
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
Página 24 

Há 120 anos,  
comunidade católica  
alemã dá testemunho  
de fé em São Paulo

Papa Francisco aos 
padres: ‘Coloquem Deus 
e as pessoas no centro 
de suas preocupações’

Solidariedade à 
população em situação 
de rua

Missas, procissões e 
carreatas na Solenidade 
de Corpus Christi

Na capital, a Missão Belém 
ampliou atendimentos psicoló-
gicos. Em Santos (SP) e no Re-
cife (PE), mantas térmicas são 
doadas aos que estão nas ruas.  

Páginas 9 e 10

Veja algumas imagens das 
celebrações da solenidade 
de Corpus Christi em paró-
quias da Arquidiocese de 
São Paulo
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A Arte como expressão da bondade, 
da beleza e da verdade da fé 

Companhia Mirante de Teatro durante a apresentação da adaptação da peça ‘O Auto da Compadecida’, no teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em fevereiro de 2019

Iniciada em 2013, a Companhia Mirante de 
Teatro tem o objetivo de integrar a Arte e a fé. 
Seus criadores ressaltam que a proposta nas-
ceu em resposta a um ambiente artístico pauta-

do por iniciativas que transformavam os palcos 
em palanques político-partidários e ideológicos. 

A Mirante já realizou diferentes produções 
artísticas, entre as quais a adaptação de “O 

Auto da Compadecida”, e outros espetáculos 
feitos em parceria com grupos de jovens e 
outras companhias teatrais. 

Página 14

No sábado, 5, o Cardeal 
Scherer realizou uma reunião vir-
tual para tratar da participação 
da Arquidiocese na Assembleia 
Eclesial da América Latina e do 
Caribe, proposta pelo Papa Fran-
cisco. Processo de escuta da 
Assembleia já começou e O SÃO 
PAULO explica como se inscre-
ver para participar.

Páginas 22 e 23

Editorial

Com espírito pastoral, 
as sanções da Igreja 
são instrumentos  
terapêutico e corretivo

Página 4

Encontro com o Pastor
Conferência Eclesial da 
América Latina e do Caribe 
retomará as orientações do 
Documento de Aparecida

Página 23

Espiritualidade

Na Santa Missa, o trigo 
moído e a uva pisada  
se transubstanciam em  
Corpo e Sangue do Senhor

Página 5

Página 18 Página 8

Liturgia e Vida
Quem quiser se unir a Deus,  
que renuncie à ostentação  
e à superficialidade de uma 
vida ‘para fora’

Página 2

A reforma na legislação penal 
da Igreja Católica, promulgada 
na última semana, chamou a 
atenção dos fiéis e da mídia em 
geral.  Com a ajuda de canonis-
tas, O SÃO PAULO apresenta as 
principais mudanças do docu-
mento, pelas quais se reforça 
que as sanções canônicas têm 
uma função restauradora e, aci-
ma de tudo, visam ao bem e à 
salvação de toda a comunidade 
de fiéis.

Páginas 15 a 17
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Iniciamos a preparação da Con-
ferência Eclesial da Igreja na 
América Latina e no Caribe, a 
ser realizada de 21 a 28 de no-

vembro deste ano na Cidade do Mé-
xico. Em vez de convocar uma nova 
Conferência Geral, só de bispos, re-
presentando a Igreja em nosso conti-
nente, o Papa Francisco decidiu con-
vocar uma Conferência Eclesial, com 
representantes de todas as categorias 
do povo de Deus: bispos, sacerdotes 
e diáconos, consagrados e leigos.

A preparação da Conferência 
Eclesial deverá ser um exercício de 
sinodalidade, mediante a escuta e 
uma ampla participação dos mem-
bros das comunidades eclesiais. To-
dos poderão propor as suas reflexões 
e oferecer as suas contribuições, para 
desenvolver e aprofundar o tema da 
Assembleia: “Somos todos discípu-
los missionários em saída”. Deseja o 
Papa que o processo de preparação 
e realização da Conferência Eclesial 
retome as propostas e orientações do 
Documento de Aparecida, resultante 
da 5ª Conferência Geral do Episco-
pado de nosso continente, em 2007, 
para ver que passos foram dados de-
pois da Conferência de Aparecida e 
quais são as questões que não foram 

ainda bastante trabalhadas. Esta é 
também uma boa ocasião para nos 
darmos conta dos novos desafios 
postos à vida e à missão da Igreja, 
depois de 2007.

Vale a pena revisitar o Docu-
mento de Aparecida, que ofereceu 
diretrizes muito ricas para a vida 
eclesial. O tema daquela Conferên-
cia foi: “Discípulos e missionários de 
Jesus Cristo, para que, nele, nossos 
povos tenham vida”. Os cristãos são 
discípulos de Jesus Cristo e isso sig-
nifica que a sua pessoa, com todo o 
seu significado para nós, deve estar 
sempre no centro da vida da Igreja 
e dos cristãos. Isso torna indispen-
sável aprofundar constantemente a 
relação pessoal de cada cristão com 
Cristo, mediante uma genuína expe-
riência de fé e de pertença a Ele e à 
comunidade da Igreja. O Cristianis-
mo não é uma ideologia, mas o fruto 
de um chamado e de um encontro 
pessoal com Jesus Cristo, que chama 
ao seu seguimento e a viver uma re-
lação pessoal com Ele e, através Dele, 
com Deus.

Cada discípulo é também um 
missionário de Jesus Cristo. A di-
mensão missionária é essencial para 
a Igreja e para cada cristão. Cada 
um, conforme o dom recebido, é 
testemunha de Jesus Cristo e do seu 
Evangelho. E a missão não é apenas 
de alguns membros da comunidade 
eclesial, mas de todos. A Igreja ne-

cessita muito da ação missionária 
de todos. Mas, é preciso lembrar: só 
será missionário quem for verdadei-
ro discípulo, atraído e apaixonado 
pelo Mestre, alegre e feliz por ser 
cristão e crer no Evangelho. A pre-
paração da Conferência Eclesial des-
te ano pode levar a refletir: até que 
ponto os católicos e as comunidades 
católicas conseguiram aprofundar 
o discipulado missionário durante 
esse tempo posterior a Aparecida? A 
formação cristã foi uma das grandes 
preocupações levantadas em Apa-
recida. É impensável que os cristãos 
sejam testemunhas e missionários 
de Jesus Cristo, sem um verdadeiro 
aprofundamento da fé e da vida cris-
tã. Até que ponto a formação cristã e 
a consciência missionária avançaram 
durante esse período?

Outra preocupação importante 
da Conferência de Aparecida foi a 
vida das pessoas e dos povos do con-
tinente. A presença dos cristãos no 
meio desses povos deveria contribuir 
para superar velhas situações de in-
justiça social, corrupção e agressões 
à dignidade humana. A fé em Cris-
to e no Evangelho não pode estar 
desvinculada da promoção humana 
integral, em todos os sentidos. Faz 
pensar o fato de que o nosso conti-
nente é o mais cristão e católico de 
todos, mas é também o que apresenta 
as maiores desigualdades sociais, os 
mais altos índices de violência e des-

respeito à dignidade humana. Como 
explicar que, apesar de a maioria dos 
políticos e lideranças sociais também 
serem cristãos e católicos, não se 
consiga reunir esforços para superar 
as chagas que ainda marcam a vida 
dos povos latino-americanos e cari-
benhos. É preciso avaliar isso na pre-
paração da Conferência Eclesial.

A Conferência de Aparecida con-
sagrou os conceitos de “conversão 
pastoral” e “conversão missionária”, 
que se referem à necessária mudan-
ça da cultura pastoral na nossa Igre-
ja. Não devemos estar preocupados 
apenas em fazer uma “pastoral de 
conservação”, mas passar a uma nova 
atitude, que integre a cultura missio-
nária. Essa mudança é necessária e 
consequente com a constatação das 
grandes mudanças sociais, culturais 
e religiosas em meio aos nossos po-
vos. A fé já não se transmite, simples-
mente, pelo ambiente, que deixou de 
ser católico e cristão em grande par-
te. Por isso, é preciso passar de uma 
pastoral de conservação para uma 
pastoral genuinamente missionária, 
como pede também a própria identi-
dade da Igreja: ela é missionária por 
sua essência, e sua missão nunca está 
terminada.

Temos, pois, muito a fazer para 
avaliar o caminho feito depois da 
Conferência de Aparecida e para tra-
tar das questões novas que a Igreja 
enfrenta em nossos dias.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Recordando a 
Conferência de Aparecida
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Na noite de sábado, 5, a comunidade de fiéis da Paróquia São José Operário, no Jar-
dim Sarah, Setor Rio Pequeno, participou da missa presencial, transmitida pelas 
redes sociais da Paróquia, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer. Concelebra-
ram os Padres Leandro Calazans de Oliveira, Pároco, e José Policarpo Silva, Vigário 
Paroquial. Neste Ano de São José, o Arcebispo Metropolitano tem visitado as paró-
quias dedicadas ao Santo na Arquidiocese.                  (por Benigno Naveira/Pascom Lapa)

Benigno NaveiraReprodução da internet

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE AS-
SISTENTE ECLESIÁSTICO: 
Em 31/05/2021, foi nomeado como As-
sistente Eclesiástico da Pastoral da Es-
cuta da Região Episcopal Sé, o Reveren-
díssimo Diácono Permanente Vicente 
de Paulo Nogueira, pelo período de 03 
(três) anos.

Em 24/05/2021, foi nomeado e provisio-
nado como Assistente Eclesiástico da 
Pastoral da Criança da Região Episco-
pal Santana, o Reverendíssimo Padre 

Marcos Antônio Dias de Almeida, MS, 
pelo período de 02 (dois) anos.

Em 24/05/2021, foi nomeado como 
Assistente Eclesiástico da Pastoral da 
Comunicação da Região Episcopal Sé, 
o Reverendíssimo Padre Carlos André 
Romualdo, pelo período de 03 (três) 
anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE AD-
MINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 04/05/2021, foi nomeado e pro-

Atos da Cúria

Foi aberto na terça-feira, 8, o curso de extensão sobre práticas jurídico-administrativas 
na cúria diocesana, promovido pela Faculdade e Direito Canônico São Paulo Apóstolo. 
A formação on-line é ministrada pelo Padre Mauricio Landra, doutor em Direito Canô-
nico e professor da Universidade Católica da Argentina. O Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, participou da abertura do curso.

Todos os que vão à igreja matriz da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, no Jardim São Paulo, 
Região Santana, se deparam, na parede lateral di-
reita próxima da porta principal, com um nicho 
iluminado com a imagem de Nossa Senhora Apa-
recida, similar ao que existe no Santuário Nacional.

O nicho, recém-inaugurado, foi abençoado 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, no domingo, 6, 
durante missa que presidiu na Paróquia, concele-
brada pelo Padre Humberto Robson de Carvalho, 
Pároco, com assistência do Diácono Alberto Bor-
ges.

Na homilia, o Arcebispo disse que o nicho é 
uma prova do carinho que a comunidade paroquial 
tem por sua padroeira e exortou que os fiéis sigam 
sempre o exemplo da Virgem Maria, que colocou 
em prática a Palavra de Deus e congregou toda a 
Igreja. 

“Onde está a Igreja, a família de Deus reunida, 
aí está a mãe de Jesus. Que ela, com seu exemplo e 
intercessão, ajude-nos a ser bons filhos. Que nunca 
nos fechemos à luz de Deus, à verdade de Deus, 
assim como ela, que não desanimou mesmo em 
meio às tribulações”, disse Dom Odilo.

Após o rito da Comunhão, Dom Odilo aben-
çoou o novo nicho, que teve suas luzes acesas. Por 
fim, o Padre Humberto foi grato ao Cardeal por ter 
presidido a celebração.

visionado Administrador Paroquial, 
“ad nutum episcopi”, da Paróquia 
Santa Francisca Xavier Cabrini, no 
bairro de Campos Elísios, na Região 
Episcopal Sé, o Reverendíssimo Cô-
nego Severino Martins da Silva Fi-
lho.

Em 04/04/2021, foi nomeado e pro-
visionado Administrador Paroquial 
da Paróquia Santo Inácio de Loiola 
e São Paulo Apóstolo, no bairro da 
Vila Mariana, na Região Episcopal Sé, 

o Reverendíssimo Padre Mario Pi-
zetta, SSP, pelo período de 06 (seis) 
meses.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE VI-
GÁRIO PAROQUIAL:
Em 05/06/2021, foi nomeado e provisio-
nado Vigário Paroquial da Paróquia 
Santíssima Trindade, no Conjunto 
Habitacional Recanto dos Humildes, na 
Região Episcopal Brasilândia, o Reve-
rendíssimo Padre José Miguel Portillo, 
CSSp, pelo período de 03 (três) anos.

Dom Odilo abençoa nicho de Nossa Senhora 
Aparecida em igreja no Jardim São Paulo

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Pascom da Paróquia Nossa Senhora Aparecida



Justiça e pastoral
Editorial

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

O migrante bate à porta. Basta 
uma primeira conversa, até mes-
mo um único olhar, uma percepção 
mais aguda, e logo fica claro que o 
recém-chegado não vem só. Ao lado 
da mala ou da mochila dos perten-
ces, mesmo invisíveis, traz a fé e a 
esperança. As duas se manifestam de 
forma explícita ou implícita. Estão 
nos gestos, no modo de caminhar, 
nos laços que vão tecendo; mas po-
dem estar também na posse de um 
exemplar do livro santo que pode 
ser a Bíblia, o Alcorão ou outro íco-
ne religioso. Como plantas extraídas 
de uma terra para ser transplantadas 
em outra, as próprias raízes do solo 
sagrado migram expostas ao sol.

O que vale para o imigrante, que 
vem de lugares longínquos, atraves-
sando desertos, mares ou fronteiras, 
vale igualmente para o migrante. 
Trabalhador sazonal em busca de 
safras, contratado temporariamente 
para a construção de grandes obras, 
ou vivendo de “bicos” no anonima-
to invisível da cidade – também não 
deixa de viajar revestido pela roupa-
gem da fé e da esperança. Em muitos 
casos, o que prevalece é a devoção 
familiar e, em meio a esta, as figuras 
do coração de Jesus e de Maria, junto 
com os santos populares.

Quem bate à nossa porta?
rado “pai e apóstolo dos migrantes”. 
Foi ele também quem inspirou a 
vida e o carisma das congregações e 
institutos que levam adiante o tra-
balho religioso dedicado ao serviço 
pastoral no campo da mobilidade 
humana.

Com o tema “Migração e diá-
logo” e o lema “Quem bate à nossa 
porta?”, a Semana do Migrante de 
2021, a ser celebrada de 13 a 20 de 
junho, quer ser uma contribuição 
para abater muros e construir pon-
tes. Daí o combate à “globalização 
da indiferença”, abrindo espaço 
para a “cultura do diálogo, do en-
contro e da solidariedade”. Nisso, 
a iniciativa procura, uma vez mais, 
seguir de perto tanto a temática da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano quanto as orientações do Papa 
Francisco no que diz respeito à 
acolhida do migrante. Promovida 
pelo Serviço Pastoral dos Migrantes 
(SPM), em conjunto e sinergia com 
diversas entidades e organizações 
afins, a Semana do Migrante tem 
como objetivo descortinar horizon-
tes novos, na Igreja e na sociedade, 
para a defesa da dignidade e dos di-
reitos humanos de quem busca um 
novo solo pátrio.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Entre estes últimos, merecem 
destaque Santo Antônio, São João 
e São Pedro. A eles está ligada, em 
território nacional, a longa tradição 
das festas juninas. Não falta, porém, 
a busca de socorro e de intercessão 
para as numerosas contradições e 
penas da vida, sejam elas as carências 
no lugar e/ou país de origem, sejam 
as adversidades durante o trânsito, 
sejam problemas na hora da chegada. 
A travessia é sempre custosa. Difícil 
cruzar terras estranhas e desconheci-

das. Mais difícil ainda enfrentar, não 
raro, o preconceito, a oposição ou 
discriminação do destino.

O mês de junho no Brasil tem 
forte tempero sagrado para os que 
se movem em busca de um futuro 
mais promissor. Além de celebrar 
Santo Antônio (dia 13), São João 
(dia 24) e São Pedro (dia 29), santos 
sempre presentes na bagagem dos 
forasteiros e peregrinos, lembramos 
ainda a morte do bispo Dom João 
Batista Scalabrini (dia 1º), conside-

PADRE AlFREDO JOSé GONÇAlvES, CS

Opinião

Padre Alfredo José Gonçalves, CS,  
pertence à Congregação dos Missionários  

de São Carlos (Scalabrinianos).
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Não há como separar a 
justiça da misericórdia. 
“Em Deus, justiça é mi-
sericórdia e misericórdia 

é justiça”, disse o Papa Francisco em 
uma missa na Casa Santa Marta, em 
fevereiro de 2017. “Jesus fala da ver-
dade sem dizer ‘pode’ ou ‘não pode’”, 
lembrou, na ocasião. “Jesus jamais 
negocia a verdade com casuística. Ele 
simplesmente a diz como é.”

A recente revisão do Código de 
Direito Canônico, a maior desde 
1983, publicada pelo Papa Francisco 
na semana passada, caminha nesse 
mesmo sentido: o de apresentar as 
coisas como elas são, por mais desa-
gradáveis que sejam, e de conduzir a 
Igreja às respostas mais adequadas e 
proporcionais. A revisão é resultado 
de um longo caminho de consultas a 
especialistas nas leis da Igreja, a qual 
começou no pontificado do Papa 
Bento XVI. 

Essa reforma mostra que, assim 
como não existe contraposição en-
tre justiça e misericórdia, pois elas 
andam de mãos dadas, tampouco há 

como separar o Direito da pastoral 
– conforme descreveu Dom Filippo 
Iannone, Presidente do Pontifício 
Conselho para os Textos Legislativos, 
na apresentação das novidades no Li-
vro VI do Código, no dia 1°. Essa é a 
parte do Código que trata de delitos e 
penas no Direito Canônico.

Na constituição apostólica Pascite 
gregem Dei, que apresenta tal revisão, 
o Papa Francisco imprime uma gran-
de ênfase pastoral nas disposições. 
Diz que “o Pastor é chamado a exerci-
tar seu dever por meio de conselhos, 
persuasões, exemplos, mas também 
com autoridade e poder sagrado”, 
afirma, citando a constituição dog-
mática Lumen gentium, do Concílio 
Vaticano II.

As normas não servem só para 
punir. Até mesmo no Direito Penal 
elas existem para manifestar “a ma-
terna misericórdia da Igreja, que sabe 
ter sempre como finalidade a salva-
ção das almas”, diz o Santo Padre. As 
normas servem para que os pasto-
res, especialmente os bispos, saibam 
como conduzir seu rebanho e aplicar 

melhor, “com justiça e misericórdia”, 
as penas que sejam necessárias para 
orientar o caminho dos fiéis, acres-
centou.

Esse espírito pastoral marca for-
temente o pontificado de Francisco. 
Desde sua eleição, ele vem pedindo 
que Cristo, Bom Pastor, saia ao en-
contro do seu povo, por meio da Igre-
ja. Esta “Igreja em saída” coloca todas 
as suas estruturas – inclusive as de 
governo – a serviço da missão. Fran-
cisco vem buscando imprimir esse 
espírito pastoral inclusive na Cúria 
Romana, por meio de suas reformas. 

As “rápidas mudanças” de nossos 
contextos culturais e sociais exigem 
da Igreja atualização constante tam-
bém em suas regras. Com espírito 
pastoral, no entanto, a lei passa a ser 
um “ágil instrumento terapêutico e 
corretivo, a aplicar tempestivamente 
e com caritas pastoralis (‘amor pasto-
ral’) para prevenir males maiores e sa-
nar as feridas causadas pela fraqueza 
humana”, diz o documento.

Por mais que sejam raras e desa-
gradáveis, as sanções e penas pre-

vistas na lei permitem proteger os 
membros mais vulneráveis da Igreja, 
como os menores de idade, por exem-
plo. Elas limitam abusos de poder e 
mau uso dos bens que servem à mis-
são de evangelizar, em grande parte 
sustentados pelo povo de Deus. Elas 
esclarecem quais são os desvios a se-
rem evitados na liturgia. Permitem 
que, onde a ordem for violada, possa 
ser restabelecida. Ao mesmo tempo, 
impedem que punições exageradas 
ou legalistas fechem as portas para o 
perdão, a reconciliação, a expiação e 
a redenção.

Uma visão pastoral da lei permite 
que a disciplina não seja autorreferen-
cial, mas instrumental, para o bem de 
toda a comunidade e para a missão 
da Igreja. Como dizia Santo Tomás de 
Aquino, “a justiça sem piedade conduz 
à crueldade, mas a misericórdia sem 
justiça, por sua vez, leva à dissolução 
da ordem”. As leis da Igreja criam e 
mantêm sua ordem social. Visam a 
atingir e conservar a comunhão entre 
seus membros e, de forma coerente, 
infundir a sua misericórdia.
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Observando os textos das Sa-
gradas Escrituras, encontra-
mos inúmeros ensinamentos 
colhidos do chão da vida que 

facilitam a compreensão de uma realida-
de a nos remeter para além do que nossos 
olhos são capazes de enxergar. Pode ser 
uma árvore, uma flor, um rio, um pássa-
ro, uma moeda, a chuva, o vento, uma se-
mente... Jesus e os profetas beberam dessa 
inesgotável fonte e nos ensinaram coisas 
maravilhosas: falaram do Reino de Deus.

No ensinamento de hoje, Jesus ensi-
na fazendo comparações com a semente. 
Primeiro, mostra a semente que é espa-
lhada pelo agricultor. Este vê todo o pro-
cesso que ocorre com ela depois de se-
meada: germina, cresce, aparecem folhas, 

espigas, grãos, e chega a hora da colheita. 
Além do suor derramado, o agricultor 
precisa acreditar na força da semente, 
que é capaz de brotar mesmo diante da 
dureza das pedras ou do ferimento dos 
espinhos. Apesar do cenário em que vi-
vemos não ser bom, é tempo de semear 
a boa semente. Vejam que uma semente 
é capaz de abrir o asfalto de uma estrada 
e arrebentar o cimento de uma calçada. 
Pequenas iniciativas reproduzidas por 
agricultores corajosos e confiantes são ca-
pazes de fazer com que a solitária semen-
te produza espigas com muitos grãos. O 
importante é semear sempre, a semente 
é boa.

Na segunda parábola, Jesus volta a 
falar do Reino de Deus, fazendo outra 
comparação a partir da semente. Diz Je-
sus que o grão de mostarda é o menor de 
todas as sementes da terra, mas, depois 
que germina, cresce e se torna a maior de 
todas as hortaliças, com ramos enormes 
que protegem os pássaros do céu. Que 
bela comparação, pequenos arbustos 
protegendo e dando segurança para aves 
e outros pequenos animais. É sombra 
que protege do calor, é lugar seguro para 
fazer seus ninhos. Penso numa Igreja 

como pequenas comunidades nas quais 
as pessoas, sobretudo os pequeninos, os 
mais frágeis, se sintam seguros e prote-
gidos. Uma Igreja não mais como árvore 
frondosa que brilha no alto da montanha 
dificultando o acesso e cansando quem 
nela quer chegar, mas uma Igreja como 
pequenos arbustos espalhados por todo o 
caminho, acolhendo a todos. 

Também o profeta Ezequiel faz belas 
comparações para animar o povo e sus-
tentar a esperança de que Deus vai trans-
formar a tristeza em alegria, a escravidão 
em liberdade. Diz o profeta que Deus vai 
tirar um galho do alto de um cedro e dele 
arrancará um broto que será plantado so-
bre um alto monte. Esta árvore dará fru-
to e, à sua sombra, as aves farão ninhos. 
Começa pequeno, um simples broto, 
mas vai ganhando força, crescendo, até 
ser bela árvore que produz frutos para 
alimentar e ramagem para as aves se ani-
nharem. Deus não abandona seu povo.

No Salmo 92, mais uma bela imagem 
do campo em comparação com a ação 
do homem. Aquele que é justo crescerá 
como a palmeira, florirá igual ao cedro 
que há no Líbano. A grandeza da pal-
meira e a florada do cedro é o que há de 

melhor na natureza para ser referência na 
comparação com uma pessoa justa. Pes-
soas assim não têm preguiça, pois “mes-
mo na velhice darão frutos, cheios de sei-
va e de folhas verdejantes”.

O apóstolo Paulo, fazendo compa-
rações, lembra nossa habitação terrena, 
como quem vive construindo tendas no 
deserto até chegar à tenda eterna, a Casa 
do Senhor. Como peregrinos que cami-
nham esperançosos em chegar à habita-
ção definitiva, somos desafiados a pre-
encher a vida, esta tenda provisória, com 
toda multiplicidade de boas obras.

As pequenas sementes de trigo que 
caem na terra ressurgem e se transfor-
mam num belo trigal. O fruto maduro 
não voltará para alimentar o trigal, mas 
para ser pão que nutre a fome dos ho-
mens. A pequena videira podada cresce 
e produz muita uva. Seu fruto saboroso 
não voltará para alimentar a árvore que a 
produziu, mas para ser vinho que alegra 
o coração dos homens. Do trigo moído e 
da uva pisada, podemos nos alimentar do 
corpo e do sangue do Senhor, que, como 
a melhor semente, também foi tritura-
do e pisado, tornando-se alimento para 
quem Nele crê.

DOM JOSé 
BENEDitO 
CARDOSO

BiSPO AUXiliAR DA 
ARQUiDiOCESE NA 

REGiÃO lAPA

Espiritualidade
Sementes, broto, tenda

sé

POR PASCOM PAROQUiAl

Diante da atual pandemia, a Paró-
quia Nossa Senhora de Casaluce, Setor 
Pastoral Brás, precisou adaptar os feste-
jos da padroeira. 

Entre os dias 26 e 28 de maio houve 
o tríduo, no qual os paroquianos invo-
caram a proteção da “Madonna de Ca-
saluce”, e no dia 29, aconteceu o evento 
“Gostinho de Festa Italiana”, com deli-
ciosos pratos da culinária italiana, na 
modalidade delivery.

Para encerrar as celebrações, em 30 
de maio foi promovida uma carreata 
que percorreu muitas ruas do bairro 
do Brás. Ao longo de todo o trajeto, os 
Padres Lorenzo Nacheli, Administrador 
Paroquial, e Simone Bernardi, Colabo-
rador, ambos da Fraternidade da Espe-
rança – SERMIG, junto com os amigos 
e paroquianos, realizaram orações em 
comunhão com todos aqueles que, de 

POR PASCOM PAROQUiAl

A Paróquia Santo Inácio de 
Loiola e São Paulo Apóstolo, Setor 
Pastoral Paraíso, teve, durante todo 
o mês de maio, 31 dias dedicados a 
conhecer a devoção mariana pelo 
mundo. 

A iniciativa foi uma proposta do 
Pároco, Padre Mário Pizetta, SSP. Ao 
final de cada dia celebrado, um paro-
quiano apresentava um título de Ma-
ria, rezava-se uma dezena do Terço e 
concluía-se com uma oração daquele 
título. 

No dia 31, celebrou-se a Visitação 
de Nossa Senhora a sua prima Isabel. 
Para este dia conclusivo, a presen-
ça da comunidade foi significativa e 
no momento da homilia o Sacerdote 
convidou algumas pessoas para da-
rem seu testemunho sobre a experi-
ência vivida durante os “31 dias com 
Maria”.

No decorrer do mês, os cantos 
foram animados pela Comunidade 
Palavra Viva e equipes de canto da 
Paróquia. As celebrações foram reali-
zadas às 12h e às 18h, sendo a última 
de cada dia sempre transmitida pelo 
Facebook e YouTube da Paróquia.

Comunidade 
paroquial 
conclui os 31 
dias com Maria

Paróquia Nossa Senhora de Casaluce 
adapta festividades da padroeira

[BELÉM] Dom Luiz Carlos Dias conferiu o sacramento da Cris-
ma a 17 jovens e adultos da Capela Regina Mundi, no Tatuapé, 
no domingo, 6. Concelebrou o Cônego Marcelo Monge, Pároco 
da Paróquia Santo Antônio de Lisboa.             (por Ágata Gonçalves)

[SANTANA] No encerramento do mês mariano, em 31 de maio, 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Santana, presidiu missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim São Paulo, com a participação de catequistas. Concelebrou 
o Padre Humberto Robson de Carvalho, Pároco, com  a assistência 
do Diácono Permanente Alberto Borges.                 (por Juliana Bacci)

[LAPA] Na Paróquia Santo Alberto Magno, no Jardim Bonfi-
glioli, Setor Pastoral Butantã, realizou-se no dia 5, das 16h30 
às 18h30, a Live de São João com bandas de forró universi-
tário, entre as quais a Banda Forrykyna. Houve transmissão 
pelas redes sociais da Paróquia. O objetivo foi inaugurar a 
Campanha Joanina de Auxílio aos mais necessitados. No dia 
12 de junho acontecerá novamente a apresentação das ban-
das. A Paróquia pede que continuem a ser feitas doações de 
alimentos ou de valores em dinheiro para que aqueles pos-
sam ser comprados.

(por Benigno Naveira)

suas janelas físicas e virtuais – todo o 
evento foi transmitido pelo Facebook da 
Paróquia –, acompanharam o evento. 

Na volta à igreja, houve a missa so-

lene de encerramento, na capela que foi 
reformada em fevereiro de 2020, mas 
que desde então permaneceu fechada 
devido à pandemia.

José Luiz Altieri Campos
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belém

lapa

[SANTANA] No sábado, 5, na Paróquia Nossa Senhora Consolata, Setor Imirim, Dom 
Jorge Pierozan conferiu o sacramento da Crisma a jovens e adultos, em missa conce-
lebrada pelo Padre Moisés Roberto Facchini, Pároco.                        (por Pascom da Região Santana)

Pascom da Região Santana

[SANTANA] No domingo, 6, Dom Jorge Pierozan presidiu missa pela primeira vez 
na Comunidade Santa Rosa de Lima, da Paróquia São Pedro Apóstolo, Setor Pasto-
ral Tremembé. Na ocasião, o Bispo ressaltou que as comunidades são fundamentais 
para o acolhimento do povo de Deus. Concelebrou o Padre Claudinei de Arruda Lú-
cio, Pároco, com a participação do Diácono Vinicius Andrade. Também participaram 
as Irmãs Paroquiais de São Francisco, que atuam na Paróquia.

(por coordenação da Pascom do Setor Tremembé)

Pascom Setor Tremembé

[BRASILÂNDIA] No sábado, 5, Dom 
Carlos Silva, OFMCap, presidiu missa na 
Paróquia Santíssima Trindade, no Setor 
Perus. Na ocasião, o Bispo deu posse ao 
Padre José Miguel como Administrador 
Paroquial.                (por Beatriz Silva Moreira) 

Mila Cristina Silva Moreira

Na Solenidade de Corpus Christi, na 
quinta-feira, 3, Dom Luiz Carlos Dias 
presidiu missa na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, na Vila Nova York, 
com a participação presencial dos fiéis e 
transmissão pelas redes sociais. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém explicou 
as origens dessa solenidade, na qual os 
fiéis manifestam publicamente a fé na 
Eucaristia, sendo comum a realização 
da procissão com o Santíssimo, algo que 
não aconteceu este ano em razão da atual 
pandemia. 

O Bispo destacou que a cada Eucaris-
tia celebrada se atualiza o mistério da fé, 
razão pela qual todos os cristãos devem 
permanecer fiéis a Jesus Cristo e pedir a 
Ele que sejam capazes de viver na paz e 
realizar a solidariedade. 

Disse também que, como sacramen-
to de amor, a Eucaristia “nos convida à 
abertura do nosso ser, dos nossos cora-
ções”, a fim de que cada pessoa acolha o 
amor de Deus e partilhe o que tenha com 
os pobres. 

[BELÉM] No domingo, 6, Dom Luiz Car-
los Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém, presidiu missa na Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Conselho, no Alto 
da Mooca, durante a qual conferiu o sacra-
mento da Confirmação a 15 jovens e sete 
adultos da Paróquia, além de cinco jovens 
do Colégio Santa Catarina. Concelebraram 
os Padres Gildásio Lima Tanajura, Pároco; 
e Jordelio Siles Ledo,  Superior Provincial 
da Congregação dos Sagrados Estigmas 
de Nosso Senhor Jesus Cristo – Província 
Santa Cruz, à qual a Paróquia está sob os 
cuidados pastorais.       (por Fernando Arthur)

Débora Villar

Dom luiz Carlos: a Eucaristia nos 
convida à abertura do nosso ser

FERNANDO ARtHUR
COlABORADOR DE COMUNiCAÇÃO NA REGiÃO

Em 28 de maio, a Região Lapa realizou 
o encontro Caridade Social e Dignidade 
Humana, como parte das atividades da 6ª 
Semana Social Brasileira.

O evento aconteceu pelo Facebook e 
o YouTube da Pastoral da Comunicação 
(Pascom) da Região Lapa e contou com 
a presença de Dom José Benedito Cardo-
so e do Padre Antonio Francisco Ribeiro, 
Assessor Eclesiástico para a Comunicação 
regional. 

Os palestrantes foram Mônica Lopes 

Caridade social e dignidade humana
BENiGNO NAvEiRA

COlABORADOR DE COMUNiCAÇÃO NA REGiÃO

[SÉ] Na tarde do domingo, 6, Dom Eduardo Vieira dos Santos conferiu o sacramento 
da Crisma a 30 jovens, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Setor Pas-
toral Perdizes. Concelebraram o Pároco, Padre Adailton Mendes da Silva, MI, e o Vigá-
rio Paroquial, Padre Juliar Nava, MI.                                                                     (por Pascom paroquial)

Pascom paroquial

[SÉ] Em 30 de maio, Dom Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Sé, nomeado Bispo para a Diocese de Ourinhos (SP), conferiu o sacra-
mento da Crisma a 11 jovens e o sacramento da primeira Eucaristia a três adultos 
na Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo, Setor Pastoral Pinheiros. 
Concelebrou o Padre Donizete José Xavier, Pároco.                       (por Pascom paroquial)

Pascom paroquial

e Peterson Prates. Ao final, Dom José Be-
nedito pediu ação da Região Lapa para as 
questões relacionadas à Caridade Social 
Humana: “Precisamos agir e devemos co-
meçar agora! Temos aí a campanha ‘Ani-
mando a Esperança’ como meio para agir. 
Vamos participar!”

O Bispo comentou, ainda, sobre a 
ação unificadora da Eucaristia: “Desde 
o bispo, passando pelos padres, e por 
todos os irmãos, ela nos transforma e 
nos une em um único espírito, porque 
seremos reconhecidos de fato como se-
guidores de Jesus se nos mantivermos 
unidos”.  

Ao fim da missa, o Santíssimo Sa-
cramento foi exposto para um mo-
mento de adoração, durante o qual o 
Bispo rezou pelos mais necessitados 
na sociedade, pelo Papa, pelo Cardeal 
Scherer e os bispos auxiliares da Ar-
quidiocese, pela missão evangelizado-
ra da Igreja no Brasil e pelas vocações. 
Rezou, ainda, pelo bem da nação que 
ainda está imersa na pandemia de CO-
VID-19. 

Após a adoração, houve uma peque-
na procissão em torno da igreja, onde fo-
ram colocados alimentos e mantimentos 
para os mais necessitados, como parte da 
ação arquidiocesana “Animando a Espe-
rança”. Terminada a adoração, Dom Luiz 
Carlos pediu orações pelo Pároco, Padre 
Paulo Eduardo Santos, cujo teste para a 
COVID-19 deu positivo e está em qua-
rentena de recuperação.
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bRasIlÂNDIa

Fé e Cidadania

Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO

MARli PiROzElli N. SilvA

Desde os primeiros séculos, o Cris-
tianismo deu origem a novas formas de 
atuação social e a uma “Doutrina Social” 
(DSI),  inaugurada com a publicação da 
encíclica Rerum novarum, em 1891.

Temos, portanto, uma direção segu-
ra para compreender a sociedade e atuar 
nela. Então, por que prevalecem entre 
nós o confronto e a polarização? 

Em primeiro lugar, porque a DSI é 
pouco conhecida entre os leigos, a quem 
se dirige.

Além disso, muitas pessoas perma-
necem apegadas a aspectos particulares 
ou a determinados documentos (encícli-
cas, exortações apostólicas), que, embora 
sejam documentos basilares, não expres-
sam a dinâmica viva da Doutrina Social.

Fruto do encontro entre o Evangelho, 
a Tradição e o Magistério da Igreja com 
as circunstâncias históricas, a DSI não é 
estática, mas um corpus teórico formado 
e renovado ao longo do tempo.  Isso de-
monstra que a Igreja está atenta às mu-
danças sociais e, por meio do Magistério 
de cada Papa, procura dar respostas aos 

novos problemas, permanecendo fiel ao 
Evangelho.

O Papa Francisco, assim como seus 
predecessores Bento XVI, São João Pau-
lo II, São Paulo VI e São João XXIII, são 
herdeiros da mais genuína tradição da 
Doutrina Social da Igreja, cujos funda-
mentos remontam aos Padres da Igreja.

Ao tomarem contato com os escri-
tos e o testemunho de São João Cri-
sóstomo, por exemplo, muitos cristãos 
ficarão surpresos com a “radicalidade” 
de seu amor a Cristo e sua atuação em 
favor dos pobres. 

Por isso, não podemos ficar parados, 
enredados nas polêmicas doutrinárias, 
assumindo um lado ou outro, esquecen-
do o que é importante: cuidar daqueles 
que sofrem todo tipo de privações (ma-
teriais, culturais, educacionais) neste 
momento.

Lembremos que a DSI faz parte da 
evangelização e não se reduz a constatar 
as mazelas sociais, mas é também um si-
nal de esperança: é “anunciar Jesus Cristo 
com palavras e ações, isto é, fazer-se ins-
trumento da sua presença e ação no mun-
do” (Congregação para a Doutrina da Fé 

Doutrina Social da igreja: radicados em Cristo e não nas polarizações
– Nota sobre alguns aspectos da Evangeli-
zação). Essa novidade, que já experimen-
tamos, deve se expressar por meio de uma 
nova sociabilidade, de decisões políticas 
apoiadas na dignidade humana.

Por isso, é fundamental nos pergun-
tarmos: por que a erradicação da po-
breza, que há séculos constitui o maior 
problema brasileiro, não é a prioridade 
política? Como proteger o grande con-
tingente de pessoas que está sendo lan-
çado na mais absoluta miséria? Que ini-
ciativas têm sido tomadas para enfrentar 
o desemprego e a informalidade? 

Vimos como a sociedade civil tem 
trabalhado ativamente para socorrer os 
mais necessitados, mas é preciso per-
guntar se as autoridades políticas estão 
movimentando todos os recursos dispo-
níveis em defesa da vida neste momento, 
com transparência e medidas eficazes. 

Um dos piores efeitos da pandemia 
talvez esteja por se revelar num futuro 
próximo: o que fazer com uma geração 
de jovens relegados ao esquecimento, 
sem estudo ou capacitação para o tra-
balho, condenados a serem cidadãos de 
segunda categoria? 

Os desafios são imensos, e só pode-
remos enfrentá-los com eficácia, criati-
vidade e, principalmente, com esperança 
se estivermos radicados em Cristo. 

Somente assim poderemos ser tes-
temunhas do Evangelho, despertar as 
forças para recomeçar, respeitar, dialogar 
com todas as pessoas, “encontrar pontos 
de união e traduzi-los em ações em fa-
vor da vida, de modo especial, a vida dos 
mais vulneráveis”, Campanha da Frater-
nidade (CF) 2021, edificando desde já 
uma novidade social e política.

Marli Pirozelli N. Silva é graduada em História  
e mestra em Filosofia da Educação, ambos pela USP.  

É professora universitária de Doutrina Social da Igreja.

Na Festa da Visitação de Nossa Senhora, em 31 de 
maio, Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu a Eucaris-
tia na Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Jar-
dim Princesa, Setor São José Operário. Concelebraram 
os Padres Dorival Ferreira, Pároco, e Rogério Pires. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Brasilândia enfatizou como Maria escutou o 
chamado de Deus, por intermédio do anjo Gabriel, e 
colocou-se a serviço. 

O Bispo mencionou, ainda, as cinco lições que a 
Virgem Maria deixou ao realizar a visita à sua prima 
Isabel. A primeira é a própria iniciativa da visita, que 
ensina que o verdadeiro servidor se coloca a caminho. 
“Onde existe uma necessidade, uma ferida, é lá que 
precisamos estar.” 

Maria ficou com Isabel o tempo que precisava, 
mas logo se retirou. E aqui está a segunda lição: “As-
sim como chegamos, precisamos saber o momento de 
sair, perceber o momento para se retirar do serviço. 
Compreender quando é preciso contribuir e quan-
do é necessário ir embora. Os verdadeiros servidores 

nunca se consideram indispensáveis. Precisamos ser 
humildes e sair quando for o momento. O único in-
dispensável é Deus”, disse o Bispo, recordando, ainda, 
que os verdadeiros servidores sempre levam Jesus para 
onde forem, assim como Maria fez, ajudando sua pri-
ma Isabel nos serviços domésticos, na simplicidade, 
com Jesus em seu ventre.

A terceira lição é sobre a grande misericórdia: levar 
Jesus. “Nunca caminhe sozinho, sempre leve o Naza-
reno com você!”.

Maria Santíssima proclama toda a glória a Deus! 
E este é o quarto aprendizado: “Quando Isabel a cum-
primenta, Maria, imediatamente, translada a alegria 
em louvor a Deus dizendo: ‘A minha alma glorifica o 
Senhor!’ Maria não fica com nada e em tudo dá graças 
a Deus, engrandecendo a Deus”.

Por fim, a quinta lição é a de que Maria tinha seus 
problemas e suas preocupações, mas soube deixá-los 
de lado e se colocar a serviço para socorrer quem tem 
mais dificuldade. “Assim como Maria que deixa as 
suas preocupações e se coloca a serviço no caminho 
do Reino, ela nos chama para ir ao encontro daqueles 
que mais necessitam. Maria não foi sozinha, pois esta-
va com Jesus”, concluiu o Bispo.

Na Solenidade de Corpus Christi, na quinta-feira, 
3, os fiéis das paróquias e comunidades da Região 
Brasilândia celebraram a Eucaristia e montaram os 
tradicionais tapetes. Houve ainda a exposição e ado-
ração ao Santíssimo. 

A Pastoral da Comunicação (Pascom) da Re-
gião Brasilândia incentivou que se realizasse uma 
arrecadação de alimentos naquele dia, no contexto 

da ação arquidiocesana “Animando a Esperança”. 
Ao todo, cerca de 4 toneladas de alimentos foram 

arrecadadas. Muitas paróquias ainda estimularam a 
doação de outros itens como roupas de frio, cober-
tores, toalhas, calçados, produtos de higiene e limpe-
za. Em alguns casos, as doações foram dispostas no 
tapete solidário, como foi o caso da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na Vila Souza (foto). 

Os pontos de esperança continuam ativos para 
receber doações e podem ser consultados no site  
https://animandoaesperanca.com/

tAíSE CORtêS
COlABORADORA DE COMUNiCAÇÃO NA REGiÃO

Paróquias arrecadam 4 toneladas de alimentos no dia de Corpus Christi
Divulgação das paróquias

Dom Carlos Silva fala das lições deixadas pela virgem Maria na visita a isabel
KARiNA MARtA

COlABORAÇÃO ESPECiAl PARA A REGiÃO

Pricilla R. Messias
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A Vilma, de Santo Amaro, pede que 
eu fale mais sobre a passagem bíblica 
2Cor 12,9. “Sou muito doente e sinto 
muitas dores pelo corpo. Eu li essa pas-
sagem e a relacionei com o que sinto”, ela 
me escreve.

Vilma, é muito bom o fato de você fa-
zer suas as palavras de Paulo. Vamos ver 
o texto aqui, a partir do versículo 7:

“Mas, para que não ficasse orgulho-
so demais por causa das coisas maravi-
lhosas que vi, eu recebi uma doença do-
lorosa que é como um espinho no meu 

corpo. Ela veio como um mensageiro 
de satanás para me dar bofetadas e im-
pedir que eu ficasse orgulhoso. Três 
vezes orei ao Senhor, pedindo que ele 
me tirasse esse sofrimento. Mas ele me 
respondeu: ‘A minha graça é tudo o que 
você precisa, pois o meu poder é mais 
forte quando você está fraco’. Portanto, 
eu me sinto muito feliz em me gabar 
de minhas fraquezas, para que assim a 
proteção do poder de Cristo esteja co-
migo”.

Sabe, Vilma, os estudiosos da Bíblia 
quebram a cabeça para saber qual teria 
sido a doença de Paulo que ele chama de 
“espinho na carne”. O certo é que ela o 

fazia sofrer muito. Mas ele testemunha 
a resposta que Deus lhe deu: “Para você, 
basta a minha graça. Meu poder é mais 
forte quando você está fraco”.

Vilma, você fala de suas dores, mas 
não reclama também. Eu estou pensan-
do aqui que o testemunho do apóstolo 
Paulo mexeu com você. E é isso aí, mi-
nha irmã. Tomara que todas as pesso-
as que sofram possam entender como 
Paulo, como você, que Deus está muito 
mais perto de nós quando estamos so-
frendo, que lá onde a fraqueza parece 
imensa é que se manifesta a fortaleza 
de Deus.

Paulo continua dizendo neste tex-

to, e eu espero que todos os que sofrem 
possam dizer como ele: “Eu me alegro 
também com as fraquezas, os insultos, os 
sofrimentos, as perseguições e as dificul-
dades pelas quais eu passo por causa de 
Cristo, porque quando perco toda a mi-
nha força, então, tenho a força de Cristo 
em mim”. 

Ter fé e viver na fé é isso aí: quanto 
mais a gente diz a Deus “seja feita a vossa 
vontade”, mais a gente vai experimentan-
do a sua mão nos amparando, erguendo, 
curando, confortando, apontando ca-
minhos, acariciando. Fique com Deus, 
minha irmã. Que Ele abençoe você e sua 
família.

Você Pergunta
Deus se mostra mais forte quando estamos fracos?

PADRE CiDO PEREiRA
osaopaulo@uol.com.br

Considerado o missionário respon-
sável pela propagação da fé cristã entre 
os povos germânicos, o Bispo e Mártir 
São Bonifácio foi celebrado pela comu-
nidade católica alemã presente na capi-
tal paulista, no domingo, 6. 

Este Santo do século VII é o pa-
droeiro da Paróquia Pessoal Alemã 
São Bonifácio, na Vila Mariana, onde 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer presi-
diu a Eucaristia em alemão, idioma 
falado fluentemente pelo Arcebispo 
de São Paulo, cuja família é de origem 
alemã.

Em 2021, também são celebrados os 
120 anos da comunidade católica ale-
mã em São Paulo. No entanto, devido 
à atual pandemia, as festividades foram 
transferidas para 2022.

Todos os anos, além da missa, é re-
alizado um almoço comunitário típico 
da Alemanha. A fim de evitar aglome-
rações, porém, as comemorações não 
puderam acontecer pelo segundo ano 
consecutivo. 

 
  APóStOlOS DA AlEMANHA 

Na homilia, Dom Odilo recordou 
que São Bonifácio, cuja data da memó-
ria litúrgica é 5 de junho, é considera-
do o “apóstolo da Alemanha”, pois foi 
o responsável pela evangelização dos 
povos germânicos. 

Nascido na Inglaterra em 680 e ba-
tizado com o nome de Winfrid, ainda 
muito jovem foi morar na abadia de 
Nurslig e se tornou um monge benedi-
tino. 

Aos 30 anos, recebeu a ordenação 
sacerdotal e decidiu se dedicar ao apos-
tolado em meio aos pagãos no conti-
nente. Sua primeira experiência foi em 
716, quando seguiu com alguns compa-
nheiros para a Frísia (atual Holanda).   

Em 719, o Monge foi chamado pelo 
Papa Gregório II de Bonifatius (benfei-
tor) e recebeu a missão de evangelizar 
os alemães. Poucos anos depois, foi or-
denado bispo missionário. 

Católicos alemães festejam São Bonifácio em São Paulo
FERNANDO GERONAzzO

osaopaulo@uol.com.br

  
MiSSiONáRiO E MáRtiR 

Bonifácio atravessou os Alpes para 
chegar à Germânia, onde atuou na 
Turíngia, em Hessen, na Baviera e na 
Frísia. Criou os bispados de Eichstätt 
e Würzburg, reorganizou os de Passau, 
Regensburg e Salzburg (Áustria), foi 
bispo de Mainz, fundou vários mostei-
ros e realizou, entre 743 e 747, os cha-
mados Concílios Germânicos, encon-
tros episcopais para reformar a Igreja. 

Bonifácio morreu assassinado por 
um grupo de pagãos hostis à fé católica, 
aos 80 anos de idade, com 50 acompa-
nhantes, numa viagem missionária à 
Frísia, no dia 5 de junho de 754. 

Ao destacar o testemunho de São 
Bonifácio, o Cardeal Scherer afirmou 
que, ao longo da história da Igreja, fo-
ram muitas as ocasiões em que houve a 
necessidade de novos impulsos missio-
nários, o que hoje é chamado de “nova 
evangelização”, e, assim como no pas-
sado, são necessários novos apóstolos, 
missionários, que anunciem Jesus Cris-
to aos povos. 

Meditando a partir do trecho do 
Evangelho proclamado na missa, no 
qual Jesus condena a blasfêmia contra o 

Espírito Santo, Dom Odilo afirmou que 
esse é um grave pecado de fechamento 
à verdade de Deus que se manifesta no 
seu Filho. 

O Arcebispo invocou, ainda, o 
exemplo e a intercessão de São Bonifá-
cio, que pregou a verdade do Evangelho 
aos pagãos a ponto de derramar o seu 
sangue em nome de Jesus Cristo. 

  
PARóQUiA PESSOAl 

A comunidade católica alemã em 
São Paulo foi formada em 1901, quan-
do os primeiros imigrantes da Alema-
nha procuraram assistência espiritual 
no Mosteiro de São Bento, no Centro. 
Lá, começaram a ser celebrados sacra-
mentos em seu idioma materno. Em 
1966, foi inaugurada a atual igreja ma-
triz, abençoada pelo Cardeal Agnelo 
Rossi, então Arcebispo de São Paulo. 

Diferentemente das paróquias terri-
toriais, uma paróquia pessoal é voltada 
à assistência pastoral de um grupo de 
fiéis de determinada língua, etnia ou 
cultura, no caso, os imigrantes alemães 
e seus descendentes residentes em São 
Paulo, assim como as pessoas vindas de 
países em que o alemão também é fa-

lado, como Áustria, Bélgica, Liechtens-
tein, Luxemburgo e Suíça. 

A Conferência Episcopal Alemã 
possui um secretariado próprio para 
acompanhar as comunidades católi-
cas de língua alemã no exterior. Esse 
departamento também é responsável 
pelo envio de sacerdotes alemães que 
permanecem nesses países por um pe-
ríodo.  

Pároco desde janeiro de 2015, Padre 
Georg Pettinger, missionário alemão, 
explicou ao O SÃO PAULO que, atu-
almente, existem cerca de 250 mil ale-
mães e seus descendentes espalhados 
por toda a cidade. No entanto, nem 
todos são católicos ou participam da 
celebração nessa Paróquia, sobretudo 
devido à distância, e acabam se inserin-
do nas comunidades próximas de suas 
residências. 

  
Há 50 ANOS 

O técnico gráfico Gerhard Pütz, 72, 
chegou ao Brasil quando tinha 22 anos, 
enviado pela empresa multinacional 
em que trabalhava. “O contrato era 
para que eu ficasse por um ano, e já es-
tou aqui há 50. Aqui eu criei raízes, ca-
sei-me, tive filhos”, relatou o leigo, que 
é responsável pelo conselho paroquial. 

Assim como Pütz, a maioria dos 
alemães ligados à Paróquia São Bonifá-
cio veio ao Brasil por razões de traba-
lho. Ainda hoje, o estado de São Paulo 
é onde se concentra o maior número 
de empresas alemãs fora da Alemanha. 
Entretanto, o fluxo migratório germâ-
nico para o Brasil diminuiu bastante 
nas últimas décadas.  

“Há, ainda, muitos filhos e netos de 
alemães que frequentam nossas missas 
acompanhando seus pais e avós. Essa é 
uma forma de não perderem totalmen-
te o vínculo com a cultura do nosso 
país de origem”, observou. Outro fato 
curioso que Pütz destacou é que, nos 
últimos anos, cresceu a procura de jo-
vens brasileiros estudantes de alemão 
pelas missas da comunidade, justamen-
te para exercitarem o idioma e conhe-
cerem a cultura. 

Dom Odilo ao lado da imagem de São Bonifácio e com os padres que atuam na Paróquia

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Entre fevereiro e março deste ano, a 
Missão Belém ganhou reforço de profis-
sionais de Psicologia para contribuir com 
a saúde mental de seus acolhidos. 

Duas psicólogas que fazem parte da 
associação Cor Unum, criada durante a 
pandemia na Paróquia Nossa Senhora 
do Brasil, na Região Sé, passaram a inte-
grar o grupo de médicos e enfermeiros 
voluntários que atende no Edifício Na-
zareth, a casa de triagem da Missão, lo-
calizada na Praça da Sé, na capital pau-
lista, e que recebe, em média, de 25 a 30 
pessoas por dia. 

No local, permanecem apenas homens 
maiores de 18 anos, que após alguns dias 
de acolhimento são encaminhados a ou-
tras casas da Missão, onde passarão cerca 
de seis meses em processo de recuperação. 
Mulheres que chegam ao edifício em bus-
ca de acolhimento são recebidas e direcio-
nadas a outra casa da Missão. 

Os atendimentos psicológicos têm 
ocorrido de modo individual, às quartas e 
sextas-feiras, e em grupo, às quartas-feiras. 

A MiSSÃO 
Há 15 anos, a Missão Belém acolhe 

pessoas em situação de rua e desenvolve 
com elas um trabalho que visa à restau-
ração de suas vidas. Nesse processo, não 
é utilizado qualquer medicamento para a 
superação do álcool e das drogas, somente 
a Palavra de Deus. 

“Nas casas [de acolhimento], há uma 
rotina de espiritualidade, com momentos 
de oração e de meditação da Palavra, em 
que os acolhidos tiram diariamente um 
propósito da leitura do dia para viver na 
prática o Evangelho. Um propósito pre-
ciso, pequeno e concreto”, explica a Irmã 
Jéssica Jagochitz Bertoldo, missionária que 
ajuda na organização dos voluntários da 
área da Saúde no Edifício Nazareth. 

Ao final de cada dia, os irmãos, como 
são chamados os acolhidos, fazem um 
exame de consciência, refletindo como vi-
venciaram seu propósito do dia, avaliando 
se o cumpriram ou não, como o fizeram e 
como se sentiram. Tudo é anotado em um 
caderno individual intitulado “diário espi-
ritual”, que os acompanha durante todo o 
período de acolhimento.

Os membros da Missão testemunham 
que a saúde mental dos irmãos pode ser 
recuperada por meio da oração e da vi-
vência familiar. “Sempre reforçamos que 

Psicólogas voluntárias atendem 
acolhidos pela Missão Belém
O TRABALHO VOLUNTáRIO 
TEM SIDO REALIzADO 
NO EDIFíCIO NAzARETH, 
NA PRAçA DA SÉ; AO 
LONGO DE SUA ATUAçãO, 
A MISSãO BELÉM Já 
ATENDEU MAIS DE 60 MIL 
PESSOAS EM SITUAçãO 
DE RUA

iRA ROMÃO
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

aqui é a casa e a família deles. Aqui eles 
têm uma vivência familiar de verdade: 
comem, rezam e fazem tudo juntos. 
Acreditamos que isso vai devolvendo 
a dignidade deles e, também, ajuda na 
saúde mental”, afirma Irmã Jéssica, re-
forçando que a casa de acolhida é man-
tida pelos próprios irmãos. 

À medida que vão ficando na Mis-
são, os acolhidos, além de cuwidarem 
uns dos outros, assumem responsabi-
lidades de organização e manutenção 
da casa em que estão. “Nós temos um 
lema que é ‘náufrago salvando náufra-
go’. Se eu estou me salvando, vou sal-
vando o outro”, narra a Missionária.

O vOlUNtARiADO
A psicanalista Renata Aleotti é 

uma das profissionais que se volunta-
riaram há dois meses e meio para dar 
atendimento às pessoas em situação de 
rua na Missão Belém. Ela faz os aten-
dimentos em grupo no Edifício Naza-
reth e explica que este trabalho não se 
trata de psicanálise, mas sim de uma 
abordagem psicológica terapêutica. 

“Eu faço uma escuta, uma ressigni-
ficação das coisas que são ditas no sen-
tido de poder ajudá-los a pensar e re-
fletir sobre as diversas situações de suas 
vidas”, elucida a profissional. “O fato de 
eu estar escutando as histórias de vida 
deles, as questões que eles trazem e que 
de alguma forma os mobilizam no dia 
a dia, ajuda a dar um sentido às coisas 
que vivem, tanto as que vivem atual-
mente na casa quanto as que já vive-
ram nas ruas.” 

A psicanalista adverte que muitas 
pessoas foram para as ruas em fun-
ção das questões mentais, que acabam 
sendo aprofundadas ou até adquiridas, 
caso não as tivessem. “Nas ruas, elas 
se sentem, muitas vezes, humilhadas, 
pouco consideradas e não reconheci-
das como pessoas. Então, todos os pro-

blemas de baixa autoestima, desampa-
ro e de rejeição afloram.”

Por meio do atendimento voluntá-
rio aos acolhidos, Renata tem percebi-
do a falta de “familiaridade de convívio 
social” por parte deles. Para ela, além 
da espiritualidade, a Missão Belém está 
resgatando a humanidade dessas pes-
soas, pois a vivência espiritual propor-
ciona um “caminho mais estruturado”.

Renata espera que, no futuro, em 
algum momento, os atendidos por ela 
possam se apoiar mutuamente. “Ter 
um grupo no qual as pessoas se ouvem, 
acabam se conhecendo, se aproximan-
do, entendendo as dificuldades uns 
dos outros, faz com que elas se abram 
para serem mais flexíveis, menos rígi-
das no julgamento do outro, porque 
vão percebendo que todos estão na 
mesma situação”, analisa a psicanalista.

O iMPACtO DOS AtENDiMENtOS 
PSiCOlóGiCOS

Há cerca de cinco anos, a Missão 
Belém conta com a ajuda de psiquia-
tras e neurologistas para tratar aco-
lhidos que têm doenças mentais mais 
graves. No caso dos atendimentos 
psicológicos, por serem algo recente, o 
projeto está sendo construído aos pou-
cos, em todos os aspectos.

“Tem sido algo muito bom para os 
casos mais delicados que precisam de 
ajuda profissional que vai além da es-
piritualidade”, pontua Irmã Jéssica, en-
fatizando que a pandemia sensibilizou 
ainda mais as pessoas em situação de 
rua e “fez com que elas se decidissem 
mais por sair dessa condição”. 

A Missionária ressalta que, apesar 
do curto tempo, os resultados já são 
visíveis. “Um dos irmãos que mo-
ram aqui no prédio era bem tímido e 
o atendimento foi algo que o ajudou 
muito, pois ele, hoje, é uma pessoa 
mais ‘solta’”, conta a Missionária.

Irmã Jéssica destaca ainda que, nos 
primeiros atendimentos, os missioná-
rios e voluntários da área da Saúde en-
caminhavam os acolhidos para serem 
atendidos. Aos poucos, porém, isso 
vem mudando, pois muitos irmãos 
têm se interessado e pedido para par-
ticipar dos atendimentos individuais 
e das rodas de conversa por entender 
que isso ajudará ainda mais na sua ca-
minhada.

Josebias Pereira da Silva, 50, con-
ta sua experiência, como uma das 
pessoas que estão passando pelo 
atendimento. 

“Estou me sentindo mais confian-
te porque antigamente eu não sabia 
escutar. Qualquer palavrinha a mais 
que ouvia já era motivo de eu querer 
ir embora. Agora, não. Sei que se eu fi-
zer algo errado, mereço ser chamado à 
atenção”, discorre Silva. Ele acrescenta 
que no início dos atendimentos teve 
receio por ter que falar semanalmente 
sobre sua vida. “Tive medo, mas de-
pois fui me abrindo. Após as conversas, 
senti que não era nada de mal, era só 
para meu ganho. Para minha saúde.”

Silva está há 11 meses na Mis-
são Belém e é um dos moradores do 
Edifício Nazareth, mas já conhecia o 
projeto, pois há 15 anos foi um dos pri-
meiros acolhidos da Missão. Neste re-
cente retorno, ele tem se sentido mais 
confiante.

Irmã Jéssica acredita que o traba-
lho das psicólogas tem contribuído 
bastante para que a Missão consiga 
fazer a humanização das pessoas em 
situação de rua. “Percebemos que as 
relações mudam, porque o passo aqui 
já é um processo de entender um ao 
outro. Com a psicoterapia, eles estão 
aprendendo ainda mais como isso 
deve acontecer. O processo de ouvir, de 
ter alguém que oriente, tem sido muito 
positivo”, finaliza a Missionária.

Ira Romão
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Arrecadar caixas de leite va-
zias, transformá-las em mantas 
térmicas e doá-las a quem pre-
cisa. A ideia de um grupo de 
voluntários da cidade de Santos 
(SP) surgiu em 2020, em meio à 
pandemia, e está fazendo a di-
ferença na vida de muitas pes-
soas.  

“Essas caixas contam com 
seis camadas de materiais, sen-
do quatro de polietileno (plásti-
co), uma de alumínio e uma de 
papel-cartão. Essa junção per-
mite reter o calor e manter as 
pessoas aquecidas”, explicou ao 
O SÃO PAULO João Adelino 
Duarte Vieira, 52, engenheiro 
e idealizador do projeto “Nação 
do Bem”.

Vieira comentou que as 
mantas térmicas, além de aque-
cerem nos dias frios e chuvosos, 
têm uma durabilidade maior 
que o papelão, que, geralmente, 
é o material usado pelas pessoas 
em situação de rua para forrar o 
chão ao se deitarem.

“Já confeccionamos e distri-

De um item descartável, nasceu 
uma ação de solidariedade
EM SANTOS (SP) 
E NO RECIFE (PE), 
VOLUNTáRIOS 
TRANSFORMAM 
CAIxAS DE LEITE 
VAzIAS, qUE 
IRIAM PARA O 
LIxO, EM MANTAS 
PARA AqUECER A 
POPULAçãO EM 
SITUAçãO DE RUA

ROSEANE WEltER
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

buímos 885 mantas para os moradores 
de rua aqui em Santos”, recordou Vieira, 
detalhando que para produzir uma man-
ta são necessárias 18 caixas de leite.

Fabiana Paiva Citero Ribeiro é advo-
gada. Ela atua como voluntária desde o 
início do projeto. 

“Começamos a entender o processo 
para a produção das mantas e buscar os 
itens necessários para viabilizá-las. Con-
seguimos por meio de doações as caixas 
de leite, nossa matéria-prima de produ-
ção, as guilhotinas para o corte e as má-
quinas para a costura”, disse.

‘iRMÃOS GiRASSóiS’
Inspirado no “Nação do Bem”, Fran-

cisco Neri de Freitas Junior, 65, criou o 
projeto “Irmãos Girassóis”, na cidade de 
Ipojuca, região metropolitana do Recife 
(PE).

Por meio dessa iniciativa, em 2020 
foram produzidas e distribuídas 500 
mantas e estão sendo preparadas mais 
450 para serem doadas nos próximos 
dias a pessoas em situação de rua no Re-
cife e em Olinda. 

Neri comentou que a ideia de reciclar 
as caixas é uma ação de sustentabilida-
de, uma vez que o material demora anos 
para se decompor na natureza. “É uma 
maneira de aquecer no frio e, sobretudo, 
transformar o que iria para o lixo em so-
lidariedade e amor”, completou.

Ele enfatizou que o projeto começa 
com a educação socioambiental nas es-
colas da cidade de Ipojuca. “Ensinamos 
aos alunos o jeito certo de higienizar as 
caixas e eles o repassam aos pais, que nos 
ajudam com a doação das caixas de leite”, 
afirmou o idealizador. 

PRODUÇÃO
Para fazer uma manta de 1,70m 

x 0,65m são necessárias 18 caixas de 
leite em boas condições. A manta é 

produzida em formato de uma estei-
ra, que serve como forração. Além de 
aquecer, é impermeável.

As caixas precisam ser abertas e lava-
das com bastante água e sabão para tirar 
os resíduos e evitar a proliferação de bac-
térias, pois só assim os voluntários con-
seguem produzir as peças e repassá-las 
aos usuários com segurança. 

“As caixas recebidas são separadas 
por marca e em lotes de 18 unidades. 
São cortadas na guilhotina e costura-
das”, detalhou Neri, ressaltando que o 
projeto acontece graças à atuação dos 
voluntários que doam as caixas e os que 
ajudam na produção e distribuição das 
mantas. 

“Na hora do uso, a parte do alumínio 
fica para cima e é ela que serve como iso-
lante térmico e aquece o corpo”, afirmou, 
salientando que uma das vantagens das 
esteiras é que elas podem ser enroladas 
e possuem alça, de fácil manuseio e po-
dem ser colocadas nas costas.

MANtAS QUE AQUECEM
Depois de prontas, as mantas feitas 

pelo projeto “Irmãos Girassóis” são dis-
tribuídas pela ONG Anjos da Noite, que 
diariamente vai às ruas do Recife de ma-
drugada para entregar comida, água e as 
mantas térmicas. 

“Além da comida, entregamos as 
mantas térmicas do projeto ‘Irmãos Gi-
rassóis’ e também recolhemos as caixas 
de leite dos doadores e as enviamos para 
que se produzam mais mantas”, contou 
Maria da Conceição Rodrigues, ideali-
zadora do Anjos da Noite, e que, junto 
com 112 voluntários, faz a entrega dos 
alimentos e das mantas.

Maria da Conceição recordou que 
olhar para quem está à margem da so-
ciedade, abandonado ao relento, debaixo 
de uma ponte ou na sarjeta “é um ato de 
amor e solidariedade, uma ação evan-

gélica que o próprio Cristo ensinou ‘dai 
de comer a quem tem fome, de beber a 
quem tem sede, vesti os nus’”, disse, fa-
zendo referência à passagem bíblica de 
Mateus 25,35-36.

“Numa madrugada fria e chuvosa, 
avistei uma pessoa dormindo embaixo 
de uma marquise. Ela estava deitada no 
chão e coberta com um tecido molhado. 
Quando entreguei a manta térmica, um 
cobertor e um prato de sopa, ela olhou 
para o céu, escorreu uma lágrima e co-
meçou a comer”, recordou, emocionada, 
Maria da Conceição. 

iNSPiRAÇÃO
João Adelino e Francisco Neri estão 

ajudando e orientando os voluntários 
de outros lugares que os procuram para 
conhecer e implantar a ação em suas res-
pectivas cidades.

“Graças à procura, já estamos com 
voluntários em ação no Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Alagoas, Maranhão, Santa 
Catarina e Minas Gerais”, disse Neri, que 
pretende expandir o projeto para além 
das mantas e usá-lo para a forração de 
casas e palafitas, como uma forma de 
manter o ambiente aquecido e confortá-
vel. “Muitas dessas casas estão cheias de 
frestas por onde entram o vento, a chuva, 
o frio”, disse.

 “É gratificante ver as pessoas unidas 
em prol do próximo. A fome dói, o frio 
também”, ressaltou Vieira.  

CONHEÇA E FAÇA PARtE!
Projeto Nação do Bem
@naçãodobem_santos

Projeto Irmãos Girassóis
@irmaosgirassois

Projeto Anjos da Noite
@anjosdanoite_pe
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dores de várias áreas, incluindo as artes, 
o projeto daquele colégio, em Itu, ficou 
a cargo do Padre Giovanni Maria Albe-
rani. 

Nascido em Fusignano (1830), norte 
da Itália, seu noviciado foi em Santo An-
drea al Quirinale, em Roma, e logo trans-
ferido para Bologna como cozinheiro. 
No ano de 1865, Alberani já se ocupava 
da construção do colégio ituano, pois 
era conhecido como capo mestre, hábil 
construtor e diretor de obras, além de ar-
tista como escultor e pintor. No Colégio 
São Luís, em Itu, inaugurado em 1867, 
estão suas obras, como o projeto das fa-
chadas do colégio e da capela, a escultura 
de São Luís na torre do relógio e o pró-
prio relógio. Executou também cenários 
para teatro, medalhões em forros e uma 
pintura do Anjo Custódio. Atualmente, 
abriga o Regimento Deodoro.

Obras jesuíticas em São Paulo

Alberani na igreja São luiz: 
a arte dos jesuítas retorna
O SÃO PAULO Dá 
SEqUêNCIA à SÉRIE 
SOBRE AS OBRAS 
JESUíTICAS ESPALHADAS 
PELA CAPITAL PAULISTA 
E ARREDORES

PERCivAl tiRAPEli
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

Com a restauração da Companhia de 
Jesus em 1814, os jesuítas retornaram ao 
Brasil, com a permissão de Dom Pedro 
II, em Porto Alegre (RS), Florianópo-
lis (SC), Recife (PE) e no estado de São 
Paulo, no ano de 1865. Instalaram-se pri-
meiro na cidade de Itu (SP), onde cons-
truíram o Colégio São Luís. Seguindo a 
tradição de padres humanistas, conhece-

Com a vinda dos Sa-
lesianos para São Paulo, 
em 1878, os padres se 
instalaram em uma pe-
quena capela na capital e 
logo sentiram a necessi-
dade de uma igreja e um 
colégio. Padre Alberani 
projetou a Igreja do Sa-
grado Coração de Jesus, 
cuja construção foi ini-
ciada em 1881, inaugu-
rada em parte em 1901 e 
terminada pelo salesiano 
Domingos Delpiano. Do 
padre jesuíta, tem-se a 
certeza de ser a abside do 

presbitério, com possibilidade de serem 
também as pinturas. Realizou uma gran-
de maquete da igreja em argila e pouco 
mais se sabe do artista, que morreu dois 
anos depois da inauguração do templo, 
em 1913. São Paulo passou, então, a ter o 
mais belo e grandioso templo concebido 
pelo Padre Alberani, a se igualar em be-
leza com a nave principal de Santa Maria 
Maggiore, em Roma.

Os jesuítas mudaram-se para São 
Paulo em 1918, estabelecendo o novo 
colégio na antiga sede do Colégio An-
glo-Brasileiro, na Avenida Paulista. A 
igreja foi construída em 1932, projeto do 
ex-aluno, o engenheiro Luís de Anhaia 
Mello, e inaugurado três anos depois. Sua 
fachada é em estilo neoclássico greco-ro-
mano, caracterizada por possantes colu-
nas estriadas em granito rosa, medindo 
11 metros de altura, coroadas pelos capi-
téis jônicos em bronze que sustentam o 
triângulo frontão retilíneo. No tímpano, 
modelou-se o monograma dos jesuítas. 

O interior da igreja segue a severida-
de do estilo neoclássico, com o espaço da 
nave única demarcado por duplas de co-
lunas adossadas às paredes claras, ador-
nadas na altura da abóbada por lunetas. 
Mais abaixo, há vitrais alusivos à história 
de santos jesuítas no Brasil. São cenas 
de Catequese para os nativos, a exemplo 
dos Padres Belchior Pontes, na igreja do 
Embu (SP), e Manuel da Nóbrega, na 
fundação de São Paulo. Alguns mártires, 
como a homenagem aos 40 Mártires do 
Brasil (1570) e aos santos fundadores da 
Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, 

Francisco Xavier e Francisco de Borgia.  
A capela-mor é evidenciada por pa-

res de pilastras e colunas cilíndricas lisas 
que demarcam o espaço da abside a par-
tir de um elegante arco abatido. Junto à 
curvatura, ergue-se o retábulo lítico em 
tonalidades de marrom-escuro a imitar 
com seu desenho a digna fachada. Sob o 
arco, está a escultura de São Luís Gonza-
ga, obra do Padre Giovanni Maria Albe-
rani. A abóbada eleva-se da cornija e flu-
tua na espacialidade de absoluta clareza, 
como requer a pureza do Santo, patrono 
dos estudantes, que ora ao Crucificado 
em suas mãos.

Interior da Igreja São Luiz Gonzaga, na Avenida Paulista: templo sob os cuidados dos Jesuítas foi construído em 1932

São Luiz Gonzaga, obra do Padre Alberani
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Na Paróquia Menino Deus, na Região Belém, a missa 
de Corpus Christi aconteceu à tarde na matriz, seguida 
de uma procissão pelas ruas do Jardim Vila Formosa. 
Em uma das praças do bairro, houve um momento de 
adoração ao Santíssimo Sacramento. 

Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na 
Região Brasilândia, após a missa na tarde da quinta-fei-
ra, 3, aconteceu uma procissão com o Santíssimo. À noi-
te, houve uma carreata por toda a área paroquial. As 
celebrações foram presididas pelo Padre Maycon Wes-
ley, Pároco, e houve a montagem do tradicional tapete 
de Corpus Christi.                                           (por Bruno Melo)

CoRpuS ChRiSti
na arquidiocese

A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo, Corpus Christi, foi celebrada em todas 
as paróquias da Arquidiocese na quinta-feira, 3. 

Embora este ano a data não tenha sido feria-
do na cidade de São Paulo – uma vez que este 
foi antecipado para março, quando se vivencia-
va uma fase mais crítica do que a atual na pan-
demia de COVID-19 –, os fiéis, seguindo todos 
os protocolos sanitários contra o coronavírus, 
participaram das missas e de momentos de ado-
ração ao Santíssimo Sacramento. 

Na Catedral da Sé, aconteceram missas às 9h, 
11h e 17h, sendo a das 11h presidida pelo Padre 
Luiz Eduardo Baronto, Cura (foto ao lado).

“Na celebração da Eucaristia, torna-se pre-
sente o verdadeiro, único e irrepetível sacrifício 
de Cristo, o gesto de sua entrega cheia de amor 
por nós. Cada missa é a ceia e, ao mesmo tem-
po, a celebração de uma entrega do Senhor, uma 
entrega que se perpetua no coração da Igreja e 
do mundo. Especialmente na festa de Corpus 
Christi, a Igreja quer chamar a atenção dos seus 
filhos para uma presença especialíssima, real e 
verdadeira de Cristo”, disse na homilia o Cura da 
Catedral, que após os ritos da Comunhão con-
duziu um momento de adoração ao Santíssimo, 
levando-o até a porta da frente, de onde aben-
çoou a capital paulista.

Em outras igrejas da Arquidiocese, os fiéis 
adoraram o Santíssimo de muitas formas, in-
cluindo carreatas e procissões (com o devido 
distanciamento social) pelas ruas próximas aos 
templos. Em algumas paróquias, esse também 
foi um dia de arrecadação de alimentos e roupas, 
que serão doados aos mais pobres, e compuse-
ram os tradicionais tapetes de Corpus Christi.

(por Daniel Gomes)

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Pascom da Paróquia Menino Deus

Jackeline Gasperini
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Na Paróquia Santa Mônica, na Região Lapa, a missa da 
Solenidade de Corpus Christi foi presidida pelo Padre 
Flávio Heliton, Pároco. O Santíssimo passou pelo corre-
dor do templo, que foi ornamentado com cobertores, 
os quais foram depois lavados e doados a pessoas em 
situação de rua

Na Paróquia São Luís Gonzaga, na Região Brasilândia, 
um tapete solidário foi montado com as mais de 5 mil 
peças de roupas, cobertores e calçados, que serão des-
tinados aos irmãos atendidos pela Missão Belém, além 
de aproximadamente 3 toneladas de alimentos não 
perecíveis.                                             (por Taíse Cortês)

Na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Região San-
tana, os fiéis fizeram a montagem do tapete de Corpus 
Christi, com representações alusivas a esta solenidade e 
alimentos que serão doados. A missa, realizada à noite, 
foi presidida pelo Pároco, Padre Josival Barbosa, MS.

Os fiéis participaram da Solenidade de Corpus Christi, em 
duas missas na Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, 
na Região Sé, presididas pelo Padre Ricardo Anacleto, 
Pároco. Houve a adoração ao Santíssimo Sacramento, 
que passou pelo corredor entre os alimentos que foram 
doados pelos paroquianos e já repassados àqueles que 
mais precisam.                          (por Centro de Pastoral da Região Sé)

Na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Região Sé, a 
comunidade paroquial manteve a tradição da monta-
gem do tapete de Corpus Christi. Três missas foram rea-
lizadas na quinta-feira, 3, além de momentos de adora-
ção ao Santíssimo Sacramento desde as primeiras horas 
da manhã.

Na Paróquia São José, na Região Ipiranga, a missa de 
Corpus Christi aconteceu à noite, presidida pelo Pároco, 
Padre Valdenício Antônio da Silva, NDS. Passando pelo 
tapete montado com desenhos de representação da fé 
cristã, o Sacerdote conduziu o Santíssimo até a porta de 
entrada, de onde abençoou o bairro do Ipiranga.

Taíse Cortês

Pascom da Paróquia Santa Mônica

Pascom da Paróquia Nossa Senhora do Brasil
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Arte e fé: Companhia Mirante de teatro

FiEl àS ORiGENS
“Ainda não fomos ‘cancelados’ 

por isso, mas, como apontamos an-
teriormente, foi necessário criarmos 
um espaço próprio, subirmos neste 
Mirante, para que esta liberdade e 
amor a Cristo e sua Igreja pudessem 
ser vivenciados sem amarras no fazer 
artístico”, explicou Mariana.

Ela recordou, ainda, que a Arte 
também parte desta relação do ser 
humano com o Bom, o Belo e o Ver-
dadeiro: “A fé é uma relação de con-
fiança que nasce como um ato de 
amizade, uma relação não com uma 
ideia ou um sentimento subjetivo, 
mas com Deus encarnado, Jesus”.

Para Janaína, “a arte é a contem-
plação; é o prazer do espírito que pe-
netra a natureza e descobre que a na-
tureza também tem alma”, como disse 
Auguste Rodin. 

“Como atores, buscamos revelar, 
por meio dos nossos corpos e da nos-
sa sensibilidade, a alma dos persona-
gens que construímos. Esse processo 
nos exige uma conexão com a nature-
za de maneira muito particular. Nós 
aprendemos a ver, ouvir e observar 
as pessoas e tudo que nos cerca com 
uma atenção diferenciada. Notamos 
os detalhes, os silêncios, os movimen-
tos sutis das nuvens, o delicado aper-
to de mãos dos enamorados. Quando 
olhamos essa beleza sutil, somos to-
mados pelo sentimento de gratidão”, 
afirmou Janaína.

Ela disse, ainda, que, como atriz, 
faz um exercício de reconhecer Deus 
nas pequenas ações. “É a graça! E no 
palco, imitamos essas ações com o 
simples intuito de partilhar essas ex-
periências. A nossa fé se revela pela 

imitação da vida, uma vida por vezes 
trágica, por vezes cômica, mas uma 
vida, a única possível; vida que nos 
foi dada pela graça divina”. 

Interessada em Arte, especial-
mente na linguagem teatral, os inte-
grantes da Companhia afirmam que 
não se trata de Catequese, mas inte-
grar arte e fé. Se tocarmos o Bom, o 
Belo ou o Verdadeiro em nossos tra-
balhos, então atualizaremos o chama-
do original desta Companhia de arte”, 
afirmou Mariana. 

As críticas positivas sobre as pro-
duções são frequentes, mas a Com-
panhia diz acolher, com respeito, as 
críticas negativas, as quais são im-
portantes para a busca do aperfeiço-
amento artístico.

PROJEtOS
Além dos espetáulos teatrais 

produzidos em 2018, a Mirante fez 
uma intervenção performática na 
PUC-SP, em 2020, “Feminina Po-
esia”. A Companhia produziu tam-
bém, em 2019, a montagem de uma 
adaptação do “Auto da Compadeci-
da” com o grupo de jovens “Divino 
Coração”, da Paróquia Nossa Senho-
ra do Brasil; fundou a “Trinitas Cia. 
Teatral”, com um grupo oriundo 
do Encontro de Jovens com Cristo 
(EJC) da Paróquia Santíssimo Sa-
cramento e com estes montou “O 
Auto de Natal da Estrela”. Montou, 
ainda, “O santo e a porca”  e o “Auto 
da Compadecida”, com estudantes 
da Fapcom, em 2019.

“Este ano, produzimos o curta 
‘Via Dolorosa’ com a Trinitas. Além 
disso, a Mirante firmou uma par-
ceria muito feliz com a Associação 

Fernanda Bianchini, conduzindo as 
aulas de teatro infantil há 3 anos na 
Associação e com dois trabalhos ori-
ginais montados: ‘A grande Festa’, ‘O 
bullying é feio’ e estrearemos o curta 
‘João, Mayara e o pé de feijão’, texto 
elaborado com nossos alunos, que 
também será publicado em livro”, ex-
plicou Mariana.

Outros dois curtas estão em fase 
de projeto: um sobre a crise de um jo-
vem “sem voz” diante das demandas 
da escola e de uma família excessiva-
mente controladora, e outro, para o 
público infanto-juvenil, sobre o pro-
cesso de maturação de uma menina 
que descobre a dignidade e a beleza 
de ser mulher nas diversas vocações 
de suas ancestrais.

É possível acompanhar no blog 
miranticiablog.wordpress.com os 
projetos da Mirante, além de  artigos 
sobre arte, entrevistas e uma agen-
da cultural. “O blog é uma forma de 
partilharmos os frutos dos grupos de 
estudo organizados durante a pande-
mia, assim como pesquisas individu-
ais de cada componente da Mirante. 
Também possibilita uma troca muito 
frutuosa com artistas de várias lin-
guagens que acabam enriquecendo 
nossa formação como Companhia”, 
explicou Mariana. 

“O tempo ‘assombroso’ da pan-
demia foi justamente o momento em 
que recebemos novos companheiros 
de trabalho na Mirante, semeamos 
parte dos projetos mencionados e, 
principalmente, percebemos, de 
modo contundente, a importância da 
arte em ‘tempos de cólera’ ideológi-
ca, tanto à esquerda quanto à direita”, 
pontuou a atriz.

Idealizada em 2013 por Janaína Iszlaji e 
Mariana Chiuso, a Companhia Mirante de 
Teatro nasceu em resposta a um ambiente 
artístico pautado por iniciativas que trans-
formavam os palcos em palanques políti-
co-partidários ou que acusavam constan-
temente o catolicismo como culpado das 
mazelas humanas. Resolveu-se buscar um 
caminho próprio e livre das amarras ideo-
lógicas.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, Ma-
riana Chiuso, atriz, pedagoga e uma das 
fundadoras da Mirante, recordou que, na 
ocasião, queriam montar um espetáculo, 
que acabou não tendo continuidade.  

Com seu terceiro filho recém-nascido à 
época, contudo, Mariana não desanimou e 
buscou dar corpo à ideia. Isso ocorreu em 
2018, quando ela veio a São Paulo e produ-
ziu, junto com Thiago Domingues e a pedi-
do da Editora FTD, dois espetáculos focados 
no tema da Educação: “Diário de Classe” e 
“Religando-se”. Neste último, o ator Arthur 
Baldin passou a integrar a Companhia. 

Hoje, a Mirante conta com o trabalho 
dos artistas Arthur Alonso, Amanda Ri-
beiro, Rebeca Traldi, Felipe Abramovictz 
e Janaína Iszlaji. Composta por pessoas de 
diferentes credos, a Mirante preserva suas 
origens e não tem receio de abordar temas 
relativos à fé católica. 

FUNDADA EM 2018, A 
COMPANHIA Já REALIzOU 
DIFERENTES PRODUçõES 
ARTíSTICAS, ENTRE ELAS A 
ADAPTAçãO DO AUTO DA 
COMPADECIDA

NAyá FERNANDES
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cia Mirante de Teatro  durante apresentação da peça ‘O Auto da Compadecida’ no Teatro da PUC-SP (TUCA), em fevereiro de 2019; grupo pauta suas apresentações em temas da fé católica
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O QUE MOtivOU A iGREJA A 
REAlizAR EStA REFORMA DO 
CóDiGO DE DiREitO CANôNiCO?

É normal que, com o passar do 
tempo, o código de leis de uma ins-
tituição seja revisto, e não seria di-
ferente com a Igreja, pois o Direito 
sempre acompanha a vida. Surgem 
novas situações que antes não eram 
previstas para que fossem julgadas 
com o seu devido respaldo legal.  

Além disso, havia a necessidade de 
renovação da linguagem técnico-jurí-
dica do texto para que a legislação fosse 
mais compreensível não apenas àqueles 
que atuam no campo do Direito Canô-
nico, como a todos os católicos.  

NO QUE CONSiStiU ESSA 
REFORMA? 

Trata-se de uma nova versão do 
Livro VI do Código de Direito Canô-
nico, referente aos crimes cometidos 
no âmbito da Igreja Católica e suas 
respectivas penas. Esta é a maior re-
forma já feita no atual CDC desde sua 
promulgação, em 1983. Os demais 
livros que compõem o código são: 
Livro I (Das Normas Gerais), Livro 

Reforma do Código de Direito Canônico: 
entenda o que mudou na legislação 
penal da igreja Católica

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

II (Do Povo de Deus); Livro III (Do 
Múnus de Ensinar da Igreja); Livro 
IV (Do Múnus de Santificar da Igre-
ja); Livro V (Dos Bens Temporais da 
Igreja) e Livro VII (Dos Processos). 

QUANtO tEMPO SE  
lEvOU PARA REAlizá-lA? 

Essa reforma é resultado de um 
processo iniciado em 2009, ainda no 
pontificado do Papa Bento XVI, dian-
te da necessidade de se fazer uma 
renovação substancial na legislação 
penal da Igreja e não apenas uma atu-
alização. Os trabalhos foram coorde-
nados pelo Pontifício Conselho para 
os Textos Legislativos, que realizou 
uma ampla consulta às conferências 
episcopais, faculdades de Direito Ca-
nônico, centros de estudos jurídicos, 
dicastérios e peritos na temática. A 
proposta final do texto foi entregue ao 
Papa Francisco em fevereiro de 2020. 

QUAiS FORAM AS PRiNCiPAiS 
MUDANÇAS NO tEXtO? 

Foram introduzidas modificações 
na tipificação de vários delitos e in-

corporadas 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 defesa, a prescrição da ação 
penal, a determinação das punições 
de forma mais precisa, além de ofe-
recer critérios objetivos na identifica-
ção da sanção mais apropriada a ser 
aplicada no caso concreto. 

QUEM PODE SER PUNiDO PElO 
DiREitO CANôNiCO? 

Todos os fiéis que tenham come-
tido delitos podem sofrer sanções 
penais. No Direito Canônico, a pa-
lavra “fiéis” designa todas as pessoas 
batizadas que, por isso, são membros 
da Igreja, ou seja, clérigos, religiosos 
ou leigos. As penas variam de acordo 
com a gravidade do delito e a natu-
reza do vínculo que cada fiel possui 
com a instituição. Por exemplo, um 
leigo não pode ser demitido do esta-
do clerical, mas pode ser excomunga-
do, receber restrições para o acesso 
aos sacramentos ou ser suspenso do 
exercício de um ofício ou ministério 
eclesiástico. A nova formulação do 
cânon 1321, contudo, sublinha que 

canônica obrigatória.
De igual modo, foram incluídas 

punições a quem é reconhecido como 
“gravemente negligente na adminis-
tração dos bens eclesiásticos”. Esse 
caso era apenas reconhecido como 
causa de remoção do ofício de páro-
co, não como um delito. Além disso, 
não apenas clérigos, mas qualquer 
pessoa que cometer tais atos no âm-
bito da Igreja deve ser punida. 

Padre Denilson deu como exem-
plo o sacerdote que, reiteradas vezes, 
deixa de pagar uma conta da paró-
quia da qual é responsável, resultan-
do em multas e encargos administra-
tivos e até mesmo na inadimplência 
da instituição, causando prejuízos à 
comunidade e, consequentemente, 
comprometendo a sua missão. 

Também são previstas penas ao 
clérigo ou religioso que comete deli-
to em matéria econômica, ainda que 
na esfera civil. Isso corresponde, por 
exemplo, à prática de atos ilegais ti-
pificados pela legislação civil, como 
desvio ou lavagem de dinheiro, sone-
gação fiscal, entre outras.

A legislação ainda determina a 
punição do sacerdote ou religioso 
que, sem a licença do seu superior, 
administra bens pertencentes a lei-

A reforma do Livro VI do 
Código de Direito Canônico 
(CDC), aprovada pelo Papa 
Francisco e publicada no 
dia 1º, chamou a atenção de 
muitos católicos e da mídia 
em geral, a qual destacou as 
mudanças em relação às pu-
nições para os casos de abu-
sos de menores cometidos 
por membros da Igreja. Será, 
porém, que essa reforma se 
resume apena a esse aspecto? 

Para responder às prin-
cipais questões sobre as mu-
danças na legislação penal 
da Igreja, O SÃO PAULO 
contou com a ajuda do Mon-
senhor Sergio Tani, Doutor 
em Direito Canônico, Vigá-
rio Judicial da Arquidiocese 
de São Paulo e Presidente 
do Tribunal Eclesiástico In-
terdiocesano de São Paulo. 
Também foi ouvido o Padre 
Denilson Geraldo, Doutor 
em Direito Canônico e Co-
ordenador da nova edição do 
Código de Direito Canônico 
pela Edições CNBB. 

“toda pessoa é considerada 
inocente até que se prove o 
contrário”. 

QUAiS SÃO AS 
NOviDADES EM RElAÇÃO 
à ADMiNiStRAÇÃO DOS 
BENS? 

A inclusão de delitos re-
lacionados à administração 
econômica e patrimonial da 
Igreja é uma das grandes no-
vidades da reforma do CDC. 
Entre esses, está a punição a 
quem aliena bens eclesiás-
ticos ou pratica algum ato 
administrativo relacionado a 
eles sem consulta, consenti-
mento ou licença prescritos 
pelo Direito Canônico. 

Por exemplo, alguns bens 
que excedem determinado 
valor necessitam da licença da 
Santa Sé para que sejam alie-
nados (cf. cânon 1292). Quan-
do a licença não é solicitada ou 
a transação é feita sem o devi-
do consentimento, além de a 
alienação ser considerada in-
válida ou ilícita, quem comete 
tal ato deve ser punido. Antes, 
já havia a possibilidade de 
punição do responsável, mas, 
agora, o código torna a sanção 
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delitos sexuais com um menor ou 
com uma pessoa que “habitualmen-
te tenha o uso imperfeito da razão 
ou que o Direito reconhece igual 
proteção”. Igualmente, quem recruta 
ou induz tais pessoas a se expor ou 
a participar de exibições pornográ-
ficas, quem adquire, conserva, exibe 
ou divulga imagens pornográficas de 
menores ou de pessoas que habitual-
mente têm uso imperfeito da razão. 

POR QUE O CóDiGO NÃO 
SE REFERE AO ABUSO DE 
“vUlNERávEiS”?     

O novo texto não usa o termo 
“vulnerável” entre as vítimas de abu-
sos sexuais, como consta nas normas 
complementares de combate aos abu-
sos de menores publicadas pelo Papa 
Francisco, no motu proprio Vos estis 
lux mundi (2019). A legislação, agora, 
refere-se à “pessoa que habitualmen-
te tenha uso imperfeito da razão ou 
que o Direito reconhece como tal”, 
isto é, alguém que possua certa defi-
ciência mental ou patologia psíquica 
que comprometa sua cognição e im-
peça que tenha autonomia sobre si 
mesma, o que a coloca em condição 
semelhante à de um menor de idade. 

Monsenhor Sergio Tani ressaltou 
que tal especificação ajuda os cano-
nistas a interpretarem corretamente a 
condição da suposta vítima adulta em 
uma eventual denúncia, uma vez que o 
termo “vulnerável” carecia de precisão. 

O CóDiGO tiPiFiCA COMO 
DElitO AlGUMA CONDUtA 
SEXUAl ENvOlvENDO CléRiGOS 
E PESSOAS ADUltAS? 

Além de modificação nas penali-
dades para os abusos contra menores, 
o novo texto tornou mais clara a tipi-
ficação dos delitos sexuais cometidos 
por clérigos com qualquer pessoa, in-
dependentemente da idade. Tais atos, 
além de um pecado grave contra o 6º 
mandamento (não pecar contra a cas-
tidade), devem ser punidos com justa 
pena, não sendo excluída a demissão 
do estado clerical, quando cometi-
dos publicamente. As mesmas penas 
também devem ser aplicadas ao clé-
rigo que, com violência, ameaças ou 
com abuso de sua autoridade, obriga 
alguém a realizar ou a se submeter a 
atos sexuais. 

O DiREitO tAMBéM PREvê 
PUNiÇõES DO MESMO GêNERO 
PARA lEiGOS? 

Esta é outra novidade que a refor-
ma trouxe. Além dos clérigos, os re-
ligiosos, os membros de institutos de 
vida consagrada que não são clérigos, 
e qualquer fiel leigo que “goze de uma 
dignidade, exercite um ofício ou uma 
função na Igreja”, deve ser punido 
por cometer abusos contra menores 
ou pessoas com o uso imperfeito da 
razão. Esses também devem ser puni-
dos se obrigarem alguém a realizar ou 

a se submeter a atos sexuais mediante 
violência, ameaças ou com abuso de 
sua autoridade. Desse modo, um leigo 
que exerça, por exemplo, o ofício de 
catequista, ministro da Comunhão, 
agente de pastoral, professor em uma 
escola ou universidade eclesiástica, 
pode ser punido canonicamente se 
cometer tais delitos. 

QUAiS SÃO OS DElitOS 
RElACiONADOS à CElEBRAÇÃO 
DOS SACRAMENtOS? 

Além das sanções previstas para 
quem celebra uma missa ou dá absol-
vição sacramental sem ter recebido 
a ordenação sacerdotal, foi incluída 
a pena de excomunhão automática, 
cuja remissão é reservada à Santa Sé, 
para quem tentar conferir a ordena-
ção sacerdotal a uma mulher, assim 
como a mulher que busque receber 
este sacramento. Canonicamente, 
esse ato já era inválido, mas, agora, os 
envolvidos devem ser punidos. 

Também foi incluída a punição 
com suspensão e outras penas a quem 
administrar deliberadamente o sacra-
mento a alguém que esteja proibido 
de recebê-lo. Para entender quais se-
riam tais pessoas, Monsenhor Sergio 
indicou como uma das referências 
o cânon 915, que prescreve que não 
podem ser admitidos à Comunhão 
eucarística, por exemplo, “os exco-
mungados e os interditados, depois 
da imposição ou declaração da pena, 

gravidade do ato, podendo chegar à 
demissão do estado clerical. Antes 
esses casos faziam parte de uma legis-
lação complementar de competência 
da Congregação para o Clero. Além 
disso, o período mínimo de abandono 
do ministério para que seja aplicada a 
pena passou de cinco anos para seis 
meses. Monsenhor Sergio ressaltou 
que, uma vez incluído no código, não 
há mais a necessidade de recorrer à 
Congregação para o Clero, podendo 
tais casos serem julgados localmente. 

QUAiS SÃO OS tiPOS DE 
SANÇõES CANôNiCAS? 

A reforma do Livro VI do CDC 
tem como novidade a enumeração 
das penas de forma gradual deta-
lhada, o que facilita o trabalho dos 
canonistas. Antes, muitos delitos 
possuíam apenas a indicação de pu-
nição, mas sem a especificação das 
penas que podiam ser aplicadas. Ba-
sicamente, as sanções penais na Igre-
ja são: penas medicinais ou censuras, 
penas expiatórias, remédios penais e 
penitências. 

O QUE SÃO PENAS MEDiCiNAiS 
OU CENSURAS? 

São privações parciais ou totais 
dos bens que a Igreja administra 
(sacramentos, exercício de ofícios e 
ministérios eclesiásticos), impostas 

gos, exerçam algum cargo 
alheio à Igreja que exija a pres-
tação de contas ou movimen-
tação financeira. Por exemplo, 
um padre secular, isto é, que 
não pertence a uma congrega-
ção religiosa, pode possuir um 
bem material em seu nome. 
No entanto, para ser fiador de 
alguém na locação de um bem, 
ou, ainda, para administrar 
uma empresa que pertença à 
sua família, ele precisa da de-
vida licença de seu bispo. Do 
contrário, incorre em delito. 

HOUvE AlGUMA MUDANÇA 
NAS PENAS PARA CASOS 
DE ABUSOS SEXUAiS 
CONtRA MENORES? 

Tema que já havia sido ob-
jeto de atualizações de nor-
mas complementares aplica-
das pela Congregação para 
a Doutrina da Fé, a quem é 
reservada a competência de 
julgá-los, os casos de abusos 
sexuais de menores deixaram 
de compor o rol das infrações 
contra os deveres especiais, 
restritos aos clérigos, e pas-
saram a integrar os delitos 
contra a vida, a dignidade e a 
liberdade humana, nos quais 
já constavam os crimes de 
homicídio e aborto. 

De acordo com a nova ver-
são do texto, devem ser puni-
dos os clérigos que cometem 

e outros que obstinadamente 
persistem no pecado grave ma-
nifesto”.  

QUAiS SÃO OS NOvOS 
DElitOS RElACiONADOS 
AOS CARGOS 
EClESiáStiCOS?  

No cânon 1370 já eram pre-
vistas penas a quem usa de vio-
lência física contra o Papa, bis-
pos, clérigos ou religiosos, por 
menosprezo da fé, da Igreja, do 
poder eclesiástico ou do seu 
ministério. Nesse caso, tam-
bém foi incluído como vítima 
qualquer outro fiel que é agre-
dido fisicamente pelos mesmos 
motivos. 

Foram, ainda, tipificados 
delitos como a desobediência 
à Sé Apostólica, a violação da 
obrigação de guardar segredo 
pontifício, o não cumprimento 
do dever de execução de uma 
sentença e a omissão da comu-
nicação de um delito quando 
houver tal obrigação. 

E QUANtO AOS PADRES 
QUE ABANDONAM O 
MiNiStéRiO? 

A nova versão do código ti-
pificou o delito do clérigo que 
abandona o ministério volun-
tário ou ilegitimamente, indi-
cando penas proporcionais à 

Edições CNBB
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a qualquer fiel que comete um deli-
to com o objetivo de que desista da 
vontade de praticá-lo. A maior de 
todas as censuras é a excomunhão, 
que significa estar fora da comu-
nhão visível da Igreja e, consequen-
temente, dos direitos dela inerentes. 
Ela pode ser latae sententiae, que se 
dá automaticamente ao delito prati-
cado, antes mesmo de ser declarada 
pela autoridade competente; ou fe-
rendae sententiae, quando é aplicada 
pela autoridade como consequência 
de um processo penal. Quem recebe 
essa pena está proibido de celebrar ou 
receber os sacramentos, exercer qual-
quer ministério ou ofício eclesiástico. 

O interdito é semelhante à exco-
munhão, mas com efeitos de menor 
alcance, como a privação dos sacra-
mentos, mas a possibilidade de exer-
cer ofícios e ministérios. Já a suspen-
são proíbe todos os atos de poder e 
governo ou do exercício de todos ou 
de alguns direitos e funções ineren-
tes ao ofício eclesiástico. As censuras 
podem ser remidas pela autoridade 
competente a partir do momento em 
que o fiel se dispõe a se redimir do 
delito e não mais praticá-lo. A remis-
são de algumas dessas penas são, con-
tudo, reservadas à Santa Sé.  

O QUE SÃO PENAS EXPiAtóRiAS? 

São punições que podem ser per-
pétuas, por tempo determinado ou 
indeterminado. Elas podem ser de-
terminações a residir em um determi-
nado lugar ou território ou ao paga-
mento de multas (algo acrescentado 
pela reforma). Podem ser proibições 
de residir em um local; desempenhar 
algum ofício em um lugar determina-
do, fora dele, ou em qualquer local; 
realizar atos de poder, exercer algum 
direito ou privilégio, como o uso de 
títulos ou vestes eclesiásticas, poder 
participar de eleições canônicas. Há, 
ainda, as privações de todos ou deter-
minados ofícios, ministérios ou fun-

ções; no caso dos sacerdotes, de ouvir 
confissões ou fazer pregações; e, algo 
incluído no novo texto, a privação da 
totalidade ou de parte da remunera-
ção eclesiástica. 

O QUE SÃO OS REMéDiOS PENAiS 
E AS PENitêNCiAS? 

Esses não são verdadeiras penas, 
uma vez que não privam a pessoa di-
retamente de um bem, mas são meios 
empregados para evitar que alguém 
consume um delito, ou para compen-
sar um escândalo ou perturbação de 
ordem pública. Também são aplica-
dos em casos que, após devida inves-
tigação, verifica-se a suspeita de ter 
cometido um delito. 

A primeira delas é a advertência, 
seguida da repreensão, que devem 
sempre ser documentadas. Se tais 
medidas não surtirem efeito, a au-
toridade eclesiástica deve emitir um 
preceito penal, no qual prescreve com 
precisão o que a pessoa deve fazer ou 
evitar. Essas medidas podem ser apli-
cadas a pessoas que receberam outras 
penas declaradas, com o objetivo de 
evitar a reincidência no delito. 

Já a penitência, nesse caso, signifi-
ca a imposição da realização de algu-
ma obra religiosa ou de caridade. 

QUEM APliCA AS PENAS DA 
iGREJA? 

O bispo é juiz por excelência e o 
primeiro responsável pela aplicação 
da justiça em uma diocese. No caso 
dos institutos de vida consagrada, 
essa missão é do seu legítimo supe-
rior. No entanto, nem todos os bis-
pos são juristas por formação. Por 
isso, eles contam com o auxílio de 
um vigário judicial. Algumas penas 
são aplicadas por meio de sentenças 
ou decretos, de acordo com o tipo de 
sanção imposta ou do processo rea-
lizado.  

ONDE OS PROCESSOS SÃO 
JUlGADOS? 

Na Igreja Católica, existem os tri-
bunais eclesiásticos, que podem ser 
diocesanos, interdiocesanos ou re-
gionais. Neles, trabalham juízes, pro-
motores, advogados, notários, procu-
radores e outros oficiais. Nas dioceses 
em que não há tribunais próprios, 
existem as câmaras eclesiásticas. Há 
tribunais eclesiásticos de 1ª instância 
e os de apelação (2ª instância). Exis-
tem, ainda, os tribunais da Sé Apos-
tólica, que atuam em nome do Papa, 
“juiz supremo para todo o mundo 
católico” (cf. cânon 1442). São esses: 

  O Tribunal da Rota Romana: 
julga, em 2ª instância, as causas 
que tenham sido julgadas pelos 
tribunais ordinários de 1ª instân-
cia e que sejam levadas à Santa Sé, 
mediante apelação legítima. Tam-
bém julga qualquer causa em 3ª 
ou maior instâncias, julgadas pela 
própria Rota ou por quaisquer ou-
tros tribunais, além de causas de 
qualquer instância reservada ao 
Papa, segundo previsto no CDC. 

  O Supremo Tribunal da Assina-
tura Apostólica tem a compe-
tência de vigiar para que a justiça 
eclesiástica seja retamente minis-
trada. É o único Tribunal no mun-
do capacitado para julgar e dirimir 
causas oriundas de atos adminis-
trativos que lesem os direitos de 
alguém, por exemplo, recursos 
recusados pela Rota Romana, con-
flitos de competência entre juízes 
sujeitos a distintos tribunais de 
apelação, recursos contra decisões 
dos organismos da Cúria Romana, 
entre outros. 
Delitos contra a fé e os delitos mais 

graves cometidos contra os costumes 
(por exemplo, abuso de menores) 
ou na celebração dos sacramentos 
(como a violação do sigilo da Con-
fissão), ocorridos em qualquer lugar 
do mundo, devem ser julgados pela 
Congregação para a Doutrina da Fé. 

Já Há tRADUÇÃO OFiCiAl DO 
NOvO tEXtO DO livRO vi DO 
CDC NO BRASil? 

A nova versão oficial do texto re-
formado só está disponível em italia-
no e latim. Ainda este ano, será publi-
cada a nova edição brasileira revisada 
e atualizada do Código de Direito Ca-
nônico, que, além do novo Livro VI, 
contará com a legislação complemen-
tar da CNBB [Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil] e comentários 
explicativos.  

POR QUE A iGREJA POSSUi UM 
CóDiGO PENAl? 

Como o próprio CDC afirma no 
cânon 1311, “a Igreja tem direito na-
tivo e próprio de punir com sanções 
penais os fiéis que tenham cometido 
delitos. Na constituição apostólica 
Pascite gregem Dei, na qual foi pro-
mulgada a atual reforma, o Papa Fran-
cisco reconhece que muitos danos 
foram causados pela incapacidade de 
perceber a relação íntima existente na 
Igreja entre o exercício da caridade e o 
recurso às sanções disciplinares. 

Monsenhor Sergio enfatizou que, 
além de reforçar o rigor das punições 
aos casos de abusos, a reforma do có-
digo evidencia que, para os católicos, 
também é escandalosa e causam da-
nos à Igreja a má administração dos 
bens eclesiásticos ou quando alguém 
abandona ilegitimamente um minis-
tério a ele confiado, quem administra 
de forma indevida os sacramentos ou 
propaga uma doutrina contrária à fé 
professada pela Igreja. 

No mesmo documento, o Papa res-
salta que “a sanção canônica também 
tem uma função restauradora e salví-
fica e, acima de tudo, visa ao bem dos 
fiéis, para o qual representa um meio 
positivo para a realização do Reino 
[de Deus], para reconstruir a justiça 
na comunidade dos fiéis, chamados à 
santificação pessoal e comum”.
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Uma sala grande e de portas aber-
tas para todos. Assim deve ser a Igreja, 
nas palavras do Papa Francisco. Du-
rante a missa da Solenidade do Corpo 
e Sangue de Cristo, Corpus Christi, 
que na Itália e no Vaticano foi celebra-
da no domingo, 6, ele disse que a Igre-
ja “não deve ser um círculo pequeno 
e fechado, mas uma comunidade com 
os braços abertos, acolhedora para to-
dos”.

Ele se referia à passagem bíblica 
em que Jesus fez a ceia de Páscoa em 
uma casa em que foi hospedado por 
um homem desconhecido, conforme 
o Evangelho segundo São João (cf. 
4,5-30). Nessa cena, o homem colo-
cou à disposição de Jesus “uma sala 
grande para um pequeno pedaço de 
pão”, refletiu o Papa.

AlARGAR O CORAÇÃO
Na Eucaristia, “Deus se faz peque-

no como um pedaço de pão e, justa-
mente por isso, é preciso ter um co-
ração grande para poder reconhecer, 
adorar, acolher”, disse ele. “A presença 
de Deus é tão humilde, escondida, às 

“Acompanho com dor as notícias que 
vêm do Canadá”, disse o Papa Francisco 
após a oração do Angelus no domingo, 6. 
Ele se referia à descoberta de restos mor-
tais de 215 crianças indígenas da etnia 
Kamloops no território de uma escola da 
província de Columbia Britânica.

A instituição, chamada “Kamloops 

Indian Residential School”, funcionou de 
1890 até 1978, como escola católica para 
filhos de indígenas. Em 1969, foi assumida 
pelo governo canadense. Acredita-se que 
as crianças tenham morrido por doenças 
ou desnutrição. A história completa do 
caso ainda não é conhecida, mas a desco-
berta levou à grande comoção no país.

“Uno-me aos bispos canadenses e a 
toda a Igreja Católica no Canadá para ex-
pressar minha proximidade ao povo ca-
nadense, traumatizado por essa chocante 
notícia”, disse o Papa. “A triste descoberta 
aumenta ainda mais a consciência das 
dores e dos sofrimentos do passado.”

Ele disse ser necessário realizar um 

caminho de “reconciliação e cura” e afir-
mou que é preciso “nos afastarmos do 
modelo colonizador e caminhar lado a 
lado, no diálogo, no respeito recíproco 
e no reconhecimento dos direitos e dos 
valores culturais de todos os filhos do 
Canadá”. Ele rezou em silêncio pelas ví-
timas. (FD)

Não há sacerdotes sem o povo de Deus, 
afirmou o Papa Francisco, em uma audiência 
na segunda-feira, 7, com os padres morado-
res do Colégio São Luís dos Franceses, em 
Roma. “Se vocês pensam em um sacerdócio 
isolado do povo de Deus, isso não é um sa-
cerdócio católico, nem cristão”, alertou. “O 
padre é um homem que, à luz do Evangelho, 
difunde ao seu redor o gosto de Deus e trans-
mite esperança aos corações inquietos.”

Ele repetiu que os padres devem ser “pas-
tores com cheiro de ovelhas”, mas, além dis-
so, destacou que “o sacerdócio ministerial é 
consequência do sacerdócio batismal do san-
to povo fiel de Deus”. E “isso nunca deve ser 
esquecido”.

Francisco pediu aos padres que “se esva-
ziem de si mesmos”, que esqueçam “sonhos 
de grandeza e autoafirmação”, colocando 
“Deus e as pessoas no centro de suas preocu-
pações cotidianas”. Só assim serão verdadei-
ros pastores.

Os padres devem ser protagonistas de 
uma Igreja “toda a serviço” da construção de 
um mundo mais fraterno e solidário. “Não 
tenham medo de ousar, de arriscar, de ir em 
frente, porque vocês podem tudo com Cris-
to, que lhes dá força”, disse. “Como ele, vocês 
podem ser apóstolos da alegria, cultivando a 
gratidão de estar a serviço dos irmãos e da 
Igreja.” (FD)

Papa manifesta dor por mortes de crianças indígenas no Canadá

‘Que o padre 
transmita esperança 
ao coração inquieto’

Corpus Christi: a igreja deve ser uma
‘sala grande e de portas abertas’

FiliPE DOMiNGUES
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

vezes invisível, que precisa de um co-
ração preparado, acordado e acolhe-
dor para ser reconhecido.”

Por isso, é preciso que o coração de 
cada pessoa seja “uma grande sala”. É 
preciso “alargar o coração”, disse o Pon-
tífice. Da mesma forma, a Igreja deve 
abrir suas portas e se tornar uma sala 
grande. “Quando se aproxima alguém 
que está ferido, que errou, que tem um 
percurso de vida diferente, a Igreja é 

uma sala grande para acolhê-lo e con-
duzi-lo à alegria do encontro com Cris-
to?”, indagou.

Nesse sentido, “a Igreja dos perfei-
tos e dos puros é uma sala em que não 
há lugar para ninguém; a Igreja das 
portas abertas, que festeja ao redor 
de Cristo, é, em vez disso, uma sala 
grande onde todos – justos e pecado-
res – podem entrar”, declarou o Papa 
Francisco.

Vatican Media
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Elemento vital e imprescindível 
para a sobrevivência, a água é um 
direito universal e inalienável, e sua 
utilização, bem como de seus servi-
ços conexos, deve ser orientada à sa-
tisfação das necessidades humanas, e 
não como mera mercadoria, e ter uso 
racional e solidário, conforme consta 
no Compêndio da Doutrina Social da 
Igreja (cf. CDSI, 484-485).

Ter em mente esta verdade se torna 
ainda mais importante neste momen-
to em que a falta de chuvas nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste já aciona aler-
tas sobre as condições de fornecimen-
to de energia elétrica no País, bem 
como do abastecimento de água, con-
forme mostra O SÃO PAULO, em seu 
site, na reportagem “Faltam chuvas e 
sobram preocupações sobre o abaste-
cimento de água e de energia elétri-
ca”, que pode ser lida no link a seguir:   
https://cutt.ly/wnWt2dS. 

OS OlHARES DE JOÃO PAUlO ii, 
BENtO Xvi E FRANCiSCO

Em mensagem à Igreja no Brasil, 
por ocasião da Campanha da Frater-
nidade de 2004, cujo lema foi “Água, 
fonte de vida”, São João Paulo II aler-
tou que o uso deste recurso, que é li-
mitado, “exige a colaboração de todos 
os homens de boa vontade com as au-
toridades governamentais, para con-
seguir uma proteção eficaz do meio 

ambiente, considerado como dom de 
Deus (cf. exortação apostólica Ecclesia 
in America, 25). É uma questão que 
necessita, portanto, ser enquadrada 
de forma a estabelecer critérios mo-
rais baseados precisamente no valor 
da vida e no respeito pelos direitos e 
pela dignidade de todos os seres hu-
manos”. 

A gestão sustentável dos recursos 
hídricos também foi abordada pelo 
Papa Bento XVI na mensagem para 
o Dia Mundial da Água de 2007, na 
qual indicou que tal gestão “deve ser 
enfrentada em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, ou seja, 
por meio da adoção de uma aborda-
gem participativa que comprometa 
tanto o setor privado quanto também, 
e sobretudo, as comunidades locais; 
o princípio da solidariedade, pilar 
fundamental da cooperação interna-
cional, que exige uma opção preferen-
cial pelos pobres; o princípio da res-
ponsabilidade em relação à geração 
presente e às futuras, do qual brota a 
consequente necessidade de examinar 
de novo os modelos de consumo e de 
produção, muitas vezes insustentáveis 
no que diz respeito à utilização dos re-
cursos hídricos”. 

Na encíclica Laudato si’ (LS), pu-
blicada em 2015, o Papa Francisco 
recorda que por muitos anos a água 
potável e limpa foi uma garantia para 
a humanidade, “mas agora, em muitos 
lugares, a procura excede a oferta sus-
tentável, com graves consequências a 

curto e longo prazo. Grandes cidades, 
que dependem de importantes reser-
vas hídricas, sofrem períodos de ca-
rência do recurso, que, nos momentos 
críticos, nem sempre se administra 
com uma gestão adequada e com im-
parcialidade” (LS, 28).

Ao alertar para o risco de que a 
água se torne um bem sujeito às leis 
do mercado, o Pontífice ressalta que 
“o acesso à água potável e segura é um 
direito humano essencial, fundamen-
tal e universal, porque determina a 
sobrevivência das pessoas e, portanto, 
é condição para o exercício dos ou-
tros direitos humanos” (LS, 30). Neste 
mesmo ponto da encíclica, Francis-
co indica que há “um desperdício de 
água não só nos países desenvolvidos, 
mas também naqueles em vias de de-
senvolvimento que possuem grandes 
reservas. Isso mostra que o proble-
ma da água é, em parte, uma questão 
educativa e cultural, porque não há 
consciência da gravidade destes com-
portamentos num contexto de grande 
desigualdade”.

Na encíclica, o Papa pontua que os 
investimentos para o uso sustentável 
dos recursos naturais não devem ser 
vistos como gasto inútil, mas como 
algo que “poderá proporcionar outros 
benefícios econômicos a médio pra-
zo. Se não temos vista curta, podemos 
descobrir que pode ser muito rentá-
vel a diversificação de uma produção 
mais inovadora e com menor impacto 
ambiental” (LS, 191).

  Prefira um ventilador de mesa ou de 
teto ao ar-condicionado, que gasta 
dez vezes mais energia;

  Certifique-se de que as portas da ge-
ladeira estão fechando bem e não as 
abra sem necessidade;
  Evite colocar panelas quentes na 
geladeira (o equipamento precisará 
trabalhar mais para resfriá-la);

  Não forre as prateleiras da geladeira. 
Elas são feitas em formato de gra-
de para que o ar frio possa circular. 
Quando isso não acontece, gasta-se 
mais energia;
  Mantenha a tevê ligada apenas quan-
do alguém a estiver assistindo;
  Caso for se ausentar de casa por 
mais de um dia, desligue a chave 
geral, pois isso evita o consumo por 
aparelhos que ficam em stand-by, 
como a tevê e o micro-ondas;

  Tome banhos rápidos e não tão 
quentes, pois quanto maior a tempe-
ratura da água, maior é o consumo 
de energia;
  Acumule roupas para passar de uma 
só vez e faça o uso do ferro elétrico 
na temperatura indicada para cada 
tipo de tecido.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

NÃO DESPERDiCE áGUA
  Não mantenha a torneira por todo o 
tempo aberta enquanto lava as mãos, 
escova os dentes ou faz a barba;

  Tome banhos curtos e, enquanto 
você se ensaboa, feche o registro;

  Organize a louça antes de lavá-la. 
Use uma bacia para deixar os uten-
sílios de molho, a fim de amolecer a 
sujeira, e lave toda a louça e a enxá-
gue de uma vez;
  Só lave roupas quando a quantidade 
acumulada for a suficiente para en-
cher toda a máquina de lavar. Isso 
também ajuda a economizar energia 
elétrica;
  Utilize dispositivos que ajudam na 
redução do consumo de água, como 
o arejador de torneiras, o restritor 
de vazão e válvulas automáticas para 
mictórios; 

  Prefira regar plantas em horários 
com o sol mais ameno;

  Antes de ligar a mangueira para lim-
par ambientes como o quintal ou a 
calçada, varra primeiro. Com isso, se 
utilizará menos água na higieniza-
ção. Sempre que possível, o faça com 
água de reúso, como a do enxágue 
da máquina de lavar roupas. 
  Prefira limpar o carro colocando 
água em um balde a fazê-lo com 
mangueira. 

  Conserte o quanto antes vazamentos 
de água que identifique em casa. Um 
buraco de 2 mm em um cano leva a 
um desperdício diário de 3,2 mil li-
tros de água. 

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais do Maranhão

GAStE MENOS ENERGiA 
ElétRiCA

FAÇA A SUA PARtE

A igreja defende o uso 
racional e solidário da água

DANiEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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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.

Papa: restaurar a natureza 
danificada significa restaurar a 
nós mesmos
https://cutt.ly/xnRgod0

Vacinação contra a COVID-19: 
Fiocruz receberá nova remessa 
de IFA no dia 12
https://cutt.ly/LnRfFc6

‘É Tempo de Cuidar’: ação 
emergencial tem semana 
nacional de mobilização
https://cutt.ly/onRfZ0X

Junho Vermelho: doe sangue e 
salve vidas
https://cutt.ly/RnRf0dh

Obesidade infantil afeta 3,1 
milhões de crianças menores de 
10 anos no Brasil
https://cutt.ly/2nRf4f8

Paróquia Santa Luzia, no 
Mandaqui, amplia ações de 
caridade na pandemia
https://cutt.ly/gnRfl2i

Dom Odilo: ‘O Sagrado Coração é 
o próprio Jesus que volta todo o 
seu amor para nós’
https://cutt.ly/qnRfmGw

São Paulo apresenta plano para 
zerar emissões de gases estufa 
até 2050
https://cutt.ly/GnRfYw8

A prática do crowdfunding ou finan-
ciamento coletivo tem se popularizado 
cada vez mais no Brasil, o que inclui pro-
jetos eclesiais.

O financiamento coletivo acontece 
quando uma pessoa, grupo ou projeto 
precisam de recursos para desenvolver 
uma ideia, evento ou atividade, e várias 
pessoas se unem para contribuir finan-
ceiramente para esse trabalho.

As doações são feitas por meio de 
plataformas digitais especializadas, cha-
madas plataformas de financiamento 
coletivo ou plataformas de crowdfunding 
(leia detalhes abaixo), que funcionam 
como meio entre as pessoas que preci-
sam de ajuda e aquelas que estão dispos-
tas a apoiar.

EMPREENDEDORiSMO
O jornalista Ednan Gomes é cofun-

dador e coordenador editorial da Psiu 
Editora. Juntamente com a publicitária 
Michele Kataoka, ele participou de um 
curso de locução promovido pelo Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), na unidade de Bauru (SP). 

“Desse encontro, surgiram uma ami-
zade e a identificação com o mundo dos 
livros, uma vez que ambos são escritores 
e haviam trabalhado de forma direta ou 
indireta no mercado editorial. Após a fi-
nalização do curso, fomos alimentando 
a ideia de empreender com uma editora 
que tivesse uma essência, dialogasse com 
o público jovem e pudesse abordar te-

Plataformas de financiamento 
coletivo abrem perspectivas 
para novos projetos
ENTENDA COMO 
FUNCIONA E qUAIS 
AS VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DO 
CROwDFUNDING

NAyá FERNANDES
ESPECiAl PARA O SÃO PAUlO

máticas relevantes de cunho social e que, 
principalmente, contribuísse para demo-
cratizar a publicação de livros e o acesso 
a eles”, contou Gomes em entrevista ao O 
SÃO PAULO. 

Diante da pandemia de COVID-19, 
eles viram a possibilidade de colocar o 
projeto em prática, uma vez que muitas 
pessoas estavam em casa escrevendo 
seus primeiros textos. Assim, em julho 
de 2020, foi lançada a Psiu Editora.

Para eles, o financiamento é uma for-
ma de democratizar a literatura e inserir 
novos autores no mercado literário do 
Brasil. “Uma porcentagem dos autores 
que chegam à Psiu Editora nunca havia 
publicado nada”, salientou Gomes.

SOliDARiEDADE
Daiane Zito, comunicadora social, 

integra a Pastoral da Juventude. Quando 
soube da realização do encontro mundial 
Economia de Francisco, ela se interessou 
em participar, uma vez que tem experi-
ência em projetos de economia solidária. 

“Eu queria muito participar, mas não 
tinha condições financeiras. Conversei 
com outros jovens do grupo e come-
çamos a realizar ações para arrecadar o 
valor necessário. Além da venda de ca-

misetas, pensamos no financiamento 
coletivo, cujo objetivo era arrecadar R$ 4 
mil”, contou Daiane. 

O grupo conseguiu o valor integral 
por meio de doações de pessoas físicas, 
sobretudo da comunidade paroquial. 
“Tirei o passaporte à época e fiz minha 
inscrição, mas, devido à pandemia, o 
evento aconteceu de forma on-line. Ago-
ra, estamos decidindo, em comunidade, 
como será utilizado o valor, em prol da 
própria comunidade”, explicou. 

CUiDADO
A Caritas Arquidiocesana de São Pau-

lo (CASP) organizou um financiamento 
coletivo para arrecadação de recursos 
que são destinados à aquisição de ces-
tas básicas, leite, fraldas e kits de higiene 
para 115 famílias refugiadas, do Centro 
de Referência para Refugiados em São 
Paulo.

No local há mais de 30 anos, a CASP 
acolhe, protege, assiste e integra refugia-
dos e solicitantes de refúgio na cidade 
de São Paulo. As doações foram reali-
zadas por meio do site Benfeitoria. O 
total arrecadado em um mês foi de R$ 
21.860, acima da meta inicial de R$ 20 
mil reais.

  O crowdfunding é o financia-
mento coletivo de produtos 
e serviços. O objetivo é bus-
car investimentos em cotas 
baixas para que determinada 
ação seja possível, recompen-
sando os colaboradores com 
o produto trabalhado ou ou-
tras formas;
  Geralmente, a empresa ou 
pessoa física lança uma ideia 
de produto ou serviço, e cha-
ma o público para financiá-lo;
  As cotas têm valores diferen-
tes entre si e cada uma delas 
vem com uma série de re-
compensas relacionadas ao 
produto ou serviço lançado. 
Quanto maior a participação 

financeira do cliente, maiores 
são suas recompensas;
  Estas são algumas das plata-
formas de crowdfunding no 
Brasil:
• Catarse
• Queremos
• Benfeitoria
• Kickante
• Vakinha

  A meta financeira é estabe-
lecida de maneira vinculada 
a uma meta temporal, sendo 
informado em quantos dias 
ou meses a campanha de fi-
nanciamento estará no ar;
  As pessoas interessadas po-
dem contribuir com os va-
lores preestabelecidos pelo 

projetista, ou qualquer outro 
valor que queira, respeitando 
o sistema das recompensas.
  Para cada valor preestabele-
cido, é listado uma série de 
“presentes” que o colaborador 
ganha pelo financiamento. 
  Ao final da campanha, se a 
meta financeira tiver sido al-
cançada, o valor arrecadado 
vai para a empresa ou pes-
soa física que o idealizou. Se 
não tiver sido alcançada, e o 
modelo do financiamento for 
“tudo ou nada”, ou seja, toda 
a meta ou nenhum projeto, o 
dinheiro é estornado a todos 
os colaboradores.
  No caso da meta alcançada, a 

plataforma fica com um per-
centual sobre o montante ar-
recadado, que pode variar de 
3% a 20%.
  Vantagens
•  Criar uma base de apoio que 

financie e divulgue o projeto;
•  Risco mínimo de investimen-

to em novos projetos, já que 
o financiamento vem antes 
de sua execução;

•  Possibilidade de divulgação 
dos produtos e serviços em 
grande escala;

•  Alcance de novos públicos, 
mediante a exposição dos 
projetos pela própria plata-
forma;

•  Investimentos mínimos de 

alcance de toda a população. 
Na maioria das plataformas, 
o financiamento pode co-
meçar por R$ 1,00 ou R$ 5,00, 
já ganhando recompensas.

  Desvantagens
•  É um processo que demanda 

muita atenção em comuni-
cação para poder dar certo;

•  Projetos que necessitem de 
grandes valores podem não 
conseguir financiá-los pelas 
plataformas;

•  As verbas são mais eficazes 
em projetos pontuais, e a 
médio e/ou longo prazo po-
dem não ser o suficiente;

•  Exposição do projeto pode 
gerar risco de cópia.

ENtENDENDO O CROWDFUNDiNG

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

Reprodução da internet
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O Parlamento Europeu vota nes-
ta semana um documento “radical”, 
convocando todos os Estados-mem-
bros da União Europeia (EU) a lega-
lizar o acesso ao aborto. O “Relatório 
sobre a situação da saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos na UE, no âm-
bito da saúde da mulher”, proposto 
pelo eurodeputado croata de centro- 
-esquerda, Predrag Fred Matić, busca 
o reconhecimento de um “direito ao 
aborto” e a redefinição da objeção de 
consciência como “negação de assis-
tência médica”.

A proposta deve ser votada na ses-
são plenária do Parlamento Europeu, 
o órgão legislador da UE, de 7 a 10 de 
junho. Grupos pró-vida alegam que 
o documento, se aprovado, violaria o 
princípio estabelecido de que as leis so-
bre aborto são da competência dos Es-
tados-membros e não das instituições 
da União Europeia.

A maioria dos 27 Estados-membros 
da UE permite o aborto. As únicas ex-
ceções são Malta e Polônia, que têm leis 
fortemente pró-vida.

EStRAtéGiA DiSSiMUlADA
Duas integrantes do Parlamento 

Europeu, a espanhola Margarita de 
la Pisa Carrión e a polonesa Jadwiga 
Wiśniewska, definiram uma “posição 
minoritária”, argumentando que o re-
latório não tinha “nenhum rigor legal 
ou formal”. 

“Ele vai além de suas atribuições ao 
abordar questões como saúde, educa-

À medida que as restrições sanitárias 
são gradualmente reduzidas, o Santuário 
de Nossa Senhora de Lourdes, no sul da 
França, está prestes a receber de volta 
seus peregrinos.

Depois de muitos meses de bloqueio 
devido à pandemia de COVID-19, as au-
toridades do famoso santuário mariano 
dizem que é imperativo atrair o maior 
número possível de visitantes.

Esse é um dos objetivos das “Noites 
de Lourdes”, uma iniciativa inovadora 
que o reitor do santuário, Dom Olivier 
Ribadeau Dumas, anunciou em uma co-
letiva de imprensa na segunda-feira, 7.

AtiviDADES 
Recitais, procissões marianas com to-

chas e missas em frente à famosa gruta 
de Lourdes acontecerão todas as noites, a 
partir de 1º de julho.

As procissões serão acompanhadas 
por espetáculos de luz que iluminarão 
a Basílica do Rosário e a Basílica da 
Imaculada Conceição, que acaba de ter 
reformada a torre que comporta seus 
sinos.

Os responsáveis pelo santuário in-
vestiram centenas de milhares de euros 
para promover tais eventos. A maioria 
deles é gratuita, mas os recitais exigem 
a aquisição de um ingresso que custa 20 
euros.

O SANtUáRiO E A CiDADE SE 
MOvEM

Tudo é feito para que os peregrinos 
“vivenciem algo único e sem preceden-
tes, que os marcará profundamente”, ex-
plicou Dom Olivier.

As Noites de Lourdes fazem parte de 
um programa mais amplo chamado “Ve-
rão de Lourdes”, um ambicioso projeto 
realizado em conjunto com “a prefeitura 
de Lourdes, as autoridades policiais e o 
Santuário” para ajudar a reavivar as visi-
tas ao local.

tECNOlOGiA
Apoiando-se nas ferramentas digitais 

desenvolvidas durante os longos meses 
de bloqueio, o Santuário de Lourdes 
também quer permitir que os fiéis de 
todo o mundo estejam em comunhão 
com os peregrinos no local.

Por isso, no dia 16 de julho, aniversá-
rio da última aparição da Virgem Maria 
a Bernadette Soubirous, “renovaremos 
Lourdes, unidos em oração”, lembrou 
Dom Olivier.

“Vamos rezar em diferentes línguas 
com os que estão longe, para que tam-
bém se reúnam em volta da gruta. Fare-
mos isso em diferentes momentos para 
que as pessoas nos sigam: de manhã para 
a Ásia, ao meio-dia para a Europa, África 
e Oriente Médio, e fim da tarde para as 
Américas”, disse.

Fonte: La Croix

“Aqui, quando você está hospita-
lizado, muitas vezes tem que trazer 
água consigo. Não há o suficiente para 
todos”.

Esta é a situação em Kisantu, uma 
cidade a cerca de 100 quilômetros ao 
sul de Kinshasa, capital da República 
Democrática do Congo.

No Hospital São Lucas, com 300 
leitos, o acesso à água é tão escasso 
que a administração decidiu limitar 
seu uso às necessidades mais essen-
ciais, como limpar [as instalações 
principais] ou lavar as mãos antes de 
uma cirurgia.

Por iniciativa do Vaticano, o Hos-
pital São Lucas é uma das 150 unida-
des de saúde que passaram por uma 
avaliação especializada nos últimos 
meses. O programa se chama “WASH”   
e está sendo executado em 23 países 
em desenvolvimento. O objetivo é 
identificar todos os problemas que os 

centros de saúde administrados por 
católicos enfrentam no acesso à água.

COMPROMiSSO DE lONGA DAtA
Na verdade, o programa “WASH” 

faz parte dos esforços de longa data da 
Santa Sé para lembrar os líderes mun-
diais da necessidade vital de garantir o 
acesso das pessoas à água. Exemplo dis-
so foi a participação de uma delegação 
papal no Fórum Mundial da Água, em 
Kioto, no Japão, em 2003. 

“O acesso à água potável e ao sa-
neamento são direitos humanos fun-
damentais e são pilares da defesa da 
dignidade humana e da luta contra a 
pobreza”, explica Tebaldo Vinciguerra, 
responsável pelo projeto “WASH”.

O trabalho nos hospitais começou 
há menos de um ano por meio do Di-
castério para a Promoção do Desenvol-
vimento Humano Integral, cujo prefei-
to, o Cardeal Peter Turkson, escreveu 

a todos os bispos do mundo, pedindo- 
-lhes que relatassem ao Vaticano todos 
os estabelecimentos de saúde com difi-
culdades de acesso à água.

à PROCURA DE FiNANCiADORES
“Existem deficiências que podem 

ser facilmente corrigidas, como conser-
tar uma torneira ou estabelecer hábitos 
como fazer com que os profissionais 
de saúde lavem as mãos regularmente”, 
continua Vinciguerra.

Outros, porém, exigem mais tempo e 
recursos, como a perfuração de um poço 
ou a construção de uma caixa-d’água, 
por exemplo, em países sujeitos a secas 
severas ou em hospitais que bombeiam 
água de um rio que pode ficar lamacento 
durante as enchentes”, destaca.

Há várias necessidades mais dispendio-
sas e o Vaticano está em busca de financia-
mento para ajudar a todas as instituições. 

Fonte: EarthBeat

País recebe ajuda do vaticano para levar água a hospitais
República Democrática do Congo

União Europeia
Por aborto, Europa discute transformar
objeção de consciência em negligência médica

JOSé FERREiRA FilHO
osaopaulo@uol.com.br

ção sexual e reprodução, assim como 
aborto e educação, que são prerrogati-
vas legislativas dos Estados-membros”, 
escreveram.

DiREitO iNEXiStENtE
O relatório que está em votação, se-

gundo as parlamentares, “trata o aborto 
como um suposto direito humano que 
não existe no direito internacional”. 
“Isso é uma violação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e dos 
principais tratados vinculantes, assim 
como da jurisprudência do Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos e do 
Tribunal de Justiça da União Europeia”, 
afirmaram.

Observando que muitos Estados- 

-membros da UE reconhecem o direito 
dos profissionais de saúde de se recusa-
rem a participar de procedimentos que 
violem suas consciências, o relatório 
propõe: “De agora em diante, a cha-
mada objeção de consciência deverá 
ser considerada negação de assistência 
médica”. 

Para o Centro Europeu de Direito e 
Justiça, no entanto, o direito à liberdade 
de consciência é garantido pelo direito 
internacional e europeu. “A natureza 
fundamental desta liberdade não preci-
sa mais ser comprovada; ela é descrita 
pela própria Corte Europeia [de Direi-
tos Humanos] como o fundamento da 
sociedade democrática”, comentou.

Fonte: ACI Digital

European Parliament

França
Santuário de 
lourdes anuncia 
inovações para 
atrair peregrinos
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O Cardeal Odilo Pedro 
Scherer realizou no sábado, 5, 
uma reunião virtual para tratar 
da participação da Arquidioce-
se no processo de preparação da 
Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe. 

O encontro conectou cerca 
de 300 pessoas, entre bispos au-
xiliares, clero, religiosos e leigos 
membros de pastorais, movi-
mentos e outras organizações 
eclesiais.  

Prevista para acontecer em 
novembro, na Cidade do Mé-
xico (México), a Assembleia 
Eclesial contará com uma etapa 
preparatória de escuta às Igrejas 
locais e aos católicos latino-a-
mericanos. 

  
FRUtO DE APARECiDA

Dom Odilo, que também é 
o 1º Vice-Presidente do Conse-
lho Episcopal Latino-America-
no (Celam), explicou que essa 
Assembleia é um evento novo 
para a Igreja no continente, mas 
que é resultado de um caminho 
iniciado em maio de 2007, com 
a realização da V Conferência 
Geral do Episcopado da Améri-
ca Latina e do Caribe, realizada 
em Aparecida (SP). 

O Cardeal Scherer recordou, 
ainda, que as propostas de Apa-
recida influenciam significati-
vamente o magistério do Papa 
Francisco, que, quando ainda 
era Arcebispo de Buenos Aires 
(Argentina), presidiu a comis-
são de redação do documento 
conclusivo. Um exemplo disso 

Arquidiocese de São Paulo se prepara para
a Assembleia Eclesial da América latina
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é a exortação apostólica Evangelii 
gaudium (2013), fruto do Sínodo 
dos Bispos sobre a nova evangeli-
zação e a transmissão da fé, pre-
sidido pelo Papa Bento XVI em 
2012, mas cujo texto foi concluído 
por seu sucessor. 

Passados quase 15 anos da rea-
lização da Conferência de Apare-
cida, era esperado que ocorresse 
um novo evento do episcopado la-
tino-americano. Em 2019, duran-
te a Assembleia Geral do Celam, 
realizada em Honduras, foi apre-
sentado ao Papa o pedido para a 
convocação de uma nova assem-
bleia geral. 

  
PROPOStA DO PAPA

No início de 2020, o Santo Pa-
dre decidiu que iria convocar uma 
nova conferência do episcopado, 
sublinhando que a edição de Apa-
recida ainda tinha muito a contri-
buir para a Igreja no continente, 
sobretudo pelo apelo à conversão 
e renovação pastoral e missioná-
ria. 

O Pontífice propôs, então, que 
fosse pensada uma assembleia 
eclesial, com a participação não 
apenas de bispos e seus delega-
dos, mas representantes de todo 
o povo de Deus, clérigos, religio-
sos e leigos. Assim, foi constituída 
uma comissão preparatória, coor-
denada pelo Cardeal Oscar Mara-
diaga, Arcebispo de Tegucigalpa, 
em Honduras, e uma equipe de 
assessores.

O tema definido para a As-
sembleia Eclesial é “Todos so-
mos discípulos missionários em 
saída”, conjugando a temática da 
Conferência de Aparecida e o 
apelo constante do pontificado 

do Papa Francisco para uma Igre-
ja “em saída”. 

  
CAMiNHO SiNODAl

“O Papa sugeriu que fosse fei-
ta uma avaliação do que foi rea-
lizado desde Aparecida, mas que 
também sejam identificadas as la-
cunas do que ainda não caminhou 
e precisa ser retomado. Além dis-
so, é necessário destacar quais são 
os novos desafios e questões da 
Igreja na sua ação evangelizadora 
no nosso continente e, portanto, 
propor caminhos e soluções”, res-
saltou Dom Odilo, referindo-se 
ao horizonte de assuntos a serem 
destacados na Assembleia, acres-
centando que esse não será apenas 
um evento de consulta, mas terá 
grande importância para as futu-
ras indicações pastorais.

O Arcebispo de São Paulo afir-
mou, ainda, que a proposta dessa 
Assembleia corresponde a ou-
tro aspecto bastante frisado pelo 
Papa: a sinodalidade. “Uma Igreja 
com características sinodais deve 
envolver cada vez mais a partici-
pação de todo o povo de Deus nas 
responsabilidades da vida e da 
missão da Igreja”, salientou Dom 
Odilo. 

Outro aspecto lembrado pelo 
Cardeal é a insistência do Papa 
para que seja combatido o “cle-
ricalismo”, mentalidade que não 
acomete apenas os clérigos, mas 
todos os fiéis em geral, que muitas 
vezes compreendem que a Igreja 
seja uma realidade própria dos 
bispos e padres, enquanto os lei-
gos são como que “beneficiários” 
do serviço prestado pela institui-
ção.

“Existe esse tipo de clericalis-

mo de passividade. A Igreja, porém, 
precisa contar com os dons, carismas 
e capacidades de todos os batizados. 
Cada um, segundo a sua vocação pró-
pria, deve participar da vida e da mis-
são da Igreja. Somos todos chamados 
a ser operários da vinha do Senhor, 
membros vivos do corpo de Cristo”, 
acrescentou o Purpurado. 

  
NA ARQUiDiOCESE

Para preparar a Assembleia Ecle-
sial foi definida uma etapa de escuta 
a todas as Igrejas locais. Por isso, foi 
desenvolvida uma plataforma digital 
para que os católicos possam contri-
buir com esse processo de consulta, 
seja individual, seja coletivamente.

Dom Odilo enfatizou que a experi-
ência vivida em São Paulo desde 2018 
com o sínodo arquidiocesano será de 
grande ajuda para a preparação da As-
sembleia Eclesial, como caminho de 
comunhão e renovação missionária.

Em seguida, o Padre José Arnaldo 
Juliano, Teólogo e perito do sínodo 
arquidiocesano, apresentou o conteú-
do do documento da fase preparató-
ria da Assembleia, que segue a meto-
dologia ver-julgar-agir.

O texto convida as Igrejas locais a 
lançarem um olhar sobre a realidade 
social e eclesial no continente, ilu-
minadas pelas conclusões de Apare-
cida para, em seguida, propor ações 
concretas para uma atuação pastoral 
efetiva. 

  
MEtODOlOGiA

No momento seguinte da reunião, 
o Padre Tarcísio Marques Mesquita 
apresentou o guia metodológico des-
sa etapa de escuta e o passo a passo 
para a inscrição na plataforma digital 
e o envio das contribuições (leia mais 
na página 23).

Em encontro virtual com cerca de 300 pes-
soas, entre bispos, padres e leigos atuantes 

nas mais diversas instâncias da Igreja em 
São Paulo, Dom Odilo detalhou como será a 
participação da Arquidiocese na Assembleia 

Eclesial da América Latina e do Caribe

Fotos: Reprodução da internet
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Até o fim de agosto, leigos, reli-
giosos consagrados e membros do 
clero são chamados a participar do 
processo de escuta da 1ª Assem-
bleia Eclesial da América Latina e 
do Caribe. Trata-se de uma ampla 
oportunidade de discernimento e 
de reflexões sobre os passos futuros 
da ação evangelizadora da Igreja no 
continente. 

Uma vez concluído o processo 
de escuta, durante o mês de setem-
bro haverá a elaboração do “Docu-
mento para o Discernimento”, que 
será utilizado na fase presencial da 
Assembleia, entre os dias 22 e 27 de 
novembro de 2021, no Santuário de 
Nossa Senhora de Guadalupe, no 
México, e de maneira simultânea 
em outros locais da América Latina 
e do Caribe. 

Iniciado em abril, o processo 
de escuta está sendo desenvolvi-
do por meio de atividades cole-
tivas e contribuições individuais, 
com registros feitos na plataforma 
colaborativa on-line no site da As-
sembleia Eclesial, na seção “Es-
cuta”, que pode ser acessada em  
https://asambleaeclesial.lat/escucha. 

O PASSO A PASSO PARA A 
PARtiCiPAÇÃO NO PROCESSO 
DE ESCUtA
1)   No site da Assembleia, acesse a aba 

“Escuta”
 https://asambleaeclesial.lat/escucha.
2)  Na lateral esquerda, busque por 

Registro de pessoa.
3)  Você será direcionado para preen-

cher um formulário com informa-
ções sobre seus dados pessoais e 
atuação pastoral na Igreja, e cadas-
trará uma senha para acesso.

4)  Feito todo o preenchimento de da-
dos, você será encaminhado para 
dar início à seção na plataforma, 
colocando seu e-mail e senha.

Um amplo chamado 
à participação PADRE JOÃO BECHARA vENtURA

Nosso Senhor compara o Reino de Deus 
ao grão de mostarda, que “é a menor de todas 
as sementes. Quando semeado, cresce e se tor-
na maior do que todas as hortaliças, e esten-
de ramos tão grandes, que os pássaros do céu 
podem abrigar-se à sua sombra” (Mc 4,31s). 
Antes da manifestação definitiva no final dos 
tempos, o Reino de Deus será, neste mundo, 
uma realidade precipuamente interior. 

Semeado em nossa alma no Batismo, ele 
deve ser cultivado como uma pequena semen-
te: com a “água” dos Sacramentos e da oração; 
com o “sol” da Palavra de Deus; com o “fer-
tilizante” das boas obras; com os “minerais” 
da penitência. Desenvolve-se escondido sob 
a “terra”, na discrição da vida interior, e cres-
ce “noite e dia, sem que se saiba como” (Mc 
4,27). Compete ao homem plantar e regar com 
atenção, “mas Deus é quem dá o crescimento” 
(1Cor 3,6). 

É “a menor” das sementes porque nin-
guém pode ir a Deus sem humildade. Se não 
nos tornarmos como um “pequenino”, não 
entraremos no Reino de Deus (cf. Mt 18,3); 
exaltando-nos, seremos humilhados (cf. Mt 
23,12). Quem quiser se unir a Deus, deverá 
renunciar à tentação da ostentação e da super-
ficialidade de uma vida “para fora”, exposta aos 
quatro ventos. Temos que cultivar em segredo 
uma vida de amor a Deus com raízes profun-
das, oculta aos olhares curiosos. Este é nosso 
“tesouro escondido” (Mt 13,44). A santidade é 
uma qualidade conhecida somente por Deus.

O escondimento não sufoca a alma, torna-a 
grande! Mesmo longe de holofotes, sem pos-
suir seguidores em redes sociais, e sem ocupar 
cargos cobiçados, aquele que cultiva a vida 
“para dentro” exercerá uma influência enorme 
e positiva sobre o mundo. Pequeno por cau-
sa do temor a Deus, mas grande na caridade, 
possuirá longos ramos, que alcançarão pessoas 
fisicamente distantes. Os pássaros do céu en-
contrarão abrigo à sua sombra; sua existência 
será um bálsamo de frescor, de fecundidade e 
de vida em meio a um mundo árido e estéril.

Não nos enganemos! A “fraternidade” e a 
“pastoral” que não nascem da semente peque-
na da vida interior será como aquela figueira 
que mereceu a maldição do Redentor: disfar-
çada com folhas vistosas de agitação, pirotec-
nia e vaidade humana, não gerará frutos du-
radouros, nem conversão, nem santificação. 
Ao contrário, a ação impulsionada pela intimi-
dade com Deus será “como a árvore plantada 
junto à torrente: dá o fruto no tempo devido e 
suas folhas não murcham; o que fizer prospe-
rará” (Sl 1,3).

As vidas grandiosas dos Santos, que nos 
dão sombra e descanso, germinaram na pe-
quenez e na renúncia. As famílias sólidas e be-
las são “árvores” geradas por pais que sabem 
ser pequenos e “morrer” diariamente, como 
uma semente (cf. Jo 12,24). Toda obra de Deus 
nasce assim! Apostolados imensos, como os 
iniciados por Santo Inácio, São Bento, São 
Francisco e tantos outros, germinaram no si-
lêncio, na oração, na solidão, na convalescên-
cia, na dor, na pequenez. 

E, embora imensas, essas obras são só um 
grão de mostarda diante do que será o Céu!

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM
13 DE JUNHO DE 2021

o grão de mostarda

assembleIa eclesIal

DANiEl GOMES
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5)  Neste ambiente inicial da platafor-
ma, há quatro abas: 
  Nas abas de participação pessoal e 
em grupo, o participante cadastra-
do (a pessoa ou o moderador do 
grupo) é convidado a responder 
a uma enquete sobre como soube 
da Assembleia Eclesial, desafios e 
oportunidades pastorais onde atua 
e sugestões que tem a dar diante 
dessas realidades. 

      Para ambos os casos, é possível 
fazer upload (envio) de documen-
tos, projetos, vídeos, áudios, fo-
tografias que o participante ou o 
grupo considere serem úteis para 
as contribuições no processo de 
escuta. Por exemplo: um plano de 
ação pastoral paroquial que tenha 
surtido bons resultados na ação 
evangelizadora pode ser um dos 
documentos compartilhados.
  Todas as pessoas cadastradas na 
plataforma podem propor fóruns 
de reflexão ou dar suas contri-
buições aos fóruns que já tenham 
sido criados por outros inscritos 
ou pela coordenação da 1ª As-
sembleia Eclesial. Além de co-
mentários, nos fóruns há a opção 
de “like” ou “deslike”, como as que 
existem nas redes sociais.

O Guia Metodológico da Assem-
bleia Eclesial – acessível neste link  
https://cutt.ly/bnQxBny – apresen-
ta muitas orientações e dicas sobre 
como podem ser feitos os encon-
tros presenciais ou on-line dos gru-
pos, a fim de que sejam momentos 
produtivos e focados nos objetivos 
do processo de escuta.

O PROCESSO DE ESCUtA é:
  Espaço de consulta e diálogo co-
letivo para responder e contri-
buir para o documento de tra-

balho/consulta em preparação à 
1ª Assembleia Eclesial.
  Espaço para ouvir o maior nú-
mero possível de vozes, mas 
com um objetivo alicerçado a 
partir das orientações do pro-
cesso de escuta e das realidades 
eclesiais locais e comunitárias, 
com um olhar especial para as 
mulheres e homens que com-
põem a Igreja e que geralmente 
não são levados em conta para 
processos eclesiais.
  Momento que busca contribuir 

com a Igreja sobre as novas for-
mas de responder às necessida-
des do povo de Deus, coerentes 
ao seguimento de Jesus e aos 
apelos e conjunturas da contem-
poraneidade.

O PROCESSO DE ESCUtA NÃO é: 
  Um curso, oficina ou reunião de 
planejamento e/ou avaliação.
  Uma atividade com o enfoque 
apenas de fórum sociopolítico.
  Um espaço para discussão teóri-
ca ou abstrata da Igreja.

Comente

jd juand9059
29/05/2021 16:05  Uruguai

Se for considerado um pacto global pela 
educação, e sem prejuízo do peso das autori-
dades políticas, como representantes eleitos 
da sociedade civil, na direção dos sistemas 
públicos de ensino, é fundamental que os pro-
fessores eleitos por seus pares participem do 
governo, bem como que usuários, funcionários 
indignos e representantes de diversos setores 
da sociedade civil sejam consultados pela 
autoridade, na formulação de políticas públicas 
da educação. A Igreja e seus institutos educa-
cionais devem ser promotores ativos desses 
processos participativos.

Comente

Comente

pf patriciaf590
29/05/2021 02:05  Argentina

af aliciaf7112
01/06/2021 16:06  Argentina

Em Rosário, Argentina, enfrentamos o cenário 
de um aumento constante da violência e da 
difamação da luta dos pobres contra os pobres, 
os políticos de plantão só veem seus próprios 
bolsos e processos judiciais, eles não se impor-
tam, desde que votem novamente.

Sou de Rosário e compartilho da opinião 
da Patrícia. O problema é estrutural. Como 
acompanhar um jovem marginalizado se o 
mesmo sistema não fornece sua educação e 
trabalho? Como acolher um jovem imerso na 
violência quando o mesmo sistema a provoca? 
Há cristãos empenhados em reverter essa 
situação, mas é necessário o empenho de 
todos para exigir que o Estado cumpra a sua 
função social. 

iMPORtANtE!

A seguir, o exemplo de um fórum 
criado por um dos participantes. 
O moderador do grupo intitulado 
“Equipe de Família Grande do Hogar 
de Cristo”, do Chile, propôs a seguin-
te reflexão: “Como ser uma igreja 
expansiva que atende populações po-
pulares que enfrentam o desafio dos 
vícios?” Abaixo, duas respostas de 
participantes que estão inscritas na 
Argentina:

Abaixo está um exemplo de parti-
cipação em um fórum proposto pelos 
organizadores, com a seguinte ques-
tão: “Que ações você está desenvol-
vendo de acordo com o Pacto Global 
pela Educação?” A imagem mostra a 
resposta de um participante do Uru-
guai.
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