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A celebração festiva da 
Solenidade de Corpus 
Christi, pelo segundo 
ano consecutivo, fica 

prejudicada por causa da pande-
mia de COVID-19. Neste ano, além 
de tudo, a quinta-feira de Corpus 
Christi não é feriado civil em São 
Paulo, uma vez que este já foi an-
tecipado para janeiro passado. De 
toda maneira, as procissões e aglo-
merações são ainda desaconselha-
das por causa das situações de risco 
que poderiam gerar para a saúde da 
população.

Nem por isso, porém, o significa-
do religioso e a solenidade litúrgica 
deixam de ser celebrados pela Igre-
ja. Nas paróquias e igrejas haverá ce-
lebrações solenes da Eucaristia, mo-
mentos eucarísticos para a adoração 
e o louvor a Deus por “tão sublime 
Sacramento”. A solenidade anual 
tem o objetivo de destacar a impor-
tância da Eucaristia na vida da Igre-
ja e de cada cristão, e de manifestar 
o testemunho público da fé católica 
naquilo que o Sacramento da Euca-
ristia representa para nós.

Antes de tudo, a Eucaristia é para 
nós o sinal do próprio Jesus Cristo, 
Filho de Deus, no meio da humani-
dade. Não apenas de sua presença, 
mas de sua Pessoa. Na Última Ceia, 
quando instituiu o rito eucarístico, 
com pão e vinho, palavras e gestos, 
Jesus recomendou que esse rito 
fosse celebrado para sempre – “Em 
memória de mim” (cf. Lc 22,19). 
No sentido bíblico, “fazer em me-
mória” é uma expressão densa de 
significados e não se refere apenas à 
mera lembrança de algo ou alguém 
do passado, mas é como trazer para 
o presente uma realidade, para tor-
ná-la presente outra vez e para se 
inserir nela.

É por isso que, na celebração 
do Sacramento da Eucaristia, nós 
não apenas fazemos a memória 
de quem Jesus foi, do que Ele fez, 
ensinou e significou no passado, 
mas o celebramos como realmente 
presente para nós hoje. Ao mesmo 
tempo, colocamo-nos diante da-
quilo que celebramos como diante 
de algo que diz respeito a nós tam-
bém. O Evangelho é proclamado 
a nós agora; e, como testemunhas, 
proclamamos nossa fé na Paixão 
e Morte redentoras e anunciamos 
a Ressurreição de Jesus. Agrade-
cidos, vamos à ceia do Senhor e 
recebemos o Pão da Vida, como 
outrora os apóstolos o receberam 

das próprias mãos do Senhor. Cele-
brando a Eucaristia, proclamamos 
nossa esperança na participação 
plena no banquete da vida eterna 
e somos fortalecidos para cumprir 
nossa missão de testemunhas do 
Evangelho em nossa vida diária.

Não é sem razão que a Igreja en-
sina que a Eucaristia contém em si 
todo o bem da Igreja, porque ela é o 
Sacramento do próprio Jesus Cristo 
e de tudo o que Ele é e representa 
para a Igreja e a humanidade. Ele 
é o Filho de Deus, Salvador, vindo 
ao nosso encontro com o poder de 
Deus para nos salvar e mostrar a 
misericórdia e a benevolência de 
Deus para conosco. Jesus Cristo é 
a expressão máxima do amor e da 
misericórdia de Deus para conos-
co. Por isso, a Eucaristia também é 
chamada “Sacramento do Amor”. 
Ele é “palavra da salvação” para 
nós, proclamada com abundância 
na celebração eucarística. Ele é o 
caminho, a verdade e a vida e, se 
por ele andarmos durante a vida, 
teremos certezas e caminharemos 
seguros.

A Solenidade de Corpus Christi, 
neste ano, não poderá ser celebra-
da com as manifestações públicas 
de nossa fé em “tão sublime Sacra-
mento”, como seria nosso desejo. 
Mas isso não impede que tenha-
mos missas em nossas igrejas e que 

delas participemos ao longo do dia, 
quer presencialmente, quer pelas 
mídias e meios de comunicação, 
que as transmitem em abundância. 
Podemos, também, passar algum 
tempo em silenciosa oração diante 
do Santíssimo Sacramento expos-
to nas igrejas, fazendo uma pro-
funda e demorada ação de graças, 
renovando pessoalmente nossa fé 
na Eucaristia. Aconselho especial-
mente a ler de maneira pausada o 
capítulo 17 do Evangelho de São 
João, que traz a grande oração de 
Jesus após a Última Ceia e antes de 
sofrer a Paixão.

Neste ano, em vista da persisten-
te situação de pandemia, podemos 
lembrar, em nossa missa e oração 
diante da Eucaristia, a condição de 
tantos doentes e pessoas que so-
frem os seus efeitos. Lembrando 
que Eucaristia e caridade fraterna 
sempre estão unidas, podemos re-
colher alimentos para os numero-
sos pobres de nossa cidade. Com 
toda certeza, mesmo não podendo 
preparar os tradicionais tapetes co-
loridos pelas ruas nem fazer nos-
sas procissões eucarísticas, a festa 
de Corpus Christi não precisa ficar 
vazia. Será uma celebração feita de 
maneira diferente, sem perder o 
significado e sem deixar de ser uma 
bela manifestação de nossa fé euca-
rística. 
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Tão sublime Sacramento
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Na sexta-feira, 28 de maio, na Cúria da Região Episcopal Sé, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer se reuniu com as comissões regionais de Presbíteros e de Assuntos Econômicos, por 
ocasião da nomeação de Dom Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar de São Paulo e 
Vigário Episcopal da Região Sé, como Bispo de Ourinhos (SP). Além de apresentar um 
balanço da vida pastoral e administrativa da Região, Dom Eduardo agradeceu a oportu-
nidade dos anos de trabalho na Arquidiocese e pediu orações para a sua nova missão. 
Dom Odilo agradeceu os muitos trabalhos prestados pelo Bispo e desejou-lhe frutuoso 
pastoreio em Ourinhos.                                       (Com informações do Centro de Pastoral da Região Sé)

Centro de Pastoral da Região Sé
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Filha querida do Pai, esposa aten-
ta ao Espírito Santo e mãe zelosa do 
Filho. A união da Virgem Maria com 
a Santíssima Trindade foi o princi-
pal aspecto destacado pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer na missa que 
presidiu na manhã do domingo, 30 
de maio, no Santuário de Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração, na Re-
gião Episcopal Belém.

A celebração solene foi uma das re-
alizadas na 82ª festa patronal de Nos-
sa Senhora do Sagrado Coração, no 
domingo da Solenidade da Santíssima 
Trindade. No mesmo dia, aconteceram 
a coroação da imagem mariana e uma 
procissão pelas ruas próximas ao San-
tuário. Seguindo os protocolos sanitá-
rios contra o coronavírus, uma reduzi-
da quantidade de fiéis pôde participar 
presencialmente das missas, que tam-
bém foram transmitidas pelas platafor-
mas digitais do Santuário. 

Na homilia, o Arcebispo Metropo-
litano recordou que no mês de maio o 
Papa recomendou a todos os fiéis que 
rezassem o Santo Rosário pelo fim da 
pandemia. “Hoje, lembrando Nossa 
Senhora do Sagrado Coração, peçamos 

a ela, que está tão próxima ao coração 
de Jesus, que interceda por todos nós e 
por todas as famílias”, afirmou.

Dom Odilo lembrou que a Virgem 
Maria sempre aponta aos fiéis o ca-
minho de Jesus e que seguir os ensi-
namentos dados pela Mãe é se deixar 
conduzir por Cristo. 

O Arcebispo Metropolitano obser-
vou que a Virgem Maria está “em ín-
tima união com a Trindade Santa”, na 
medida em que é a filha querida pelo 
Pai, sempre esteve atenta à Sua vonta-
de; e se dispôs a colaborar com a salva-
ção da humanidade ao se tornar a mãe 
do Filho de Deus, após ter-se deixado 
conduzir pelo Espírito Santo como es-
posa dócil às suas orientações e inspi-
rações. 

Entre os concelebrantes esteve o 
Pároco e Reitor do Santuário, o Padre 
Reuberson Ferreira, MSC, que agrade-
ceu ao Cardeal a disponibilidade para 
presidir a missa. Também concelebra-
ram os Padres Edvaldo Rosa de Men-
donça, Provincial dos Missionários do 
Sagrado Coração; Benedito Ângelo 
Cortez, Alex Sandro Sudré e Milton 
Tassoni, da mesma congregação; e José 
Ferreira Filho, Secretário do Arcebis-
po, assistidos pelo Diácono Marcel Al-
ves Martins.

Na sexta-feira, 28 de maio, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer esteve reunido, de 
modo virtual, com os diáconos perma-
nentes da Arquidiocese de São Paulo e 
com o Cônego Celso Pedro, presbítero 
que acompanha o diaconato.  

Inicialmente, Dom Odilo pediu a to-
dos que continuassem com os cuidados 
contra o coronavírus e disse que reza 
constantemente por todos os presbíteros 

e diáconos adoentados. Na Arquidio-
cese estão hospitalizados em virtude da 
COVID-19 os diáconos Jorge Luiz Sou-
za, Marcos Domingues e Josué Magueta. 

Os diáconos apresentaram ao Arce-
bispo algumas de suas preocupações, 
como os adolescentes e jovens em con-
dição de abandono e o aumento das 
situações de fome e falta de moradia. 
Dom Odilo pediu aos diáconos que, 
como ministros da caridade, ajudassem 
a promover e organizar a caridade nas 
paróquias.

DIáCOnO MáRCIO JOSé RIbEIRO
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

Arcebispo participa de reunião com os diáconos permanentes

‘A Virgem Maria está em 
íntima união com a trindade Santa’

DAnIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Renata J. Silva/Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração

O Arcebispo falou ainda sobre a rea-
lização da Assembleia Eclesial da Amé-
rica Latina e do Caribe, que terá sua fase 
final entre os dias 21 e 28 de novembro, 
com o tema “Todos somos discípulos 
missionários em saída”. Falou, também, 
sobre o itinerário de preparação da pró-
xima assembleia geral do Sínodo dos 
Bispos, que acontecerá em outubro de 
2023, com o tema “Por uma Igreja sino-
dal: comunhão, participação e missão”. 
Ele lembrou o desejo expresso do Papa 
de que a preparação e a realização da 

assembleia sejam um “exercício sinodal” 
na Igreja. Dom Odilo ressaltou que os 
diáconos, a partir de sua missão própria 
na Igreja, são convocados a participar 
dessas ações eclesiais a serem organiza-
das na Arquidiocese, cooperando para 
a conversão pastoral e missionária de 
todos.

No encerramento da reunião, Cô-
nego Celso Pedro confirmou que o re-
tiro diaconal será realizado, de forma 
virtual, nos dias 30 e 31 de julho e 1º 
de agosto.



Pão da Vida, Pão do Céu
Editorial
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Os mistérios celebrados da Encar-
nação do Verbo e a Ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo tornam-se 
os pilares da fé cristã. O Cristianismo 
alimenta-se a cada ano do nascimento 
do Redentor e renova-se, constante-
mente, com a Paixão, Morte e Ressur-
reição do Salvador do gênero humano. 
Para lembrar e celebrar, anualmente, a 
fé no Filho de Deus, os cristãos se pre-
param adequadamente. Ao Natal, an-
tecede-se o Advento, tempo de espera. 
À Páscoa, antecede-se a Quaresma, 
tempo de reflexão e maturidade cris-
tãs. Mistérios revelados por Deus são 
concedidos aos homens e mulheres de 
todos os tempos. Os cristãos lembram, 
celebram e passam adiante, formando 
as novas gerações.

Depois do Batismo nas águas do 
rio Jordão, realizado por São João, o 
Batista, Jesus Cristo iniciou seu mi-
nistério público e anunciou o Reino 
de Deus (cf. Mt 3,13-17). Convidou os 
seus ouvintes ao tempo novo que es-
tava surgindo. Converter e crer foram 
os verbos utilizados pelo Bom Pastor. 
“Arrependei-vos e crede no Evange-
lho” (Mc 1,15). A salvação consiste 
num olhar atento de si mesmo e suas 
relações com os outros e uma decisão 
assertiva ao Evangelho proclamado 
pelo Filho do Deus Altíssimo. Arre-
pender-se, converter-se e crer.

Jesus Cristo edificou a Igreja, para 
que a mensagem salvífica fosse asse-
gurada depois da sua Morte e Res-

Jesus Cristo é a cabeça da Igreja (Cl 1,18)
bleia. Haveria uma ruptura entre os 
apóstolos? A Igreja de Cristo seria di-
vidida? Os apóstolos se reuniram, no 
chamado Concílio de Jerusalém, para 
tratar da questão imposta (cf. At 15,6). 
Após as partes apresentarem suas 
proposições, os apóstolos chegaram a 
uma resolução: “De fato, pareceu bem 
ao Espírito Santo e a nós não vos im-
por nenhum outro peso além destas 
coisas necessárias [...]” (At 15,28). A 
assembleia reunida, formada por pes-
soas, invocou a ação de Deus sobre 
os participantes. E, sob a proteção do 
Espírito Santo, eles decidiram o me-
lhor para a Igreja de Cristo. Não houve 
derrotados nem vitoriosos. A Igreja 
assegurou sua unicidade, sob a ação 
do Paráclito e orientação dos apósto-
los. Como cristãos batizados, somos 
chamados a proclamar a Boa-Nova do 
Redentor. Como cristãos missionários, 
nós temos a necessidade de manter a 
unicidade da Igreja do Salvador do 
gênero humano. A Igreja é de Cristo 
Jesus: “Ele é a cabeça da Igreja, que é o 
seu Corpo” (Cl 1,18). Como membros 
da Esposa de Cristo, devemos buscar a 
unidade, antes que a divisão; devemos 
buscar o diálogo, antes que a contenda; 
devemos manter o anúncio do Evan-
gelho, antes que disputas e querelas. 
“Tomai cuidado para que ninguém vos 
escravize por vãs especulações da filo-
sofia, segundo a tradição dos homens, 
segundo os elementos do mundo, e 
não segundo Cristo” (Cl 2,8).

Arte: Sergio Ricciuto Conte

surreição, até a sua vinda nos fins dos 
tempos. Ele subiu ao monte e rezou 
e, diante dos discípulos, escolheu 12 
apóstolos. “Depois, subiu à monta-
nha, e chamou a si os que ele queria, 
e eles foram até ele. E constitui Doze, 
para que ficassem com ele, para envi-
á-los a pregar [...].  Ele constitui, pois, 
os Doze, e impôs a Simão o nome de 
Pedro; a Tiago, o filho de Zebedeu, 
e a João, o irmão de Tiago, impôs o 
nome de Boanerges, isto é, filhos do 
trovão, depois André, Filipe, Barto-
lomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho 
de Alfeu, Tadeu, Simão o zelota, e 
Judas Iscariotes, aquele que o traiu”  
(Mc 3,13-19).

Após a Ascensão de Jesus (cf. At 
1,6-11) e a traição e morte de Judas Is-
cariotes (cf. At 1,6-20), Pedro propõe 

um substituto para compor o Colégio 
Apostólico: “Um outro receba o seu 
cargo” (At 1,20). Escolheram Matias 
(cf. At 1,23-26). Ao grupo dos apósto-
los foi adicionado Paulo. Sua conver-
são e vocação estão relatadas nos Atos 
dos Apóstolos (cf. At 9,1-31). Na Pri-
meira Carta aos Coríntios, Paulo atri-
bui o chamado ao apostolado, como 
que a um abortivo (cf. 1Cor 15,8). 
Vemos, assim, os apóstolos constituí-
dos e sua missão de evangelizar pro-
clamando o Reino de Deus anunciado 
por Jesus Cristo.

Houve um impasse na Igreja pre-
sente em Antioquia (cf. At 15,1-4). A 
quem evangelizar? Como receber a 
mensagem do Redentor? Qual o lugar 
da circuncisão na comunidade cristã?  
Dois grupos se formaram na assem-

PADRE JOSé uLISSES LEVA
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Na quinta-feira, 3, a Igreja cele-
bra, com grande júbilo, a Sole-
nidade do Corpo do Senhor. 
Nós, católicos, costumamos 

falar de forma muito enfática sobre o San-
tíssimo Sacramento: chamamo-lo “fonte e 
cume de toda a vida cristã” (Catecismo da 
Igreja Católica, 1324), ou ainda o “apogeu 
da obra de salvação de Deus” (Papa Fran-
cisco, Audiência Geral, 05/02/2014). Para 
entender como é justa tanta veneração eu-
carística, convém repassarmos o famoso 
capítulo 6º do Evangelho de São João, em 
que Jesus prenuncia a Eucaristia.

Como forma de prelúdio ao discurso 
propriamente eucarístico do Senhor, o 
texto é aberto com os milagres da multi-
plicação dos pães e peixes (cf. vv. 1-14) e 
do caminhar sobre as águas (cf. vv. 16-21) 
– episódios que denotam dois temas for-
temente eucarísticos: o poder divino de 
Jesus e sua intenção de alimentar seu povo.

A narrativa da pregação eucarística co-
meça, então, quando Jesus, tendo exorta-

do a multidão a trabalhar “não pela comi-
da que perece, mas pela que dura até a vida 
eterna” (v. 27), recebe de resposta o pedido 
de um sinal, semelhante ao maná, o “pão 
vindo do céu” que os israelitas recebiam 
no deserto (cf. vv. 30-31).

O Mestre toma esta mesma resposta 
para fazer a primeira declaração eucarísti-
ca: “Eu sou o pão da vida. (...) Eu sou o pão 
que desceu do céu” (vv. 35.41). Alguns cir-
cundantes, que o haviam conhecido como 
“filho de José, o carpinteiro” (cf. Jo 1,45), 
murmuravam: “Como, então, diz ele que 
desceu do Céu?” (vv. 41-42).

Jesus, então, faz uma segunda declara-
ção, mais explícita que a primeira: “Eu sou 
o pão vivo que desceu do céu. Quem co-
mer deste pão viverá eternamente. E o pão 
que eu hei de dar é a minha carne para a 
salvação do mundo” (v. 51) – mas a mur-
muração e o tumulto dos ouvintes apenas 
cresceram. O Antigo Testamento, afinal, 
continha inúmeras proibições ao consumo 
do sangue de animais (cf. Gn 9,4; Lv 3,17; Dt 

12,23) – como poderia então este homem 
dar a comer sua própria carne e sangue?

O Senhor teve aqui todos os incentivos 
e oportunidades para explicar que falara 
apenas em sentido metafórico – como, ali-
ás, fizera a Nicodemos, que erroneamente 
entendera o “nascer de novo” como o “tor-
nar a entrar no seio de sua mãe” (cf. Jo 3,3-
5). E, no entanto, no discurso eucarístico, 
o Mestre faz exatamente o contrário: Ele 
faz uma terceira declaração, intensifican-
do seu ensinamento e dando ênfase àquele 
mesmo sentido físico-literal a que a mul-
tidão objetava: “Em verdade, em verdade 
vos digo: se não comerdes a carne do Filho 
do Homem, e não beberdes o seu sangue, 
não tereis a vida em vós mesmos. (...) Pois 
a minha carne é verdadeiramente uma 
comida e o meu sangue, verdadeiramente 
uma bebida” (vv. 53.55). No texto original 
grego, é de notar que à multidão que per-
guntara usando o verbo phagein (“comer”, 
como os humanos o fazem), ele responde 
com o verbo trogein (“mastigar, abocanhar, 

roer”, tipicamente usado para animais).
O resultado deste ensinamento foi uma 

defecção em massa: “Muitos dos seus dis-
cípulos se retiraram e já não andavam com 
ele” (vv. 60.66) – como ainda hoje tantos 
cristãos tropeçam no ensinamento sobre a 
Eucaristia. Coube a São Pedro, como líder 
dos apóstolos e guardião da fé, professar a 
fé eucarística, associando-a à identidade 
divina de Jesus (cf. vv. 68-69). “Do ponto 
de vista católico, esta associação da fé na 
Encarnação e na Presença Real é de gran-
de importância, pois a Eucaristia nada 
mais é que a extensão sacramental da 
Encarnação ao longo do tempo e do espa-
ço: a maneira com que Cristo continua a 
habitar, de forma corpórea, na sua Igreja” 
(Robert Barron, “Catholicism”).

Permaneçamos nós, também, sempre 
firmes na fé de Pedro, crendo em “tudo 
aquilo que disse o Filho de Deus – pois 
nada é mais verdadeiro que este Verbo da 
Verdade” (Santo Tomás de Aquino, hino 
Adoro te devote).
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A festa de Corpus Christi co-
memora a presença de Jesus 
na Eucaristia. Ele permanece 
entre nós e se interessa pelas 

nossas coisas. Ele nos pergunta: “Como 
você está? O que o preocupa? De que 
você precisa? Como posso ajudá-lo?”. 
Nunca agradeceremos o bastante a pre-
sença de Jesus na Eucaristia, na Santa 
Missa e no sacrário. 

Esta celebração nos faz lembrar a 
devoção eucarística do jovem Carlo 
Acutis, que morreu aos 15 anos, em ou-

tubro de 2006, devido a uma leucemia 
agressiva, e foi beatificado no dia 10 de 
outubro de 2020. O jovem comoveu 
familiares e amigos por oferecer, pela 
Igreja e pelo Papa, os sofrimentos de-
vido à doença.

Desde que fez a sua primeira Comu-
nhão, aos 7 anos de idade, Carlo sentiu 
uma forte união com Jesus Eucarístico, 
que o levou, a partir desse momento, a 
participar da Santa Missa e a comungar 
diariamente. Nada mais atual do que a 
vida desse jovem, considerado apóstolo 
do amor de Cristo nas redes da internet, 
um verdadeiro “ciberapóstolo”. Carlo é 
conhecido em todo o mundo como o 
“apóstolo do computador”, graças às suas 
extraordinárias habilidades informáticas 
colocadas a serviço do Evangelho e da 
Igreja. Criou um site para difundir a de-
voção eucarística na internet. Hoje, gra-
ças à exposição virtual sobre os milagres 
eucarísticos, criada por iniciativa dele 
(visite www.miracolieucaristici.org),  

sua herança espiritual está presente no 
mundo todo: das Filipinas a Cabo Ver-
de, do Brasil à China. 

Nós também, sempre que pudermos, 
podemos entrar numa igreja e fazer uma 
visita ao Santíssimo. Assim fazem os 
apaixonados: anseiam pelo momento de 
se encontrar. Não basta falar pelo telefo-
ne. Nada substitui a presença da pessoa 
amada. Por que havia de ser diferen-
te com Deus? Como nos preparamos? 
Qual a nossa expectativa para a hora 
da missa e da Comunhão? Participar da 
Santa Missa com frequência e fazer uma 
Comunhão bem-feita, estando devida-
mente preparados.

A Igreja recomenda que os fiéis co-
munguem quando participam da Euca-
ristia, desde que se encontrem nas devi-
das disposições. E, se a consciência os 
acusar de pecados graves, tenham antes 
recebido o perdão de Deus no sacramen-
to da Reconciliação, lembrando aquilo 
que São Paulo recordava à comunidade 

de Corinto: “Todo aquele que comer o 
pão ou beber o cálice do Senhor indig-
namente será réu do corpo e do sangue 
do Senhor. Que cada um se examine a si 
mesmo, e assim coma desse pão e beba 
desse cálice. Aquele que o come e o bebe 
sem distinguir o corpo do Senhor, come 
e bebe a sua própria condenação” (1Cor 
11,27-29).

Assim, a primeira condição para co-
mungar é o estado de graça. Não basta 
um propósito genérico de se confessar 
logo que possível. Não nos enganemos, 
pensando que basta o desejo de ser per-
doados: é preciso receber a absolvição 
dos pecados no sacramento da Confis-
são. Além do estado de graça, deve-se 
guardar jejum de uma hora e aproxi-
mar-se da Comunhão com a devoção e 
a fé de receber o próprio Deus. Vamos 
acompanhar Jesus presente no sacrário. 
Vamos renovar o nosso desejo de nos 
preparar bem para recebê-lo bem na 
Comunhão.

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
bISPO AuxILIAR DA 

ARquIDIOCESE E 
VIGáRIO EPISCOPAL 

PARA A EDuCAçÃO E 
A unIVERSIDADE

Espiritualidade
O Beato Carlo Acutis e a fé na presença de Jesus na Eucaristia

BRASILÂNDIA

Devotos participam do terço 
Luminoso a nossa Senhora de Fátima [BRASILÂNDIA] No sábado, 29 de 

maio, um grupo de 13 adultos da Paróquia 
Cristo Rei, Setor Pastoral Perus, recebeu 
o sacramento da Crisma, durante missa 
presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap. 
Concelebrou o Padre Orisvaldo Carvalho, 
Administrador Paroquial. 

(Por Pascom da Paróquia Cristo Rei)

[BRASILÂNDIA] A Paróquia São Luís 
Gonzaga, Setor Pereira Barreto, encer-
rou o mês mariano com a realização do 
Terço dos Homens com as famílias e a 
exposição e adoração do Santíssimo e o 
Terço da Catequese, que contou com a 
participação do grupo de crianças que 
receberá a primeira Eucaristia no fim de 
junho.                                   (por Taíse Cortês)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Lapa, conferiu o sacramento da Crisma a 
46 jovens e adultos na Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, na Vila Leopoldina, du-
rante missas realizadas nos dias 16 e 23 de 
maio, concelebradas pelo Padre Tarcísio 
Justino Loro, Pároco.      (por Benigno Naveira)  

cançarem a paz para o mundo e o fim 
da guerra”, o evento teve por objetivo 
o gesto concreto proposto pela cam-
panha “Animando a Esperança”, com 
a arrecadação de alimentos não pere-
cíveis que serão destinados às famílias 
atendidas pela Arquidiocese de São 

Paulo, sobretudo a Obra Assistencial 
Padre Achilles (OAPA), ação social da 
Paróquia.

O Terço Luminoso e a missa 
também foram transmitidos pe-
los canais virtuais da Paróquia  
(@SantaCruzdeItaberaba).

LEtíCIA bRIGAttO
COLAbORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Letícia Brigatto

Pascom da Paróquia Cristo Rei

Taíse Cortês

Benigno Naveira

(LAPA] Na tarde do sábado, 29 de 
maio, aconteceu a live Juventude So-
lidária, conduzida pelo Padre Eduardo 
Augusto, Assessor da Juventude na 
Região Lapa, com a participação de 
Dom José Benedito Cardoso e Dom 
Carlos Lema Garcia, Bispos Auxiliares 
da Arquidiocese. Durante o encontro 
foi realizada uma oficina do grupo 
Sons & Dons.                (por Benigno Naveira) 

[LAPA] No dia 25 de maio, na Cúria 
da Lapa, aconteceu a reunião do clero 
atuante na Região, com a presença de 
Dom José Benedito Cardoso, padres e 
diáconos. Dom José lembrou os cuida-
dos para celebrar as missas presenciais, 
mantendo as normas de segurança e a 
continuidade dos trabalhos pastorais 
nas paróquias. 

(por Benigno Naveira)  

[SANTANA] No domingo, 30 de 
maio, na Capela Santíssima Trindade, 
da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, 
Setor Jaçanã, Dom Jorge Pierozan pre-
sidiu missa na Solenidade da Santíssi-
ma Trindade, concelebrada pelo Padre 
Antônio Pedro dos Santos, Pároco, com 
a participação do Diácono Luiz Carlos 
Peres.

(por coordenação da Pascom Jaçanã)

Na tarde do domingo, 30 de maio, 
ocorreu na Paróquia Santa Cruz de 
Itaberaba o Terço Luminoso a Nossa 
Senhora de Fátima, com o tema “Meu 
Deus! Eu creio, adoro, espero e amo- 
-Vos”, dedicado ao encerramento do 
mês mariano. 

O evento, organizado pelos jovens, 
foi o primeiro desde o início da pan-
demia e contou com a presença das di-
versas pastorais e movimentos da Paró-
quia, seguindo as orientações sanitárias 
indicadas para o momento. 

Ao término do momento de lou-
vor e oração contemplados no Terço, 
aconteceu a missa, presidida pelo Padre 
Edemilson Gonzaga, Pároco. Ao fim da 
celebração, crianças – simbolizando os 
pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta – 
coroaram a imagem de Nossa Senhora 
de Fátima. 

Além de atender ao pedido de 
Nossa Senhora de Fátima aos três pas-
torinhos em sua primeira aparição: – 
“Rezem o Terço, todos os dias, para al-
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LApA

BeLém

Na noite do sábado, 29 de maio, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu 
missa na Paróquia Santíssima Trindade, 
na Vila São Domingos, Setor Pastoral 
Rio Pequeno.

A celebração, transmitida pelas redes 
sociais da Paróquia, contou com limita-
da participação presencial dos fiéis e teve 
como concelebrantes os Padres Marcos 
Roberto Pires, Pároco; Ricardo Cardoso 
Anacleto e José Ferreira Filho, assistidos 
pelo Diácono Marcos Adriano de Souza.

Saudável

Vi
da AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

Nossa Senhora da Assunção e São Paulo
Pessoal Nipo-Brasileira de São Gonçalo

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

Você pode viver bem, ter vida saudável melhorando 
seu modo de ver a si mesmo, os outros e o mundo. 
O Dr. Bruno e o Dr. José darão a você ajuda 
continuada, indicando o caminho a seguir
Os interessados devem comparecer as quartas-feiras, 
às 14h, nas instalações das paróquias:

ATENDIMENTO 
GRATUITO

[SANTANA] Na manhã do domingo, 
30 de maio, na Paróquia Nossa Senhora 
da Anunciação, Setor Vila Maria, foi cele-
brado o encerramento do mês mariano, 
com a realização de uma carreata com a 
imagem de  Nossa Senhora de Fátima pe-
las ruas da Vila Guilherme. Na ocasião, fo-
ram arrecadados alimentos não perecíveis 
e material de limpeza e higiene pessoal, 
que serão repassados à ação emergencial 
da Arquidiocese de São Paulo “Animando 
a Esperança”. 

(por Fernando Fernandes)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 30 de 
maio, o grupo do Terço dos Homens da 
Paróquia Santos Apóstolos, setor São José 
Operário, realizou o Terço das Famílias, por 
ocasião do encerramento do mês maria-
no. Participaram os membros das pasto-
rais da Acolhida, Leitores e Ministros, além 
de mães das comunidades. Também foi 
celebrado neste dia o aniversário natalício 
do Padre Jaime Izidoro de Sena, Pároco. 

(por Pascom da Paróquia Santos Apóstolos)

[IPIRANGA] Durante o mês de abril, a 
Paróquia Santa Ângela e São Serapião, Se-
tor Pastoral Cursino, iniciou os trabalhos 
com a Pastoral do Povo da Rua. Quinze-
nalmente, estão sendo produzidas e en-
tregues marmitas, roupas e cobertores às 
pessoas em situação de rua que estão nas 
proximidades da Paróquia. Nas ações rea-
lizadas no mês de maio, foram entregues 
cerca de 400 marmitas. 

(por Caroline Dupim)

[BELÉM] Na sexta-feira, 28 de maio, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Belém, presidiu a 
Eucaristia na Paróquia Cristo Rei, no Tatua-
pé, quando conferiu a Crisma a 11 adultos 
que se prepararam durante um ano para 
esse momento. Entre esses, quatro foram 
batizados e seis receberam a primeira 
Eucaristia. A missa foi concelebrada pelo 
Padre Márcio Leitão, Pároco, e transmitida 
pelas redes sociais da Paróquia. 

(por Fernando Arthur) 

[SANTANA] No sábado, 29 de maio, na 
Paróquia Santa Luzia, Setor Pastoral San-
tana, o Padre Osvaldo Bisewski, Pároco, 
celebrou a primeira Eucaristia das crianças 
que foram preparadas pela equipe de ca-
tequistas da Paróquia.

(por Pascom da Paróquia Santa Luzia)

[SANTANA] Na sexta-feira, 28 de maio, 
em missa na Paróquia Natividade do Se-
nhor, Setor Jaçanã, Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Santana, conferiu o sacramento da Crisma 
a jovens. Concelebrou o Padre Andrés Au-
gusto Marengo, Pároco.

(por coordenação da Pascom Jaçanã)

[LAPA] Na noite de 23 de maio, na Pa-
róquia Santa Mônica, Setor Pastoral Piritu-
ba, Dom José Benedito Cardoso conferiu 
o sacramento da Crisma a 20 pessoas, e 
o sacramento do Batismo a dois adultos, 
que também receberam a primeira Comu-
nhão. Concelebrou o Padre Flávio Heliton 
da Silva, Pároco.

(por Benigno Naveira)  

[SÉ] Em 24 de maio, na Solenidade de 
Nossa Senhora Mãe da Igreja, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer presidiu missa na Pa-
róquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. Con-
celebraram os Padres José Edivaldo Melo, 
Pároco, e Everton Fernandes Moraes, 
Chanceler do Arcebispado de São Paulo.

(por Paulo Cesar Montenegro)

[LAPA] O encontro Caridade Social e 
Dignidade Humana, organizado pela Re-
gião Episcopal Lapa, aconteceu na sexta- 
-feira, 28 de maio, das 19h30 às 21h30. Foi 
divulgado e transmitido pelas platafor-
mas digitais da Pastoral da Comunicação 
da Região Lapa, com a participação de 
Mônica Lopes, da Pastoral Fé e Política e 
do Conselho de Leigos da Arquidiocese 
de São Paulo, que está na articulação da 
6ª Semana Social Brasileira, do jornalista 
Peterson Prates, que compõe a colegiada 
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
do Regional Sul 1 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), e é membro 
da articulação brasileira do evento Econo-
mia de Francisco.

(por Benigno Naveira)

Projeto Solicitude promove carreata solidária
LOREnnA PIROLO

COLAbORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

ciedade civil sem fins lucrativos, de assis-
tência social, orientado pelo magistério da 
Igreja e pelos princípios e fundamentos de 
sua Doutrina Social, sediado na Avenida 
Mendonça e Vasconcelos, 625, na Vila Es-
ter, em São Paulo. 

Ao inovar o processo de captação de ali-
mentos, em 22 de maio, a campanha “Dia 

A Associação Católica Missionários 
da Redenção conta, atualmente, com 
45 membros empenhados em identifi-
car oportunidades de atuação missioná-
ria, impulsionados pelo carisma de “se 
consumir no ardor missionário, levar o 
resgate aos cárceres atuais, revelar o mis-
tério da Redenção pelo Preciosíssimo 
Sangue de Jesus e reconhecer no excluído 
outro Cristo, para lhe comunicar a ale-
gria da fé e do encontro com o Senhor”.

Idealizado pelos missionários, o Insti-
tuto Redenção é uma organização da so-

de Doar”, de arrecadação de mantimentos, 
culminou com a “Carreata Solidária” e an-
gariou 10 toneladas de alimentos na moda-
lidade porta a porta, possibilitando impac-
tar milhares de pessoas com a entrega de 
cestas básicas.

O instituto realiza construção de mo-
radias, estimula a socialização de crianças 
em situação de vulnerabilidade em regiões 
periféricas e, frente aos desafios impostos 
pela COVID-19, de abril de 2020 a maio 
de 2021, com o apoio de cem voluntários, 
já arrecadou 47 toneladas de mantimentos 
em parceria com a Paróquia Jesus Ressus-
citado, na Região Belém, por meio do pro-
jeto “Solicitude”.

Na tarde do sábado, 29 de maio, Dom 
Luiz Carlos Dias presidiu a Eucaristia na 
Paróquia Santo Antônio de Lisboa, no Ta-
tuapé, e conferiu o sacramento da Crisma 
a 21 jovens. A missa foi concelebrada pelo 
Cônego Marcelo Monge, Pároco, e trans-
mitida pelas redes sociais. 

O Cônego recordou o quão desafian-

te foi organizá-la em meio à pandemia, e 
Dom Luiz Carlos motivou os jovens a con-
tinuar no caminho da fé após a Crisma. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém falou sobre 
a Solenidade da Santíssima Trindade, re-
cordando que o Senhor não abandona a 
humanidade: “Deus está no nosso meio e 
caminha entre nós! Não estamos sós”.

Dom Luiz recordou que, em mo-
mentos como o da atual pandemia, foi 

possível perceber a presença da Trinda-
de. O Bispo também falou aos jovens 
para que vivam fundamentados em 
Jesus Cristo e em seus ensinamentos.

Ao fim da celebração, a comunida-
de de fiéis agradeceu a presença de Dom 
Luiz Carlos e o esforço dos catequistas em 
preparar os jovens. O Bispo retornará à 
Paróquia no domingo, 6, onde conferirá o 
sacramento da Crisma a outros jovens, na 
Capela Regina Mundi. 

FERnAnDO ARtHuR
COLAbORADOR DE COMunICAçÃO nA REGIÃO

Dom Luiz Carlos: ‘Deus está no nosso meio e caminha entre nós!’

Cardeal celebra a Santíssima trindade na Vila São Domingos
bEnIGnO nAVEIRA

COLAbORADORA DE COMunICAçÃO nA REGIÃO

“Hoje é motivo de alegria, de festa, para 
a Paróquia, pois não celebramos um pa-
droeiro, mas o próprio Deus”, disse o Ar-

cebispo Metropolitano, no início da missa.
Na sua homilia, ao refletir sobre o 

Evangelho do dia (Mt 28,16-20), Dom 
Odilo comentou que aqueles que ainda 
não conseguem perceber a presença de 
Deus em suas vidas é porque ainda não 
foram capazes de envolver a Santíssima 
Trindade em seus corações, famílias e 
comunidades.

O Cardeal destacou, também, que 
Deus sempre caminha com a humanida-
de. “Que nós possamos juntos, reconhe-
cendo que Deus é comunhão, adorar o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo em cada 
uma de nossas celebrações”, concluiu.

Paróquia Santíssima Trindade

Fernando Fernandes

Pascom da Paróquia Santos Apóstolos

Arquivo paroquial

Marcos Grago

Lorena Pirolo

Pascom da Paróquia Cristo Rei
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BRASILÂNDIA

Comportamento

Fé e Cidadania

SIMOnE CAbRAL FuzARO

Quando se fala de afeto hoje, 
muitas vezes se relaciona o termo a 
amor, carinho, acolhimento, acon-
chego. É verdade: amor, aceitação, 
carinho são afetos e manifestações 
afetivas. Afetos, porém, não se res-
tringem a esse tipo de emoção ou 
sentimento. Os afetos são todos os 
sentimentos e emoções próprias do 
ser humano, ou seja: medo, raiva, 
angústia, tristeza, amor, alegria, de-
sejo, prazer... Todo o imenso cam-
po das emoções e sentimentos de 
uma pessoa é o campo afetivo. 

Quando se diz que os afetos dos 
pais são importantes na vida dos 
filhos e vice-versa, está-se dizen-
do que a relação saudável, aquela 
em que há um vínculo verdadeiro, 
necessariamente passa pelos afetos 
(emoções, sentimentos) e que eles 
são muito importantes para a saú-
de da relação. Aqueles pais que não 
são “afetados” pelos comportamen-
tos e manifestações dos seus filhos, 
estão com dificuldade de se interes-
sar pela relação, de envolver-se com 
os pequenos. 

Todo afeto, por ser sentimento 
ou emoção, desperta na pessoa um 
determinado impulso à ação. Por 
exemplo: quando um filho peque-
no desobedece ao pai e o enfrenta, 
esse comportamento provoca no 
pai um afeto – talvez irritação – e, 
movido pela irritação, o pai se sente 
impelido a uma reação. 

Chegamos aqui a um ponto 
fundamental no processo educati-

vo dos pequenos e que precisa ser 
muito bem compreendido pelos 
adultos que educam. Os afetos são 
irracionais – são frutos da dimen-
são sensível (instintiva) da pessoa 
e, por isso, normalmente são maus 
conselheiros. Se reagimos impul-
sionados por eles, temos uma enor-
me possibilidade de cometer erros 
educativos. Portanto, afetar-se pela 
criança, identificar esse afeto é fun-
damental no vínculo entre pais e 
filhos, porém, reagir movido pelo 
afeto é um perigo. 

O que fazer então? Amadure-
cer. Isso mesmo! 

As crianças, como é natural, 
agem movidas pelos afetos. Elas 
ainda não têm um funcionamen-
to racional, que se inicia em torno 
dos 5, 6 anos, e, exatamente por 
isso, a única possibilidade que têm 
é de agir impulsivamente. Vão 
sendo estimuladas e ensinadas 
a iniciar o controle dos próprios 
impulsos na relação com os pais e 
com os demais adultos que fazem 
parte de seu cotidiano. Os pais, ao 
contrário, já atuam racionalmente 
e têm capacidade de identificar o 
melhor modo de agir para corri-
gir a criança, ou para lhe ensinar 
um determinado comportamen-
to. Portanto, entender como fun-
ciona a criança, compreender os 
próprios afetos e moderá-los para 
agir da forma mais produtiva é 
papel do adulto, daquele que tem 
a missão de educar o pequeno, de 
ensinar a viver. 

O que acontece atualmente é 

que estamos com algumas gerações 
de jovens e adultos que não tiveram 
uma afetividade educada, não cres-
ceram na virtude da temperança, 
que modera os afetos e que pro-
move o crescimento da fortaleza, 
da paciência. Sendo assim, mesmo 
sem perceberem, muitos pais aca-
bam agindo exatamente como seus 
filhos – movidos pelos impulsos 
afetivos. 

A pessoa humana é muito mais 
do que sua afetividade. Além dessa 
potência – mais básica e primitiva 
– nem por isso menos importante, 
temos a inteligência e a vontade; ou 
seja, temos a possibilidade de, por 
meio da inteligência, colocar objeti-
vos educativos, escolher estratégias 
para chegar a eles e, pela vontade, 
nos determinarmos a lutar contra 
a preguiça, o conforto, a tendência 
em buscar os caminhos mais fáceis 
e agir com determinação em dire-
ção aos objetivos que a inteligência 
nos apontou. 

Os afetos dão o tempero, o sa-
bor, o tom a nossas ações, ao nosso 
modo de ser, mas não podem nos 
comandar. Se nos comandarem, se-
remos escravos deles e não pessoas 
livres para buscar o que realmente 
identificamos como o melhor. 

Pense sobre isto: você se con-
sidera afetivamente bem educado? 
Crescer nesse aspecto vai impactar 
diretamente a educação de seus fi-
lhos. Vamos em frente!

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é  
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site 

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

Você sabe o que são afetos?

Dom Carlos Silva: ‘O Pai cria, o Filho 
salva e o Espírito Santo nos santifica’

Na Solenidade da Santís-
sima Trindade, no domingo, 
30 de maio, Dom Carlos Silva,  
OFMCap, presidiu a Eucaristia na 
Comunidade Santíssima Trinda-
de da Paróquia Cristo Rei, loca-
lizada na Chácara Maria Trinda-
de, próxima ao quilômetro 25 da 
Rodovia Anhanguera. A missa foi 
concelebrada pelos Padres Oris-
valdo Carvalho, Administrador 
Paroquial, e Cássio Carvalho, Pá-
roco da Paróquia Santa Generosa, 
na Região Sé.

Na homilia, o Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia reforçou a presença 
constante de Deus na vida de cada 
pessoa, em todos os momentos. 
Disse ainda que Deus é Pai e Cria-
dor, na plenitude dos tempos en-

viou seu Filho, o Emanuel, o Deus 
conosco; e que Jesus, ao aparecer 
aos apóstolos, sopra sobre eles o 
Espírito Santo.

“O Pai cria, o Filho salva e 
o Espírito Santo nos santifica, 
nos dá a força para caminhar 

na direção do bem”, afirmou o 
Bispo. 

Ao fim da missa, Dom Carlos 
Silva agradeceu aos fiéis da Co-
munidade Santíssima Trindade o 
trabalho missionário que têm re-
alizado. 

POR PASCOM DA  
PARÓquIA CRIStO REI

Pascom da Paróquia Cristo Rei

FRAnCISCO bORbA RIbEIRO nEtO

As campanhas para as próximas eleições já começa-
ram, ainda que de forma muito precoce. Num país assola-
do pela pandemia e pela crise econômica, há muitas coisas 
para se pensar antes da disputa pelo poder. A realidade, 
porém, aí está. Sendo assim, começa o tempo de discerni-
mento em busca de uma “política melhor”, nas palavras do 
Papa Francisco (cf. Fratelli tutti, FT, 176-197).

A recorrência dos escândalos de corrupção, dos con-
chavos corporativistas entre políticos e a permanência da 
insensibilidade social e moral das chamadas elites (tradi-
cionais ou recentes) faz com que pensemos muitas vezes 
que “o Brasil não tem jeito”. No entanto, esse desânimo só 
piora a situação.

A Fratelli tutti nos ensina que existe uma rota para a 
construção dessa “política melhor”. O caminho pode ser 
mais lento do que gostaríamos (cf. FT, 195-196), pois é 
feito de pequenas conquistas que vão se somando, mais 
do que de transformações súbitas (que frequentemente se 
revelam enganosas).

Esse caminho, na reflexão do Papa, se baseia numa 
aposta, pessoal e coletiva, na possibilidade de o amor 
orientar a política. Nesse sentido, é uma proposta emi-
nentemente ética. Imbuída de uma verdadeira “caridade 
social e política”, colocando-nos juntos, em busca do bem 
comum, tendo em vista, sobretudo, os que mais sofrem, os 
pobres e os últimos, ao longo do tempo faremos a diferença.

Esse é um caminho que está sendo construído hoje. 
Nosso problema é que as ideologias frequentemente nos 
cegam para o que acontece de bom. Primeiro julgamos a 
posição ideológica de uma pessoa, para depois olharmos 
seu compromisso ético com o bem e a verdade. Sempre é 
difícil encontrar quem pense exatamente como nós e, en-
tão, acabamos condenando também pessoas bem-inten-
cionadas. Além disso, tornamo-nos presas fáceis de mani-
pulações por líderes que parecem pensar como nós, mas, 
na verdade, apenas se aproveitam do nosso ressentimento 
e da nossa frustração com os demais políticos.

Um dos caminhos mais importantes para a constru-
ção, no Brasil, dessa “política melhor” são os movimentos 
de renovação e as escolas de formação de novos quadros 
políticos. Em sua maioria, não se filiam a um partido ou a 
outro e atraem jovens interessados em trabalhar na políti-
ca de forma mais ética e voltada ao bem comum.

Não são secretos ou coisa parecida, mas costumam 
agir com discrição, justamente porque não querem se 
apresentar como forças políticas específicas, mas ajudar a 
criar políticos mais éticos e conscientes em várias frentes. 
Por isso, precisamos estar atentos para conhecer seu traba-
lho e os novos políticos que estão formando.

Alguns destes movimentos e escolas de formação têm 
forte influência católica ou cristã ecumênica, outros têm 
origem muita diversa – e podem até parecer em oposição 
a certos valores cristãos. O que os coloca, apesar da plura-
lidade de posições, em condições de dialogar é a confian-
ça – nem sempre explícita – no compromisso ético dos 
jovens que desejam fazer um trabalho político.

A quem pedir será dado; quem buscar encontrará; 
quem bater terá a porta aberta (cf. Mt 7,7). Muitas vezes, 
não acreditamos nessa promessa evangélica – e por isso 
não procuramos com o necessário empenho. Existe sem-
pre gente bem-intencionada procurando construir uma 
política melhor, mas temos que nos esforçar para encon-
trá-los.

Nesse caminho, o diálogo e o testemunho são muito 
importantes. Essas pessoas bem-intencionadas podem ter 
posições diferentes da nossa em muitas questões (particu-
larmente a defesa da vida e a opção pelos pobres). Por isso, 
precisam ver e entender nosso testemunho de amor para 
que todos nós cresçamos na construção do bem comum.

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

Caminhos de uma 
política melhor
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[IPIRANGA] No sábado, 29 de maio, 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipi-
ranga, presidiu missa na Paróquia São 
João Batista, Setor Pastoral Imigrantes, 
durante a qual conferiu o sacramento da 
Confirmação a 13 pessoas, entre jovens e 
adultos.                           (por Caroline Dupim)

[SANTANA] No domingo, 30 de maio, 
na Paróquia São Domingos Sávio, Setor 
Tremembé, Dom Jorge Pierozan, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Santa-
na, conferiu o sacramento da Crisma a jo-
vens. Concelebrou o Padre Salvador Ruiz 
Armas, Pároco.        (por Carlos Eduardo Alves)

[BELÉM] Na Solenidade da Santíssima 
Trindade, no domingo, 30 de maio, Dom 
Luiz Carlos Dias presidiu missa na Paró-
quia Santíssima Trindade, no Jardim Alto 
Alegre. Concelebrou o Padre Gerson de 
França, Pároco, com a participação do 
Diácono Valter Perandré. Também partici-
param presencialmente os fiéis das cinco 
comunidades que compõem a Paróquia: 
Sagrada Família, Divino Espírito Santo, 
Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora 
Aparecida I e Nossa Senhora Aparecida II. 

(por Pascom da Paróquia Santíssima Trindade)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan pre-
sidiu missa na Paróquia Santíssima Trin-
dade, no Setor Casa Verde, no domingo, 
30 de maio, por ocasião da Solenidade 
do Mistério Trinitário. Concelebraram os 
Padres Raimundo Pauletti, CSJ, Adminis-
trador Paroquial, e Victor Fernandes, que 
já foi Pároco nesta igreja.

(por Simone Arruda)

A Pastoral Familiar da 
Região Sé realizou, em 25 de 
maio, um encontro sobre o 
Ano de São José. A assesso-
ria foi do Padre Alessandro 
Enrico de Borbón, Assistente 
Eclesiástico da Pastoral, que 
destacou a importância do 

[SÉ] No sábado, 29 de maio, quatro casais se uniram em casamento comunitário assistido 
pelo Padre Alessandro, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, Setor Pastoral Santa Ce-
cília, com a participação do Padre Paulo Flávio da Silva, colaborador na Paróquia. Os mem-
bros da equipe paroquial e dos setores do pré e do pós-matrimonial da Pastoral Familiar da 
Região Episcopal Sé estiveram na celebração. Os recém-casados continuarão sendo acom-
panhados pelos agentes da Pastoral.                            (Colaboraram: Emilene Pardo e Rodrigo Samy)

Sé
Dom Eduardo participa pela última vez da reunião do CRP

POR CEntRO DE PAStORAL 
DA REGIÃO Sé

O Conselho Regional de Pastoral 
(CRP) da Sé esteve reunido em 26 de 
maio, de modo on-line, tendo pela última 
vez a participação de Dom Eduardo Viei-
ra dos Santos, que foi nomeado pelo Papa 
Francisco como Bispo da Diocese de Ou-
rinhos (SP), onde tomará posse em 3 de 
julho.

Na reunião, o Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Sé apresentou o Padre 

José Arnaldo Juliano dos Santos como 
Coordenador Regional de Pastoral. Falou 
também sobre a retomada das atividades 
das paróquias em meio à atual pandemia 
e deu orientações para a celebração de 
Corpus Christi, na quinta-feira, 3. A missa 
dos Santos Óleos, que deveria ter sido ce-
lebrada no contexto da Semana Santa, está 
programada para o próximo dia 11. 

Padre José Arnaldo tratou de temas re-
lativos à Igreja, como a instituição do Mi-
nistério do Catequista pelo Papa, por meio 
do motu proprio Antiquum ministerium, a 

continuidade do sínodo arquidiocesano e 
os encaminhamentos e trabalhos da As-
sembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, cujo processo de escuta está aberto 
à participação de todos, por meio do site 
www.asambleaeclesial.lat. Ele lembrou, 
ainda, que no dia 5, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano, condu-
zirá um encontro on-line para orientações 
e caminhos a percorrer na Arquidiocese 
para a participação na Assembleia Eclesial.

A próxima reunião do CRP está agen-
dada para 20 de outubro.

O Antonio Xavier Silva me escreve: 
“O Padre Vítor Coelho de Almeida, re-
dentorista, de Aparecida (SP), faleceu 
em 1987 e soube que estão acontecendo 
muitas graças atribuídas à intercessão 
dele. Ele já foi beatificado? É verdade que 
o corpo das pessoas beatificadas não se 
decompõe?”.

Meu caro Antonio: falar do Padre 

Vítor Coelho, para mim, é retornar aos 
anos de 1956 a 1958, quando eu estudava 
no Seminário Menor Metropolitano, em 
Aparecida. Era admirável o carinho, o 
entusiasmo, a unção daquele homem de 
Deus nas celebrações que nós, seminaris-
tas, assistíamos na Basílica de Aparecida. 
Em 1956, havia começado a construção 
da nova basílica que é, hoje, o belíssimo 
santuário que nos encanta a todos.

Padre Vítor sabia motivar a multidão 
de romeiros que lotava a praça em frente 

à basílica velha. Não tinha como não re-
zar e cantar com ele louvores à padroeira.

Ele nasceu na cidade de Sacramento 
(MG), no dia 22 de setembro de 1899 e 
morreu em Aparecida, no dia 21 de julho 
de 1987. Esse padre e catequista redento-
rista se tornou famoso por seus métodos 
de pregação e por sua devoção à Padro-
eira do Brasil. Ele estudou no Seminário 
de Santo Afonso, em Aparecida, e com-
pletou seus estudos na Alemanha. Foi 
ordenado sacerdote em 1923.

Com o crescimento de graças alcan-
çadas pela intercessão do Padre Vítor, foi 
aberto o processo para sua beatificação 
no dia 12 de outubro de 1988, o qual ain-
da não foi concluído. 

Agora, meu querido irmão, essa his-
tória da não decomposição do corpo dos 
bem-aventurados não deve ser levada a 
sério. O que faz a pessoa bem-aventu-
rada ou santa é a vida, os atos e atitudes 
da pessoa, é o compromisso com Cristo. 
Nada além disso.

Você Pergunta

Padre Vítor Coelho já foi beatificado? 
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

Encontro on-line da Pastoral Familiar 
reflete sobre o Ano de São José

No domingo, 30 de maio, aconteceu, 
de modo on-line, a assembleia da Pastoral 
do Menor da Região Episcopal Sé, com a 
participação dos integrantes da coordena-
ção, agentes de pastoral, coordenadores e 
lideranças regionais e nacional, para tratar 
das ações e projetos de acompanhamento, 
evangelização e oferecimento de oportu-
nidades para crianças e adolescentes.

Organizada pela coordenadora da Pas-
toral do Menor na Região Episcopal Sé, a 
Irmã Josefa Ferreira de Medeiros, a assem-
bleia contou com uma fala inicial de Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese, nomeado Bispo de Ouri-
nhos (SP). Ele enfatizou que sempre é tem-
po de servir ao próximo, mesmo diante da 
falta de condições, de críticas ou outras situ-
ações adversas. Dom Eduardo ressaltou que 
a ação da Pastoral se faz urgente em razão 
da carência e de todo o contexto da popu-
lação na região central da cidade. Destacou, 
ainda, a necessidade de continuar a missão 
de “fazer o serviço para o qual fomos en-
viados: servir e anunciar a Palavra de Deus”.  

O Bispo exortou que esta Pastoral seja 
implementada em todas as paróquias, 
uma vez que abre caminho para novas 
participações e maior proximidade com as 
crianças e adolescentes, que, muitas vezes, 
pela falta de ajuda e apoio, se tornam alvo 
fácil para a delinquência.

Pastoral do Menor 
regional realiza 
assembleia

AnDRéA CAMPOS
COLAbORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

POR CEntRO DE PAStORAL
 DA REGIÃO Sé

Santo na Família.
O Sacerdote retomou alguns dos 

pontos da carta apostólica Patris corde, 
por meio da qual o Papa Francisco ins-
tituiu o Ano de São José. O Padre apon-
tou que no documento se recorda que 
os desígnios de Deus sempre se cum-
prem, independentemente da vontade 

humana, e que todos devem reconhecer 
as próprias fraquezas, pois assim se sen-
sibilizam com as dificuldades do próxi-
mo e são chamados a agir com ternura, 
como faz Deus, que acolhe, compreende 
e abraça. 

A íntegra do encontro pode ser vista 
no link a seguir: https://cutt.ly/gng5vWP.

Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Consolação

Reprodução da internet

Carlos Eduardo Alves

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial
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Na Solenidade da Santíssi-
ma Trindade, no domingo, 30 
de maio, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer presidiu missa na Pa-
róquia Santíssima Trindade, no 
bairro Recanto dos Humildes, na 
Região Episcopal Brasilândia.

A celebração marcou o en-
cerramento da 12ª Novena da 
Santíssima Trindade. Concele-
braram os Padres Marcos Foley, 
CSSP, Pároco, José Miguel Por-
tilho, CSSP (novo Vigário Paro-
quial que tomará posse no dia 5 
de junho), e José Ferreira Filho, 
Secretário do Cardeal.

Devido às medidas de isola-
mento social para conter o avan-
ço da pandemia de COVID-19, a 
celebração eucarística aconteceu 
com a participação de um gru-
po reduzido de fiéis, seguindo as 
recomendações preventivas das 
autoridades sanitárias. A missa 
foi transmitida pelo Facebook da 
Paróquia.

HIStÓRIA
Criada em 12 de novembro 

de 2016, a Paróquia Santíssima 
Trindade é constituída pelas co-
munidades Sagrado Coração 
de Jesus, Divino Espírito Santo, 
Nossa Senhora do Paraíso e São 
Miguel Arcanjo e foi desmem-
brada da Paróquia São José.

Atualmente, a comunidade 
paroquial está sob os cuidados 
pastorais dos missionários da 
Congregação do Espírito Santo 
(CSSP), Padres Espiritanos.

CELEbRAR EM COMunIDADE
Apesar das restrições provo-

cadas pela pandemia, a comu-
nidade paroquial manteve o seu 
dinamismo pastoral e celebrou 
as solenidades de Pentecostes e 
da Santíssima Trindade, ambas 
precedidas de novenas. 

“Conseguimos, este ano, 
celebrar as duas novenas com 
a participação da comunida-
de e transmissão pelas redes 
sociais. Um momento novo e 

Paróquia Santíssima trindade:  
o amor do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo no Recanto dos Humildes
FESTA PATRONAL DE 
IGREJA NA REGIãO 
BRASILâNDIA FOI 
ENCERRADA COM 
MISSA PRESIDIDA 
PELO CARDEAL 
SCHERER

ROSEAnE WELtER
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

COVID-19, tivemos o apoio fi-
nanceiro de 42 empresas da re-
gião”, disse Janete Nunes Jopeti-
pe, secretária paroquial. 

Pedro Gonçalves da Silva é 
um dos empreendedores que 
patrocinaram as atividades. “É 
importante a atuação das pesso-
as e empresas na vida paroquial. 
Somos uma Igreja em saída, em 
que todos são peça fundamental 
na construção do Reino”, disse o 
jovem, que está se envolvendo na 
Pastoral da Comunicação (Pas-
com) da Paróquia.

Cristiano de Jesus Moreira 
é serralheiro e falou sobre a im-
portância de doar um pouco de 
si para o bem comum. “Em tem-
pos difíceis, a união faz a força, e 
essa ajuda é uma forma de aten-
der às necessidades paroquiais. 
Fico feliz e grato em poder co-

laborar com o pouco que posso”, 
disse.

‘IGREJA VIVA nA 
PERIFERIA’

Padre Marcos é missioná-
rio irlandês atuante no Brasil há 
mais de 20 anos, conhece bem 
a realidade dos brasileiros, dos 
seus paroquianos e do bairro 
onde atua desde 2017, marcado 
pela pobreza, alto índice de de-
semprego e falta de infraestrutu-
ra pública.

O Sacerdote afirmou que, 
embora as dificuldades sejam 
muitas, o povo não desanima; 
pelo contrário, segue firme para 
manter a chama da fé e a força da 
Igreja viva na periferia. “Juntos e 
unidos somos o sinal do Cristo 
neste lugar, porque Deus habita 
esta cidade.” 

SAntíSSIMA tRInDADE 
Na homilia, o Arcebispo fa-

lou sobre a Santíssima Trindade 
e convidou os fiéis a olharem 
para o mistério de Deus.

“Depois de termos celebra-
do os grandes mistérios da vida 
de Jesus Cristo – Nascimento, 
Paixão, Morte e Ressurreição; 
e o envio do Espírito Santo em 
Pentecostes, hoje, a liturgia nos 
convida a contemplar o grande 
mistério que é o próprio Deus, 
Pai, Filho e Espírito Santo, Deus 
Uno e Trino”, afirmou.

O Cardeal enfatizou que é 
desejo do ser humano querer ver 
a Deus, que, por sua vez, não se 
esconde da humanidade, mas 
vem ao encontro, se revela e se 
manifesta a nós.

“Deus vem ao nosso encon-
tro, dá-se a conhecer e dá-nos 
as possibilidades de conhecê-Lo, 
ainda que seja um pouco, pois 
nunca O conheceremos em sua 
totalidade, porque seu mistério 
ultrapassa a nossa pequenez de 
criaturas e, por isso, nunca pode-
remos compreender o Criador 
de forma completa”, sublinhou, 
destacando que, mais do que ser 
compreendido, Deus precisa ser 
acolhido e amado.

PRESEnçA DO PAStOR
A presença de Dom Odilo 

representou para a comunidade 
a companhia amorosa do Cristo 
Pastor que visita e caminha com 
seu povo.

“Sua vinda é importante 
para nós e significa que não 
somos esquecidos, demons-
trando sua proximidade do 
povo. São pequenos gestos que 
dinamizam a vida missionária 
e encorajam a vida pastoral”, 
destacou o Pároco.

Sandra Maria Barboza de 
Souza Delfino é técnica de En-
fermagem e catequista. “Dom 
Odilo em nosso meio é um sinal 
do amor de Deus por nós, que 
está sempre presente e nunca nos 
deixa sós, apesar das dificulda-
des. O Cardeal vir ao nosso en-
contro é um gesto de amor fra-
terno”, avaliou.

Na conclusão da celebra-
ção, Dom Odilo agradeceu o 
trabalho de evangelização re-
alizado pelos Missionários Es-
piritanos, que, como é próprio 
do carisma da congregação, 
revela o amor do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo ao povo de 
Deus.

significativo para nós”, disse Pa-
dre Marcos à reportagem do O 
SÃO PAULO, destacando que  
“o contato on-line é uma nova 
modalidade de comunicação 
que aproxima, mas o presencial 
é especial”.

Padre Marcos elogiou o com-
prometimento dos paroquianos 
com a evangelização: “A parti-
cipação dos fiéis é muito forte. 
O engajamento dos membros 
de nossa comunidade é surpre-
endente. As pastorais se empe-
nham no serviço de evangeliza-
ção, o povo é acolhedor, simples 
e comprometido com a oração e 
assistência social”.

Outro aspecto notável da 
comunidade é a adesão dos em-
presários locais nos eventos pro-
movidos pela Paróquia. “Mesmo 
com toda a crise provocada pela 

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Na live “Diálogos com a 
Cidade”, transmitida no dia 26 
de maio, pelas mídias digitais, 
o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer chamou a atenção para o 
crescente fenômeno da desin-
formação e a relativização da 
verdade, muitas vezes, com-
prometida pela disseminação 
de notícias falsas e a propaga-
ção de ideologias que desvirtu-
am a percepção da realidade. 

Participaram da roda de 
conversa virtual com o Arce-
bispo de São Paulo os jorna-
listas Filipe Domingues, dou-
tor em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Gre-
goriana de Roma, e Fernan-
do Geronazzo, repórter do O 
SÃO PAULO. A live também 
contou com a interação do pú-
blico por meio de perguntas e 
comentários.   

Dom Odilo enfatizou o 
compromisso ético e moral 
não apenas de quem produz a 
informação como também de 
quem a dissemina, chamando 
todos à consciência de não se 
omitirem diante de uma notí-
cia duvidosa e sempre levan-
tarem questões quanto à sua 
veracidade.   

O Arcebispo também abor-
dou as fundamentações teó-
ricas da busca da verdade nos 
vários campos do saber e os ris-
cos de uma concepção subjeti-
va ou parcial dos fatos, na qual 
as opiniões ou desejos pessoais 
são considerados mais impor-
tantes que a realidade.   

O Purpurado explicou, ain-
da, a diferença entre a verdade 
científica, verificável com seus 
próprios métodos, e a verdade 
religiosa, baseada na revelação 
divina e manifesta pelo teste-
munho de uma experiência de 
fé vivida concretamente e cuja 
credibilidade é verificada pela 
ciência histórica, filosófica e  
teológica. 

Leia, a seguir, alguns tre-
chos das reflexões feitas pelo 
Cardeal Scherer:   

 
SubJEtIVISMO 

“Afirmação objetiva da 
verdade foi posta em xeque 

‘A informação é um direito, 
e a busca da verdade, um dever’
AFIRMOU O 
CARDEAL ODILO 
SCHERER, EM LIVE 
COM JORNALISTAS E 
INTERNAUTAS

REDAçÃO
osaopaulo@uol.com.br

a partir da Idade Moderna, sobretudo 
pelo filósofo René Descartes, que usou 
uma expressão bem conhecida: ‘Penso, 
logo existo’ […]. Portanto, nessa con-
cepção, o pensamento gera a verdade. 
Depois, as coisas evoluíram a ponto 
de chegar a teorias que diziam que a 
verdade é produzida pelo pensamento, 
como se nós produzíssemos o mundo 
sobre o qual afirmamos. Afirmamos 
coisas sobre a nossa percepção subje-
tiva, não objetiva. Portanto, o sujeito 
se torna o produtor da verdade.”  

 “Quem hoje consome [informa-
ção] precisa compreender a questão 
sobre a produção de uma afirmação, 
de que tipo de objeto se está tratando: 
se é no mundo das teorias ou da ob-
jetividade. Temos que fazer o quanto 
possível para nossa afirmação corres-
ponder aos fatos como tais.”   

  
FECHAMEntO AO DIáLOGO

“Às vezes, lemos nas mídias: ‘Este 
me representa’ ou ‘este não me repre-
senta’. Isso significa que a pessoa disse 
o que eu quero ou gosto de ouvir, in-
dependentemente de que seja verdade. 
Significa que não estou aberto a quem 
possa modificar o meu modo de ver 
as coisas. Não estou aberto ao diálogo 
com o diferente […]. Aí se criam os 
radicalismos, os fechamentos, as pola-
rizações.”

“No mundo das informações e dos 
debates das ideias, nós já temos uma 
opinião formada; isso significa um 
pré-conceito em relação a tal questão 
[…] e que não estou disposto a abrir 
as portas a algo que mude o meu con-
ceito.”

“Não significa que não devamos ter 
um chão sobre o qual estamos firmes. 
Sem dúvida, temos que ter convicções 
e sem elas não conseguimos dialogar. 

É interessante, porém, nos mantermos 
abertos ao diálogo com aquele que 
pensa e vê diferente, abertos aos fatos 
novos.”   

  
SuPERFICIALIDADE

“É preciso ler, informar-se. Isso 
custa um pouco de esforço, de tem-
po, precisa haver um método. Existe o 
problema de lermos apenas um título 
e pensar que já compreendemos tudo 
[…]. Nós arriscamos ficar simples-
mente em chavões e de permanecer na 
superfície da informação, de não nos 
aprofundarmos e nos informamos de 
forma errada.”   

  
nÃO SE OMItIR

“Diante de uma desinformação 
ou falsidade, a primeira atitude é não 
passar adiante, bloquear esse fluxo. 
Isso depende de cada um de nós. Ati-
vamente, temos que evitar que afirma-
ções suspeitas sejam repassadas. Se eu 
sei que algo que está sendo afirmado é 
absolutamente falso, tenho várias ati-
tudes possíveis e se não as faço, seria 
uma omissão da minha parte. Eu pos-
so levantar questionamentos, pôr em 
dúvida o que está sendo dito.”   

  
VERDADES DA Fé

“Há diferentes tipos de afirma-
ção. Uma é a científica, que tem um 
método próprio e é fruto da aplica-
ção desse método […]. Na narrativa 
dos fatos, do jornalismo, estamos no 
campo da busca da verdade social a 
partir do método próprio de verifica-
ção e investigação. No campo religio-
so, a verdade não decorre do método 
científico […], mas do testemunho, 
que pode ser verificado com o mé-

todo da ciência histórica que ajuda a 
fortalecer a credibilidade dos teste-
munhos. A verdade de fé decorre da 
revelação divina, na Sagrada Escritu-
ra, por meio de Jesus Cristo, e que a 
Igreja é guardiã, elucida e extrai desse 
conteúdo aquilo que é a sua afirma-
ção doutrinal.”   

“Não é verdade que ciência e fé se 
excluem. Os grandes cientistas, em ge-
ral, também foram pessoas de fé por-
que souberam distinguir claramente o 
que é a verdade da ciência e o que é o 
objeto da verdade da fé.”   

  
 A VERDADE LIbERtA

“Conhecendo a verdade, podemos 
estar livres das amarras do erro. Quem 
caminha em uma trilha de falsidade, de 
alguma forma, é seu prisioneiro. A ver-
dade liberta e enriquece. A liberdade traz 
a possibilidade de ver o mundo como ele 
é e não tentar encaixar a realidade como 
eu gostaria que ela fosse. Não podemos 
impor condições à verdade. É a verdade 
que nos impõe suas condições.”   

  
MAnDAMEntO

“A informação é um direito. Que 
ela seja dada de forma correta. Produ-
zir intencionalmente desinformação é 
desonesto, imoral e antiético e, por-
tanto, deveria ser evitado de todas as 
maneiras. Contribuir para disseminar 
desinformação e falsidade torna a pes-
soa cúmplice […]. Há um mandamen-
to da Lei de Deus em que isso se en-
caixa: não levantar falso testemunho, 
não mentir. Informar a verdade é uma 
questão de consciência, de retidão de 
comportamento.” 

Para assistir à íntegra do “Di-
álogos com a Cidade”, acesse:  
https://tinyurl.com/yfu6bg68 

Reprodução
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Na Solenidade do Santís-
simo Sacramento do Corpo 
e Sangue de Cristo, popular-
mente conhecida como Cor-
pus Christi, na quinta-feira, 3, 
a Igreja Católica reafirma sua 
fé no sacramento da Eucaris-
tia, fonte e ápice da vida cris-
tã, e testemunha publicamente 
sua convicção da presença real 
de Jesus Cristo nas espécies do 
pão e do vinho consagrados na 
Santa Missa.  

Instituída por Jesus Cristo 
na Última Ceia, a Eucaristia 
perpetua o sacrifício da cruz 
na Igreja ao longo dos sécu-
los. Quando este sacramento 
é celebrado, o acontecimento 
central de salvação se faz re-
almente presente e “realiza- 
-se também a obra da nossa 
redenção”, como expressou 
São João Paulo II, na encí-
clica Ecclesia de Eucharistia 
(2003).  

O santo sacrifício euca-
rístico torna presente não só 
o mistério da Paixão e Morte 
de Jesus, mas também o mis-
tério da sua Ressurreição. Por 
estar vivo e ressuscitado é que 
Cristo pode se tornar “pão da 
vida” (Jo 6,35.48). Tal verda-
de de fé era proclamada pelos 
padres e doutores dos pri-
mórdios da Igreja. Santo Am-
brósio lembrava aos cristãos 
recém-batizados: “Se hoje 
Cristo é teu, Ele ressuscita 
para ti cada dia”. Já São Cirilo 
de Alexandria sublinhava que 
a participação na Eucaristia 
“é uma verdadeira confissão 
e recordação de que o Senhor 
morreu e voltou à vida por 
nós e em nosso favor”. 

  
PRESEnçA REAL 

  
É certo que Jesus ressus-

citado está presente na Igreja 
de diversas maneiras: na sua 
Palavra, na oração da Igre-
ja – “Onde dois ou três estão 
reunidos em Meu nome...” 
(Mt 18,20) –, nos pobres, nos 
doentes, nos prisioneiros, nos 
seus sacramentos, dos quais é o 
autor, e na pessoa do ministro 
ordenado que preside a San-
ta Missa. A doutrina católica, 
porém, ressalta que é sobretu-
do sob as espécies eucarísticas 
que o Senhor manifesta sua 
presença por excelência. 

Pelas palavras de Jesus na 
Última Ceia e pela invocação 

Corpus Christi  

‘Eis o mistério da fé’
FERnAnDO GEROnAzzO 

osaopaulo@uol.com.br 
do Espírito Santo na celebra-
ção da missa, o pão e o vinho 
se tornam verdadeiramente o 
corpo e o sangue de Cristo. O 
Concílio de Trento afirma que 
na Eucaristia estão “contidos, 
verdadeira, real e substancial-
mente, o corpo, o sangue, a 
alma e a divindade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo”, ou seja, 
“Cristo completo”. 

  
COMunHÃO 

  
O ápice da participação na 

Eucaristia é a comunhão. É o 
próprio Jesus que convida: “Se 
não comerdes a carne do Filho 
do Homem e não beberdes o 
seu sangue, não tereis a vida 
em vós” (Jo 6,53). 

O principal fruto da co-
munhão eucarística é a união 
íntima com Cristo Jesus. “De 
fato, o Senhor diz: ‘Quem 
come a minha carne e bebe 
o meu sangue permanece 
em Mim e Eu nele’ (Jo 6,56). 
A vida em Cristo tem o seu 
fundamento no banquete eu-
carístico: ‘Assim como o Pai, 
que vive, me enviou, e Eu 
vivo pelo Pai, também o que 
comer a minha carne viverá 
por Mim’ (Jo 6,57)”, recorda 
o Catecismo da Igreja Católi-
ca, que enfatiza, ainda, que a 
comunhão da carne de Cristo 
Ressuscitado conserva, au-
menta e renova a vida da gra-
ça recebida no Batismo. 

A Comunhão também 
afasta o fiel do pecado. “O 
corpo de Cristo que recebe-
mos na Comunhão é ‘entre-
gue por nós’ e o sangue que 
nós bebemos é ‘derramado 
pela multidão, para remissão 
dos pecados’. É por isso que a 
Eucaristia não pode nos unir 
a Cristo sem nos purificar, ao 
mesmo tempo, dos pecados 
cometidos, e nos preservar 
dos pecados futuros”, reforça o 
Catecismo. 

  
EFEItOS  

  
Os que recebem a Eucaris-

tia ficam mais estreitamente 
unidos a Cristo, que une to-
dos os fiéis em um só corpo: 
a Igreja. Como afirma o após-
tolo São Paulo: “O cálice da 
bênção, que abençoamos, não 
é comunhão com o sangue de 
Cristo? O pão que partimos 
não é comunhão com o corpo 
de Cristo? Uma vez que há um 
único pão, nós, embora mui-
tos, somos um só corpo, por-

que participamos desse único 
pão” (1Cor 10,16-17). 

Santo Tomás de Aquino 
afirmou que “o efeito típico da 
Eucaristia é a transformação 
do homem em Cristo”. Já São 
Leão Magno destacou: “A par-
ticipação do corpo e sangue 
de Cristo não faz outra coisa 
senão nos transformar no ali-
mento que tomamos”.  

Santo Agostinho pôs na 
boca de Jesus estas palavras: 
“Não és tu que me transfor-
marás em ti, como se dá com o 
alimento da tua carne, mas tu 
serás transformado em Mim”. 
E Cirilo de Jerusalém enfati-
zou que, por meio da Euca-
ristia, “nos tornamos concor-
póreos e consanguíneos com 
Cristo”.  

  
ADORAçÃO 

  
A presença de Jesus Cris-

to no Santíssimo Sacramento 
não se restringe à celebração 
da missa, mas permanece na 
reserva eucarística. No prin-
cípio, o sacrário ou taberná-
culo era destinado a guardar 
a Eucaristia de maneira digna 
para ser levada aos enfermos e 
aos fiéis ausentes da missa por 
razões graves. Com o aprofun-
damento da fé na presença real 
de Cristo na sua Eucaristia, a 
Igreja tomou consciência do 
sentido da adoração silenciosa 
do Senhor, presente sob as es-
pécies sagradas.  

A visita ao Santíssimo Sa-
cramento presente nos sa-
crários das igrejas permite 
o encontro pessoal de cada 
fiel com Jesus e o coloca em 
comunhão com toda a Igre-
ja, que se reúne em torno da 
Eucaristia. Por isso, além de 
convidar cada um dos fiéis a 
encontrar pessoalmente tem-
po para se demorar em oração 
diante do sacramento do altar, 
a Igreja motiva as paróquias, 
comunidades e grupos ecle-
siais a promoverem momentos 
de adoração comunitária. 

PARA RECEbER A 
EuCARIStIA

Como ensina São Paulo, 
para receber o corpo e o san-
gue de Cristo, é necessária a 
devida preparação. “Quem 
comer o pão ou beber do cá-
lice do Senhor indignamente 
será réu do corpo e do sangue 
do Senhor. Examine-se, pois, 
cada qual a si mesmo e, então, 

coma deste pão e beba deste 
cálice; pois quem come e bebe, 
sem discernir o corpo do Se-
nhor, come e bebe a própria 
condenação” (1Cor 11,27-29).

Nesse sentido, a Igreja exor-
ta os que tiverem consciência 
de um pecado grave a receber 
o sacramento da Reconcilia-
ção antes de se aproximarem 
da Sagrada Comunhão, com o 
fim de evitarem um sacrilégio 
e usufruírem das graças infini-
tas de tão admirável dom.

Prevê-se, ainda, que o fiel 
que recebe a Comunhão seja 
católico, batizado e cultive 
cotidianamente a sua fé, por 
meio da participação da vida 
eclesial, especialmente dos 
sacramentos, da oração, da 
escuta da Palavra e da práti-
ca das obras de misericórdia. 
Também é imprescindível que 
a pessoa creia vivamente que 
irá receber o corpo e o sangue 
de Cristo.

Como forma de preparar 
o corpo e a alma para rece-
ber bem a santa Comunhão, 

a Igreja prescreve o jejum eu-
carístico, isto é, abster-se de 
qualquer alimento ou bebida 
(exceto água ou remédios) an-
tes de comungar. No passado, 
esse período era de 12 horas, 
depois, foi reduzido para três 
horas e, atualmente, é de uma 
hora antes da Comunhão. Por 
meio deste gesto penitencial, o 
cristão expressa a sua fé e re-
verência ao Santíssimo Sacra-
mento e manifesta o desejo de 
recebê-lo como o mais impor-
tante alimento da vida.

A Igreja também prescreve 
aos seus fiéis a obrigação de 
“participar na divina liturgia 
nos domingos e dias de festa” 
e de receber a Eucaristia ao 
menos uma vez em cada ano, 
se possível no tempo pascal, 
preparados pelo sacramento 
da Reconciliação. “Mas reco-
menda-lhes vivamente que 
recebam a Santa Eucaristia 
aos domingos e dias de festa, 
ou ainda mais vezes, mesmo 
todos os dias”, reforça o Cate-
cismo.
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Sacramento que “alimenta o discípu-
lo com o Corpo e o Sangue de Cristo em 
vista de sua transformação nele” (Catecis-
mo da Igreja Católica, 1275), a Eucaristia é 
ponto central da vivência da fé cristã.

Ao longo da atual pandemia, porém, 
diante das recomendações para a restrição 
de atividades presenciais, muitos católicos 
deixaram de ir à missa e, assim, de receber 
este sacramento, embora tenham acom-
panhado as celebrações transmitidas pela 
tevê, rádio e plataformas digitais.

“Aceitamos a distância do altar do Se-
nhor como um tempo de jejum eucarís-
tico, útil para redescobrir a importância 
vital, a beleza e a preciosidade incomen-
surável. No entanto, assim que possível, 
é necessário voltar à Eucaristia com um 
crescente desejo de encontrar o Senhor, de 
estar com Ele, de recebê-lo para levá-lo aos 
irmãos com o testemunho de uma vida 
cheia de fé, de amor e de esperança”, escre-
veu, em setembro de 2020, às conferências 
episcopais, o Cardeal Robert Sarah, então 
prefeito da Congregação para o Culto Di-
vino e a Disciplina dos Sacramentos.

Na carta, que teve seu conteúdo apro-
vado pelo Papa Francisco, o Cardeal Sarah 
alerta que apenas acompanhar as missas 

remotamente pode levar ao “risco de nos 
afastar de um encontro pessoal e íntimo 
com o Deus encarnado, que se entregou a 
nós não de forma virtual, mas sim, dizen-
do: ‘Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue permanece em mim e eu nele’ 
(Jo 6,56). Esse contato físico com o Senhor 
é vital, indispensável, insubstituível”.

 
A FALtA DO ESSEnCIAL PARA A 
VIDA

Nas primeiras semanas após a chegada 
do coronavírus ao Brasil, o coordenador 
de cobrança Tiago Araújo Rocha, 38, dei-
xou de ir regulamente às missas no bairro 
onde mora, em Engenheiro Goulart, na 
zona Leste de São Paulo, e passou a assistir 
às missas pela tevê, sempre ao lado da es-
posa, Regina Aparecida Gonçalves Rocha, 
e dos filhos Miguel, 8, e Alice, 6, com os 
quais tem uma rotina diária de oração.

“Passados dois meses, eu já estava com 
um sentimento de que algo estava faltan-
do, era como a falta de um alimento que 
faz toda a diferença no dia a dia”, recordou 
ao O SÃO PAULO. Rocha, então, procu-
rou um local onde pudesse participar das 
celebrações e tem ido à Paróquia Santa 
Generosa, na Região Episcopal Sé, aos do-
mingos, com a família, e, durante a sema-
na, ao menos uma vez, individualmente.

“A Comunhão constante faz com que 

eu tenha uma intimidade maior com 
Deus, pelo ato concreto de me alimen-
tar do corpo de Cristo, sendo fortalecido 
espiritualmente. Sem a Eucaristia, falta a 
essência que me fortalece espiritualmente, 
principalmente em um momento como 
este, de dificuldade em todo o mundo”, 
destaca.

Rocha afirma que nessa Paróquia e em 
outras às quais se dirigiu desde o início da 
pandemia percebeu um extremo respeito 
às medidas recomendadas pelas autorida-
des de saúde contra a COVID-19. “Todos 
os protocolos estão sendo seguidos pela 
Igreja. Quem pode, deve voltar às missas. 
É incomparável o benefício de se colocar 
na presença de Deus e adorá-lo no sacrá-
rio”, assegura.

 
‘nADA é MAIS IMPORtAntE DO 
quE tER EStE tEMPO PARA O 
SEnHOR’

Há 50 anos, o renomado jurista Ives 
Gandra da Silva Martins, 86, participa da 
Santa Missa diariamente: durante a sema-
na e aos sábados, na Paróquia Nossa Se-
nhora do Brasil, e aos domingos na Capela 
do Colégio Sion, ambas na Região Episco-
pal Sé.

“Nada é mais importante na minha 
vida do que, diariamente, ter este tempo 
para o Senhor”, conta o fundador e presi-

dente emérito da União dos Juristas Cató-
licos de São Paulo (Ujucasp), ressaltando 
o papel de sua esposa, Ruth Vidal, falecida 
em janeiro, aos 86 anos, para que ele nun-
ca tenha se afastado da fé católica.

Durante a fase mais extrema da pan-
demia, com restrições para a participação 
presencial dos fiéis nas celebrações, a Pa-
róquia que o doutor Ives frequenta abriu 
a possibilidade de que os fiéis que iam 
regularmente às missas assistissem às ce-
lebrações pela tevê e, ao longo do dia, re-
cebessem o sacramento da Eucaristia na 
própria igreja.  “Assistir à missa pela tevê 
não é a mesma coisa que ter o próprio 
Deus dentro de nós a partir do Santíssimo 
Sacramento recebido na hóstia consagra-
da”, enfatiza.

Sobre o significado da Eucaristia em 
sua vida, doutor Ives recorda o que afir-
mou certa vez a juristas em um evento so-
bre o que consta na Constituição Federal 
a respeito do sistema financeiro nacional. 
“Lembro-me de ter dito: Tenho a impres-
são de que, por mais que os bancos lucrem, 
eu sou sempre um cidadão que lucra mais. 
Afinal, qual é o banco que, em se dando 
meia hora do dia para Deus, recebe-se em 
troca 23 horas e 30 minutos de proteção, 
o próprio Cristo dentro do coração, por 
meio da Eucaristia? Algum investimento 
rende tanto quanto isso?”, recorda. 

Eucaristia: encontro pessoal e insubstituível com Deus

SÃO tARCíSIO
No século III, os cristãos em Roma 

foram alvo de intensas perseguições do 
imperador Valeriano. Em 15 de agosto de 
257, Tarcísio, de 12 anos de idade, acólito 
do Papa Xisto II, foi cercado por pagãos 
que o questionaram sobre o que carrega-
va consigo. Era a Eucaristia, que seria en-
tregue a cristãos presos. O Martirológio 
Romano descreve que Tarcísio “julgou ser 
uma coisa vergonhosa atirar pérolas [a Eu-
caristia] aos porcos, e, por isso, foi atacado 
por eles durante longo espaço de tempo 
com paus e pedras até entregar o seu espí-
rito a Deus. Quando lhe reviraram o cor-
po, os assaltantes sacrílegos não puderam 
encontrar nem sinal do sacramento de 
Cristo, nem em suas mãos e nem por entre 
as vestes”. Por seu martírio ainda criança 
e seu testemunho de amor à Eucaristia, é 
venerado como padroeiro dos coroinhas.

 SAntA tERESInHA 
DO MEnInO JESuS

Santa Teresinha do Menino Jesus 
(1873-1897) deixou em sua autobiogra-
fia “História de uma alma” belíssimos 
relatos do quanto era especial para ela 
o encontro com Cristo Eucarístico. Re-
ferindo-se ao dia de sua primeira Euca-
ristia, afirma ter sido “o mais belo dos 
dias! [...] Ah! como foi doce o primeiro 
beijo de Jesus à minha alma! [...] Foi um 
beijo de amor. Sentia-me amada e dizia 
por minha vez: ‘Eu amo-Vos! Dou-me 
a Vós para sempre!’”. No Carmelo, no 
qual ingressou aos 15 anos de idade, 
era extremamente zelosa com a Sagrada 
Comunhão. “Parece-me que, ao descer 
ao meu coração, Jesus fica contente de 
se ver tão bem recebido, e fico contente 
também…”, consta em outro trecho da 
autobiografia.

CARDEAL VAn tHuAn
Por 13 anos, entre 1975 e 1988, o Car-

deal François Xavier Nguyen Van Thuan 
(1928-2002), vietnamita, foi mantido pre-
so pelo regime comunista. Impedido de 
celebrar a missa, ele o fazia clandestina-
mente, com um pedaço de pão, três gotas 
de vinho e uma gota d’água na palma da 
mão. No ano 2000, o Cardeal recordou 
essa vivência, comentando que “em todas 
as épocas, especialmente em tempos de 
perseguição, a Eucaristia foi sempre o se-
gredo da vida dos cristãos: o alimento das 
testemunhas, o pão da esperança”. O Car-
deal relembrou que sempre carregava con-
sigo as partículas consagradas que eram 
repassadas, às escondidas, a outros en-
carcerados: “A Eucaristia tornara-se para 
mim e para os outros que eram cristãos 
uma presença escondida que nos dava co-
ragem em meio às inúmeras dificuldades”.

bEAtO CARLO ACutIS
Beatificado em 10 de outubro de 2020, 

Carlo Acutis (1991-2006) difundiu a fé 
católica por meio da internet. Um dos 
sites que criou era voltado ao registro de 
milagres eucarísticos em diferentes partes 
do mundo. O Beato frequentava a missa 
diariamente e era comum vê-lo por lon-
go tempo em oração diante do Sacrário. 
“Todos os dias, vivo a Eucaristia como um 
diálogo constante com Jesus, como uma 
autêntica esperança. A Eucaristia é a mi-
nha autoestrada para o céu”, afirmou certa 
vez o jovem, que morreu aos 15 anos, em 
decorrência de uma leucemia.

O site com a lista de milagres eu-
carísticos catalogados por Carlo Acu-
tis pode ser acessado no link a seguir:  
https://cutt.ly/mnh542d. 

Eles amaram a Eucaristia

DAnIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

LEIA A SEGUIR, O TESTEMUNHO DE AMOR à EUCARISTIA DE ALGUNS CRISTãOS AO LONGO DA HISTóRIA
Imagens: Reprodução
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Deus eterno e todo-poderoso, eis que me 
aproximo do sacramento do vosso Filho 
único, Nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro, 
venho à fonte da misericórdia; cego, à luz 
da eterna claridade; pobre e indigente, ao 
Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a 
abundância da vossa liberalidade, para 
que Vos digneis curar a minha fraqueza, 
lavar as minhas manchas, iluminar a mi-
nha cegueira, enriquecer a minha pobre-
za, vestir a minha nudez.

Que eu receba o Pão dos anjos, o Rei 
dos reis e o Senhor dos senhores, com o 
respeito e a humildade, a contrição e a 
devoção, a pureza e a fé, o propósito e 
a intenção que convêm à salvação da 
minha alma.

Dai-me que receba não só o sacramen-
to do Corpo e do Sangue do Senhor, mas 
também o seu efeito e a sua força. Ó Deus 
de mansidão, fazei-me acolher com tais 
disposições o Corpo que o vosso Filho 

único, Nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu 
da Virgem Maria, que seja incorporado 
ao seu Corpo Místico e contado entre os 
seus membros. Ó Pai cheio de amor, fazei 
que, recebendo agora o vosso Filho sob o 
véu do sacramento, possa na eternidade 
contemplá-lo face a face.

Vós que viveis e reinais na unidade do 
Espírito Santo, por todos os séculos dos 
séculos.

Amém

Recebei, Senhor, minha liber-
dade inteira.
Recebei minha memória, mi-
nha inteligência e toda a mi-
nha vontade.
Tudo que tenho ou possuo de 
vós me veio; tudo vos devolvo 
e entrego sem reserva para que 
a vossa vontade tudo governe.
Dai-me somente vosso amor e 
vossa graça e nada mais vos 
peço, pois já serei bastante rico.

(Colaborou: Flavio Rogerio Lopes)

A missa, como afirma o teólogo e escritor 
italiano Romano Guardini (1885-1968), “é uma 
pessoa”, isto é, Jesus, verdadeiro Deus e verda-
deiro homem, no ato máximo do seu amor pela 
humanidade por meio de seu único e eterno sa-
crifício. Essa dimensão deve ser considerada ao 
se preparar para a participação na Eucaristia.

Por isso, recomenda-se chegar com antece-
dência, e, dentro das possibilidades, preparar o 
coração para esse encontro pessoal com Cristo.

Em casa, ou na Igreja, pode-se fazer um 
bom exame de consciência e silenciar a alma, 
assim como após receber o Corpo e o Sangue 
de Cristo, entregando-se por completo a Jesus.

Ao longo dos séculos, surgiram diversas ora-
ções por meio das quais os fiéis se preparavam 
para participar da missa e para expressar ação de 
graças após a comunhão, orações espontâneas ou 
ainda, profundas orações feitas pelos santos.

ORAçÕES PARA AntES DA MISSA
ORAçÃO DE SAntO AMbRÓSIO

Senhor Jesus Cristo, eu, pecador, não 
presumindo dos meus próprios méritos, 
mas confiando na vossa bondade e mi-
sericórdia, temo, entretanto, e hesito em 
aproximar-me da mesa do vosso doce 
convívio. Pois meu corpo e meu coração 
estão manchados por muitas faltas, e 
não guardei com cuidado o meu espírito 
e a minha língua.

Por isso, ó bondade divina e temível 
majestade, na minha miséria recorro a 
Vós, fonte de misericórdia; corro para 
junto de Vós a fim de ser curado, refugio- 
-me na vossa proteção, e anseio ter como 
Salvador Aquele que não posso supor-
tar como Juiz. Senhor, eu Vos mostro 
as minhas chagas e vos revelo a minha 
vergonha. Sei que são grandes e muitos 

os meus pecados, e temo por causa deles, 
mas espero na vossa infinita misericór-
dia.

Salve, Vítima salvadora, oferecida no 
patíbulo da Cruz por mim e por todos os 
homens. Salve, nobre e precioso Sangue, 
que brotas das chagas do meu Senhor Je-
sus Cristo crucificado e lavas os pecados 
do mundo inteiro.

Olhai-me com os olhos da vossa miseri-
córdia, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, 
Deus e homem, crucificado por todos os 
homens. Ouvi-me, pois espero em Vós; 
Vós que sois fonte inesgotável de perdão, 
tende piedade das minhas misérias e 
pecados.

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa cria-
tura resgatada por vosso Sangue. Arre-

pendo-me de ter pecado, desejo reparar o 
que fiz.

Livrai-me, ó Pai clementíssimo, de 
todas as minhas iniquidades e peca-
dos, para que, inteiramente purificado, 
mereça participar dos Santos Mistérios. 
E concedei que o vosso Corpo e o vosso 
Sangue, que eu, embora indigno, me pre-
paro para receber, sejam perdão para os 
meus pecados e completa purificação de 
minhas faltas.

Que eles afastem de mim os maus 
pensamentos e despertem os bons senti-
mentos; tornem eficazes as obras que Vos 
agradam, e protejam meu corpo e minha 
alma contra as ciladas dos meus inimi-
gos.

Amém.

ORAçÃO DE SAntO tOMáS DE AquInO

ORAçÕES DE AçÃO DE GRAçAS APÓS A COMunHÃO
ORAçÃO DE SAntO tOMáS DE AquInO

Eu vos dou graças, ó Senhor, Pai san-
to, Deus eterno e todo-poderoso, porque, 
sem mérito algum de minha parte, mas 
somente pela condescendência de vossa 
misericórdia, vos dignastes saciar-me, a 
mim pecador, vosso indigno servo, com 
o sagrado Corpo e o precioso Sangue do 
vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.

E peço que esta Santa Comunhão não 
me seja motivo de castigo, mas salutar 
garantia de perdão. Seja para mim ar-
madura da fé, escudo de boa vontade e 
libertação dos meus vícios. Extinga em 
mim a concupiscência e os maus desejos, 
aumente a caridade e a paciência, a hu-
mildade e a obediência, e todas as virtu-

des. Defenda-me eficazmente contra as 
ciladas dos inimigos, tanto visíveis como 
invisíveis. Pacifique inteiramente todas 
as minhas paixões, unindo-me firmemen-
te a vós, Deus uno e verdadeiro, feliz 
consumação de meu destino.

E peço que vos digneis conduzir-me a 
mim, pecador, àquele inefável convívio 
em que vós com vosso Filho e o Espíri-
to Santo sois para os vossos Santos a 
luz verdadeira, a plena saciedade e a 
eterna alegria, na ventura completa e 
a felicidade perfeita. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Amém.

ALMA DE CRIStO

Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de vossas chagas, escondei-me.
Não permitais que me separe de vós.
Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora da morte. 
Chamai-me e mandai-me ir para vós, 
Para que com vossos Santos vos louve 
Por todos os séculos dos séculos.
Amém.

OFERECIMEntO  
DE SI MESMO

Como se preparar para 
a missa e colher os 
frutos da comunhão?

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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“Ajoelhai-vos aos avistardes Jesus na 
Hóstia adorável! Prosternai-vos com 
profundo respeito, perante Ele, em 
sinal de dependência e de amor...”

“Urge crer na simples palavra de Je-
sus. Resta-nos uma pergunta: ‘Quem 
está ali?’. ‘Eu!’, responde Jesus... Pros-
tremo-nos e adoremos...”

“Participar cada dia da Santa Missa é 
chamar, sobre cada dia, as bênçãos 
do céu!”

“A oração, embora boa e necessária, 
sem a Comunhão que vos sustente, 
torna-se cansativa e acabareis por 
deixá-la.”

“É necessário deixar-se penetrar bem 
dos sacrifícios do amor de Nosso 
Senhor, no Santíssimo Sacramen-
to... São tão surpreendentes que eu 
sentia o coração acelerar e os olhos 
cheios de lágrimas.”

“Jesus estabeleceu a Eucaristia para 
reabilitar o homem, que se degra-
dara e aviltara pelo pecado original, 
que esquecera sua origem celeste, 
perdera sua dignidade de rei da 
criação; o homem que, senhor dos 
animais, a eles se assemelhou!”

“Quando por enfermidade, por do-
ença ou por impossibilidade, não 
puderdes fazer a adoração, deixai 
que vosso coração se entristeça um 
instante... E, depois, uni-vos em espí-
rito àqueles que adoram.”

“Reparai num santo, ao entrar numa 
igreja. Alheio às pessoas, esqueci-
do de tudo, só a Nosso Senhor vê. 
Quem, na presença do Papa, pensará 
nos bispos ou cardeais? Só a Deus 
toda honra e toda glória.”

“A criatura tem tempo para tudo, 
menos para visitar o seu Deus, que 
no seu Tabernáculo a espera.”

de que somente o culto eucarís-
tico seria a chave para a renova-
ção da vida cristã e para a for-
mação de leigos e consagrados.

A MISSA COMO 
CEntRO DA VIDA

A celebração eucarística de-
veria ser o centro de toda a vida 
de um cristão, a origem de toda 
a sua ação, o motor e a alma de 
toda atividade caritativa. As-
sim, Padre Pedro Julião foi um 
incansável incentivador da par-
ticipação frequente da missa. 
O fato de estar diante de Deus, 
contemplando a hóstia consa-
grada, segundo ele, transcendia 
toda e qualquer forma de inti-
mismo e impelia o adorador à 
vida ativa.

Esta dimensão social da Eu-
caristia é destacada por ele no 
texto Le Trés Saint Sacrement: 
“O culto solene à exposição do 
Santíssimo é necessário para 
despertar a fé, adormecida em 
tantos homens honestos. (...) A 
sociedade morre quando não 
tiver mais um centro de ver-
dade e de caridade, tampou-
co vida em família. Muitos se 
isolam, se concentram em si 

mesmos, querem ser autossu-
ficientes. Assim, a dissolução é 
iminente! Ao contrário, a socie-
dade renasce com vigor quando 
todos os seus membros se reú-
nem em torno do Emanuel”.

LEGADO
Deixou vários escritos, que 

se destinavam a sacerdotes, re-
ligiosas e leigos na sua obra em 
honra ao Santíssimo Sacramen-
to. Dedicava-se com empenho 
à Obra da primeira Comunhão 
de adultos e atendia a numero-
sos compromissos na pregação, 
centrada principalmente na 
Eucaristia.

Foi um dos santos mais eu-
carísticos da história da Igreja, 
e toda a sua espiritualidade e 
mística estavam centradas na 
Eucaristia. Faleceu no dia 1º de 
agosto de 1868, aos 57 anos de 
idade. Foi beatificado em 1925, 
por Pio XI, e canonizado por 
São João XXIII em 1962, no 
contexto do Concílio Vaticano 
II. A festa litúrgica de São Pedro 
Julião Eymard é celebrada em 2 
de agosto.

(Com informações de Vatican News e 
Congregação do Santíssimo Sacramento)

A Eucaristia como
centro e motor da vida

São Pedro Julião Eymard

“Estou falando com Jesus.” 
Foi com essa resposta nos lá-
bios, diante do sacrário, que o 
pequeno Pedro, um garoto de 5 
anos, se justificou ao ser encon-
trado sozinho na igreja, depois 
de ter desaparecido de casa e 
deixado toda a família preocu-
pada. 

Seus familiares mal podiam 
imaginar que aquela criança, 
que vivia na região interiorana 
da França no início do século 
XIX, levada desde pequena pela 
mãe à igreja para receber diaria-
mente a bênção do Santíssimo, 
se tornaria um santo conheci-
do, que marcaria toda a Igreja 
com o verdadeiro culto a Jesus 
Eucarístico: São Pedro Julião 
Eymard.

Sua vocação ao sacerdócio 
também foi descoberta à luz 
do Cristo Eucarístico, a quem 
recebera pela primeira vez aos 
12 anos, e se concretizou de-
pois de vencer as oposições do 
pai. Como sacerdote secular, 
foi zelosíssimo, a ponto de ser 
comparado ao Cura D’Ars, seu 
compatriota e contemporâneo 
mais famoso, que admirava seu 
trabalho apostólico e se referia a 
ele publicamente como “santo”.  

Depois de 17 anos como 
religioso na Sociedade de Ma-
ria, deixou o Instituto Marista, 
foi para Paris e, em 1856, com 
a ajuda do arcebispo daquela 
cidade, fundou a Congregação 
dos Padres do Santíssimo Sacra-
mento, mais popularmente co-
nhecidos como Sacramentinos, 
e que, oito anos depois, contaria 
também com seu ramo femini-
no, com a fundação da Congre-
gação das Servas do Santíssimo 
Sacramento. 

InSPIRAçÃO
A frieza do povo para com 

Jesus Eucarístico o incomodava 
profundamente, e por inspira-
ção de Nossa Senhora, Padre 
Pedro Julião concluiu: 

“Refleti muito sobre os re-
médios para vencer a indiferen-
ça universal, que se apodera de 
tantos homens, e encontrei so-
mente um: a Eucaristia, o amor 
a Jesus eucarístico. A perda da 
fé provém da perda do amor. É 
necessário tirar Cristo do sacrá-
rio, apresentá-lo ao povo como 
grande Senhor, Mestre, Salva-
dor, vivo, real em nosso meio”. 

Possuía profunda convicção 

JOSé FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

PEnSAMEntOS DE SÃO 
PEDRO JuLIÃO EYMARD 
SObRE A EuCARIStIA

Reprodução da internet
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Nas ruas da capital paulista vivem, 
aproximadamente, 25 mil pessoas, con-
forme dados do Censo da População em 
Situação de Rua, divulgado pela Prefei-
tura de São Paulo em 2020.

Para quem está nessa condição de 
vida, o Projeto Lavanderia, na região da 
Cracolândia, é um alento, pois garante 
um item básico para a sobrevivência hu-
mana: a água. 

CHAVE DA tRAnSFORMAçÃO
Em uma noite fria no ano de 2013, 

Lucas Caldeira Brant acorda com frio. 
Ele, então, se dirige até o quarto da mãe 
em busca de mais um cobertor para se 
aquecer. Ao amanhecer, a mãe, Marile-
na, pega o jornal e lê em voz alta para os 
filhos, entre tantas reportagens, a notícia 
sobre a morte de quatro pessoas em si-
tuação de rua, naquela noite, em decor-
rência do frio.

A notícia provocou em Brant, 37, 
empreendedor social, uma virada de 
chave no modo de ver e pensar a reali-
dade à sua volta. 

“O impacto da notícia me fez per-
ceber tudo o que eu tinha: casa, roupas, 
água potável, alimentos de qualidade. 
Foi a partir desse momento que desper-
tou em mim o anseio de fazer algo pelas 
pessoas em situação de rua”, disse ele.

O PROJEtO
O projeto, segundo Brant, nasceu da 

inquietação diante da realidade de ver, 
ainda, pessoas perderem a vida pela falta 

Projeto Lavanderia: solidariedade com as
pessoas em situação de rua na Cracolândia
INICIATIVA VOLUNTáRIA 
GARANTE ACESSO à  
áGUA, ROUPA LAVADA, 
BANHO E HIGIENE 
PESSOAL A PESSOAS EM 
SITUAçãO DE RUA

ROSEAnE WELtER
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

de condições dignas de moradia e aces-
so aos direitos básicos, além de serem 
discriminadas por sua aparência, odor e 
condição de vida. 

A iniciativa nasceu como uma ex-
tensão do projeto “Entrega por SP”, tam-
bém idealizado por Brant. 

“Comecei com o ‘Entrega por SP’, 
que é uma mobilização social que, du-
rante as madrugadas, vai ao encontro 
das pessoas em situação de rua para 
conversar e oferecer, por meio de volun-
tários, a escuta como maior força e com-
panhia para quem dorme nas calçadas”, 
afirmou.

Em meio às conversas nas madru-
gadas, Brant percebeu que as roupas de 
quem vive nas ruas duravam poucos 
dias, seja pela escassez do acesso à água, 
seja pela falta de lugares próprios para 
lavá-las.

“Sem acesso adequado à lavagem, 
os moradores se veem obrigados a lavar 
suas roupas na sarjeta, em rios e lugares 
inadequados”, ressaltou, recordando que 
muitas roupas eram descartadas após 
um dia de uso. 

“O projeto, então, resolve dois pro-
blemas: o ambiental, pois diminui o 
descarte precoce das roupas; e o social, 
já que elas são entregues pelas pessoas 
em situação de rua, recebidas por nos-
sos voluntários, separadas e lavadas, 
atualmente, em um hotel no centro de 
São Paulo e, depois de limpas e passadas, 
elas são devolvidas a quem as deixou. É 
o mesmo esquema de uma lavanderia 
comercial”, detalha.

5 tOnELADAS DE ROuPAS
Por meio de uma plataforma de fi-

nanciamento coletivo, o empreendedor 
social comprou a sede própria da lavan-
deria, que está em reforma e deve ser 
inaugurada no segundo semestre.

Em 2020, foram 5 toneladas de rou-
pas lavadas, 23.195 peças de roupas lim-
pas e centenas de pessoas atendidas pelo 
Projeto Lavanderia.

“Os números são expressivos, mas 
queremos mais. Com a nossa sede pró-
pria, a expectativa é crescer e desenvol-
ver novas oportunidades: além de roupa 
limpa e banho, pretendemos oferecer 
formação profissionalizante às pessoas, 
para que saiam dessa situação e con-
quistem sua autonomia de vida”, disse 
Brant, enfatizando que a nova sede terá 
salas para capacitação profissional, aten-
dimento psicológico, entre outras ativi-
dades.

 “Possibilitar a uma pessoa em situa-
ção de rua a oportunidade de que entre 
em um estabelecimento, no ônibus ou 
metrô, sem as pessoas se afastarem, abre 
as portas para o contato com o outro, 
mesmo que seja para pedir ajuda”, des-
taca o empreendedor social. 

VOLuntáRIOS
O Projeto Lavanderia cresce a cada 

dia e atinge mais pessoas, graças à pre-
sença de parceiros e voluntários que 
acreditam na proposta.

“Além de voluntários, contamos com 
a ajuda de empresas e entidades par-
ceiras, que possibilitam a realização do 
projeto em suas ações concretas”, disse 
o idealizador, que tem como voluntária 
sua mãe, Marilena Bonon, 80 anos. 

Os voluntários acolhem as pessoas 
em situação de rua, disponibilizam seu 
tempo para lavar as roupas e para escu-
tar a história de vida dos atendidos. 

“Ser voluntária é uma experiência 
incrível. Atuar nesta obra social é uma 
oportunidade para abrir os olhos de to-
dos ao próximo”, disse Mila Thomaz, 30, 
radialista.

“É gratificante ver o sorriso e a sa-
tisfação das pessoas em situação de 
rua. Os olhos brilham, a autoestima 
revigora. Fazer o bem é indescritível”, 
afirmou a jovem, recordando, entre 
tantas histórias, a vivência com a se-
nhora Solange, que há um ano, todas 
as semanas, leva suas roupas para se-
rem lavadas no Projeto Lavanderia.

“São pessoas como a Solange que 
me motivam, diariamente, a me doar a 
serviço do bem comum. Aqui tenho a 
oportunidade de transformar vidas e, 
sobretudo, sou transformada para ser 
uma pessoa mais humana. Em abril, dis-
tribuímos centenas de cobertores e 1,2 
mil cestas básicas. É fundamental saciar 
a fome, mas precisamos olhar a pessoa 
como um todo, em sua essência”, afir-
mou a voluntária.

InStItutO nInHO SOCIAL
A iniciativa é reconhecida como pro-

jeto social alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
pelo Baanko Challenge, campeão do 
“Creator Awards – WeWork” na catego-
ria sem fins lucrativos no Brasil e repre-
sentante do País em competição global, 
realizada em Nova York, nos Estados 
Unidos.

“O Projeto Lavanderia faz parte do 
‘Instituto Ninho Social’, que é uma or-
ganização do terceiro setor criada por 
mim, em 2017, após anos de trabalho 
com a população em situação de rua, 
e hoje conectado ao ‘Movimento Na 
Rua Somos Um’ [composto por mais 
40 projetos sociais que atuam na mes-
ma causa]”, detalha o empreendedor 
social.

 “O Instituto Ninho Social é, como 
costumo dizer, um guarda-chuva que 
abriga, entre alguns projetos, o Lavan-
deria, que é o seu carro-chefe” ressalta 
Brant.

COnHEçA E FAçA PARtE! 
Projeto Lavanderia
Endereço: Alameda Cleveland, 
733/735 – Campos Elísios,  
São Paulo (SP)
nas redes sociais: 
@projetolavanderia 

Voluntários do Projeto Lavanderia; apenas em 2020, foram lavadas 5 toneladas de roupas, permitindo maior dignidade de vida às pessoas em situação de rua, em especial na Cracolândia
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Pascite gregem Dei ou 
“Apascentai o rebanho do Se-
nhor” é o nome da constituição 
apostólica por meio da qual o 
Papa Francisco promulgou a 
reforma do Livro VI do Código 
de Direito Canônico (CDC), 
sobre as sanções penais da 
Igreja. 

Entre as mudanças apresen-
tadas na terça-feira, dia 1º, o 
texto reforça a abordagem pas-
toral do Direito Canônico e de-
fine com maior precisão os cri-
mes e penas para casos como 
os abusos de menores, além de 
incluir novas infrações relacio-
nadas à gestão financeira e ad-
ministração dos sacramentos.

O Santo Padre ressalta que 
o novo texto, que entrará em 
vigor no próximo dia 8 de de-
zembro, é um “instrumento 
salvífico e corretivo mais ágil, 
a ser empregado prontamente 
e com caridade pastoral para 
evitar males mais graves e 
para acalmar as feridas causa-
das pela fraqueza humana”. O 
Pontífice reconhece que “mui-
tos danos foram causados pela 
incapacidade de perceber a re-
lação íntima existente na Igreja 
entre o exercício da caridade 
e o recurso – onde as circuns-
tâncias e a justiça o exigem – às 
sanções disciplinares”. 

    
MuDAnçAS

Esta é a maior reforma feita 
no CDC desde sua promulga-
ção, em 1983. Os trabalhos de 
revisão do Livro VI começa-
ram em 2009, no pontificado 
de Bento XVI, e foram coorde-
nados pelo Pontifício Conselho 
para os Textos Legislativos, que 
realizou uma ampla consulta 
às conferências episcopais, fa-
culdades de Direito Canônico, 
centros de estudos jurídicos, 
dicastérios e peritos na temá-
tica, a fim de propor aprimo-
ramentos no documento, cuja 
proposta final foi entregue ao 
Papa Francisco em fevereiro de 
2020, ou seja, mais de dez anos 
após o começo das discussões 
sobre a reforma. 

Na nova versão, foram in-
troduzidas modificações na 
tipificação de vários delitos e 
novas infrações penais. Além 
disso, o texto também foi me-
lhorado do ponto de vista 
técnico no que diz respeito a 
aspectos como o direito de de-
fesa, a prescrição da ação pe-
nal, “uma determinação mais 

Papa promulga reforma das 
leis penais da Igreja

FERnAnDO GEROnAzzO
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precisa da punição” que ofereça “crité-
rios objetivos na identificação da san-
ção mais apropriada a ser aplicada no 
caso concreto”. 

JuStIçA E MISERICÓRDIA
Durante a apresentação do docu-

mento, na Sala de Imprensa da Santa 
Sé, o Presidente do Pontifício Conselho 
para os Textos Legislativos, Dom Fili-
ppo Iannone, salientou que, mais que 
enrijecer a legislação penal da Igreja, 
o propósito do novo Livro VI é tornar 
a aplicação das sanções mais precisa e 
operativa.  

O Bispo também sublinhou que, 
ao longo dos trabalhos de revisão das 
normativas, observou-se que a relação 
entre justiça e misericórdia tem, por 
vezes, sofrido uma interpretação errô-
nea, “que tem alimentado um clima de 
excessiva flexibilização na aplicação do 
direito penal, em nome de um conflito 
infundado entre a pastoral e o direito”.

Nesse sentido, o Papa Francisco, 
recordando a responsabilidade dos bis-
pos e superiores dos institutos de vida 
consagrada, enfatizou que “a caridade e 
a misericórdia exigem que um pai tam-
bém se esforce para endireitar o que às 
vezes se torna torto” e, portanto, preci-
sa ser corrigido para o bem de toda a 
comunidade eclesial. 

  
AbuSOS DE MEnORES 

Uma das novidades na reforma 
do Livro VI é em relação aos abusos 
de menores, tema que já foi objeto de  
atualizações pontuais nos últimos anos. 
A fim de ressaltar a gravidade desse cri-
me e também a atenção a ser dada às 
vítimas, tais delitos foram transferidos 
do capítulo de “Crimes contra obriga-
ções especiais dos clérigos” para o de 

“Crimes contra a vida, a dignidade e a 
liberdade humana”. 

Além disso, a nova legislação prevê 
pena não apenas para abusos contra 
menores cometidos por clérigos, mas 
também os cometidos por membros 
de institutos de vida consagrada e por 
outros fiéis leigos que exerçam algum 
ministério ou ofício na Igreja, como, 
por exemplo, catequistas ou ministros 
extraordinários da Comunhão. Isso 
também inclui qualquer comporta-
mento desse gênero cometido contra 
adultos por meio de violência ou abuso 
de autoridade. 

Sobre as sanções relacionadas aos 
leigos, Dom Juan Ignacio Arrieta 
Ochoa de Chinchetru, Secretário do 
Pontifício Conselho para os Textos 
Legislativos, explicou aos jornalistas 
que as penas canônicas diferem das 
aplicadas aos clérigos devido à dife-
rença própria do vínculo desses com a 
instituição eclesiástica, de modo que, 
dependendo do caso, as punições va-
riam entre censuras, privação do aces-
so aos sacramentos ou ao exercício de 
um ofício. 

Aos clérigos, além das penas já 
previstas, como a suspensão do ofício, 
limitação do exercício do ministério, 
demissão do estado clerical, foram in-
cluídas outras sanções, como multas, 
indenização por danos, privação de 
toda ou parte da remuneração eclesi-
ástica. 

O Bispo sublinhou, contudo, que 
tais penas previstas na reforma dizem 
respeito àquelas decorrentes de um 
processo canônico. Isso, portanto, di-
fere das sanções já previstas a todos 
os católicos em relação a questões 
disciplinares ou morais, como, por 
exemplo, a prática ou favorecimento 

do aborto, cuja pena é a excomunhão 
automática.  

  
OutRAS tIPIFICAçÕES  

Alguns casos presentes no Código 
de 1917 que não haviam sido incor-
porados em 1983 foram inseridos no 
novo texto, como a corrupção em atos 
oficiais e a administração de sacramen-
tos a sujeitos proibidos de recebê-los. 
Também foram incluídas sanções para 
casos como a violação do segredo pon-
tifício, a omissão da obrigação de exe-
cução de sentença ou decreto criminal, 
a omissão da obrigação de avisar sobre 
a prática de um crime, o abandono ile-
gítimo do ministério, entre outros.  

Também são tipificados crimes pa-
trimoniais, como a alienação de bens 
eclesiásticos sem as devidas consultas; os 
crimes contra a propriedade cometidos 
por negligência grave na administração. 
“Além disso, tipificou-se novo crime para 
o clérigo ou religioso que, além dos casos 
já previstos em lei, comete crime em ma-
téria econômica – mesmo na esfera civil 
– ou viola gravemente as prescrições do 
cânon 285 § 4, que ‘proíbe clérigos de ad-
ministrar bens sem a licença de seu pró-
prio Ordinário’”, completou o Secretário 
para os Textos Legislativos.

Na constituição apostólica, o Papa 
enfatizou que “a sanção canônica tam-
bém tem uma função restauradora e 
salvífica e, acima de tudo, visa ao bem 
dos fiéis, para o qual representa um 
meio positivo para a realização do Rei-
no, para reconstruir a justiça na comu-
nidade dos fiéis, chamados à santifica-
ção pessoal e comum”. Tal afirmação faz 
referência ao que diz o último cânon do 
CDC, que recorda que “a salvação das 
almas” deve ser sempre “a lei suprema” 
da Igreja (cf. cânon 1752).

Vatican Media
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O processo que levou à revisão do 
Código de Direito Canônico – a maior 
desde 1983 – não é de agora. Ele se 
insere em um longo caminho de con-
sultas a especialistas nas leis da Igreja 
que vem desde o pontificado do Papa 
Bento XVI. Entretanto, a ênfase dada 
pelo Papa Francisco na publicação dos 
resultados é a mesma das reformas que 
vem realizando nas instituições da Cú-
ria Romana e no Vaticano.

Em sua constituição apostólica Pas-
cite gregem Dei, o Papa deixa claro que 
sua abordagem aos temas da lei é pas-
toral: “O Pastor é chamado a exercitar 
seu dever por meio de conselhos, per-
suasões, exemplos, mas também com 
autoridade e poder sagrado”, diz ele, ci-
tando a constituição dogmática Lumen 
gentium, do Concílio Vaticano II.

As regras da Igreja servem para 
“manter unido o povo de Deus” e 
orientar a missão dos bispos, respon-
sáveis por guiá-lo e por “apascentar o 
rebanho”. Por isso mesmo, as normas 
não devem ter caráter apenas de puni-
ção, mas de manifestação da “mater-
na misericórdia da Igreja, que sabe ter 
sempre como finalidade a salvação das 
almas”, diz o Pontífice.

Desse modo, as alterações no Li-
vro VI do Código, afirma Francisco, 
servem para que os pastores possam 

na revisão do Código, Papa Francisco aplica 
espírito pastoral que marca suas reformas

FILIPE DOMInGuES
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

aplicar melhor, “com justiça e miseri-
córdia”, as penas que sejam necessárias 
para orientar o caminho dos fiéis.

uM COntExtO DE REFORMAS
A ideia de “reformar a Igreja” vem 

marcando o pontificado de Francisco, 
em parte por sua visão eclesial, mas 
também porque essa foi uma orien-
tação dos cardeais que o elegeram em 
2013.

Pouco antes daquele conclave, em 
um discurso nas congregações que o 
preparavam, o então Cardeal Jorge Ma-
rio Bergoglio dizia que a Igreja precisa-
va sair rumo às periferias existenciais, 
deixar de ser autorreferencial e abando-
nar qualquer resquício de “mundanida-
de espiritual”, ou seja, de materialismo. 
Era preciso que Cristo, Bom Pastor,  
saísse ao encontro do povo.

Ele vem buscando imprimir esse 
caráter na Cúria Romana. Após a elei-
ção, uma de suas primeiras medidas foi 
formar o Conselho de Cardeais, conhe-
cido como C9, que se reúne esporadi-
camente para aconselhá-lo no processo 
de reforma. Também essa medida nas-
ceu como proposta nas congregações 
pré-conclave. Desde 2014, eles começa-
ram a revisar a constituição apostólica 
Pastor bonus, promulgada por São João 
Paulo II em 1988, o regimento da Cú-
ria. A nova constituição, ainda em reda-
ção, vem sendo chamada de Praedicate 
evangelium.

Logo em seguida, foram reorgani-
zados alguns dicastérios da Cúria, isto 
é, as instituições que ajudam o Papa a 
governar a Igreja desde Roma. Dali, 
Francisco já deixou claro que o correto 
é que a Cúria “esteja a serviço da Igreja 
universal e das igrejas locais”, e não o 
contrário.

tEMAS PROPOStOS
Francisco já está no nono ano de 

pontificado, de modo que suas refor-
mas se tornam cada vez mais conso-
lidadas e cada vez mais difíceis de 
enumerar. No contexto dos objetivos 
pastorais dessas reformas, três gran-
des temas se destacam: a reforma das 
finanças, a reforma das comunicações 
e a reforma das estruturas que tratam 
dos temas de abuso de menores e pes-
soas vulneráveis.

No âmbito das finanças, Francisco 
criou a Secretaria para a Economia, 
atualmente liderada pelo Padre jesuíta 
Juan Antonio Guerrero. O principal ob-
jetivo dessa reforma é unificar e organi-
zar as finanças do Vaticano, dando-lhes 
mais transparência e adequando-as aos 
padrões internacionais. Busca-se evitar 
desvios, corrupção e má gestão dos re-
cursos da Igreja. Esporadicamente, au-
ditorias externas fiscalizam as contas e 
propõem mudanças.

No tema das comunicações, o Papa 
criou o Dicastério para a Comunica-
ção, o primeiro da história dirigido por 

um homem leigo, o jornalista italiano 
Paolo Ruffini. Foram feitas alterações 
nas atividades, de forma a unificar 
setores administrativos e centralizar 
a linha editorial em uma equipe de 
coordenação. Esta supervisiona todos 
os órgãos de comunicação do Vatica-
no, entre eles o site Vatican News, a 
Rádio Vaticano, o serviço de imagens 
e o jornal L’Osservatore Romano. Eles 
devem servir cada vez mais às igrejas 
locais, projetando o Papa e o Vaticano 
no mundo.

Sobre a questão dos abusos de me-
nores e pessoas vulneráveis, Francisco 
deu passos decisivos, além de gestos 
pessoais (como encontrar e ouvir víti-
mas em privado). Um dos mais impor-
tantes foi a criação da Pontifícia Comis-
são para Tutela dos Menores, em 2014.  
O grupo de consultores orienta a ação 
da Igreja na prevenção e no combate 
aos abusos. Em 2019, convocou um 
encontro internacional de bispos sobre 
o tema. Publicou-se um manual, em 
2020, sobre como eles devem lidar com 
denúncias, entre outras medidas.

A tudo isso soma-se um fortaleci-
mento do Sínodo dos Bispos, institui-
ção que coloca em diálogo o Papa, os 
bispos e o povo de Deus, que “cami-
nham juntos”. Abrindo-se a um modelo 
mais consultivo, Francisco pretende dar 
espaço a uma Igreja menos “piramidal” 
e mais “sinodal”, como ele mesmo cos-
tuma dizer.
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SuRPREEnDIDO PELO 
DIAGnÓStICO POSItIVO 

O empreendedor digital 
Alan Mendes, 27, morador do 
Jardim Damasceno, zona No-
roeste de São Paulo, revela que 
quando recebeu o diagnóstico 
positivo para a COVID-19, no 
fim de março deste ano, ficou 
com o emocional abalado. 
“Foi um choque e, ao mesmo 
tempo, um desespero, porque 

eu havia tido contato com to-
dos da minha família – meus 
pais, irmão e cunhada, além 
da minha noiva e meus sogros. 
Minha maior preocupação 
não era comigo, mas com eles”, 
salienta. 

Mendes conta que quando 
começou a sentir os primeiros 
sintomas, não os associou à 
COVID-19. “Em uma sexta- 
-feira, meus olhos começaram 

a doer, bem lá no fundo. Pen-
sei que fosse cansaço porque 
tinha dirigido muito”, lembra. 

No dia seguinte, ele come-
çou a sentir desconforto no 
nariz. “Também pensei não 
ser nada, pois tenho rinite 
alérgica”, pontua Mendes.

No domingo, porém, ele 
perdeu o olfato e o paladar. 
“Comecei, então, a achar mui-
to estranho. Por isso, no outro 

dia, fiz o exame do PCR, que 
deu positivo”, relembra. Ne-
nhum de seus familiares teve 
sintomas, e sua noiva, que 
também fez o teste, não con-
traiu a doença.  

LIDAnDO COM OS MEDOS
Para Mendes, os primeiros 

dias de infecção foram os mais 
difíceis. “Fiquei com bastante 
incômodo no nariz e na gar-

ganta, mas tive que manter a 
calma, pois o isolamento nos 
consome aos poucos”, relata. 

Ele também comenta sobre 
seus medos. “O que eu mais 
temia era como estaria no dia 
seguinte. Perguntava-me se es-
taria bem ou mal. Tinha medo 
de sentir falta de ar, ainda mais 
por causa dos relatos de pes-
soas que descreviam o quanto 
isso era horrível.” 

Há 13 anos, a professora 
universitária Silvia torreglos-
sa, 46, reside na cidade de São 
Paulo. E foi na capital, distante 
dos familiares que moram em 
São José do Rio Preto (SP), sua 
cidade natal, que ela enfrentou a 
COVID-19. 

Silvia teve os primeiros sin-
tomas da doença no dia 22 de 
fevereiro. O diagnóstico foi 
constatado no teste que ela fez 
em um laboratório drive-thru. 
Três dias antes, um teste de far-
mácia tinha dado negativo. “Co-
meçou com uma tosse seca que 
me incomodava muito. Por ser 
professora, falo bastante e, no 
fim da noite, tossia ainda mais 
e ficava muito indisposta. Em 
poucos dias, já estava completa-
mente prostrada”, relembra.

“Não senti dores, mas não 
tinha energia para nada. Foi 
muito complicado e assusta-
dor. Tive um acometimento do 
pulmão, uma pneumonia sem 
agravantes, por isso não preci-
sei de internação. No entanto, 
cheguei a ir ao pronto-socorro e 
tomar soro porque estava muito 
fraca”, recorda Silvia. “O apetite 
foi a zero. Não conseguia nem 

Fé e solidariedade: grandes 
aliadas para a cura da COVID-19
O BRASIL TEM 
CONFIRMADOS 
MAIS DE 15 MILHõES 
DE RECUPERADOS 
DA DOENçA; 2,8 
MILHõES SãO 
MORADORES DO 
ESTADO DE SãO 
PAULO. TRêS DELES 
COMPARTILHAM 
COMO A VIDA DE Fé 
OS AJUDOU DIANTE 
DAS DIFICULDADES 
IMPOSTAS PELA 
DOENçA
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pensar em comer. Tomar banho 
ou fazer qualquer outra coisa 
era muito custoso para mim.”

Silvia também submeteu a 
filha, Laura, de 14 anos, ao teste. 
Como o resultado deu negativo, 
durante o período de seu trata-
mento, a professora a deixou aos 
cuidados do pai. “Fiquei mais 
tranquila ao saber que enquanto 
eu estivesse me cuidando aqui, 
ela, pelo menos, estaria segura”, 
recorda.

A professora conta que, des-
de o início da pandemia, sem-
pre esteve comprometida com a 
própria segurança e a da família. 
“Já fazia compras on-line antes 
da pandemia e assim continuei. 

Fiquei muitos meses sem sair 
de casa. Fiz o isolamento social 
do jeito que eu acreditava ser o 
mais correto”, afirma. 

Como docente, ela pas-
sou a trabalhar na modalidade 
home office. Em novembro de 
2020, porém, ingressou em um 
segundo emprego, na área de 
marketing, que exigiu trabalho 
presencial. 

“Fiquei muito chateada, 
porque estou acima do peso e 
tenho transtorno metabólico. 
Mas como estava no período 
de experiência, me protegi com 
a máscara e fui”, compartilha 
Silvia, recordando que sempre 
ficava tensa no horário de al-

moço, quando precisava tirar a 
proteção. “Era o momento em 
que eu percebia que estava me 
arriscando e não era pela minha 
escolha.”

AJuDA COLEtIVA
Silvia mora há 11 anos no 

mesmo prédio, na Vila Gu-
mercindo, zona Sul da capi-
tal, e foi surpreendida com o 
apoio que recebeu de vizinhos, 
inclusive de alguns que ela 
nem conhecia. 

“Pelo grupo do condomí-
nio, avisei que estava com o ví-
rus, até mesmo para a proteção 
das pessoas. Uma vizinha que 
é médica veio até minha casa, 

toda paramentada, para medir 
minha pressão e a saturação de 
oxigênio”, recorda a professora. 
“As pessoas me deixaram comi-
da e até bolo na porta do meu 
apartamento.” 

A solidariedade também 
partiu de amigos, que, assim 
como os vizinhos, buscavam sa-
ber como ela estava se sentindo, 
dia após dia. “Uma amiga que 
mora próximo trouxe refeições 
prontas”, conta Silvia. “Outra 
atravessou a cidade para trazer 
o oxímetro [aparelho que mede 
o oxigênio] e um medidor de 
pressão.” 

PRESEnçA DE DEuS
A professora se considera 

uma mulher de fé e conta que, 
durante todo o período em que 
esteve enferma, sentiu ainda 
mais a presença de Deus. “Era 
como se Ele me dissesse o tem-
po todo: ‘Não importa o que 
aconteça, estarei sempre con-
tigo’”, compartilha Silvia. “Tive 
dificuldades para respirar e 
houve momentos em que fiquei 
triste. Mesmo assim, em meu 
coração sentia isso [que Deus 
estava comigo].” 

Silvia afirma que, mesmo 
ficando longe da filha e moran-
do distante da família, nunca se 
sentiu sozinha. “Fiquei com essa 
frase [‘Estarei sempre contigo’] 
na cabeça. Com essa sensação de 
proteção e mesmo que eu preci-
sasse ir para o hospital e ficar in-
ternada, mesmo que necessitasse 
de muito cuidado, sempre estaria 
acompanhada de Deus. Ele nun-
ca me abandonou.”

Ela continua alimentando 
sua fé e agradecendo a Deus a 
cura da doença: “Vendo a rea-
lidade de muitas pessoas, sinto 
que fui poupada. Hoje, tenho 
muito mais energia e quero fa-
zer com que minha vida valha 
a pena sempre. Espero realizar 
coisas muito boas.” 

Silvia Torreglossa teve a COVID-19 em fevereiro; apoio de amigos e vizinhos ajudou na recuperação

Arquivo pessoal
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Apesar das angústias, os sintomas da COVID-19 
não evoluíram para um quadro grave. Com o apoio 
dos pais, ele conseguiu cumprir 15 dias de isolamen-
to. “Tenho meu próprio quarto e próprio banheiro, 
o que facilitou muito”, analisa Mendes. “As minhas 
refeições eram deixadas por meus pais na porta do 
meu quarto. Lembro que nesses momentos meu pai 
gritava ‘Ifood’, tentando brincar comigo.”

EquILíbRIO EMOCIOnAL POR MEIO DA Fé
“Minha fé me fez continuar firme e não entrar em 

desespero”, afirma Mendes. “Também sou músico e, 
por isso, sempre que a ansiedade batia e coisas nega-
tivas queriam surgir em minha mente, pegava meu 
violão e começava a louvar.”

Cantar e também ouvir músicas religiosas, du-
rante a recuperação, fez com que o empreendedor se 
sentisse mais calmo e próximo de Deus. “Uma das 
músicas que mais cantei dizia: ‘Em teus braços é o 
meu descanso’. Essa letra me revigorava. Ao cantar, 
sentia que Deus estava me acolhendo em Seus bra-
ços”, relata Alan Mendes. 

Ele também recorda que, enquanto esteve infecta-
do, em comunhão com a família, rezou o Santo Ter-
ço todos os dias. “Eu acompanhava pela Rede Vida 
de Televisão, às 18h, com o Padre Lúcio Cesquin. O 
mesmo fazia minha avó, na casa dela. Já meus pais 
rezavam ao longo do dia.”

Passada a fase difícil, Mendes continua agrade-
cendo e rezando por sua saúde e a de seus entes que-
ridos. “Graças a Deus, todos estão bem, meus avós 
vacinados, meu pai já tomou a primeira dose e minha 
mãe a tomará logo mais. Deus está sendo muito bom 
conosco. Nossa fé é o que nos motiva a continuar”, 
assegura.

Ciente de que precisa continuar se cuidando, o 
empreendedor ainda compartilha o que aprendeu 
com tudo o que passou. “A maior prova que tirei des-
sa experiência é que precisamos valorizar ainda mais 
o hoje. Devemos falar ‘eu te amo’ para as pessoas 
amadas e exercitar o perdão”, finaliza. 

DO DIAGnÓStICO POSItIVO 
à IntERnAçÃO

A aposentada Maria do 
Socorro Silva de Souza, 66, 
mora no Jardim São Paulo, em 
Perus, zona Noroeste da capi-
tal. Em 2020, ela passou mais 
de 90 dias internada em decor-
rência da COVID-19.

Silvia, como é mais conhe-
cida, conta como foi esse pe-
ríodo tão difícil que a deixou 
com sequelas e 15 quilos a me-
nos. 

Na tarde do dia 28 de agos-
to do ano passado, ela procu-
rou atendimento médico na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro em 
que mora porque estava com 
febre e sensação de moleza. 

O teste para COVID-19 
deu positivo. “Fiquei em ob-
servação e logo fui informada 
de que ficaria internada. No 
mesmo dia, fui transferida 
para o Hospital da Brasilân-
dia”, recorda.

Silvia relata que teve rápi-
da piora, por isso foi entuba-
da logo que deu entrada na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital, na zona No-
roeste da cidade, que tem sido 
referência para o atendimento 
de pacientes com COVID-19. 

“A partir daí, não lembro 
muita coisa. Não sei ao certo 
quanto tempo fiquei entubada, 
mas fiquei com a traqueosto-
mia por quase todo o tempo 
em que estive internada”, pon-
tua Silvia.

A traqueostomia é uma 
forma de ventilação mecânica. 
Trata-se de um procedimento 
cirúrgico em que é feita uma 
abertura na região da traqueia 
para facilitar a entrada de ar 
nos pulmões.

DELíRIOS E 
ESPIRItuALIDADE nA utI 

Silvia expôs que, na UTI, 
teve inúmeros momentos de 
confusão mental. “Eu via meu 
marido e meus dois filhos, 
além de outros familiares, cui-
dando de mim. Levou tempo 
para que eu percebesse que, 
na verdade, eram os médicos 
e enfermeiros que estavam co-
migo”, relembra. 

Devota de Nossa Senho-
ra Aparecida, há quatro anos 
Silvia integra um grupo de 
sua paróquia dedicado à Mãe 
Peregrina, que reza o Santo 
Terço semanalmente. Outro 
delírio que ela afirma ter tido 
com frequência foi ver uma de 
suas amigas do Terço próxima 
a seu leito. 

“Eu a via passando diante 
de mim com o quadro da Mãe 
Rainha. Porém, ela não chega-
va perto de mim. Apenas pas-
sava”, recorda. “Via também 
minhas primas e outros fa-
miliares passando em direção 

a um altar de Nossa Senhora 
que eu achava que tinha no 
fim do corredor.” 

Silvia também diz que, em 
meados de novembro, come-
çou a ter um pouco mais de 
consciência da situação que 
estava vivendo e se apegou 
ainda mais à sua fé e ao pen-
samento positivo de que sairia 
daquela situação. 

“Eu não estava com meu 
Terço lá, mas no meu pen-
samento agradecia sempre a 
Deus e a Nossa Senhora Apa-
recida por estar viva e sendo 
cuidada. Também pedia bên-
ção a toda a equipe médica”, 
diz a aposentada, lembrando 
que um dos piores momen-
tos foi quando percebeu que 
tinha perdido todos os movi-
mentos. 

Silvia também comenta 
que, mesmo sem conseguir 
falar por causa da traqueos-
tomia, ouvia incentivo dos 
profissionais da Saúde que a 
acompanhavam, o que tam-
bém a fortalecia. “Eu sempre 
escutava eles dizendo que eu 
era uma guerreira, vitoriosa e 
inspiração para todos”, narra a 
aposentada. 

Somente em casa Silvia 
teve conhecimento de que 
houve dias em que os médi-
cos disseram ao marido e aos 
filhos que “não podiam fazer 
mais nada” por ela.  

A RECuPERAçÃO EM CASA
“Nasci de novo em 2 de de-

zembro de 2020, quando saí 
do hospital”, exalta Silvia, que 
voltou para casa sem conse-
guir se mexer. 

Por ter problemas vascu-
lares que foram intensificados 
durante a internação, ela ainda 
não pode ficar de pé, mas já re-
cuperou muitos movimentos. 

“No começo era bem pior. 
Não conseguia me deitar sozi-
nha na cama. Para tomar sopa, 
meu marido colocava em uma 
caneca com canudo e ficava 
segurando até eu conseguir me 
alimentar”, detalha. 

Com o auxílio de fisiotera-
pia, ela tem readquirido a au-
tonomia aos poucos. “Já como 
sozinha. Com a assistência de 
uma cadeira, consigo ir até a 
cozinha, lavo louça e passo 
roupas sentada. Também já 
lavo meu cabelo”, comemora. 

Ela continua a alimentar 
sua fé, acompanhando celebra-
ções e missas pela televisão, e 
agradecendo a Deus pela vida 
e pela solidariedade dos vizi-
nhos, que têm ajudado o mari-
do dela a tirá-la de casa para ir 
às consultas, pois para isso ela 
precisa passar por 21 degraus. 

“Para descer, preciso da 
ajuda de pelo menos três pes-
soas. Para subir, é preciso ter 
duas atrás e duas na frente pu-
xando a cadeira”, explica.Alan Mendes: ‘Minha fé me fez continuar firme e não entrar em desespero

Maria do Socorro Silva de Souza passou mais de 90 dias internada
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Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir, 
algumas notícias e artigos publica-
dos recentemente.

Nos jardins do Vaticano, Papa 
Francisco conclui ‘maratona’ de 
orações do Mês Mariano
https://cutt.ly/nnhCcBc

Faculdade de Direito Canônico 
promove curso on-line de 
práticas jurídico-administrativas 
para cúrias diocesanas
https://cutt.ly/dnhX9Aq

Dom Arthur Roche é o novo 
prefeito do Culto Divino
https://cutt.ly/nnhCURO

Celebrações marcam os 90 anos 
de Nossa Senhora Aparecida 
como padroeira do Brasil
https://cutt.ly/KnhCwtQ

Dom Odilo: ‘Maria entra nas 
casas e visita as famílias para 
levar alegria’
https://cutt.ly/ZnhXNw5

Em SP, mais de 500 mil pessoas 
não compareceram para a 2ª dose 
da vacina contra a COVID-19
https://cutt.ly/wnhCuvZ

Além dos impactos sociais e eco-
nômicos, a pandemia de COVID-19 
acentuou outro problema que atinge 
pessoas de diferentes idades e realida-
des: a saúde mental. 

Se, por um lado, o confinamento 
forçado, o medo de ser infectado pelo 
novo coronavírus, a perda repentina 
de familiares sem a oportunidade de 
despedida, a carga elevada de estresse 
e angústia colaboram para o desen-
volvimento de patologias psíquicas, 
de outro, aqueles que já cuidavam da 
saúde mental, com a ajuda de pro-
fissionais, tiveram seus tratamentos 
comprometidos ou até interrompidos 
pela atual crise sanitária. 

Em entrevista à rádio 9 de Julho 
na última semana, dois profissionais 
da área da Psicologia falaram sobre as 
causas, as formas de prevenção e quais 
são os tratamentos para os transtor-
nos mentais.   

Renata Aleotti, psicanalista e vo-
luntária na Missão Belém, ressaltou 
que as principais doenças mentais que 
afetam a população durante a pande-
mia são depressão, ansiedade, síndro-
me do pânico, inclusive em crianças 
e adolescentes. “As pessoas não estão 
aguentando o isolamento, há muitos 
casos de agressão, violência domésti-
ca e as doenças mentais preexistentes 
acabam sendo agravadas por esse con-
texto”, explicou. 

CAuSAS   
João Paulo Machado de Sousa, 

psicólogo e professor do programa 
de pós-graduação em Saúde Men-
tal da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto da USP, explicou que os 
transtornos mentais são causados pela 
combinação de uma predisposição ge-
nética, uma predisposição individual 
ou de personalidade e uma interação 
ambiental. 

“Portanto, uma alteração genética 
sozinha não vai gerar o transtorno, mas 
se a pessoa tem, por exemplo, alguma 
dificuldade para lidar com os estímu-
los do cotidiano e acontece um evento 
grande em sua vida que a atrapalha, 
seja a perda de alguém, seja o fim de 
um casamento, seja uma nova mudan-
ça de cidade, aquela predisposição vai 
ser ativada e a pessoa pode desenvolver 
um transtorno mental”, destacou. 

  
PREVEnçÃO 

O professor enfatizou que a pre-
venção é o melhor meio para proteger 
a saúde mental, sobretudo porque a 

Alerta
na pandemia é preciso 
zelar pela saúde mental

FERnAnDO GEROnAzzO
osaopaulo@uol.com.br  

CLEIDE bARbOSA
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

maior parte dos transtornos não tem 
cura. “Nós trabalhamos com a ideia 
de remissão, que é quando os sinto-
mas passam a ficar no nível tão baixo 
que não atrapalham mais o dia a dia. 
Porém, a volta dos episódios de trans-
tornos é comum na maior parte dos 
casos. Por isso, é importante evitar a 
instalação do transtorno pela primei-
ra vez”, afirmou o psicólogo.

A maioria dos profissionais da 
área da saúde mental tem apontado 
que a combinação de duas atitudes 
são fundamentais: informação sobre 
o assunto e a identificação dos pos-
síveis sintomas. Quando esses sinais 
são percebidos a tempo, é possível 
intervir precocemente por meio de 
medicamentos e acompanhamento 
psicoterápico. 

Embora se reconheça que haja 
mais canais de informação sobre o 
assunto, especialmente nas mídias, o 
professor da USP alerta para o risco 
de as pessoas confundirem a expe-
riência normal da variação de emo-
ções com transtornos. “Depressão é 
uma doença, tristeza é uma emoção 
humana normal. É importante fazer 
essa distinção”, disse Sousa. 

  
tRAtAMEntO 

Quanto ao tratamento, os espe-
cialistas indicam como ferramentas 

essenciais o trabalho conjunto com 
medicação, psicoterapia e atividade 
física. 

Sousa explicou que as medicações 
são excepcionalmente importantes 
em alguns casos. “Hoje em dia, exis-
tem medicações que causam menos efei-
tos colaterais ou mais leves e que agem na 
região do cérebro que realmente precisa 
ser tratada”, disse. 

“Quem está com transtorno mental 
grave tem grande sofrimento e, em geral, 
a família também. Várias vezes, é a medi-
cação que viabiliza o acompanhamento de 
um tratamento, infelizmente, sempre de 
longo prazo, que vai fazer com que o pa-
ciente possa tentar retomar as suas ativi-
dades cotidianas”, detalhou o especialista.  

Renata Aleotti salientou os serviços 
públicos, como as unidades do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), que, apesar 
da pandemia, mantêm os atendimentos 
tanto virtuais quanto presenciais, o que é 
de grande valia para o tratamento de do-
enças como a esquizofrenia, que necessita 
de atendimento psiquiátrico e psicológico, 
além do uso contínuo de medicamentos 
que não podem ser interrompidos.   

Sobre a internação, os profissionais 
consideram que essa deve ser a última 
opção entre as alternativas de tratamen-
to dos transtornos mentais. “É algo que, 
hoje, tentamos evitar a todo custo, pelos 
problemas ligados à internação, o impac-

to e o sofrimento para a própria pessoa 
e para a família. Além disso, há o alto 
custo de leitos de saúde mental com 
profissionais preparados para cuidar 
desses pacientes, daí as alternativas de 
tratamentos que nós temos são a psi-
coterapia – o trabalho dos psicólogos 
–, e a psiquiatria, que é o trabalho com 
as medicações”, sublinhou Sousa.  

Renata acrescentou que a família 
tem um papel primordial no trata-
mento de qualquer sofrimento men-
tal. “Poder contar com a família e ter 
o apoio das pessoas de que você gosta 
é fundamental para a recuperação. É 
por isso que, muitas vezes, é impor-
tante fazer o acompanhamento tam-
bém da família”, disse a psicanalista, 
frisando que nem sempre a família 
sabe lidar com tais transtornos e, por 
isso, é indispensável haver uma rede 
de apoio e orientação. 

  
LEIA MAIS 

Para ouvir a entrevista e acessar o 
texto completo, com indicações dos ser-
viços de atendimento à saúde mental, 
acesse: https://tinyurl.com/yk3y489f.

Daniel Reche/Pexels

Arquivo/Arquidiocese do Rio de Janeiro
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Até há bem pouco tem-
po, era comum que quando o 
Museu de Arte Sacra de São 
Paulo (MAS) anunciava em 
suas redes sociais a realização 
de um curso livre presencial, 
surgissem comentários de pes-
soas que desejavam fazê-lo, 
mas que não conseguiriam, 
seja por estarem fora da capi-
tal paulista, seja por não terem 
disponibilidade para o horário 
da atividade. 

Diante disso, a direção do 
MAS passou a planejar pos-
sibilidades de oferecer cursos 
on-line, algo que foi impulsio-
nado durante a pandemia de 
COVID-19, já que o espaço 
– mantido pelo Governo do 
Estado de São Paulo e a Ar-
quidiocese de São Paulo – pre-
cisou ser fechado por alguns 
meses no período mais crítico 
das restrições sanitárias.

Atualmente, cursos livres 
on-line são oferecidos regular-
mente pelo modo live class (au-
las on-line ao vivo), por meio da 
plataforma MAS Educação, al-
cançando pessoas de diferentes 
partes do mundo. 

“Tivemos um curso on-line 
sobre arte tumular que termi-
nou recentemente. Dele, parti-
ciparam pessoas que estavam 
na Alemanha, Portugal, Esta-
dos Unidos e Inglaterra, além 
de outras de Goiás e Brasília, 
ou seja, hoje chegamos a um 
público maior do que antes”, 
detalhou, ao O SÃO PAULO, 
Fátima Paulino, coordenadora 
dos cursos do Museu de Arte 
Sacra de São Paulo. 

Todas as aulas são gra-
vadas, de modo que os ins-
critos que não conseguirem 
participar das live classes no 
momento em que ocorrerem 
poderão fazê-lo em horário 
oportuno. Todos os cursos 
são pagos e há certificação, 
condicionada à frequência 
mínima de participação e/ou 
acesso às aulas. 

APREnDEnDO A LER E 
COMPREEnDER A PARtItuRA 
MuSICAL

Apresentará os principais elemen-
tos que constituem uma partitura mu-
sical, tanto sob o ponto de vista prático 
de sua leitura para execução quanto 
sob o ponto de vista histórico. As 8 ho-
ras-aulas serão nas segundas-feiras de 
junho – dias 7, 14, 21 e 28 – das 16h às 
18h, com André Guimarães Rodrigo, 
mestre em Performance em Regência 
pela ECA-USP, e regente e fundador 
do Coral do Museu de Arte Sacra de 
São Paulo. 

O IMPACtO DAS AntIGuIDADES 
CLáSSICAS PARA OS DEbAtES 
ARtíStICOS nO SéCuLO xxI

O objetivo do curso é apresentar 
como os debates artísticos “setecentes-
cos” foram nutridos pelo grande fascí-
nio proporcionado pelos remanescen-
tes da antiguidade clássica, desvelados 
pelas novas descobertas, mostrando 
os pontos de vista dos que defendiam 
a supremacia da Grécia e dos que de-
fendiam os méritos de Roma para a 
configuração de uma nova linguagem 
artística. Serão 4 horas-aulas, nos dias 

hoje repetidos na religiosidade dos 
negros. Serão 16 horas-aulas, com 
Fabricio Forganes Santos, arquiteto e 
urbanista, pesquisador das Irmanda-
des Negras e das Igrejas dos Homens 
Pretos no urbanismo brasileiro. Sem-
pre às terças-feiras, das 16h às 18h, em 
agosto (dias 17, 24 e 31), setembro (14, 
21 e 28) e outubro (dias 5 e 19). 

POtênCIAS E DInAStIAS
O curso propõe uma viagem entre 

as potências políticas e as dinastias que 
marcaram a história europeia e que 
definiram o destino de guerras, polí-
tica, arte e cultura. Em cada encontro, 
haverá um cruzamento de eventos e 
épocas, narrando as vicissitudes das 
famílias mais importantes do mundo 
ocidental, com referências à Repúbli-
ca de Veneza, a República de Gênova, 
Os Bourbon, os Saboia, os Altavila, os 
Farnésio e o Estado Pontifício, entre 
outras. As 18 horas-aulas serão sempre 
às quintas-feiras, das 18h às 20h, em 
agosto (dias 5, 12, 19 e 26) e setembro 
(2, 9, 16, 23 e 30), com o Prof. Dr. Os-
car Luigi Marzorati, formado em Ar-
quitetura e Urbanismo pelo Politécni-
co de Milão.

22 e 29 de junho, das 15h às 17h, com 
Angela Rosch Rodrigues, doutora pela 
FAU-USP em História e Fundamentos 
da Arquitetura e Urbanismo na área de 
conservação do patrimônio cultural. 

uMA nOVA HIStÓRIA DA ARtE
O foco é apresentar a cronologia 

geral da História da Arte, a partir da 
análise de pinturas, esculturas, dese-
nhos e obras arquitetônicas. As artes 
africana, americana e asiática estarão 
presentes nas análises, assim como a 
arte ocidental. Serão 16 horas-aulas, às 
segundas e quartas-feiras, das 17h às 
19h, nos dias 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 
de julho, com Vanessa Beatriz Bortu-
lucce, pós-doutora pelo Departamento 
de Letras Modernas da FFLCH-USP.

CAtOLICISMO E O POVO 
PREtO nO bRASIL: ORIGEnS, 
COnFLItOS, PERPEtuAçÕES E 
DESDObRAMEntOS

Apresentará as relações entre os 
negros e a Igreja Católica, a fim de 
entender as razões pelas quais o ca-
tolicismo desempenhou um papel na 
origem e perpetuação de costumes 
afro-brasileiros, alguns deles ainda 

CuRSOS LIVRES ON-LINE COM InSCRIçÕES AbERtAS

Museu de Arte Sacra tem 
variadas opções de cursos on-line
DE HISTóRIA DA 
ARTE A LEITURA 
DE PARTITURAS 
MUSICAIS, 
FORMAçõES SãO 
ABERTAS A TODOS 
OS qUE qUEIRAM 
CONHECER OU SE 
APROFUNDAR NAS 
TEMáTICAS

DAnIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

A ESCOLHA DOS tEMAS
Fátima detalhou que a es-

colha dos temas, muitas vezes, 
provém das sugestões dadas por 
aqueles que já participam ou 
participaram de outros cursos 
livres. 

“Por exemplo: os alunos do 
curso de arte tumular sugeri-

ram um curso que fale sobre a 
morte. Assim, é a partir dessa 
escuta que deslanchamos um 
tema e convidamos os profes-
sores. Há cursos com muita 
procura, como os sobre mo-
narquia, Idade Média, de músi-
ca e cidades do Renascimento”, 
detalhou. 

PARA tODAS AS IDADES
Ao se cadastrar para um 

curso livre on-line, o participan-
te pode acessar um tutorial so-
bre como participar das aulas. 
E, mesmo para os que não são 
tão familiarizados com as novas 
tecnologias de comunicação, 
sempre há alternativas. 

“Há pouco tempo, uma se-
nhora de 86 anos me escreveu. 
Ela queria participar de um 
curso, mas não sabia como 
fazer isso pelo Zoom. Duran-
te dez dias, eu entrava na sala  
on-line e explicava tudo para 
ela. E assim, ela conseguiu par-
ticipar, mesmo sem ter feito 
antes um curso on-line. Ela já 
nos escreveu dizendo que quer 
fazer outros cursos conosco”, 
recordou Fátima. 

A coordenadora dos cursos 
do MAS afirmou que a maior 
parte dos participantes dos cur-
sos livres on-line tem mais de 
50 anos, porém os mais jovens, 
incluindo universitários, têm se 
inscrito conforme as temáticas 
tratadas.

Os cursos não são restritos 
a pessoas especializadas nos 
assuntos tratados. “Há muita 
participação de psicólogos, ad-
vogados, historiadores, profis-
sionais de Turismo, ou seja, é 
um público bem diversificado”, 
assegurou Fátima. 

Veja abaixo alguns dos cursos 
livres on-line que estão com ins-
crições abertas. Outros detalhes 
podem ser obtidos pelo e-mail  
mfatima@museuartesacra.org.
br ou pelo telefone (11) 3326-
3336.

Fotomontagem a partir de divulgação do Museu de Arte Sacra
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A fim de conter a acentuada redução 
da taxa de natalidade, o governo chinês 
anunciou na segunda-feira, 31 de maio, 
que os casais poderão ter até três filhos.

Descrita como uma grande mudança 
em sua política socioeconômica, a deci-
são foi tomada em um momento em que 
o país busca garantir a continuidade do 
crescimento econômico, a segurança na-
cional e a estabilidade social.

A China registrou 12 milhões de 
nascimentos em 2020, o menor número 
relatado desde 1960. Isso significa que o 
país tem uma taxa de fertilidade abaixo 
do nível de reposição de 1,3.

POSIçÃO DA IGREJA
As autoridades chinesas impuseram 

vigorosamente a política do filho único 
de 1980 a 2016, em um esforço para con-
ter o que consideravam um crescimen-

to populacional excessivo. A política foi 
aplicada com pesadas multas, esteriliza-
ções e abortos forçados, levando à con-
denação por grupos de direitos huma-
nos.

A Igreja Católica sempre se opôs a 
tais medidas. Em sua encíclica Populo-
rum progressio, de 1967, São Paulo VI se 
manifestou contra “métodos drásticos 
para reduzir a taxa de natalidade”.

“Não há dúvida de que as autoridades 
públicas podem intervir neste assunto, 
dentro dos limites de sua competência”, 
escreveu ele. “Elas podem instruir os ci-
dadãos sobre o assunto e adotar as medi-
das cabíveis, desde que estejam em con-
formidade com os ditames da lei moral 
e que a liberdade legítima dos casais seja 
preservada totalmente intacta.”

 “Quando o direito inalienável ao ca-
samento e à procriação é retirado, o mes-

mo ocorre com a dignidade humana”, 
cita também o documento papal.

O PAíS EM nÚMEROS
A China divulgou recentemente os 

resultados de seu último censo, realiza-
do uma vez a cada década. A população 
cresceu para 1,41 bilhão, um aumento de 
5,38% em dez anos. Isso representou um 
aumento médio anual de 0,53%, inferior 
aos 0,57% registrados de 2000 a 2010.

Em seu último plano de cinco anos, 
o Partido Comunista Chinês disse que 
queria “otimizar sua política de natalida-
de” e “melhorar a qualidade da popula-
ção”, levantando preocupações de que o 
plano 2021-2025 tivesse uma dimensão 
eugênica.

A estudiosa chinesa Leta Hong Fin-
cher comentou: “O que chamou a minha 
atenção foi que eles [o governo] real-

mente usam uma linguagem específica 
dizendo que a China precisa ‘melhorar 
a qualidade da população’. Eles precisam 
‘otimizar sua política de natalidade’. Eles 
até usam um termo [...] que enfatiza efe-
tivamente o papel da eugenia no planeja-
mento populacional na China”. 

OPInIÃO DO PAPA
Ao participar do evento “O estado ge-

ral da taxa de natalidade” em Roma, no 
dia 14 de maio, o Papa Francisco disse: 
“Não podemos seguir modelos de cres-
cimento míopes, como se apenas alguns 
ajustes apressados   fossem necessários 
para nos prepararmos para o amanhã”.

“O número trágico de nascimentos 
e os números assustadores da pandemia 
clamam por mudança e responsabilida-
de”, conclui o Pontífice. (JFF)

Fonte: Catholic News Service

Motivados pela suspeita de fraude no 
resultado das eleições do ano passado, 
militares de Mianmar são os responsá-
veis pelo golpe de Estado ocorrido em 
fevereiro. Desde então, mergulharam o 
país em um conflito interno, em que os 
confrontos têm sido inevitáveis e o uso 
de artilharia continua frequente. 

Uma igreja católica, localizada a sete 
quilômetros de Loikaw, capital do estado 
de Kayah, foi atingida por morteiros das 
tropas do governo que buscavam atacar 
grupos rebeldes. Duas mulheres foram 
mortas e muitas outras pessoas ficaram 

feridas dentro da igreja, uma vez que lá 
entraram em busca de refúgio enquanto 
ocorria o bombardeio.

A Catedral do Sagrado Coração, em 
Pekhon, a 15 quilômetros de Loikaw, 
também foi danificada pelo fogo de arti-
lharia. O incidente deixou quatro mortos 
e oito feridos no local. Diversas autori-
dades religiosas pedem que se respeitem 
as igrejas.

Uma terceira igreja católica, desta vez 
a de São José, na cidade de Demoso, foi 
igualmente atingida, no dia 26 de maio, 
porém, não houve vítimas. 

tEnSÃO nO AR
O último ataque ocorreu um dia de-

pois que o Cardeal Charles Bo, de Yan-
gon, apelou pela proteção dos edifícios 
religiosos, já que os locais de culto são 
propriedade cultural de uma comunida-
de e protegidos por protocolos interna-
cionais.

“Estamos muito preocupados com a 
crescente insegurança alimentar entre os 
deslocados internos, pois mais pessoas 
podem se apartar à medida que os com-
bates se espalham.”

Ele exortou todos os lados a não 

agravar o conflito. “Nosso povo é po-
bre. A COVID-19 roubou-lhes o sus-
tento, a fome espreita milhões, a ame-
aça de outra rodada de doentes pelo 
coronavírus é real. O conflito é uma 
anomalia cruel neste momento”, disse 
o Prelado.

O braço social da Karuna (Cáritas) 
Mianmar, na Diocese de Loikaw, tem 
fornecido ajuda humanitária como 
alimentos, abrigo, remédios e kits de 
higiene a pessoas deslocadas interna-
mente. (JFF)

Fontes: Gaudium Press e UCA News

templos católicos são atingidos por fogo de artilharia do governo
Mianmar

no Departamento de Medicina Legal e 
Ciências Forenses da Polícia Nacional, 
sem serem reconhecidos, receberam um 
sepultamento digno.

Já são 116 os bebês abortados entre 
a 10ª semana de gestação ou recém-nas-
cidos, sepultados desde 2017. A nota 

lembra que naquele primeiro ano foram 
sepultados 51 bebês, 40 em 2018 e 25 até 
agora em 2021.

O PROJEtO 
A coordenadora do projeto “Bebês 

para o Céu”, Amparo Medina, informou 

A Arquidiocese de Quito, no Equa-
dor, realizou um funeral para 25 bebês 
que foram abortados ou morreram após 
serem abandonados.

A cerimônia aconteceu no dia 21 de 
maio e começou com a celebração de 
uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar 
de Quito, Dom Danilo Echeverría, dizen-
do em sua homilia que colocaria estes pe-
queninos, que “morreram de forma vio-
lenta, nas mãos misericordiosas de Deus”.

MOtIVAçÃO
“Bebês para o Céu” é uma inicia-

tiva da Pastoral da Família da Arqui-
diocese de Quito, em conjunto com o 
Serviço Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses do Equador, explica 
uma nota da Arquidiocese da capital 
do país.

No Cemitério Jardins de Santa Rosa, 
ao sul de Quito, os corpos desses pe-
quenos, que permaneceram vários anos 

que esta iniciativa nasceu há três anos, 
quando bebês recém-nascidos que mor-
reram afogados foram encontrados em 
um parque, em Quito.

Ela informou que, quando procurou 
as autoridades do Instituto de Crimino-
logia para pedir os restos mortais dos 
bebês, foi informada de que havia “mais 
de 90 restos” congelados e pediram aju-
da para enterrar esses bebês.

Em ação conjunta com o então Arce-
bispo de Quito, Dom Fausto Trávez, e o 
responsável e coordenador dos projetos 
de Pastoral da Família, Dom Danilo, um 
acordo interinstitucional foi firmado en-
tre a Criminalística, o Ministério Públi-
co, a Arquidiocese de Quito e o Cemité-
rio Santa Rosa.

Amparo disse que o projeto “Bebês 
para o Céu” procura destacar a impor-
tância de dar a esses bebês um enterro 
cristão ”e quer mostrar que esses peque-
ninos não são coisas, não são objetos”, 
são crianças que merecem “amor e res-
peito, como qualquer outra pessoa”.

Fontes: Gaudium Press e Vatican News

‘bebês para o Céu’: Igreja sepulta bebês abortados e abandonados
Equador

China
País libera casais a terem três filhos para garantir o crescimento econômico

Arquidiocese de quito
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO bECHARA VEntuRA

Os escribas e fariseus tinham inveja de Jesus, 
pois o povo o seguia. Não podendo superá-lo 
com argumentos, procuravam desmoralizá-lo 
com calúnias: “Eis um comilão, bebedor de vinho, 
amigo de publicanos e pecadores!”; “Ele não vem 
de Deus, pois não observa o sábado” (Jo 9,16) etc. 
Jesus os tolerou com paciência, até que foram lon-
ge demais.

Ao afirmarem que os exorcismos realizados 
pelo Senhor seriam obra do próprio demônio, 
extrapolaram o simples ressentimento e dene-
griram o que era manifestamente bom e divino! 
Chamaram de Beelzebu ao Espírito do Senhor. O 
Redentor lhes corrigiu: “Quem blasfemar contra 
o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será 
culpado de um pecado eterno” (Mc 3,29).  

Na Trindade, o Pai é o Ser; o Filho é a Sabedo-
ria; e o Espírito Santo é o Amor ou Bondade. Pois 
bem: há pecados cometidos por “falta de ser”, por 
inconsistência. Somos fracos, temos a alma feri-
da, limitações e rachaduras como as da argila. Há 
pecados cometidos por “falta de sabedoria”: por 
ignorância; por não se atinar com a gravidade de 
uma ação; por não se prever as suas consequên-
cias; ou por se pensar, em boa fé, fazer um bem.

Há outros pecados, porém, que são cometidos 
contra a bondade mesma de Deus, com malícia e 
obstinação. Isso acontece quando alguém se move 
pela inveja, pela vingança ou pelo orgulho. Quan-
tos persistem no mal apenas para não “dar o braço 
a torcer”, para não confessar humildemente: “Eu 
errei, e feio”! Todo pecado é passível de perdão. O 
pecado contra o Espírito Santo, contudo, consiste 
na resistência deliberada à bondade divina. Quem 
o pratica é como um enfermo que está diante do 
remédio para sua doença, mas o recusa. A única 
“vacina” que nos previne contra isso é a humil-
dade. 

O primeiro pecado contra o Espírito Santo 
é se desesperar da própria salvação. É uma falta 
contra a misericórdia de Deus, que está sempre 
disposto a perdoar quem se arrepende. O segun-
do consiste na atitude oposta: presumir ser salvo 
sem precisar se arrepender e receber o perdão. É 
uma ofensa à justiça de Deus. Ambos têm raiz na 
atitude de se apoiar somente nas forças humanas 
e não no Senhor.   

O terceiro é a negação de uma verdade reco-
nhecida como tal. Quem rejeita a verdade – como 
faziam os escribas diante de Jesus – já optou pelas 
trevas. O quarto é ter inveja das graças que Deus 
faz para o próximo, entristecendo-se com o cres-
cimento do Reino de Deus no mundo. O quinto é 
a obstinação no pecado, isto é, a decisão voluntá-
ria de não se abandonar uma conduta sabidamen-
te pecaminosa. Por fim, o sexto pecado contra o 
Espírito Santo é a impenitência final: o propósito, 
até ao momento da morte, de não se arrepender 
dos próprios pecados. 

Como se vê, não é tanto uma “espécie” de pe-
cado que é irremediável, mas sim a atitude que se 
pode ter diante das próprias culpas. Com fé, ar-
rependimento, esperança em Deus e humildade, 
existe remédio para qualquer pecado! Sempre é 
tempo! Mas com orgulho, dureza e obstinação, 
dizemos “não” à bondade divina.   

10º DOMINGO DO TEMPO COMUM
6 DE JUNHO DE 2021

A blasfêmia 
ou pecado contra 
o Espírito Santo

Uma das metas da reforma admi-
nistrativa enviada pelo governo fede-
ral à Câmara dos Deputados é a de 
tornar a máquina pública mais eficaz 
e descentralizada.

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 32/2020 teve sua ad-
missibilidade aprovada em 25 de 
maio na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) e agora 
será apreciada por uma comissão es-
pecial, antes de ser votada no plená-
rio da Câmara.

O texto altera dispositivos sobre a 
contratação, remuneração, efetivação 
e desligamento de futuros servidores 
e empregados públicos e modifica a 
organização da administração pú-
blica direta e indireta no âmbito dos 
três poderes da União, estados, Dis-
trito Federal e nos municípios. 

PRInCíPIOS CRIStÃOS SObRE A 
AçÃO DO EStADO

No momento em que se discute 
a real necessidade e eficácia de uma 
reforma administrativa no Brasil, é 
oportuno a todas as pessoas de boa 
vontade – e aos cristãos de modo 
especial –, recordar o entendimento 
da Doutrina Social da Igreja (DSI) a 
respeito dos princípios norteadores 
da atuação do Estado.

Consolidada nos últimos 130 
anos, desde a publicação da encícli-
ca Rerum novarum, do Papa Leão 
XIII, em 1891, a DSI indica que a 
ação do Estado deve ser orientada 
pelos seguintes princípios: assegurar 
a dignidade da pessoa humana; bus-
car o bem comum; garantir a função 
social da propriedade e dos bens pú-
blicos e privados; e ter a opção pre-
ferencial pelos pobres. Há também o 
princípio da subsidiariedade, segun-
do o qual cabe ao Estado ajudar, au-
xiliar e assistir as formas inferiores de 
organização social que incidem nas 
realidades locais ou agir nesses con-
textos quando a própria comunidade 
não tem condições de fazê-lo.

No texto original da reforma ad-
ministrativa, a subsidiariedade era 
um dos princípios que seriam acres-
cidos à administração pública, assim 
como a imparcialidade, transparên-
cia, inovação, responsabilidade, uni-
dade, coordenação e boa governança 
pública. Estes, porém, foram retira-
dos do texto aprovado na CCJ pelo 
relator, o deputado Darci de Matos, 
sob o argumento de que gerariam 
insegurança jurídica, na medida em 
que possibilitariam interpretações 
diversas que poderiam ser questio-
nadas no Supremo Tribunal Federal. 

São Paulo VI: ‘O poder político
deve ter como finalidade a 
realização do bem comum’

DAnIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

A COntRIbuIçÃO DA AçÃO 
POLítICA PARA A SOCIEDADE

O exercício da política em favor 
do bem comum e da dignidade hu-
mana é um dos aspectos tratados na 
carta apostólica Octogesima adve-
niens (OA), publicada há 50 anos, em 
maio de 1971, por São Paulo VI (foto). 

O Pontífice ressalta que a ação 
política deve se desvincular de inte-
resses particulares e de ideologias, 
para que tenha como base de sus-
tentação “um esquema de sociedade, 
coerente nos meios concretos que 
escolhe e na sua inspiração, que deve 
alimentar-se numa concepção plena 
da vocação do homem e das suas di-
ferentes expressões sociais” (OA, 25).

São Paulo VI indica que o poder 
político constitui o vínculo necessá-
rio para garantir a coesão desse cor-
po social e “deve ter como finalidade 
a realização do bem comum. Assim, 
ele deverá agir com respeito pelas 
legítimas liberdades dos indivíduos, 
das famílias e dos grupos subsidi-
ários, a fim de criar, eficazmente e 
para proveito de todos, as condições 
requeridas para atingir o bem autên-
tico e completo do homem, incluído 
o seu fim espiritual; deverá desen-
volver a sua ação dentro dos limites 
da sua competência, que podem ser 
diversos, conforme os países e os po-
vos; deverá intervir sempre com uma 
preocupação de justiça e de devota-
mento ao bem comum, pelo qual 
ele mesmo tem a responsabilidade 
suprema; por outro lado, não deve 
subtrair aos indivíduos e aos grupos 
intermediários o campo próprio das 
suas atividades e das suas responsa-
bilidades, atuando no qual contribui-
rão para esse bem comum” (OA, 46).

Ainda neste ponto da carta apos-
tólica, o Pontífice indica que “a po-
lítica é uma maneira exigente – se 
bem que não é a única – de viver o 
compromisso cristão, a serviço dos 

outros. Sem resolver todos os proble-
mas, naturalmente, a mesma política 
esforça-se por fornecer soluções para 
as relações dos homens entre si”, de 
modo que o bom exercício da polí-
tica ajuda e é ponte para a prática da 
caridade. 

HOMEnS PÚbLICOS E O bOM 
uSO DAS VERbAS 

Na encíclica Populorum progres-
sio (PP), em 1967, São Paulo VI já 
alertava a respeito da urgência de os 
Estados e as pessoas fazerem bom 
uso dos recursos de que dispõem: 
“Quando tantos povos têm fome, 
tantos lares vivem na miséria, tantos 
homens permanecem mergulhados 
na ignorância, tantas escolas, hospi-
tais e habitações, dignas deste nome, 
ficam por construir, torna-se um es-
cândalo intolerável qualquer esban-
jamento público ou privado, qual-
quer gasto de ostentação nacional ou 
pessoal, qualquer recurso exagerado 
aos armamentos” (PP, 53).

Especialmente os cristãos que 
ocupam funções públicas são cha-
mados em sua ação política a encon-
trar “uma coerência entre as suas op-
ções e o Evangelho e, dentro de um 
legítimo pluralismo, por dar um tes-
temunho, pessoal e coletivo, da serie-
dade da sua fé, mediante um serviço 
eficaz e desinteressado para com os 
homens” (OA, 46). 

Ao receber em audiência um 
grupo de deputados da União Cris-
tã Social do Parlamento da Bavária, 
na Alemanha, em 6 de outubro de 
1971, São Paulo VI ressaltou que os 
cristãos leigos na política têm a tarefa 
de “defender o reconhecimento dos 
direitos de Deus na vida pública no 
quadro das possibilidades que lhes 
são dadas” e que sempre devem “de-
fender a verdade, a justiça e a paz, 
sem se deixar abater pelas tendências 
opostas dos tempos”. 

Vatican Media/Arquivo
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