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Editorial

Encontro com o Pastor Liturgia e Vida

Opinião

Só poderá ‘possuir a Deus’ 
aquele que entrar numa 
dinâmica de autodoação

Que todos sejam os ‘anjos’ 
que confortam e assistem 
as pessoas idosas

Hóstia e vinho são 
convertidos no alimento que 
fará ressuscitar para a vida

Morrer é um renascer: da 
alma para Deus; de sentido 
para quem fica
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Espiritualidade
O centro da oração está na 
construção de uma relação 
de amizade com Deus
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Comportamento
‘Não permitamos que 
interpretações jurídicas 
limitem a defesa da vida’
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Trégua Olímpica 
encoraja a resolução 
pacífica de conflitos

Entenda o que o Papa 
mudou sobre as missas 
celebradas no rito antigo

Em vigor desde o dia 16, a tra-
dicional resolução assinada pe-
los países-membros da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
propõe que sejam paralisados to-
dos os conflitos e guerras duran-
te os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos, e que aconteçam diálogos 
para a busca de reconciliação 
permanente. Participam da Olim-
píada em Tóquio mais de 11 mil 
atletas, muitos dos quais católi-
cos, dispostos a testemunhar a fé 
também por meio do esporte. 
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Com promulgação da car-
ta apostólica na forma de motu 
proprio Traditionis custodes, na 
sexta-feira, 16, o Papa Francisco 
alterou as normas que regula-
mentam a possibilidade de cele-
brar missas segundo a forma do 
Rito Romano anterior ao Concílio 
Vaticano II. Em entrevista ao O 
SÃO PAULO, o Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano de São Paulo, explicou que 
a decisão do Pontífice visa a “sal-
vaguardar a unidade da Igreja”.
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Idosos: inspiração às novas gerações e 
guardiões da fé e das raízes de um povo 

Instituído pelo Papa Francisco, o Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos será celebrado pela pri-
meira vez no domingo, 25. 

O tema “Eu estou contigo todos os dias” (cf. 
Mt 28,20) remete à proximidade do Senhor com 
os idosos e é um chamado permanente para 

que, na Igreja e na sociedade como um todo, 
eles sejam acolhidos, respeitados e se valorize 
o papel que desempenham na preservação da 
memória de um povo, no suporte aos sonhos das 
novas gerações e na prática da oração.

Nesta edição, O SÃO PAULO apresenta his-

tórias da edificante relação entre avós e netos, 
discute o papel colaborativo dos idosos na for-
mação de crianças e adolescentes e recorda os 
avós de Jesus, São Joaquim e  Sant’Ana, escolhi-
dos por Deus para gerar a Virgem Maria.

Páginas 11 a 14 

‘Não existe uma idade para se aposentar da tarefa de anunciar o Evangelho e de transmitir as tradições aos netos’, diz o Papa na mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
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São Joaquim e Sant’Ana, 
lembrados na Liturgia em 
26 de julho, já vinham 
sendo comemorados, no 

Brasil, como padroeiros dos avós e 
idosos. Segundo uma antiga tradi-
ção, que não aparece nos Evange-
lhos canônicos, Joaquim e Ana são 
os pais de Nossa Senhora e, portan-
to, os avós de Jesus. Na arte cristã, 
Sant’Ana aparece representada com 
Maria menina ao seu lado, como 
mãe e mestra, que ensina e trans-
mite à sua filha a fé e as histórias do 
seu povo. Mas também é conheci-
do o quadro em que Maria aparece 
com o Menino Jesus nos braços, ao 
lado de Sant’Ana. 

No dia 31 de maio passado, o 
Papa Francisco instituiu o Dia dos 
Avós e dos Idosos, a ser comemo-
rado cada ano no 4º domingo de 
julho. Portanto, será sempre perto 
da comemoração do casal dos avós 
de Jesus, São Joaquim e Sant’Ana. 
Neste ano, será no dia 25 de julho. 

Em muitos momentos de suas ma-
nifestações, o Papa expressou seu 
carinho pelos idosos e também sua 
preocupação em relação à situação 
de abandono e “descarte” em que 
vivem muitos idosos. A sua mensa-
gem para esta primeira comemora-
ção do Dia dos Avós e dos Idosos 
é muito carinhosa e consiste numa 
fala direta para eles. Ele próprio 
também se inclui entre os idosos.

O tema da mensagem é tomado 
das palavras de Jesus aos apósto-
los, antes de se elevar ao céu: “Eu 
estou contigo todos os dias” (cf. Mt 
28,20). O Papa parte da situação de 
angústia e sofrimento deste tempo 
de pandemia de COVID-19, duran-
te o qual os idosos se viram muitas 
vezes deixados na solidão e priva-
dos da companhia dos seus caros 
e familiares. E, como é facilmente 
compreensível, os avós e idosos fo-
ram, certamente, o grupo que mais 
temeu por sua saúde e sua vida. De 
fato, no início da pandemia, foram 
sobretudo os idosos que ficaram do-
entes, e muitos também faleceram. 

Além disso, o ocaso da vida é o 
período no qual as fragilidades na 
saúde e da vida aparecem mais e a 
perspectiva do fim da vida levanta 
questionamentos muito reais e, por 
vezes, angustiantes. Além disso, en-

tra com facilidade um período de 
maior perda das relações sociais e 
de solidão. Tudo isso leva o Papa a 
convidar os idosos a buscarem sua 
segurança em Deus, lembrando as 
palavras de Jesus: “Eu estou contigo 
todos os dias”. Conforme uma len-
da piedosa reportada no apócrifo 
“Protoevangelho de Tiago”, São Jo-
aquim andava angustiado porque 
já estava idoso e não tinha filhos. 
Apareceu-lhe, então, um anjo para 
o confortar, anunciando-lhe o nas-
cimento de Maria.

O Papa recorda aos idosos que 
Deus continua a enviar seus anjos 
para consolar e mostrar seu cari-
nho para com os idosos. Esses an-
jos podem ter o rosto dos filhos e 
familiares, dos netos que enchem 
de alegria e esperança os avós, de 
um vizinho, profissional da saúde 
ou cuidador, de um voluntário ou 
representante da Igreja que os visita 
e lhes leva a Eucaristia e a Palavra 
de Deus. Assim, os idosos também 
hoje podem reconhecer a visita que 
Deus lhes faz e reconhecer a sua 
ternura para com eles. Mas Fran-
cisco também sugere sutilmente 
que todos sejam esses anjos a con-
fortar e assistir as pessoas idosas, 
não as deixando na solidão e no es-
quecimento.

E convida a sociedade a não des-
cartar os idosos, como se fossem um 
peso inútil. Eles ainda têm muito a 
contribuir para o convívio social. 
Sua experiência e sabedoria prova-
das pelos anos deveriam ser mais 
valorizadas. E também convida os 
próprios avós e idosos a não se re-
traírem na inutilidade, mas a ofere-
cerem aquilo que ainda podem fa-
zer, quer no seio da família, quer no 
convívio social. Os idosos são tes-
temunhas da perseverança na bus-
ca de sonhos altos e podem passar 
essa busca para as jovens gerações, 
para que se empenhem na realiza-
ção dos altos sonhos que motivam 
e edificam a vida humana e social. 
Francisco recorda aos idosos: “Há 
necessidade de ti para se construir, 
na fraternidade e na amizade social, 
o mundo de amanhã”.

A instituição do Dia dos Avós e 
dos Idosos foi uma feliz iniciativa 
do Papa Francisco e ajudará, sem 
dúvida, a Igreja e a sociedade a te-
rem um novo olhar em relação a 
essa parte da humanidade, a quem 
as gerações mais jovens têm tanto 
a dever. E incentivará os idosos a 
continuarem a servir a Igreja e a 
comunidade humana a partir da 
sua experiência e sabedoria conso-
lidadas.
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PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E 
DA PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 08/07/2021, foi prorrogada a no-
meação e a provisão como Pároco da 
Paróquia São José, no bairro Jardim 
Russo, na Região Episcopal Brasilândia, 
do Reverendíssimo Padre Cilto José Ro-
sembach, pelo período de 01 (um) ano, 
retroativo a 23/06/2021.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE AD-
MINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 05/07/2021, foi nomeado e provisio-

nado como Administrador Paroquial, 
“ad nutum episcopi”, da Paróquia Santa 
Rosa de Lima, no bairro Jardim Panora-
ma, na Região Episcopal Belém, o Reve-
rendíssimo Padre Francisco Martins.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE VI-
GÁRIO PAROQUIAL:
Em 01/07/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Vigário Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia Cristo 
Rei, no bairro Jardim Britânia, na Região 
Episcopal Brasilândia, o Reverendíssimo 
Padre João Henrique Novo do Prado.

POSSE CANÔNICA:
Em 11/07/2021, foi dada a posse ca-
nônica como Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Paz, no 
bairro da Liberdade, na Região Episco-
pal Sé, ao Reverendíssimo Padre Paolo 
Parise, CS.
Em 11/07/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia Pessoal 
Italiana São Francisco de Assis e Santa 
Catarina de Sena, no bairro da Liberda-
de, na Região Episcopal Sé, ao Reveren-
díssimo Padre Paolo Parise, CS.

Em 04/07/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Cristo Rei, no bairro do Jardim Britâ-
nia, na Região Episcopal Brasilândia, ao 
Reverendíssimo Padre João Henrique 
Novo do Prado.
Em 19/06/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora Mãe de Jesus, no bairro Jardim 
Celeste, na Região Episcopal Ipiranga, 
ao Reverendíssimo Padre Anderson 
Fernandes Tostes, SJS, (na vida religiosa 
com o nome de Padre Myguel do Meni-
no Jesus Fernandes Tostes, SJS).

Atos da Cúria

Os membros da presidência do 
Conselho Episcopal Latino-Americano 
(Celam) se reuniram na Cidade do Mé-
xico, no México, para dar continuidade 
aos trabalhos de restruturação desse or-
ganismo eclesial de serviço à Igreja na 
América Latina e no Caribe.

Entre os dias 14 e 16, aconteceu 
uma reunião com os membros dos 
centros pastorais da entidade. A nova 
estrutura do Celam é composta pelo 
Centro de Gestão do Conhecimento, 
Centro de Programas e Redes de Ação 
Pastoral, Centro de Formação Bíblico- 
-Teológico Pastoral para a América La-
tina e o Caribe (Cebitepal) e Centro de 
Comunicação.

Os dias de oração e reflexão foram 
guiados pelo Jesuíta mexicano Padre 
José Luis Serra, que propôs um itinerá-
rio teórico-prático à luz do método ina-
ciano de discernimento. Entre os dias 
19 e 21, acontece a Assembleia Extraor-
dinária do Celam, que tem como desta-
ques as questões econômicas da entida-
de e a aprovação do seu novo estatuto. 

 
PErEgrInaçãO

Na quinta-feira, 15, o grupo fez 
uma peregrinação à Basílica de Nossa 
Senhora de Guadalupe, onde, diante da 
padroeira da América Latina, bispos, 
padres, religiosos e leigos confiaram à 
intercessão da Virgem Maria o cami-
nho de renovação do Celam.

“Dirigimos a ela [Nossa Senhora] 
nosso olhar como representantes do 
Conselho Episcopal Latino-America-
no, colocando em suas mãos o trabalho 
que estamos desenvolvendo e dirigindo 
para o bem de toda a Igreja na América 

Dom Odilo: ‘Colocamos os trabalhos do Celam
nas mãos de nossa Senhora de guadalupe’

FErnanDO gErOnazzO
osaopaulo@uol.com.br

Latina e no Caribe, assim como a As-
sembleia Eclesial que temos pela frente 
e tantos projetos e situações que, como 
Igreja, vivemos e acompanhamos no 
meio de nossos povos”, afirmou o Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo e 1º Vice-Presidente do Celam. 

Dom Odilo ressaltou, ainda, que a 
Virgem de Guadalupe continua a repe-
tir aos povos da América Latina as pa-
lavras que disse ao aparecer ao indígena 
São Juan Diego: “Não se perturbe o teu 
coração... Não estou eu aqui, que sou 
tua Mãe? Acaso não estás sob a minha 
proteção e amparo?”

“Não devemos desanimar nem 
temer, mas, confiantes na Palavra de 
Deus e com a constante presença e in-
tercessão de Maria, podemos continu-
ar, avançar e cumprir a missão da Igreja 
que Jesus nos confiou neste continen-
te… Temos a certeza de que, com a gra-
ça de Deus, todo este trabalho e a mis-
são da Igreja continuará produzindo 
muitos e bons frutos”, disse o Arcebispo.

 
agraDECImEnTO DO PaPa

Em carta enviada à presidência 
do Celam, o Papa Francisco agrade-
ceu ao Conselho Episcopal “todas as 
atividades, projetos e sonhos” que a 
entidade tem realizado. 

O Santo Padre insiste que o  
Celam não se esqueça da “escuta” 
que orienta o “processo de sinodali-
dade, ‘memória’ e ‘desafios’”, pedindo 
que não deixe de ouvir o que o Espí-
rito Santo lhes sugerir.

Segundo o Pontífice, isso deve 
ser feito “colocando um ouvido na 
história de nossos povos, atento às 
raízes que nos sustentam, e outro no 
presente, ouvindo os gritos de nossos 
irmãos e irmãs”.

O Bispo de Roma sublinhou, 
ainda, a necessidade de saber que 
“somos chamados a ser sinais e ins-
trumentos da ternura e da miseri-
córdia do Bom Pastor, que conforta 
e acompanha, sobretudo os que mais 
sofrem”.

No domingo, 25, por ocasião 
do 1º Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer presidirá missa na Basíli-
ca de Sant’Ana, na zona Norte de 
São Paulo, às 18h.

A celebração abrirá as comemo-
rações da festa da padroeira, cuja 
data litúrgica é na segunda-feira, 26.

Em 2020, a Paróquia Sant’Ana co-
memorou 125 anos de criação e, para 
marcar o jubileu, sua igreja matriz foi 

elevada pela Santa Sé à dignidade de 
basílica menor.

Construída entre 1896 e 1936, essa 
igreja é um dos símbolos do bairro de 
Santana, que nasceu em torno da co-
munidade paroquial. (FG)

na zona norte, arcebispo abrirá Festa de Sant’ana

Membros da presidência do Celam durante visita à sede da Conferência Episcopal Mexicana

CELAM



Foi a mim mesmo que o fizestes
Editorial

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

Temos vivido tantas perdas, al-
gumas muito próximas, tantas fa-
mílias enlutadas, tanto sofrimento, 
tanto medo... Como enfrentar isso? 
Como encarar a realidade da mor-
te? Como não encarar? Alguns brin-
cam que as duas únicas certezas da 
vida são a morte e os impostos. Os 
impostos encaramos todos os dias. 
E a morte? Um dia ela chegará para 
todos, mas parece que não, parece 
que ela não vai chegar. Sempre nos 
assustamos com as notícias de do-
enças graves e perdas prematuras. 
O que dói mais é a morte precoce...

O fato, porém, é que ela chega, 
cedo ou tarde. A pandemia nos tem 
obrigado a essa reflexão. Como fica-
riam os meus se eu morresse? Como 
ficariam minhas filhas? E meu mari-
do? Minha mãe? Viver sem mim os 
obrigaria a um renascer, à construção 
de uma nova vida, a encontrar forças 
para seguir em frente e encontrar o 
sentido de sua própria existência. 
Conjeturei que, cada vez que alguém 
entra em nossa vida ou dela sai, nos 
obriga a um renascer. No casamento, 
um cônjuge passa a integrar a vida 
do outro de forma, pode-se dizer até 
sobrenatural, e dessa união nasce um 
ser conjugal. Cada um traz sua reali-
dade, sua cultura, seu jeito de ser, seu 
temperamento, seus gostos. Muitas 
vezes, esse jeito de ser não encontra 

E se eu morrer?
os desafios na construção da nova 
vida partilhada, mas, ao superá-los, 
criam-se vínculos sólidos que for-
mam um “porto seguro” para os que 
os criaram, especialmente se Cristo 
é a pedra angular dessa construção.

Em contrapartida, todos estão su-
jeitos ao advento de uma doença gra-
ve, de um rompimento familiar, do 
divórcio, enfim... da morte. Como so-
breviver a essas perdas? É uma parte 
de nós que se vai. Só quem já passou 
pela experiência pode saber como é. 
Há pouco, ouvi de alguém que perdeu 
a mãe ainda menina como foi imensa 
a dor. Com o passar do tempo, con-
tudo, houve o nascer de uma pessoa 
mais forte e menos suscetível. A ver-
dade é que não estamos sozinhos. Há 
o nosso “porto seguro”, há os nossos 
amigos e irmãos de sangue e de cami-
nhada na fé. Existe Deus e sua Graça. 
É preciso seguir em frente, encontrar 
a missão a cumprir. 

Morrer é um renascer... da alma 
para Deus. De sentido para quem fica. 

Perguntei às minhas filhas adoles-
centes como seria se eu morresse. A 
expressão no rosto denunciou a tris-
teza e o desespero desse pensamen-
to. Em seguida, porém, uma força 
interior as fez começar a pensar nas 
saídas, nos meios de superar a dor e 
seguir em frente. Fiquei satisfeita.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

ressonância no jeito de ser do outro. 
E aí vem o desafio de “baixar a guar-
da” e buscar um modo comum de 
ser casal. Isso ocorre no dia a dia, no 
modo de cuidar da casa, de fazer as 
compras, de guardar ou gastar o que 
se ganha, de viver a sexualidade, de 
suportar o que ainda não foi possível 
ajustar.

A chegada do filho exige uma 
readaptação da vida conjugal, pois 
introduz dois papéis fundamentais: 
a paternidade e a maternidade. É 
nesse momento que as diferenças 
de temperamento e cultura apa-
recem com mais força, pois um é 
mais severo, outro mima demais, 

um acredita que o melhor para os 
filhos é uma coisa, o outro, a coisa 
oposta... Os ideais de casamento e 
família que cada um trazia vão se 
desfazendo e, assim, vai nascendo 
a família real, um todo formado de 
pessoas imperfeitas, cheias de limi-
tações, mas repletas de boa vontade.

Não é exceção a vinda de no-
vas pessoas a essa entidade fami-
liar, na acolhida de pais e parentes 
com alguma limitação e, necessa-
riamente, haverá uma readaptação, 
“reconstruir o construído”, tirar um 
tijolo daqui e colocar outro ali, até 
que, com o tempo e muita paciên-
cia, a vida se estabiliza. São muitos 

DanIEla JOrgE mIlanI

Opinião

Daniela Jorge Milani é mestra  
e doutora em Filosofia do Direito pela  

PUC-SP e advogada em São Paulo.
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Um dos principais problemas 
crônicos de nossa cidade, 
sabemos todos, é a grande 
massa de pessoas vivendo 

na rua: homens e mulheres que levam a 
vida sem um teto sob o qual dormir – 
e muitas vezes carentes de alimentação 
ou higiene pessoal básica, e, no limite, 
privados da própria dignidade. O últi-
mo censo da Prefeitura, realizado ainda 
em 2019, contava 24.344 pessoas nessa 
situação – mas com a pandemia este 
número já cresceu para mais de 32 mil, 
conforme estima o Serviço Franciscano 
de Solidariedade (Sefras). Nos meses do 
inverno, como agora, o drama humano 
chega a ponto de registrarem-se, ocasio-
nalmente, óbitos ligados às baixas tem-
peraturas.

O poeta inglês e veterano da Pri-
meira Guerra Studdert Kennedy (1883-
1929) escrevia que um dos maiores ma-
les de seus dias (e também dos nossos) 
é a indiferença: aquela apatia com que 

simplesmente não nos importamos em 
relação aos que nos circundam. No poe-
ma When Jesus Came to Birmingham 
(“Quando Jesus veio a Birmingham”), 
ele escreve que naquela cidade inglesa 
os homens não O trataram como no 
Calvário: não O pregaram ao madeiro, 
nem O coroaram de espinhos. Não: eles 
agora eram civilizados! Por isso, apenas 
passaram-Lhe ao largo, deixando-O en-
sopado na sarjeta, sob gélida chuva do 
inverno, enquanto seguiam tranquilos a 
suas próprias casas... “E Jesus reclinou-se 
 então num muro, e suspirou pelo Cal-
vário!”. Contra esse tipo de indiferença 
que tanto machuca a Nosso Senhor, o 
Papa Francisco anunciara, ao proclamar 
o Ano Santo da Misericórdia, seu desejo 
de “acordar a nossa consciência, muitas 
vezes adormecida perante o drama da 
pobreza, e de entrar cada vez mais no 
coração do Evangelho, no qual os pobres 
são os privilegiados da misericórdia di-
vina” (bula Misericordiae vultus, 15).

A misericórdia pode, na verdade, 
ser chamada “viga mestra que sustenta 
a vida da Igreja” (Idem, 10): não porque 
a Igreja seja uma mera ONG de assis-
tencialismo filantrópico (pois não o é!), 
mas porque as obras de misericórdia co-
municam graças àquele que as exerce. Se 
“Deus é amor”, se Ele é doação amorosa 
do Pai ao Filho, no Amor do Espírito, 
então só poderá “possuir a Deus” aquele 
que também entrar numa dinâmica de 
autodoação. Por isso é que aquele “dai 
e vos será dado” (Lc 6,38) não pode ser 
entendido sob a chave de um retribu-
tivismo mercantil, mas como uma “lei 
da física espiritual”. O amor de Deus e o 
amor do próximo são, por isso mesmo, o 
resumo de toda a lei moral, e como que 
dois lados da mesma moeda.

Como, porém, podemos eu e você 
vivenciar, na prática, este amor pelos 
irmãos de rua? Um pequeno passo que 
podemos dar é olhar nos olhos da pes-
soa que nos aborda para pedir algum 

trocado e perguntar-lhe o seu nome. Ao 
entregarmos a comida ou o trocado que 
pudermos dar (ou até mesmo ao expli-
car que não podemos ajudar naquele 
momento), poderemos, então, chamar a 
pessoa pelo nome (cf. Is 43,1) – e vere-
mos muitas vezes a alegria que isso lhe 
traz. Também podemos fazer doações 
espontâneas a instituições de nossa con-
fiança – o famoso “Chá do Padre” no 
Largo São Francisco, por exemplo, aten-
de diariamente milhares de pessoas.

Aproveitemos, então, do frio do in-
verno para aumentar nossa ajuda aos ir-
mãos carentes – e felizes seremos quan-
do, ao final desta nossa vida, pudermos 
ouvir de Nosso Senhor: “Vinde, bendi-
tos de meu Pai, tomai posse do Reino 
que vos está preparado desde a criação 
do mundo, porque tive fome e me destes 
de comer; tive sede e me destes de beber; 
era peregrino e me acolhestes; nu e me 
vestistes; enfermo e me visitastes; estava 
na prisão e viestes a mim” (Mt 25,34-36).
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lapa

monges beneditinos celebram 
seus santos fundadores

Arquivo paroquial

Santa Teresa define a oração como tra-
to de amizade: “A meu ver, a oração 
não é outra coisa senão tratar intima-
mente com Aquele que sabemos que 

nos ama, e estar muitas vezes conversando a 
sós com Ele”.  

A oração consiste em uma forma de co-
municação interpessoal, que ressalta a sensi-
bilidade de cada um, a proximidade e a fami-
liaridade. Orar é exercitar o amor a Deus, que 
se expressa também no amor aos irmãos. O 
centro da oração se encontra na construção 
de uma relação de amizade. A oração se situa 
na revelação central do Novo Testamento: 
Deus é amor (cf. 1Jo 4,16). Orar, em última 
instância, é amar. Santa Teresa propõe, ain-
da, que a oração parta do relacionamento de 
filiação. De fato, no Batismo, o Espírito San-
to nos configura a Cristo e nos faz filhos do 
mesmo Pai de Jesus. Filhos no Filho, fazemos 
nossa a oração de Jesus ao Pai. A oração cris-
tã tem, portanto, uma dimensão trinitária, 
claramente afirmada por Santa Teresa: “Por 
desbaratada que ande a vossa imaginação, 
forçosamente haveis de achar entre tal Pai e 
tal Filho o Espírito Santo”.  

A iniciativa é sempre de Deus que nos 
ama. O orante entra num diálogo no qual 
Deus toma sempre a iniciativa. O próprio 
Criador supera o abismo que o separa da 
criatura ao escolher a pessoa humana para 
ser sua morada. A iniciativa de Deus exige 
que o ser humano se esforce para se entregar 
totalmente. Por mais difícil que seja, o orante 
busca se voltar para Deus não só com os lá-
bios ou a mente, mas com todo o seu ser. 

A oração é adesão espiritual à própria 
existência de graça e à própria vocação. A 
existência de graça se refere à filiação divina 
comum a todos os que pertencem ao povo 
de Deus. A vocação, por sua vez, tem a ver 
com o crescimento e santificação do orante 
no estado de vida, o dom recebido na Igreja. 
De fato, sem oração, não acontece a neces-
sária adesão à própria vocação, ou seja, é na 
oração que o cristão se apropria de seu ser 
cristão, crescendo na comunhão com Cristo, 
vivendo sua identidade e missão.   

Na vida e missão como cristãos, somos 
chamados a cultivar a dimensão orante e con-
templativa, fortalecer a espiritualidade, mes-
mo no turbilhão de tantos compromissos ur-
gentes e difíceis. E quanto mais a missão nos 
chamar para amar e servir os irmãos nas pe-
riferias geográficas e existenciais, tanto mais 
devemos rezar, mantendo o coração unido a 
Cristo, cheios de misericórdia e amor. Somos 
convidados a rezar sempre, sem cessar, apro-
fundar nossa comunhão com Deus, viver 
essa relação profunda de amor e amizade.  

DOm ÂngElO 
aDEmIr  

mEzzarI, rCJ
BISPO auxIlIar Da 

arquIDIOCESE na 
rEgIãO IPIranga

Espiritualidade
Oração, 
uma relação 
de amizade

[LAPA] O Curso de Teologia para 
Agentes de Pastoral da Região Lapa 
(CTAP) iniciará em 5 de agosto o 
próximo curso on-line, com a duração 
de nove semestres, com aulas uma 
vez por semana, às quintas-feiras, 
das 14h30 às 16h30, e carga horária 
de 340 horas/aula. Outras informa-
ções: ctap.nslapa@gmail.com ou  
caciamaral@uol.com.br; ou ainda 
pelos telefones (11) 3022-6821, com 
Caci; e (11) 98114-4315, com Romilda.

(por Benigno Naveira)

[LAPA] No dia 12, a comunidade de fiéis da Paróquia São João Gualberto, 
do Jardim Jaraguá, Setor Pastoral Pirituba, celebrou a memória litúrgica do 
padroeiro, com missa presidida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Lapa. Concelebrou o Padre Ailton Bernardo 
Amorim, Pároco.                                                                       (por Benigno Naveira)

Benigno Naveira

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

Os monges beneditinos vallom-
brosanos, presentes em Pirituba 
desde 1949, celebraram, nos dias 11 
e 12, na Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção, Setor Pastoral Pirituba, os 
seus santos fundadores, São Bento e 
São João Gualberto, em missas com 
a participação presencial dos fiéis e, 
também, transmitidas on-line. 

No dia 11, na memória litúrgica 
de São Bento, a missa foi presidida 
por Dom José Benedito Cardoso, 
tendo entre os concelebrantes o Prior 
do Mosteiro de São João Gualberto, 
Dom Robson Medeiros Alves, OSB.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa frisou 
a proposta de Jesus para que todos 
sejam servidores uns dos outros, de 
modo generoso e gratuito. Sobre o 
Santo, Dom José ressaltou que “São 
Bento soube, no seu tempo, na sua 
realidade, compreender do Cristo 
como ser uma luz para o povo”.

No dia 12, na memória de São 
João Gualberto, fundador da con-

gregação Vallombrosana da Ordem 
de São Bento, a Eucaristia foi pre-
sidida por Dom Robson Medeiros 
Alves, OSB, tendo entre os conce-
lebrantes o Vice-Prior, Dom Rafael 
Vasconcelos de Oliveira, OSB. 

Participaram da missa membros 
do batalhão da Polícia Militar Am-
biental de São Paulo, representados 
pelo Coronel PM Paulo Augusto 
Leite Motooka e demais policiais 
que atuam no combate a crimes am-
bientais e na preservação da fauna e 
flora do estado, e membros do Ins-
tituto de Pesquisas Florestais, dos 
quais São João Gualberto é o celeste 
patrono.

São João Gualberto, conhecido 
como o “Herói do Perdão”, nasceu 
em 995, e, após perdoar o assassino 
do próprio irmão, tornou-se monge 
beneditino, sendo o responsável por 
uma grande reforma dos benediti-
nos e por seu zelo e defesa da fé con-
tra as heresias do Nicolaísmo e da 
simonia. O Santo fundou diversos 
mosteiros, inclusive o de Passigna-
no, na Umbria, onde morreu no dia 
12 de julho de 1073. 

Nos séculos seguintes, os monges 
se especializaram em botânica, tan-
to assim que foram convidados para 
fundar a cátedra de botânica na céle-
bre Universidade de Pavia. Enquan-
to isso, as de Pádua, de Roma e de 
Londres buscavam naqueles mostei-
ros os seus mais capacitados mestres 
no assunto. 

Durante o pontificado de Pio 
XII, em 1951, São João Gualberto 
foi proclamado patrono dos guar-
das florestais. Em 1956, uma ima-
gem do Santo, doada em nome dos 
florestais da Itália pelo ministério da 
Agricultura e Florestas, Academia 
Italiana de Ciências Florestais, pre-
feitura de Florença e Congregação 
Vallombrosana da Ordem de São 
Bento, foi solenemente entronizada 
no Horto Florestal (Parque Estadu-
al Alberto Löfgren), na zona Norte 
da capital paulista. Em 1957, o Papa 
declarou, a pedido do Cardeal Mot-
ta, então Arcebispo Metropolitano, 
São João Gualberto como patrono 
dos guardas florestais do estado de 
São Paulo.

(Colaborou: Irmão Matias Moraes, OSB)

BEnIgnO navEIra
COlaBOraDOr DE COmunICaçãO na rEgIãO
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BElÉM

Na noite da sexta-feira, 16, Dom Luiz 
Carlos Dias presidiu missa na Área Pas-
toral Nossa Senhora do Carmo, no Jar-
dim Iguatemi, por ocasião da festa da 
padroeira. Concelebrou o Padre Paulo 
Lino, Pároco há oito meses.

No começo da missa, o Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Belém 
ressaltou que as festas marianas recor-
dam a todos que Maria diariamente 
caminha com os fiéis, os auxilia nas 
dificuldades e, de modo especial, ajuda 
a serem discípulos e missionários de 
Cristo. “Olhando para ela, somos convi-
dados sempre à fidelidade a Jesus e ao 
projeto de seu Filho, que é o projeto do 
Pai”, disse.

Na homilia, o Bispo manifestou sua 
alegria por ver a comunidade reunida e 
feliz para celebrar a padroeira, algo que 

[BRASILÂNDIA] Com o tema “Eis que 
estou convosco todos os dias” (Mt 28,20), 
a Paróquia Bom Jesus dos Passos, Setor 
Pastoral Freguesia do Ó, inicia no dia 28 a 
novena preparatória da festa do padroei-
ro. O encerramento será no dia 6 de agos-
to, Solenidade de Bom Jesus dos Passos, 
celebrada na festa da Transfiguração do 
Senhor. Durante a semana, as missas se-
rão às 20h, e, no fim de semana, às 18h. No 
dia do encerramento, as missas ocorrerão 
às 15h e às 20h, finalizadas com adoração 
e bênção do Santíssimo Sacramento. A 
Paróquia está localizada na Rua Professor 
João Machado, 856, no Moinho Velho. 

(por Flavio Rogério Lopes)

[BELÉM] Dom Luiz Carlos Dias presidiu missa na Paróquia Nossa Senhora do Car-
mo, na Vila Alpina, na tarde da sexta-feira, 16, na festa da padroeira. Entre os con-
celebrantes estiveram o Padre Eduardo Aparecido de Araújo, Pároco; Padre Faus-
to Marinho, da Paróquia São José da Vila Zelina, e o Padre Fabiano Felício da Silva, da 
Eparquia Maronita Catedral Nossa Senhora do Líbano. As festividades começaram 
em 10 de julho, com uma carreata pelas ruas do bairro. Também houve um tríduo 
preparatório. No dia da padroeira, o grupo “Onde está o teu irmão?”, que atende pes-
soas em situação vulnerável, saiu às ruas e distribuiu 365 marmitas, além de 50 lan-
ches, produtos de higiene e máscaras.                        (por Laura Cruz e Fernando Arthur)

[BRASILÂNDIA] A Paróquia Imacu-
lado Coração de Maria, Setor São José 
Operário, realiza semanalmente uma 
ação solidária com a produção e entrega 
de marmitas para os irmãos de rua da Re-
gião Brasilândia. Os voluntários precisam 
de doação tanto de alimentos quanto de 
recursos financeiros para a compra dos 
insumos necessários que compõem as re-
feições. Outras informações na secretaria 
paroquial, pelo telefone (11) 3981-3107.

(por Priscilla Messias) 

Dom luiz Carlos: ‘maria Santíssima está 
sempre presente na nossa fé mais genuína’

FErnanDO arThur
COlaBOraDOr DE COmunICaçãO Da rEgIãO

só tem sido possível com o avanço da 
vacinação contra a COVID-19 e com 
as pessoas seguindo os protocolos sani-
tários. Dom Luiz Carlos lembrou que a 
pandemia tem sido um tempo de prova-
ção, que mostra a vulnerabilidade huma-
na e tem permitido que o homem per-
ceba que sempre precisa caminhar em 
comunhão com Deus.

Dom Luiz Carlos lembrou que a ce-
lebração da festa de Nossa Senhora do 
Carmo está profundamente ligada à sal-
vação de Deus pela intercessão mariana. 
“Maria Santíssima está sempre presente 
na nossa fé mais genuína. Quando não 
temos devoção a Maria, falta-nos algo, 
pois ela nos ajuda no caminho da fide-
lidade a nos dedicar ao Senhor, acolher 
sua Palavra.” 

Ao fim da missa, houve a coroação de 
Nossa Senhora do Carmo e a consagra-
ção dos fiéis à Virgem Maria. 

(Colaborou: Bruno Bonfim)

Bruno Bonfim

Laura Cruz

Pascom paroquial

Priscila Messias
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Fé e Cidadania

DEnEr luIz Da SIlva

Comentamos anteriormente – “Engenharia 
comportamental e COVID-19” – sobre a impor-
tância de medidas amplas – governamentais – no 
controle e valorização de posturas e comporta-
mentos coletivos que mirassem o bem-estar cole-
tivo. Campanhas informativas indicando o valor 
do isolamento social, higiene, cuidado consigo e 
com o outro são formas de apostar na chamada 
“aprendizagem por observação”, que influencia e 
molda nossos comportamentos.

Há, porém, outro aspecto que gostaríamos de 
pontuar: concepção de “povo”.

Passados mais de um ano de enfrentamento 
da pandemia, somos obrigados a encarar as di-
ficuldades inerentes. Idas e vindas nas medidas 
de isolamento, períodos de lockdown nos quais 
se restringe ainda mais as interações, diretrizes 
conflitantes entre cidades vizinhas, questões eco-
nômicas (pobreza), primeira, segunda, terceira(?) 
ondas... Tudo dificulta uma resposta homogênea e 
sistematizada de enfrentamento.

É nesse ponto que esbarramos na concepção 
de “povo”.

Já sabíamos – e não nos escandalizamos – que 
o Brasil é multicultural, fragmentado, contendo 
dezenas de “brasis” dentro de si. O “gigante co-
losso” desafia governantes a pensar formas co-
muns de enfrentamento em regiões tão distintas 
como o Sudeste (urbano), o pampa gaúcho (ru-
ral) ou o interior da Amazônia (rural, mas distin-
to), por exemplo. Além das questões territoriais 
(espaciais), há questões climáticas e ambientais 
que escancararam nossa “ignorância” geográfica. 
Concretamente, respondemos à pandemia não 
como “povo”, mas com miríade quase infinita de 
possibilidades.

O fato de mostrar evidências de que não agi-
mos como “povo” foi das que mais me chocaram. 
Perceber que a “mesma” língua não garante a 
construção identitária deve ser, contudo, ponto de 
partida para questões profundas e promissoras. 
O que favorece, de fato, a concepção de “povo”? 
Como estimular a “concordância” diante de obje-
tivos comuns e ultrapassar posturas grupais finca-
das em concepções individualistas?

Em uma das páginas mais emblemáticas da 
literatura teológica contemporânea, Luigi Gius-
sani (em “Deixar marcas na história do mundo: 
novos passos da experiência cristã”. São Paulo, 
SP: Companhia Ilimitada, 2019) nos faz entender 
quais elementos são indispensáveis à constituição 
de um “povo”. Partilhar circunstâncias geradoras, 
de um ideal comum surgido como resposta ao 
enfrentamento a essas circunstâncias, ferramen-
tas para alcançar tal ideal e, sobretudo, fidelidade 
mútua em vista da promoção desse ideal são os 
geradores de um povo. Além disso, “Se o ‘nós’ do 
povo entra na definição do ‘eu’, o eu identifican-
do-se com a vida e o ideal do povo alcança sua 
maior maturidade, como reconhecimento de seu 
destino pessoal e totalidade de sua afetividade. 
Sendo assim, sem amizade, ou seja, sem afirma-
ção gratuita e recíproca do destino comum, não 
existe povo” (Idem).

Encontramos as mesmas ideias sobre o povo, 
com palavras pouco diferentes, na mais recente 
encíclica do Papa Francisco, a Fratelli tutti (FT, 
158ss). As circunstâncias geradoras comuns estão 
postas, mas só os simples estão enxergando isso.

Dener Luiz da Silva é professor de Psicologia 
na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Concepção de 
‘povo’ e COVID-19

sÉ

CrISlEInE YamaJI

No cotidiano, costumamos tratar 
da personalidade como uma qua-
lificação humana que se constitui 
pouco a pouco, a partir da infância. 
A personalidade é o cerne do trata-
mento jurídico da pessoa e a torna 
apta a adquirir direitos e contrair 
obrigações, com um sentido diverso 
do nosso dia a dia. 

Conforme nosso Código Civil, 
o Estatuto do Homem Comum, as 
pessoas físicas adquirem sua perso-
nalidade no nascimento com vida; 
as pessoas jurídicas, no registro de 
seus atos constitutivos no Cartó-
rio de Registro Civil ou na Junta 
Comercial. O que isso quer dizer? 
Quer dizer que a personalidade ci-
vil diz respeito a pessoas humanas – 
conhecidas também como pessoas 
naturais ou pessoas físicas – e a pes-
soas jurídicas – criações jurídicas 
fictícias existentes ao nosso redor, 
das quais se pode citar o mercado 
ou a escola. 

Há quem diga que o Direito atri-
bui uma existência às pessoas, mas 
isso não é correto; o Direito não 
determina a existência, mas atribui 
à existência uma especial proteção. 
Juridicamente, a personalidade de-
termina essa proteção à singularida-
de da pessoa como titular de direi-
tos, obrigações e interesses; todavia, 
isso não significa que os que não 
têm personalidade não têm direitos, 
obrigações e interesses. Se o mercado 
não se registra na Junta Comercial, 
não deixa de ser o mercado e ter di-
reitos ou obrigações, ainda que, sem 
os registros, careça de proteção. Se é 

possível raciocinar assim com uma 
criação jurídica fictícia, ainda mais 
com uma pessoa fisicamente exis-
tente, de vida intrauterina. Ela não 
deixa de existir e ser pessoa porque o 
Direito só lhe atribui personalidade 
ao nascer com vida. 

A personalidade juridicamente 
atribuída apenas leva a um reconhe-
cimento de uma situação concreta. 
De toda forma, a existência não é o 
produto de teorias ou interpretações 
jurídicas. O nascituro é pessoa hu-
mana, merecedora de inquestionável 
salvaguarda de sua dignidade. A vida 
é inviolável e se protege desde a con-
cepção. Parece afirmar o óbvio, mas 
chama a atenção notar o crescimento 
de um discurso que busca fazer pre-
valecer um relativismo da vida em 
prol de uma escolha ou um determi-
nismo econômico-social. Há quem 
busque relativizar a salvaguarda de 
direitos e de interesses do nascituro 
com uma manipulação jurídico-po-
lítica para revisão da punibilidade 
pelo aborto e uma relativização da 
questão a partir da leitura de que o 
nascituro não tem personalidade e, 
portanto, direitos imediatos. Abor-
to é crime, independentemente de 
escolhas políticas, e qualquer defesa 
que negue a vida plena ao nascituro, 
a partir de um discurso relativista, 
deve ser refutado. 

Costuma-se entender juridica-
mente que o nascituro não tem direi-
tos, mas expectativa de direitos; não 
tem personalidade até o seu nasci-
mento com vida. Não obstante, isso 
não permite negar o fato de que vida 
é vida. Claro que os esparsos disposi-
tivos do Código Civil focam a mera 

proteção patrimonial do nascituro, 
seu direito à doação ou à sucessão, 
mas a vida humana deve continuar 
incondicionada do ponto de vista ci-
vil ou criminal, a qualquer momen-
to, desde a concepção. 

Atribuições e teorias jurídicas 
não têm o condão de determinar o 
que é ou não é uma pessoa huma-
na, e uma valoração feita pelo pró-
prio ser humano não pode permitir 
violar a vida de outrem, seja ela in-
trauterina ou não. O nascituro é ser 
humano vivente, cujos interesses e 
direitos devem ser sempre social e 
moralmente reconhecidos e salva-
guardados; ato contínuo, juridica-
mente inatacáveis. 

Se esparsas previsões legais do 
Código Civil não enaltecem adequa-
damente a vida humana na prote-
ção de direitos e interesses e levam 
a relativizações ou o aspecto da pu-
nibilidade de um crime vem à tona 
e rediscussão como mera escolha 
materna, então é preciso “em defesa 
de seus interesses, considerar o nas-
cituro já nascido” (tradução livre do 
latim: nascituro pro jam nato habe-
tur, quando de ejus commodo agitur), 
em linha com o velho ensinamento 
romano. Não permitamos que inter-
pretações jurídicas limitem a defesa 
da vida, especialmente da vida do 
nascituro, e reafirmemos, aos qua-
tro cantos, a inviolável dignidade do 
nascituro, com o consequente dever 
de seus genitores ao alimento e ao 
cuidado para a mais plena proteção 
da vida humana. 

Crisleine Yamaji é advogada, doutora em
 Direito Civil e professora de Direito Privado. 

E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

Comportamento
A proteção da vida independe da personalidade

Encontro de Jovens ‘missão: Envia-me’ mobiliza 
a Paróquia Santa Francisca xavier Cabrini

POr PaSCOm ParOquIal

No último fim de semana, dias 
17 e 18, a Paróquia Santa Francisca 
Xavier Cabrini, Setor Santa Cecília, 
realizou atividades que mobilizaram 
os paroquianos e demais moradores 
do bairro de Campos Elísios. 

No sábado, 17, aconteceu, após 
dois anos de espera, uma festa ju-
nina. Ainda no sistema drive-thru, 

a comunidade se enfeitou e deco-
rou o espaço. Cada fiel que chegava 
a pé ou de carro era recebido festi-
vamente pelos agentes de pastoral. 
No total, foram vendidos 103 kits 
com iguarias típicas desta época, 
como quentão, vinho quente, can-
jica, caldo etc.

Na tarde do domingo, 18, acon-
teceu o 1º Encontro de Jovens 
“Missão: Envia-me”, que teve o ob-

jetivo de animar a comunidade, 
de forma especial os jovens, com a  
espiritualidade de Santa Francis-
ca Xavier Cabrini, uma inspiração 
para a missionariedade na cidade, 
de forma especial voltada aos jovens 
e imigrantes. O encontro terminou 
com a missa, a qual contou com a 
organização do Movimento “Jovens 
Sarados”. Houve, ainda, apresenta-
ções musicais. 

Fotos: Leonardo Sacandura
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CEnTrO PaSTOral Da rEgIãO Sé

Na sexta-feira, 16, os frades da Ordem do Carmo, 
da Paróquia e Basílica Nossa Senhora do Carmo, cele-
braram a festa da padroeira, com missas às 7h, 8h30, 
10h, 12h, 15h, 17h e 19h, esta última presidida por Dom 
Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Sé. 

Concelebraram o Pároco, Frei Thiago Borges Isido-
ro, O.Carm; o Vigário Paroquial, Frei Marlom Francis 
de Souza Moreira, O.Carm; e o Frei Kardiaman Cave-
rius Simbolon, da Indonésia.

Este ano, o tema foi “Festa do Carmo Solidária: ali-
mente a esperança”, com a motivação para a arrecada-
ção de alimentos, não somente no dia 16, mas também 
durante a novena preparatória realizada desde o dia 7 
em todas as comunidades carmelitas da província.

Na homilia, Dom Carlos Lema Garcia falou sobre as 
imagens dos santos no presbitério, especialmente a de 
Santo Elias, profeta que tinha grande intimidade com o 
Senhor e se tornou conhecido por ter realizado grandes 
feitos pelo poder de Deus, tais como fazer descer fogo do 
céu, chover, tornar a viver o filho de uma viúva, além de 
ter sido arrebatado em uma carruagem de fogo e apare-
cido ao lado de Moisés durante a transfiguração de Jesus.

[SANTANA] No domingo, 18, na Capela Bom Pastor, da Paróquia Jesus no Horto das 
Oliveiras, Setor Vila Maria, Dom Jorge Pierozan presidiu missa com a participação de 
paroquianos.                                                                                               (por Fernando Fernandes)

[SANTANA] No sábado, 17, na Paróquia Nossa Senhora da Penha, Setor Mandaqui, 
32 jovens e oito adultos receberam o sacramento da Crisma. A celebração foi presidida 
por Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana. Concele-
brou o Padre Juarez Dalan, Administrador Paroquial, com assistência do Diácono Per-
manente Welton Tadeu Marcondes de Oliveira. 

(por Pascom da Paróquia Nossa Senhora da Penha)

[SÉ] Para o mês de julho, o projeto Brasil Terra de 
Santos conta a história da Serva de Deus Maria de 
Lourdes Fontão, que colocou Deus em primeiro lugar 
em sua vida e, assim, viveu plenamente o importante 
papel dos leigos na Igreja. Entre os deveres de mãe e 
professora, serviu em diferentes atividades pastorais, 
como catequista, animadora de jovens, sempre com 
alegria e dedicação. A história é narrada por um de 
seus filhos, Paulo Fontão. A íntegra pode ser vista em:  
https://youtu.be/cG5_mk_Ha5I. 

(por Lívia Miranda)

sÉ

Dom Carlos lema garcia preside missa 
na festa de nossa Senhora do Carmo

Dom Carlos destacou a presença de Maria na vida do 
cristão. Ele mencionou a passagem bíblica de João 19,26-
28, em que Jesus, mesmo com tantas dores e sofrimentos, 
vendo Maria ao pé da Cruz, fala ao discípulo João: “[...] eis 
aí a tua mãe...”. Nesse momento, João leva Maria para sua 
casa e cuida dela. O Bispo explicou que, com tal fala, Jesus 

indica que Maria foi dada a cada um de nós como mãe e, 
por isso, todos devem estar próximos dela, atendendo a 
seus pedidos, rezando o Rosário todos os dias.

Ao término da missa, o Bispo fez a oração de impo-
sição do escapulário. Ele lembrou que quem carrega o 
escapulário carrega o sinal da proteção da Mãe!

Divulgação Divulgação

Maria Aparecida Fernando Fernandes

Reprodução

Leonardo Sasseron
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Quando os termômetros da 
cidade marcam 13ºC ou menos, o 
“sinal de alerta é ligado” na Casa de 
Oração do Povo da Rua, no bairro 
da Luz: é preciso ir até os irmãos 
nas calçadas e praças para verifi-
car quais precisam de um cobertor 
ou mais agasalhos para suportar o 
frio intenso.  

Em dias assim, na Kombi que 
sempre carrega as refeições que são 
distribuídas à população em situa-
ção de rua, os cobertores ocupam 
o porta-malas e outros espaços do 
veículo para serem distribuídos a 
quem mais precisa. 

“Hoje vivem em situação de rua 
na cidade cerca de 30 mil pessoas. 
A demanda é sempre maior do que 
a quantidade de cobertores que te-
mos. Quem vem de fora olha para 
o estoque e pode pensar que já há 
muito, mas passam três, quatro 
dias, não resta mais nada. A nossa 
Kombi sempre sai lotada, com mais 
de cem cobertores, e volta vazia”, 
detalha ao O SÃO PAULO Ana 
Maria Alexandre, coordenadora da 
Casa de Oração do Povo da Rua, 
espaço mantido pela Arquidiocese 
de São Paulo, por meio do Vica-
riato Episcopal para a Pastoral do 
Povo da Rua, cujo Vigário Episco-
pal é o Padre Julio Lancellotti. 

Diante da necessidade cres-
cente de mais cobertores, a Casa 
de Oração lançou a campanha 
“Aqueça a noite de alguém – Doe 
Cobertores”. Roupas de frio, tou-
cas, meias e luvas, todos em bom 
estado de conservação, também 
podem ser entregues a todo mo-
mento no local, bem como na Pa-

róquia São Miguel Arcanjo, no Belém, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. 

Ana Maria lembra que, nos dias mais 
frios, a Kombi da Pastoral do Povo da 
Rua circula pela cidade à procura da-
queles que em grupos, isolados ou cami-
nheiros estejam desprotegidos do frio. 
Há também os que batem à porta da 
Casa de Oração pedindo cobertores. Ela 
lembra que sempre são necessárias mais 
doações, pois estes irmãos têm dificulda-
des para guardar os itens ou mantê-los 
limpos. 

SaCOS DE DOrmIr
Na Casa de Oração também estão 

sendo confeccionados sacos de dormir 
para as pessoas em situação de rua, feitos 
com tecidos de guarda-chuva.

A ideia partiu do casal Luiz Rocha e Ke-
len Messias, que tem recolhido doações de 
guarda-chuvas usados e feito os sacos do 
dormir, reutilizando seu tecido. A ação so-
lidária “Guarda-chuva & Você” começou 
em setembro do ano passado e agora está 
sendo potencializada, uma vez que, além 
de costurarem no próprio apartamen-
to, Luiz e Kelen têm à disposição as três 
máquinas de costura da Casa de Oração.

“Fizemos uma pequena adaptação 
no salão e estamos costurando ‘a mil por 
hora’. Qualquer pessoa pode nos ajudar 
durante o tempo que tiver disponível, na 
hora em que puder, mais é melhor que 
seja durante o dia. E ainda que só consiga 
fazer uma peça, já será de grande ajuda. 
Nossa ideia é que as máquinas de costura 
não parem”, destaca Ana Maria. 

Detalhes sobre a ação “Guarda-
chuva & Você” e o endereço dos locais 
onde os guarda-chuvas podem ser do-
ados estão disponíveis no link a seguir:  
https://cutt.ly/FmNqjRH.

DOE COBErTOr 
SEm SaIr DE CaSa

Pelo oitavo ano consecutivo, a em-
presa Lepin Enxovais, no bairro do Brás, 
promove a campanha “Doe amor, doe 
cobertor”, por meio da qual qualquer 
pessoa pode adquirir cobertores novos, 
duráveis e quase a preço de custo, que 
são repassados a iniciativas sociais que 
atuam em favor das famílias mais vulne-
ráveis ou pessoas em situação de rua. 

Neste ano, o Núcleo Regional da  
Caritas no Ipiranga é uma das institui-
ções que recebem estes cobertores: já fo-
ram arrecadados 680 e distribuídos 340 
desde 29 de junho. 

E o passo a passo para fazer o bem é 
muito simples: quem deseja comprar os 
cobertores deve acessar o site da campanha  
– https://campanha.lepinenxovais.com.br  
– e no campo “Entre com o nome da 
campanha/grupo” escolher “Região Ipi-
ranga”. Depois, basta optar por um dos 
produtos do catálogo e fazer o pagamen-
to por cartão de crédito, boleto ou trans-
ferência bancária. Ainda que no ato da 
compra o item não apareça disponível 
em estoque, a aquisição poderá ser feita, 
com a garantia de que será entregue pos-
teriormente. 

Com R$ 54,95, por exemplo, é pos-
sível comprar até cinco cobertores do 

modelo mais simples para doação, feitos 
com matéria-prima 100% sintética, o que 
faz com que não encharquem tanto e não 
fiquem tão pesados quando molhados.

“É um sistema muito interessante, 
porque proporciona para a Região essa 
possibilidade de parceria direta. Além 
disso, as pessoas compram diretamente 
on-line e depois fazemos a retirada na 
loja”, detalha o Frei José Maria Mohomed 
Junior, Coordenador de Pastoral da Re-
gião Ipiranga.

Após saírem da loja, os cobertores 
são levados para a Cúria do Ipiranga e 
podem ser retirados por grupos de pa-
róquias e pastorais que realizam a distri-
buição às pessoas em situação de vulne-
rabilidade. 

As primeiras entregas de cobertores 
foram feitas pela Pastoral Familiar da 
Região Ipiranga, que regularmente tem 
visitado as pessoas em situação de rua. 
“Quem já fez o contato conosco, pedindo 
os cobertores, e vai para a rua distribuí-los  
é que tem retirado o material na Cúria 
Regional. Foi assim que se deu com a 
Pastoral Familiar”, detalha o Frade. 

No ano passado, Frei José Maria con-
duziu uma iniciativa similar na Paróquia 
Nossa Senhora das Mercês. Ele acredita 
que, com a maior divulgação do projeto, 
mais pessoas irão colaborar, e assegura 
que uma das vantagens dessa iniciativa é 
a certeza de que, efetivamente, o item que 
será doado às pessoas que mais precisam 
está, de fato, novo e em bom estado, o 
que nem sempre acontece quando ocor-
rem as doações avulsas nas paróquias.

Para ParTICIPar é muITO SImPlES!

BaSTa EnTrar nO SITE 

CamPanha.lEPInEnxOvaIS.COm.Br

E ESCOlhEr COmO ParCEIrO a “rEgIaOIPIranga”

Solidariedade e inovação 
para evitar as mortes pelo frio
INICIATIVAS DA CASA 
DE ORAçãO DO 
POVO DA RUA E DO 
NúCLEO REGIONAL 
DA CARITAS NO 
IPIRANGA VIABILIzAM 
A AJUDA DE 
EMPRESAS E PESSOAS 
PARA AqUECER O 
INVERNO DE qUEM 
MAIS PRECISA

DanIEl gOmES
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A Maria Emília, do Jardim Brasil, 
me envia a seguinte dúvida: “Agora na 
pandemia, o Padre da minha Paróquia 
só está celebrando uma vez por semana, 
mesmo quando tem 7º dia durante a se-
mana. Isso está certo?”.

Minha irmã querida: acho que não 
entendi direito. Será que seu pároco está 
celebrando só uma missa aos domingos 
e nenhuma durante a semana? Ou será 

que ele dedica uma das missas do do-
mingo para orar pelos mortos da sema-
na? 

Eu penso, minha irmã, que já está na 
hora de todas as missas do domingo se-
rem celebradas, desde que respeitado o 
necessário distanciamento, medição da 
temperatura, uso de álcool em gel para to-
dos e a obrigação da máscara. Quanto às 
missas em intenção pelos falecidos, mes-
mo que o 7º dia aconteça durante a sema-
na, elas podem ser celebradas nas missas 
do sábado e do domingo, porque não 

importa o dia, mas, sim, importa a missa.
Em minha Paróquia, a equipe de li-

turgia e eu resolvemos assim: na sexta- 
-feira, às 19h30, celebramos a missa pe-
los falecidos há sete dias, há 30 dias, há 
um ano e os falecidos há mais tempo. 
Aos sábados e domingos, celebramos as 
missas de preceito, lembrando os faleci-
dos também, porque muitas pessoas só 
podem ir aos fins de semana por causa 
do trabalho.

Fica muito difícil para mim emitir 
um parecer sobre a realidade de outra 

paróquia. Aconselho você a conversar 
com seu pároco. Lembro, contudo, que 
a pandemia mexeu muito com o dia a 
dia de nossas comunidades. Tenha paci-
ência. Vivamos a nossa fé, evitando jul-
gar nossos irmãos, padres e leigos. Para 
terminar, digo a você que muitas paró-
quias voltaram a acolher os fiéis, mas, 
como ainda é preciso muito cuidado, 
estamos nos servindo das mídias sociais, 
transmitindo as missas pelo Facebook, 
YouTube e Instagram. Fique com Deus, 
minha querida.

Você Pergunta
Está certo ter apenas uma missa por semana na paróquia?

PaDrE CIDO PErrEIra
osaopaulo@uol.com.br

Em agosto, a Igreja no Brasil convida 
todos os fiéis a rezar e refletir sobre as vo-
cações. “Mais do que fazer homenagens, 
esse mês deveria servir, sobretudo, para 
destacar as diversas vocações no serviço 
do povo de Deus, para fazer motivações 
e chamados vocacionais; sobretudo para 
promover a oração pelas vocações”, afir-
mou o Cardeal Odilo Pedro Scherer, em 
carta enviada aos clérigos e consagrados 
da Arquidiocese de São Paulo, no dia 12.  

Entre as iniciativas propostas estão a 
promoção e momentos de oração pelas 
vocações nas famílias, comunidades e or-
ganizações eclesiais. Para isso, é indicado 
o subsídio vocacional da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
cujo tema deste ano é “Cristo nos salva e 
nos envia”, com roteiros de orações, ado-
rações e celebrações eucarísticas.

Dom Odilo também sugere que, an-
tes das missas, especialmente as domini-
cais, realize-se com os fiéis a oração de 

‘que cada comunidade assuma o compromisso 
de promover a oração e a pastoral das vocações’
AFIRMOU O CARDEAL 
SCHERER, AO 
PROPOR INICIATIVAS 
ARqUIDIOCESANAS PARA  
O MêS VOCACIONAL

FErnanDO gErOnazzO
osaopaulo@uol.com.br

O Mês Vocacional foi instituído em 
1981, durante a 19ª Assembleia Geral da 
CNBB, no contexto das iniciativas prepa-
ratórias do 1º Ano Vocacional do Brasil, 
celebrado em 1983, com o objetivo de 
despertar a consciência das comunidades 
católicas para a corresponsabilidade pela 
promoção e animação vocacional entre os 
adolescentes e jovens.

A palavra vocação deriva do ver-
bo latino vocare, que significa “chamar”.  
Trata-se, portanto, do chamado de Deus 
feito a cada pessoa. O Catecismo da Igreja 
Católica (CIC) afirma que todos os seres 

humanos são chamados ao mesmo fim, 
que é o próprio Deus. “Esta vocação reves-
te-se de uma forma pessoal, pois cada um é 
chamado a entrar na bem-aventurança di-
vina. Mas diz, também, respeito ao conjun-
to da comunidade humana” (CIC, 1877).

 
vOCaçãO unIvErSal à SanTIDaDE

O Concílio Vaticano II, por meio da 
constituição dogmática Lumen gentium, 
proclamou: “Todos os fiéis, de qualquer 
estado ou condição, são chamados à ple-
nitude da vida cristã e à perfeição da cari-
dade, que é uma forma de santidade que 

promove, ainda na sociedade terrena, um 
nível de vida mais humano. Para alcançar 
essa perfeição, os fiéis, segundo a diferente 
medida dos dons recebidos de Cristo, se-
guindo suas pegadas e se amoldando à sua 
imagem, obedecendo em tudo à vontade 
do Pai, deverão se esforçar para se entregar 
totalmente à glória de Deus e ao serviço 
do próximo”.

Como forma de concretizar o cha-
mado universal à santidade, recebido no 
Batismo, cada cristão abraça diferentes vo-
cações específicas, por meio das quais não 
só realiza a vontade de Deus como serve 

à Igreja e ao próximo das mais variadas 
maneiras.

“O Senhor continua hoje a chamar 
para segui-lo. Não temos de esperar que 
sejamos perfeitos para dar como resposta 
o nosso generoso ‘eis-me aqui’, nem nos as-
sustar com as nossas limitações e pecados, 
mas acolher a voz do Senhor com coração 
aberto. Escutá-la, discernir a nossa missão 
pessoal na Igreja e no mundo e, finalmen-
te, vivê-la no ‘hoje’ que Deus nos concede”, 
afirmou o Papa Francisco, na Mensagem 
para o 55º Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações, em 2018. (FG)

‘Chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade’

uma dezena do Rosário nessa intenção; 
e que no fim das celebrações, seja feita 
uma motivação vocacional, seguida da 
oração pelas vocações. Também são in-
dicadas iniciativas que promovam as vo-
cações no contexto do Ano de São José e 
do Ano Família Amoris laetitia.  

 
Lives 

Além disso, o Cardeal Scherer pro-
põe a realização de encontros virtuais 
em âmbito paroquial ou regional sobre 
a temática vocacional, voltados especial-
mente aos adolescentes e jovens.

Nesse sentido, a Pastoral Arqui-
diocesana das Vocações realizará uma 
série de lives transmitidas pelas mídias 
digitais da Arquidiocese, todas as ter-
ças-feiras de agosto (dias 3, 10, 17, 24 e 
31, das 20h às 21h30), nas quais serão 
abordados o chamado de Deus ao sa-
cerdócio, ao Matrimônio e à família, à 
vida consagrada, ao laicato e ao minis-
tério de catequista.

 
CElEBraçõES

No calendário arquidiocesano, estão 
previstas celebrações que marcam o mês 

vocacional, que será aberto na Catedral da 
Sé no dia 1º de agosto, às 11h, com a missa 
na qual serão instituídos os ministérios de 
Leitor e de Acólito a seminaristas e candi-
datos ao diaconato permanente.

No dia 14, às 15h, também na Sé, ha-
verá a celebração eucarística com os con-
sagrados. Também fazem parte do calen-
dário vocacional: a Semana Nacional da 
Família, entre os dias 8 e 14; o encontro 
com os coroinhas, que, neste ano, será 
nas paróquias e regiões; e o encontro dos 
catequistas, previsto para o último fim de 
semana de agosto, com horário e forma-
to a serem confirmados.

 
OraçãO DE TODOS

No fim da carta, Dom Odilo sublinha 
que a Igreja atravessa um período difícil 
para as vocações de especial consagração 
(ministérios ordenados, vida religiosa 
e missionária). “Intensifiquemos, pois, 
nossa oração e ação em favor das voca-
ções, com verdadeira fé e confiança em 
Deus”, pede o Cardeal.

Por fim, o Arcebispo exorta: “Que 
cada comunidade de nossa Igreja em São 
Paulo assuma o compromisso de promo-
ver a oração e a pastoral das vocações. 
Que em cada comunidade haja ao me-
nos uma vocação! E aproveito a ocasião 
para agradecer a todos os que se dedi-
cam à pastoral das vocações”.

CNBB
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Dia MunDial Dos avós e Dos iDosos

“Eu estou contigo todos os dias” 
(cf. Mt 28,20) é o tema da mensa-
gem do Papa Francisco para o 1º 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 
instituído pelo Pontífice em janeiro 
deste ano e que será celebrado no 
domingo, 25.

A temática, que remete à proxi-
midade do Senhor com os idosos, 
é também um chamado para que 
na Igreja e na sociedade como um 
todo haja permanente acolhida e 
respeito aos idosos, valorização de 
seu papel na preservação da me-
mória de um povo, no suporte aos 
sonhos das novas gerações e na prá-
tica da oração.

SalvaguarDar aS 
raízES E TranSmITIr a Fé

No início da mensagem, o Papa 
recorda a cada idoso que a Igreja 
“preocupa-se contigo, ama-te e não 
quer deixar-te abandonado”, em 
especial neste tempo de pandemia, 
que lhes tem acarretado perdas, so-
frimentos e períodos de solidão.

Os idosos, porém, nunca estão 
sós, pois jamais são abandonados 
pelo Senhor, que sempre os cha-
ma à vocação de “salvaguardar as 
raízes, transmitir a fé aos jovens e 
cuidar dos pequeninos”, indepen-
dentemente das condições em que 
estejam: “Não importa quan-
tos anos tens, se ainda trabalhas 
ou não, se ficaste sozinho ou tens 
uma família, se te tornaste avô ou 
avó ainda relativamente jovem ou 
já avançado(a) nos anos, se ainda 
és autônomo(a) ou precisas ser as-
sistido(a), porque não existe uma 
idade para se aposentar da tarefa de 
anunciar o Evangelho, da tarefa de 
transmitir as tradições aos netos. É 
preciso pôr-te a caminho e, sobre-
tudo, sair de ti mesmo para empre-
ender algo de novo”. 

InDISPEnSávEIS Para 
EDIFICar a SOCIEDaDE

Francisco ressalta que os idosos 
são indispensáveis “para se cons-
truir, na fraternidade e na amizade 
social, o mundo de amanhã”, que 
terá como pilares três aspectos que 

Idosos e avós: pilares da 
memória, dos sonhos e da oração
INSTITUíDO PELO 
PAPA FRANCISCO, O 
DIA MUNDIAL DOS 
AVóS E DOS IDOSOS 
SERá CELEBRADO 
PELA PRIMEIRA VEz 
NO DOMINGO, 25

DanIEl gOmES
osaopaulo@uol.com.br

eles poderão ajudar a colocar: os sonhos, a 
memória e a oração.

A respeito do primeiro pilar, o Papa 
destaca a riqueza da aliança entre os jovens 
e os idosos: “Quem, senão os jovens, pode 
agarrar os sonhos dos idosos e levá-los 
adiante? Para isso, porém, é necessário con-
tinuar a sonhar: nos nossos sonhos de jus-
tiça, de paz, de solidariedade reside a pos-
sibilidade de os nossos jovens terem novas 
visões e, juntos, construirmos o futuro”.

A experiência daqueles que já supera-
ram diferentes situações também ajuda a 
indicar caminhos diante dos desafios atu-
ais: “Penso como pode ser de grande valor 
a memória dolorosa da guerra, e quanto 
podem as novas gerações aprender dela 
a respeito do valor da paz. E, a transmitir 
isto, és tu que viveste a tribulação das guer-
ras. Recordar é uma missão verdadeira e 
própria de cada idoso: conservar na me-
mória e levar a memória aos outros”. 

Por fim, o Papa ressalta que a oração 
do idoso “é um pulmão de que não se po-
dem privar a Igreja e o mundo. Sobretudo 
neste tempo tão difícil para a humanidade 
em que estamos – todos na mesma barca – 
a atravessar o mar tempestuoso da pande-
mia, a tua intercessão pelo mundo e pela 
Igreja não é vã, mas indica a todos a serena 
confiança de um porto seguro”.

A mensagem reforça toda a atenção 
que o Papa Francisco já demonstrou com 
os idosos ao longo de seu pontificado, 
como se detalha a seguir.

EnCOnTrO COm 
OS IDOSOS E avóS

Em 28 de setembro de 2014, o Papa se 
encontrou com idosos na Praça São Pedro 
e comentou que “a velhice é um tempo de 
graça, no qual o Senhor nos renova a sua 
chamada: chama-nos a guardar e transmi-
tir a fé, chama-nos a rezar, especialmente 

a interceder; chama-nos a ser solidários 
com os necessitados... Os idosos, os avós 
têm uma capacidade particular de com-
preender as situações mais difíceis: uma 
grande capacidade! E, quando rezam por 
essas situações, a sua oração é forte, é po-
derosa!”. Na ocasião, ele também repudiou 
a indiferença com que alguns são tratados: 
“Quantas vezes se descartam os idosos 
com atitudes de abandono que são uma 
verdadeira e própria eutanásia oculta! É o 
efeito da cultura do descarte que tanto mal 
faz ao nosso mundo”. 

CaTEquESES Em 2015 
Na catequese da audiência geral de 4 

de março de 2015, o Pontífice afirmou que 
a atenção aos idosos distingue o nível de 
civilidade de um povo: “Numa civilização 
em que não há espaço para os idosos ou 
na qual eles são descartados porque criam 
problemas, tal sociedade traz em si o vírus 
da morte”. 

Francisco também lamentou o fato de 
nem sempre se dar voz aos mais velhos, 
que “deveriam ser para toda a sociedade 
a reserva sapiencial do nosso povo”, uma 
vez que “antes de nós, percorreram o nos-
so próprio caminho, estiveram na nossa 
mesma casa, combateram a nossa mesma 
batalha diária por uma vida digna”.

Na catequese da outra semana, o Papa 
disse que a velhice é uma vocação, a ser vi-
vida na oração – “a oração dos anciãos e 
dos avós é uma dádiva para a Igreja, uma 
riqueza! Uma grande dose de sabedoria 
também para toda a sociedade humana: 
sobretudo para aquela que vive demasia-
do ocupada, absorvida, distraída” – e na 
orientação às novas gerações. “Podemos 
recordar aos jovens ambiciosos que uma 
existência sem amor é uma vida árida. 
Podemos dizer aos jovens medrosos que 
a angústia em relação ao futuro pode ser 

derrotada. Podemos ensinar aos jovens de-
masiado apaixonados por si mesmos que 
há mais alegria em dar do que em receber.”

Amoris LAetitiA
Na exortação apostólica Amoris laetitia, 

de 2016, o Papa pede às famílias que não 
deixem de cuidar de seus idosos e ressalta 
a riqueza da convivência intergeracional. 
“As histórias dos idosos fazem muito bem 
às crianças e aos jovens, porque os ligam 
à história vivida tanto pela família quanto 
pela vizinhança e o país. Uma família que 
não respeita os seus avós nem cuida deles, 
que são a sua memória viva, é uma família 
desintegrada; mas uma família que recor-
da é uma família com futuro” (AL,193).

Francisco faz ainda referência a um 
trecho da exortação apostólica Familiaris 
consortio, de São João Paulo II: “[ele] con-
vidou-nos a prestar atenção ao lugar do 
idoso na família, porque há culturas que, 
‘especialmente depois de um desenvolvi-
mento industrial e urbanístico desorde-
nado, forçaram, e continuam a forçar, os 
idosos a situações inaceitáveis de margi-
nalização’ [FC, 27]”.

FrAteLLi tutti
Na encíclica Fratelli tutti, Francisco 

aponta que a falta de filhos nas famílias 
e o abandono dos idosos em uma dolo-
rosa solidão “exprimem implicitamente 
que tudo acaba conosco, que só contam 
os nossos interesses individuais (...) Não 
nos damos conta de que isolar os idosos 
e abandoná-los à responsabilidade de ou-
tros sem um acompanhamento familiar 
adequado e amoroso mutila e empobrece 
a própria família. Além disso, acaba por 
privar os jovens daquele contato que lhes 
é necessário com as suas raízes e com uma 
sabedoria que a juventude, sozinha, não 
pode alcançar”.

Vatican Media
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Transmitir valores, fortalecer vínculos 
e ajudar na construção da identidade

 Uma das filhas do peda-
gogo Jair Militão da Silva, 71, 
e da psicóloga clínica Maria 
Tereza Pereira Militão da Sil-
va, 67, veio com o marido e os 
dois filhos, de 10 e 4 anos, da 
Colômbia, onde moram há al-
guns anos, para passar o Natal 
no Brasil. No entanto, devido 
à pandemia e ao fechamento 
das fronteiras do país vizinho, 
o que era para ser uma visita 
de algumas semanas se trans-
formou em uma estada de sete 
meses.

Faz pouco mais de uma se-
mana que o casal se despediu 
dos hóspedes especiais, que, 
finalmente, conseguiram re-
tornar para casa. E o que ficou 
foi a lembrança de um intenso 
período de convívio com os 
netos.

Jair e Maria Tereza são pais 
de mais dois filhos e avós de 
outros três netos, que vivem 
em São Paulo. Mesmo com a 
experiência de décadas como 
professor universitário ou 
atendendo em consultórios, 
para eles o período mais rico 
de aprendizagem humana tem 
sido desde quando atualiza-
ram seu status familiar para o 
patamar de avós. 

 
COnvIvEr E InTEragIr 

Em entrevista ao O SÃO 
PAULO, Silva ressaltou que o 
maior aprendizado é a opor-
tunidade de interação com os 
netos, por meio da qual cola-
boram com o processo de for-
mação deles numa perspectiva 
completamente diferente da 
paternidade.

Em primeiro lugar, o pe-
dagogo destacou que a dispo-
nibilidade de tempo comum 
nessa fase da vida permite 
uma atenção que os pais, pela 
responsabilidade própria de 
sua missão, não podem dar. 
“Os pais devem estar mais 
atentos à educação imediata 
dos filhos. Enquanto os avós, 
pela experiência, maturidade 
de vida e o papel familiar pró-
prio, têm uma perspectiva de 
longo prazo, entendem que a 
educação se dá em um proces-
so”, explicou.

Silva acrescentou que, mais 
do que ensinar formalmente, 
os avós educam por meio do 
convívio e do testemunho de 

FErnanDO gErOnazzO
osaopaulo@uol.com.br

suas experiências de vida. “Em vez 
de dizer: ‘Não se deve fazer isso ou 
aquilo’, podemos dizer: ‘Para mim, 
foi melhor fazer assim ou daquele 
modo’. Claro que existem questões 
operacionais em que podemos ensi-
nar diretamente, mas, quando se tra-
ta da transmissão de valores, o teste-
munho é muito mais eficiente.” 

COnTar hISTórIaS
Outro aspecto que a relação com 

os avós possibilita é construção da 
consciência hereditária, não apenas 
biológica, mas, sobretudo, cultural 
e afetiva das crianças. “O encontro 
com uma tradição, com as raízes, é 
de suma importância para o desen-
volvimento humano”, acentuou o 

pedagogo, destacando as narrativas 
como um meio eficaz de transmissão 
desses valores.

Momentos como os das refeições 
são ocasiões oportunas para con-
tar histórias sobre acontecimentos 
da vida, que despertam nos netos a 
consciência sobre sua origem e dão 
respostas a alguns hábitos e costu-

InDulgênCIa PlEnárIa 
Em 25 de julho será concedida indulgência plenária a todos os 
que participarem da solene celebração que o Papa Francisco 
presidirá na Basílica de São Pedro ou de outra missa na inten-
ção do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O fiel também de-
verá cumprir as habituais condições de confissão sacramental, 
participação na comunhão eucarística e oração nas intenções 
do Sumo Pontífice. Também se concederá a indulgência àqueles 
que dedicarem seu tempo para visitar presencial ou virtualmen-
te os irmãos idosos necessitados ou em dificuldade. Poderão 
ainda obtê-la os idosos doentes e todos os que, impossibilitados 
de saírem de casa por grave motivo, unirem-se espiritualmente 
às funções sagradas deste dia mundial. 

Arquivo pessoal

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Jair Militão da Silva e Maria Tereza Pereira com os netos: ‘os avós educam mais por meio do convívio e do testemunho de suas experiências’
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hISTórIaS DE SaBEDOrIa 
marilucia e rafael alexandro são pais da Fer-
nanda, de 10 anos, e destacam a importância 
da presença da avó Eulália na formação da 
neta. “A vovó é uma presença edificante. En-
sina, educa e protege. Confiamos nos ensina-
mentos que ela apresenta e estamos certos 
dos valores transmitidos; além da vivência da 
fé, que é um aspecto essencial que norteia os 
caminhos da nossa filha”, destacou o casal.
Fernanda também fala com carinho sobre a 
avó: “Ela me conta histórias engraçadas e expe-
riências de vida que me inspiram. A ‘vó’ já viveu 
muitas coisas e, quando ela me conta, fico feliz 
porque, quando crescer, quero ser forte e de-
terminada na busca dos meus sonhos como a 
vovó Eulália fez”, disse a pequena, que sonha 
em ser médica.

(por Roseane Welter)

TranSmISSãO DE valOrES
Eraldo dos Santos Candido, 47, é avô da Giova-
na, Yasmin, Alessandra, Felipe e Samuel. Para 
ele, a experiência de ser avô corresponde a “ser 
pai duas vezes”: “Sou muito grato a Deus e a 
Nossa Senhora pelos netos que tenho, assim 
como meus três filhos. Meus netos são a razão 
da minha vida. Busco ensinar a eles a sabedo-
ria da vida, pautado nos valores e na fé. Quero  
vê-los crescer com saúde e trilhando os cami-
nhos do bem”.

mes familiares. “Não dá para passar os valores para uma 
criança de forma teórica ou sistemática, mas pelas reações 
e comportamentos diante dos acontecimentos narrados e 
vivenciados”, completou.

A transmissão de valores, habilidades e bons hábitos 
também se dá pelo envolvimento dos netos em tarefas e 
atividades cotidianas dos avós. O mesmo acontece em re-
lação aos valores religiosos. “Quando rezamos antes das 
refeições ou de dormir, quando manifestamos a fé diante 
de alguma dificuldade ou situação difícil, ajudamos a com-
preender concretamente essa dimensão religiosa da vida”, 
destacou Silva. “Muitas vezes, alguns netos nos abordam 
com dúvidas sobre questões religiosas, pedem que expli-
quemos mais sobre algumas realidades. Eles buscam em 
nós referências sobre esse aspecto”, exemplificou.

 
FamílIa amPlIaDa

A partir da experiência pessoal e do conhecimento pro-
fissional com seus netos, tanto o pedagogo quanto a psi-
cóloga consideram fundamental para o desenvolvimento 
humano das crianças e dos adolescentes a oportunidade 
de crescer em um ambiente cujas relações não se restrin-
jam ao núcleo familiar exclusivo dos pais e dos irmãos. 
Ao contrário, deve-se valorizar a experiência da “família 
ampliada”, na qual os avós têm papel fundamental.

“Também a interação com os primos, tios e demais pa-
rentes é importante. O que ajuda a constituir a identidade 
de uma pessoa é pertencer a um grupo de referência”, afir-
mou Silva, sublinhando também o papel da comunidade 
que agrega outras famílias e amplia as possibilidades de 
relações, como é o caso da comunidade eclesial.

 
lImITES

Também é fundamental que os avós tenham clareza do 
seu papel, que não pode ser confundido com o dos pais. 
“É preciso ter cuidado para não desautorizar os pais. Eles 
são a autoridade primeira, aqueles que guiam, que têm a 
responsabilidade para ajudar os filhos a crescer e se de-
senvolver. Os avós colaboram a partir daquilo que lhes é 
próprio.”

Por outro lado, os avós não podem se esquecer de que 
também são pais e, como tais, auxiliam seus filhos como 
referência de paternidade e de maternidade, sem perder a 
consciência de que seus filhos constituem uma nova famí-
lia, que agrega valores e características herdadas por cada 
um dos esposos e, por isso, possui uma autonomia que 
precisa ser respeitada.

Pela relação afetiva própria que existe entre os netos 
e os avós, pode haver situações em que os pequenos re-
corram a estes para intermediarem ou intercederem por 
conflitos diante de decisões tomadas pelos pais. “Podemos 
aconselhá-los a dialogar com os pais, a mostrar seus argu-
mentos ou, então, ajudá-los a compreender os motivos da 
ordem recebida. Contudo, sempre respeitando a autorida-
de dos pais”, reforçou o avô.

O pedagogo reconhece que há situações familiares em 
que os avós são os responsáveis pela criação dos netos ou, 
por diversas circunstâncias, um dos avós acaba se tornando 
a referência materna ou paterna do neto, como no no caso 
da eventual ausência de uma dessas figuras. No entanto, Sil-
va enfatizou que essas são situações pontuais impostas pelas 
circunstâncias. “O problema maior é quando as crianças 
têm pais e os avós acabam assumindo esse papel”, acrescen-
tou, reforçando que a existência desses diferentes entes fa-
miliares é essencial para o desenvolvimento humano.

 
aPrEnDIzaDO 

Por fim, Silva garante que não são apenas os netos que 
aprendem com os avós, mas estes também adquirem no-
vos conhecimentos e perspectivas graças ao convívio com 
os pequenos. 

“Os netos nos revitalizam. Mesmo sem ter uma abor-
dagem mais técnica sobre o desenvolvimento da criança, 
basta a interação humana. Nós também aprendemos mui-
to na experiência com os netos. O que mais me impressio-
na nas crianças é que elas estão abertas para aprender. De-
vemos também nós aprendermos delas a ter essa abertura 
de coração”, completou o avô.

TESTEmunhOS DE avóS E nETOS

um amOr quE nãO SE ExPlICa
nely Terezinha Schefer (foto), 67, é avó do Martin 
de 2 anos e 5 meses. “Ser avó do Martin é uma 
bênção. É um amor que não se explica. Tive a 
oportunidade de vê-lo nascer, acompanhei seu 
primeiro sorriso, os primeiros passos, as primei-
ras palavras. Como avó, apresentei a ele o mar, 
o contato com a natureza, enfim, a oportunida-
de de proporcionar e presenciar as primeiras 
sensações do meu neto”, disse emocionada. 
“Foi comigo que o Martin entrou pela primeira 
vez na igreja. Lembro o olhar do pequeno para 
cada detalhe. Enquanto eu falava sobre Deus e 
Nossa Senhora, seus olhos brilhavam”, contou, 
destacando a necessidade da educação na fé e 
nos valores da vida e da verdade.

CamInhOS Da Fé
vitória Karas (foto), 86, é avó de 12 netos e bi-
savó de sete. “Meus netos são a grande riqueza 
que tenho. Todos os dias, agradeço a oportu-
nidade de ser chamada de ‘vó’. É um hino aos 
ouvidos, claro, permeado de responsabilida-
des, pois busco ensiná-los a trilhar os caminhos 
da fé e dos valores que aprendi também, com 
meus avós que já estão junto de Deus”, disse. 

rejane vitória (foto) é uma de suas netas. “Des-
de pequena, lembro-me dela me orientando 
sobre a vida. Ela me levou à igreja e me ensinou 
a rezar”, disse, pontuando os ensinamentos re-
cebidos: “Minha ‘vó’ é um exemplo, ela sempre 
buscou cultivar os valores relacionados à fa-
mília, sempre unindo e reunindo a todos nas 
datas especiais; reforçando a união e a oração 
como pilares para todos os momentos da vida”.

Steffen Eckart /Pixabay

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

RODNAE/Pexels
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Sobre os avós de Jesus, não há re-
latos nos Evangelhos canônicos. Al-
gumas das informações a respeito são 
encontradas no “Protoevangelho de 
Tiago”, um evangelho apócrifo do sé-
culo II. O texto fala dos momentos da 
vida de Nossa Senhora, o matrimônio 
dos pais Joaquim e Ana, a concepção 
da filha após 20 anos de casados, seu  
nascimento e a apresentação ao Tem-
plo de Jerusalém. Os acontecimentos 
narrados estão inseridos no contexto 
histórico de Jerusalém.

BEnEvOlênCIa DIvIna
Em hebraico, Ana exprime “graça”, 

e Joaquim equivale a “Javé prepara ou 
fortalece”. Segundo a tradição, Ana era 
filha de Achar e irmã de Esmeria, mãe 
de Isabel e avó de João Batista. Joaquim 
era um homem piedoso e muito rico, 
da origem de Davi. 

Joaquim e Ana, segundo relatos, 
eram estéreis. Não gerar filhos, para os 
judeus daquela época, era sinal da falta 
de bênção e da graça divina. Mesmo as-
sim, viviam uma vida de fé e de temor 
a Deus.

Joaquim, um dia, ao levar suas ofer-
tas ao Templo, foi repreendido por um 
homem, chamado Ruben, pelo fato de 
não ter filhos, e, por isso, não ter o di-
reito de apresentar as suas ofertas, uma 
vez que era estéril. 

Humilhado e transtornado com 
aquelas palavras, Joaquim decidiu reti-
rar-se para o deserto e, durante 40 dias 
e 40 noites, suplicou a Deus, entre lá-
grimas e jejuns, que lhe desse descen-
dentes. Ana também pediu a Deus, em 
oração, a graça da maternidade.

Padre José Roberto Abreu de Matos 
é Reitor da Basílica Menor de Sant’Ana e 
destacou em entrevista que a história de 
Joaquim e Ana se assemelha à história 
de Abraão e Sara, de Santa Isabel e ou-

São Joaquim e Sant’ana: 
escolhidos por Deus 
para gerar a virgem maria

rOSEanE WElTEr
ESPECIal Para O SãO PaulO

tros mencionados na Sagrada Escritura.
“Ambos eram estéreis e, graças à be-

nevolência de Deus, geraram já na ve-
lhice. Joaquim e Ana deram à luz uma 
filha, Mirian (Maria), que significa a 
amada, a esperada, a desejada. Ana e 
Joaquim eram piedosos e tementes a 
Deus”, detalhou.

vISITa DO anJO
O anúncio da gestação veio por 

meio da visita de um anjo que lhes 
deu a boa notícia, e Joaquim e Ana 
selaram o anúncio com um beijo 
diante da Porta Áurea de Jerusalém, 
lugar onde, segundo relatos da tradi-
ção judaica, a presença divina teria se 
manifestado, bem como o advento do 
Messias.

Maria, filha do casal, foi criada com 
o cuidado carinhoso do pai e a atenção 
amorosa da mãe, na casa situada perto 
da piscina de Betesda. No local, no sé-
culo XII, os Cruzados construíram uma 
igreja, dedicada a Ana, que ainda existe.

Quando a filha completou 3 anos, 
Joaquim e Ana levaram-na ao Templo, 
para consagrá-la em sinal de agradeci-
mento a Deus. 

“Sem dúvidas, Ana e Joaquim per-
tenciam ao grupo daqueles judeus pie-
dosos que esperavam a consolação de 
Israel, e a eles foi dada uma tarefa espe-
cial na história da salvação: foram es-
colhidos por Deus para gerar a Virgem 
Maria, que, por sua vez, é chamada a ge-
rar o Filho de Deus”, enfatizou Dom José 

OraçãO
Ó São Joaquim e Sant’Ana,
protegei as nossas famílias
desde o início promissor
até a idade madura
repleta dos sofrimentos da vida
e amparai-as na fidelidade
às promessas solenes.
Acompanhai os idosos
que se aproximam
do encontro com Deus.
Suavizai a passagem,
suplicando para aquela hora
a presença materna
da vossa Filha ditosa,
a Virgem Maria,
e do seu Filho divino, Jesus!
Amém!

Antônio Peruzzo, Arcebispo de 
Curitiba (PR) e Bispo Referen-
cial para a Pastoral da Pessoa 
Idosa da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Os textos apócrifos não 
fazem outras referências a Jo-
aquim, enquanto sobre Ana 
acrescentam que ela teria vi-
vido até os 80 anos de idade. 
Sant’Ana é considerada a pa-
droeira das mães e das viúvas, 
e é invocada nos partos difíceis 
e contra a esterilidade conju-
gal. As parturientes se diri-
gem a ela para obter de Deus 
três grandes favores: um parto 
feliz, um filho saudável e leite 
suficiente para poder ama-
mentá-lo.

mEmórIa lITúrgICa
O culto aos pais de Maria 

Santíssima e avós de Jesus sur-
giu primeiro no Oriente, de-
pois no Ocidente, e, ao longo 
dos séculos, foi recordado em 
diferentes datas. Em 1481, o 
Papa Sisto IV introduziu a fes-
ta de Sant’Ana no Breviário Romano, 
estabelecendo a data da sua memória 
litúrgica em 26 de julho, que segun-
do a tradição é considerado o dia da 
sua morte. Em 1584, o Papa Gregório 
XIII incluiu a celebração litúrgica de 
Sant’Ana no Missal Romano. Em 1510, 
o Papa Júlio II inseriu, no calendário 

litúrgico, a memória de São Joaquim, 
em 20 de março; depois, a data foi 
mudando várias vezes, nos séculos se-
guintes. Com a reforma litúrgica, após 
o Concílio Vaticano II, em 1969, os 
pais de Maria foram unidos em uma 
única celebração, no dia  26 de julho.

(Com informações de Vatican News) 

Reprodução
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Uma sala de concerto comporta, em 
média, 1,4 mil pessoas. A Sala São Paulo, 
uma das mais conhecidas do Brasil, tem 
1.498 lugares. Apresentações com salas lo-
tadas já vinham sendo uma realidade no 
País, mas o que muitas orquestras não es-
peravam era realizar uma única apresenta-
ção para 85 mil pessoas. 

Essa experiência foi vivida pela Or-
questra Ouro Preto, que reuniu, em sua 
primeira live, cerca de 10 mil pessoas ao 
mesmo tempo e 85 mil no total. “Na nossa 
última live, que aconteceu semana passa-
da, tínhamos cerca de 1,8 mil pessoas nos 
acompanhando ao mesmo tempo e mais 
de 10 mil no fim da apresentação. Isso 
num contexto em que as pessoas já estão 
cansadas das lives”, disse, em entrevista ao 
O SÃO PAULO, o maestro Rodrigo Tof-
folo, regente e diretor artístico da Orques-
tra Ouro Preto.

As transmissões exigem das orquestras 
uma atualização constante de repertório 
e as obrigam a pensar ainda mais na re-
cepção do público. A Orquestra Sinfônica 
Brasileira, por exemplo, inovou, apresen-
tando ao público concertos de músicas ro-
mânticas, brasileiras e, na quinta-feira, 22, 
apresentará um noneto de cordas e sopros, 
tudo gratuito. Já a Orquestra Ouro Preto 
prepara uma apresentação virtual em que 
o repertório será escolhido pelo público, 
ao vivo.

aDaPTaçãO
Quando conversou com a reportagem 

em setembro de 2020, Emmanuele Bal-
dini, maestro italiano, violinista e spalla 
da Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo (Osesp), falou sobre as dificuldades 
em celebrar os 250 anos de Beethoven, 
previstos para 2020, que foram prorroga-
dos para 2021. 

Isso porque o streaming, ou seja, a 
transmissão em tempo real, foi se tornan-
do uma realidade ao longo do tempo e, 
num primeiro momento, as orquestras ti-
veram que improvisar formas de dar con-
tinuidade às apresentações.

“Num primeiro momento, tivemos 
muitas dúvidas e, como os encontros es-
tavam proibidos, começamos a realizar 
gravações domésticas. Como conciliar 
isso, porém, quando, na apresentação ao 
vivo, é o maestro que dá as coordenadas? 
Por outro lado, foi muito bonito ver os 
músicos em suas próprias casas. Saímos 
da nossa zona de conforto. A sala de con-
certo é nosso habitat e as relações mu-
dam quando o formato muda”, explicou 
Toffolo.

O maestro salientou que a arte foi mui-
to importante durante a quarentena. “Foi 
a arte, em grande medida, que ajudou as 
pessoas a permanecerem em casa. E quan-
do falo arte, refiro-me a todos os tipos de 
arte”, disse, apontando para o fato de que 
houve, também, um movimento de per-
cepção dos processos artísticos e não só do 
resultado. “Em minha opinião, as pessoas 
perceberam que há muita coisa por trás do 
controle remoto”, continuou.

Toffolo disse que o streaming veio num 
segundo momento. “Fazer transmissão ao 
vivo também foi um desafio, pois requer 
mais qualidade e precisão. Nenhuma or-
questra hoje, no Brasil, tem estrutura e or-
çamento suficiente para fazer boas trans-
missões e, por isso, a sensibilidade dos 
patrocinadores foi essencial.”

Ele disse, ainda, que foi um processo 
de encontro de novos profissionais e com-
petências. “Por exemplo, as pessoas que 
ficavam na mesa de corte tinham que ser 
acompanhadas por uma maestrina, pois 
não sabiam qual seria o próximo instru-
mento a ser tocado”, explicou.

O maestro lembrou, ainda, que até 
os erros são mais relativizados num con-

certo presencial, enquanto nas gravações 
tudo fica registrado e erros são mais per-
ceptíveis.

“Outra mudança foi a do repertório, 
pois fazíamos turnês com o mesmo re-
pertório por meses e, nas transmissões  
on-line, é preciso renová-lo constantemen-
te”, completou.

Outra vantagem das transmissões é o 
fato de pessoas de todos os lugares acom-
panharem as apresentações. “Isso dá pos-
sibilidade a quem nunca pode ir ao teatro”, 
disse Toffolo.

Embora existam muitas vantagens, 
o regente da Orquestra Ouro Preto dis-
se, porém, que não vê a hora de voltar 
às apresentações presenciais. “Algumas 
mudanças nos ajudaram a refletir e agir 
como artistas da música. Aprendemos a 
importância de formar um público e de 
sentir a sua recepção, ou seja, de nos apro-
ximarmos das pessoas que nos escutam. 
Devemos ser mais cuidadosos com o re-
pertório, com a maneira de tocar, com a 
interação, com as redes sociais”, disse.

rECEPTIvIDaDE 
Gregório Tavares é diretor executivo 

da Fundação Orquestra Sinfônica Brasi-
leira. Ele falou sobre os desafios que a pan-
demia criou para as orquestras, sobretudo 
ao longo de 2020. 

“Foi preciso fazer todo o trabalho ar-
tístico remotamente. Muitas adaptações 
foram necessárias, inclusive com a capaci-
tação de profissionais de audiovisual para 
a produção de conteúdos musicalmente 
interessantes, com cada músico gravando 
de sua própria casa”, disse à reportagem.

Para ele, a adaptação por parte dos 
músicos para que fosse possível realizar 
os conteúdos artísticos com eles mesmos 
tocando e realizando as gravações, ex-
plorando as múltiplas e novas funções de 
cada um, foi um dos principais trabalhos. 

Tavares salientou a dificuldade em 

conseguir fazer música a distância. “O 
músico (de orquestra, principalmente) 
precisa estar junto, é um organismo pul-
sante e coletivo. Pouco a pouco, porém, 
fomos conseguindo criar dinâmicas pos-
síveis de fazer a coletividade acontecer, 
mesmo no distanciamento. Hoje, estamos 
realizando um modelo de gravação com 
as pessoas reunidas (seguindo rigorosos 
protocolos de segurança), o que é motivo 
de muita alegria para todos os envolvidos”, 
continuou.

Ao ver o engajamento e o retorno das 
plataformas da orquestra ganhar novos 
contornos e dimensões, o diretor viu o 
cenário se transformar e afirma que a re-
ceptividade do público foi surpreendente.

“Podemos afirmar que nos unimos 
e nos fortalecemos coletivamente. Por 
meio de diálogos frequentes e constantes, 
pudemos buscar o acolhimento entre nós 
mesmos e o acolhimento do público, que 
desde o início da pandemia tem sido mui-
to generoso e carinhoso em cada conteú-
do que veiculamos nos palcos virtuais da 
orquestra”, afirmou. 

Para Tavares e os demais membros 
da orquestra, é extremamente motivador 
ler cada mensagem, cada comentário re-
cebido diariamente durante os concertos 
digitais, nos bate-papos on-line que são re-
alizados nas plataformas: “É um espaço de 
trocas novo e que nos aproximou das pes-
soas, mesmo no distanciamento social”. 

A Orquestra Sinfônica Brasileira tem 
realizado gravações presenciais, mas sem 
o público presente fisicamente. “Nossa ex-
pectativa é que poderemos voltar a receber 
o público de maneira gradual a partir do 
mês de setembro. Estamos bastante felizes 
e animados com essa perspectiva. De todo 
modo, nosso plano é continuar gravando 
conteúdos on-line e manter o contato com 
o público presencial, mas também virtual, 
o que permite o acesso a pessoas em diver-
sas regiões do País e do mundo.”

Orquestras sinfônicas se
reinventam durante a pandemia 
e encontram o público pelas telas

naYá FErnanDES
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A exposição “Amor e Espe-
rança – O Cântico dos Cânticos 
e o Apocalipse”, do artista sacro 
Guto Godoy, 24 anos, acontece 
na Sala MAS na Estação Tiraden-
tes do Metrô (Linha 1 – Azul). 
Com entrada gratuita para todos 
os usuários do Metrô, a mostra 
continua até dia 12 de setembro, 
de terça-feira a domingo, das 11h 
às 17h. 

Com curadoria da museóloga 
do Museu de Arte Sacra (MAS), 
Beatriz Cruz, e do próprio ar-
tista, as quase 40 obras expostas 
trazem elementos de ambos os 
livros da Sagrada Escritura por 
meio de técnicas diversas que 
empregam o uso do guache, têm-
pera, gesso e gravação sobre aço.

a TEmáTICa
A respeito da junção de dois 

textos bíblicos que para muitos 
não dialogam, Godoy inicia di-
zendo que o “Cântico dos Cânti-
cos celebra o amor de Deus pelo 
seu povo eleito, quando lido em 
chave judaica, e o amor de Cris-
to pela sua Igreja, [quando lido] 
em chave cristã. Já o Apocalipse, 
livro da Revelação, ao contrário 
do que é popularmente dissemi-
nado, não é uma premonição do 
fim do mundo, mas, sim, o livro 
que quer animar a esperança dos 
discípulos de Jesus”.

O artista acredita que jun-
tá-los neste momento de pan-
demia foi uma ação do Espírito. 
“Acho que foi o Espírito quem 
convidou a ler esses dois livros 
em chave histórica mesmo, be-
bendo naquilo que Ele represen-
tou para o povo hebreu e para os 
primeiros cristãos, procurando 
perscrutar [buscar] dentro des-
ses livros o que eles têm a dizer 
hoje para nossa experiência de 
fé”, afirma o artista. 

Para Godoy, destacar na arte 
o amor e a esperança presentes 
nesses livros, em meio ao atual 
contexto de distanciamento e 
isolamento social, é ainda mais 
forte como chave da cultura 

SOBrE guTO gODOY
O artista sacro Guto Godoy nasceu em Assis (SP). Bacharel em 

Artes Visuais pelo Centro Acadêmico Belas Artes de São Paulo, 
cursou Arquitetura e Arte para a Liturgia no Pontifício Ateneo 
Sant’Anselmo in Urbe, em Roma. Teve por mestre o maior nome 
da Arte Sacra brasileira do último século, Claudio Pastro (1948-
2016). Executa desde 2010 projetos para igrejas, adequação do 
espaço de culto, pinturas murais, azulejos, esculturas e ilustra-
ções. 

Para ele, expor no Museu de Arte Sacra é a realização de um 
sonho. “A primeira vez que estive em São Paulo, aos 15 anos, para 
fazer a primeira visita ao ateliê do Pastro, fui antes ao Museu. Ma-
ravilhei-me e sonhei em expor nesse espaço. Agora o sonho se 
concretizou”, partilha Godoy. 

amOr E ESPErança
O Cântico dos Cânticos e o apocalipse

MOSTRA, COM 
OBRAS DO JOVEM 
ARTISTA SACRO 
GUTO GODOy, PODE 
SER VISTA NA SALA 
MAS DA ESTAçãO 
TIRADENTES 
DO METRô

Ira rOmãO
ESPECIal Para O SãO PaulO

humana. “Todos os povos sempre vão 
beber na arte, na beleza, no elemento 
artístico e nesse sentimento de amor e 
de esperança, que é o que mantém a ci-
vilização, a vida das pessoas como uma 
continuidade, que possibilita viver”, 
narra.

O jovem artista também frisa que 
ambos os livros são muito simbólicos e 
que a linguagem do sagrado é o símbolo, 
lembrando que Jesus sempre falou por 
meio de imagens e parábolas. Por isso, 
pensar essa relação entre eles é essencial, 
não só para o artista, mas para todo o 
povo cristão. 

Ele também acredita que, neste mo-
mento tão atípico da história humana, 

suas obras possibilitam “um repouso e 
refrigério diante de tanta desumaniza-
ção, negacionismo e pecado”. 

Quem concorda com o artista é a 
usuária do Metrô, Maria de Lourdes. 
Ao passar pela estação, ela viu o cartaz 
da mostra, cujo tema lhe chamou a aten-
ção. “Quem não quer escutar sobre amor 
e esperança? É um convite à meditação, 
são ícones que temos para meditar. Se 
eu pudesse, teria um quadro desses em 
casa”, comenta. 

Júlia Pereira, 18, que nunca havia 
visitado uma exposição, se sentiu atraí-
da por se tratar de arte sacra. “Acho que 
todos temos um pouquinho de fé. Eu te-
nho. Essa obra aqui é como se tudo esti-

vesse interligado”, diz a jovem, apontan-
do para a pintura feita em têmpera sobre 
cartão “Estavam segurando os ventos 
nos quatro cantos da terra” (Ap 7,1). 

O quE ESPErar Da mOSTra
Além de pinturas, entre as obras 

há uma escultura, um crucifixo fei-
to de madeira e gesso patinado. 

Godoy revela que esses e ou-
tros trabalhos que compõem 

a mostra, embora não sejam 
elementos descritos oficial-
mente nos livros represen-
tados, foram incluídos por-
que dialogam com eles. 

“A cruz, de maneira 
geral, é a concretização do 
capítulo 1º do Apocalipse, a 
testemunha fiel. O testemu-
nho da fidelidade de Jesus 
Cristo é a entrega plena no 

alto da cruz”, comenta Godoy.
Outra obra incluída – e 

que para o artista é a mais bela 
da exposição –, foi a figura do 

Pantokrator, que em grego significa 
“Senhor de tudo”. 
“É o Cristo sentado trazendo o livro 

da vida na mão esquerda e abençoando 
com a mão direita. É a imagem do retor-
no de Cristo, que é a esperança mantida 
viva pelo livro do Apocalipse”, detalha o 
autor.

Ir com “disponibilidade de espírito, 
com o coração aberto para contemplar 
com os olhos aquilo que a fé apresenta ao 
coração e a razão” é a primeira sugestão 
de Godoy a quem for visitar a mostra.

“Na exposição, o visitante encontrará 
o resultado de uma experiência de fé e 
mística que é um convite a todos os cris-
tãos de tomar proximidade com Aquele 
que é o centro das nossas vidas, que nos 
ama e nos dá esperança”, expõe.

Godoy ainda recomenda que o visi-
tante tenha contato com a Sagrada Es-
critura, seja antes, durante ou depois de 
prestigiar a mostra. “Até proponho que, 
se tiver acesso à Bíblia no celular, acom-
panhe a mostra procurando os versícu-
los que estão ali citados”, sugere. 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Poucos dias depois da internação, 
por uma cirurgia intestinal, o Papa Fran-
cisco fez um alerta a todos os fiéis: tomar 
cuidado com o “perigo de deixar-se levar 
pelo frenesi do fazer”. Na oração do An-
gelus do domingo, 18, ele falou a respeito 
do ensinamento “precioso” de Jesus so-
bre a necessidade de dar tempo ao corpo 
para se recuperar do cansaço.

“Jesus se preocupa com o cansaço fí-
sico e interior [dos discípulos]”, disse o 
Papa. Isso porque Jesus não quer que eles 
caiam na “armadilha do ativismo”, ou 
seja, não deseja que se deixem levar por 
ocupações demais, esquecendo-se de dar 
tempo a si mesmos e às coisas de Deus.

É preciso evitar a lógica em que “a 
coisa mais importante são os resultados 
que obtemos e o sentir-se protagonistas 
absolutos”, afirmou. “Quantas vezes isso 
ocorre também na Igreja: estamos ocu-
pados, corremos, pensamos que tudo 
depende de nós e, no fim, arriscamos 
esquecer Jesus, e colocamos sempre nós 
mesmos no centro”, alertou o Pontífice.

Para descansar de verdade, disse ele, é 
preciso “retornar ao coração das coisas”. 
É necessário “parar um pouco, estar em 
silêncio, rezar, para não passar da corrida 
do trabalho à corrida das férias”.

O Papa Francisco manifestou pesar 
pelas enchentes que estão atingindo a 
região da Renânia, na Alemanha, ao lon-
go dos últimos dias. Já foram registradas 
mais de 170 mortes. As autoridades con-
sideram esta a maior tragédia do país em 
quase 60 anos.

Em telegrama enviado em nome do 

Papa, o Secretário de Estado, Dom Pie-
tro Parolin, afirmou que Francisco ficou 
“profundamente comovido” com as notí-
cias vindas da Alemanha. “Sua Santidade 
recorda na oração as pessoas que perde-
ram a vida e expressa aos familiares a sua 
profunda solidariedade”, diz a mensagem.

“Ele reza especialmente pelas pesso-

as que ainda estão desaparecidas, pelos 
feridos e pelos que sofreram danos ou 
perderam os próprios bens por forças da 
natureza”, acrescenta o Cardeal Parolin. 
“Papa Francisco implora sobre todos a 
ajuda e a proteção de Deus.”

Fortes chuvas têm feito rios transbor-
darem em áreas da Alemanha e da Bél-

gica na última semana. Na Alemanha, 
que foi mais atingida, 158 pessoas mor-
reram e mais de 1,3 mil pessoas estavam 
desaparecidas até a terça-feira, 20. Na 
Bélgica, 31 morreram e 70 estão desapa-
recidas. Também partes da Holanda, da 
França e de Luxemburgo têm tido alaga-
mentos. (FD)

Pesar e orações pelas enchentes na alemanha

Cuidado com o frenesi dos afazeres, alerta o Papa
FIlIPE DOmInguES

ESPECIal Para O SãO PaulO

Nesse sentido, Jesus sempre se apre-
sentava às multidões e era disponível, 
mas, antes de fazer qualquer coisa, “se 
retirava em oração, em silêncio, na inti-
midade com o Pai”.

COmPaIxãO E COnTEmPlaçãO
O Papa se referia ao Evangelho do 

último domingo, tirado de São Marcos 
(6,30-34). Nesse mesmo relato, após Je-
sus incentivar os discípulos a se afasta-
rem para descansar, Ele também perce-
be, em seguida, que a multidão os havia 

acompanhado, e esperava sedenta por 
sua pregação.

A partir daí, Ele resolve retomar o 
encontro com o povo. Nas palavras do 
Santo Padre, Jesus teve compaixão por 
essas pessoas, “que é o estilo de Deus, 
um estilo de proximidade, de compaixão 
e ternura”, disse.

Embora isso possa parecer uma con-
tradição com o ensinamento inicial, so-
bre o repouso, Francisco afirma que, em 
vez disso, as duas coisas se completam. 

“A compaixão nasce da contem-

plação. Se aprendemos a descansar de 
verdade, tornamo-nos capazes de nos 
comover, isto é, de não nos deixarmos 
levar por nós mesmos e pelos afazeres, e 
dar-nos conta dos outros, das suas feri-
das, das suas necessidades”, comentou o 
Pontífice. 

rECuPEraDO Da CIrurgIa
Após dez dias de internação no Hos-

pital Gemelli, em Roma, o Papa Francis-
co recebeu alta no dia 14, e voltou para 
a Casa Santa Marta, no Vaticano. Ele se 
recuperou bem de uma cirurgia para 
retirada de parte do intestino, por causa 
de uma diverticulite que lhe causava des-
conforto.

Durante o período de internação, o 
Papa celebrou missas com funcionários 
e pacientes do hospital, além de cami-
nhar pelos corredores e visitar doentes, 
especialmente crianças em tratamen-
to de câncer. Ele disse ter rezado de 
maneira especial por todas as pessoas 
doentes. No fim de semana, ele rezou 
o Angelus uma vez, da sacada de seu 
andar.

Antes de voltar ao Vaticano, o Papa 
fez uma breve visita à Basílica de Santa 
Maria Maior, no centro de Roma – onde 
costuma ir, sempre que faz uma viagem 
ao exterior –, para agradecer a Nossa Se-
nhora o bom andamento da cirurgia.

Vatican Media
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Com a promulgação da carta apostó-
lica na forma de motu proprio Traditionis 
custodes, na sexta-feira, 16, o Papa Fran-
cisco alterou as normas que regulamen-
tavam a possibilidade de celebrar missas 
segundo o rito anterior ao Concílio Vati-
cano II. 

Com essa decisão, tomada após uma 
ampla consulta aos bispos do mundo in-
teiro, Francisco revoga a legislação ante-
rior, promulgada por seu predecessor, o 
Papa Emérito Bento XVI, que possibilitava 
a todos os sacerdotes celebrarem a Liturgia 
pré-conciliar como “forma extraordinária 
do Rito Romano”. Agora, a responsabilida-
de de regulamentar o uso da forma antiga 
volta a ser exclusiva dos bispos em suas 
respectivas dioceses.

 
rEFOrma lITúrgICa

A partir da reforma litúrgica decorren-
te do Concílio Vaticano II (1962-1965) e 
da promulgação de um novo Missal Ro-
mano por São Paulo VI, em 1969, a forma 
ordinária do Rito Romano passou a ser 
a que é celebrada atualmente na maioria 
das igrejas católicas de rito latino. Já a for-
ma anterior, chamada informalmente de 
“missa tridentina”, nunca foi abolida, mas 
não possuía normas detalhadas quanto ao 
seu uso.

Naquela época, grupos de clérigos se 
opuseram à reforma litúrgica. Entre esses, 
destaca-se o Bispo Marcel Lefebvre, que 
liderou um movimento que não apenas 
se recusava a celebrar a forma litúrgica 
pós-conciliar, como questionava a legiti-
midade do Vaticano II, rompendo a plena 
comunhão com a Santa Sé.

Em 1984, São João Paulo II concedeu 
a autorização excepcional para que gru-
pos de sacerdotes pudessem celebrar na 
forma antiga do rito em casos específicos. 
Em 1988, constituiu a Pontifícia Comissão 
Ecclesia Dei, que regulamentava tais gru-
pos. Posteriormente, com o motu proprio 
Summorum Pontificum, de 2007, Bento 

estender o uso da “forma extraordinária” 
a toda a Igreja, Bento XVI se apoiava na 
convicção de que tal medida não colocaria 
em dúvida a autoridade do Concílio Va-
ticano II, esperando que “as duas formas 
de uso do Rito Romano poderiam se enri-
quecer mutuamente”.

O Papa também manifesta tristeza 
com os abusos nas celebrações litúrgicas 
“de um lado e do outro” e lamenta o “uso 
instrumental” do Missal de 1962 para a 
“afirmação infundada e insustentável de 
que ele traiu a Tradição e a ‘verdadeira 
Igreja’”. Francisco sublinha que duvidar 
do Vaticano II “significa duvidar das pró-
prias intenções dos padres, que exerceram 
solenemente seu poder colegial cum Petro 
et sub Petro [com Pedro e sob Pedro] no 
Concílio Ecumênico, e, em última análi-
se, duvidar do próprio Espírito Santo que 
guia a Igreja”.

 
rESPOnSaBIlIDaDE DOS BISPOS

No primeiro artigo do motu proprio, 
Francisco afirma que os livros litúrgicos 
emitidos por Paulo VI e João Paulo II após 

o Concílio são “a única expressão da lex 
orandi [a Lei de como se deve orar] do 
Rito Romano”.

Em seguida, o Pontífice diz que é 
“competência exclusiva” do bispo autori-
zar o uso do Missal Romano de 1962 na 
sua diocese, assim como a responsabilida-
de sobre os grupos existentes e de assegu-
rar que esses “não neguem a validade do 
Vaticano II e do magistério dos sumos 
pontífices”. 

Também caberá aos bispos indicar um 
ou mais lugares onde essa forma litúrgica 
pode ser celebrada. Proíbe, porém, que 
sejam em igrejas paroquiais, assim como 
não devem ser instituídas novas paróquias 
pessoais para esse fim.

 
OuTraS DETErmInaçõES   

O Papa também prescreve que os bis-
pos locais verifiquem se as comunidades 
já estabelecidas para as celebrações no rito 
antigo “são eficazes para o crescimento es-
piritual” e determine se devem ou não ser 
mantidas. Também fica proibida a criação 
de novos grupos para essa finalidade.

O motu proprio diz que as missas se-
gundo a forma antiga devem seguir as 
leituras “proclamadas na língua verná-
cula [idioma local], utilizando traduções 
da Sagrada Escritura aprovadas para uso 
litúrgico pelas respectivas conferências 
episcopais”.

O texto também prevê a criação de 
um delegado diocesano selecionado pelo 
bispo para supervisionar o cuidado pasto-
ral dos grupos. Os sacerdotes ordenados 
após 16 de julho de 2021 que desejarem 
celebrar segundo a Liturgia pré-conciliar 
devem apresentar um pedido formal ao 
bispo diocesano, que, por sua vez, consul-
tará a Sé Apostólica antes de conceder a 
autorização. Os padres que já celebravam 
a “forma extraordinária” devem pedir 
autorização ao seu bispo diocesano para 
“continuarem a usufruir desta faculdade”.

A partir desse motu proprio, os insti-
tutos que antes eram de competência da 
Pontifícia Comissão Ecclesia Dei passam 
para  os cuidados da Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada e Socieda-
des de Vida Apostólica.

O que muda com as novas decisões
do Papa sobre o rito antigo da missa?

FErnanDO gErOnazzO
osaopaulo@uol.com.br

A Igreja Católica no mundo é cons-
tituída de 24 igrejas autônomas, sendo 
uma de rito latino e 23 de rito oriental. 

O rito latino predominante é o Roma-
no, que, ao longo dos séculos, ganhou 
variações. Em 1570, São Pio V promulgou 
a reforma litúrgica decorrente do Concílio 
de Trento, na qual estabeleceu um único 
Missal Romano para toda a Igreja Latina, 
abrindo exceção apenas para ritos que 
existissem ininterruptamente por, pelo 
menos, 200 anos e que ainda são utilizados 
em alguns lugares e ocasiões. São esses:

  rito ambrosiano, utilizado na Arqui-
diocese de Milão;

  rito moçárabe, oriundo dos árabes 
convertidos ao Cristianismo na Es-
panha. É próprio da Catedral de To-
ledo e, desde 1993, pode ser usado 
em todo o território espanhol;
  rito Bracarense, atualmente, de uso 
restrito a algumas festas na Catedral 
de Braga, em Portugal; 
  ritos das ordens religiosas, na ver-
dade, são variações históricas do 
Rito  Romano, que não foram extin-
tas após o Vaticano II, mas que prati-
camente caíram em desuso, como o 
Beneditino, o Dominicano, o Cartu-
cho, o Carmelita, entre outros. 

 
Há, ainda, variações recentes  
do Rito Romano:

  uso do Ordinariado anglicano, de-
riva de uma variação aprovada em 
1980 e, desde 2015, compõe o Mis-
sal utilizado pelo ordinariado pes-
soal criado para as comunidades de 
origem anglicana que restabelece-
ram a comunhão plena com a Igreja 
Católica;
  uso zairense, aprovado em 1988, 
para as dioceses da atual República 
Democrática do Congo, incorpo-
ra elementos da cultura da África 
Subsaariana.

rITO laTInO

XVI estendeu o uso dessa forma 
litúrgica para toda a Igreja Latina 
em caráter extraordinário.

 
DESEJO DE COmunhãO

Na carta que acompanha o 
documento, o Papa Francisco 
explica que as concessões esta-
belecidas por seus predecessores 
para o uso do antigo Missal foram 
motivadas, sobretudo, “pelo dese-
jo de favorecer a recomposição do 
cisma com o movimento liderado 
pelo Bispo Lefebvre”. O Santo 
Padre reconhece as “justas aspi-
rações” dos fiéis que solicitavam 
o uso da Liturgia pré-conciliar, e 
que havia, portanto, “uma razão 
eclesial de recomposição da uni-
dade da Igreja”.

Francisco ressaltou que ao 

Venerável Ordem Terceira do Carmo
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Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer falou 
das novas decisões do Papa Francis-
co sobre o uso da forma antiga do 
Rito Romano, publicadas na sexta-
feira, 16 (leia mais na página 18).  

O Arcebispo de São Paulo ressal-
tou que “a Liturgia é a mais alta for-
ma de oração da Igreja, sob a com-
petência do Magistério da Igreja, e 
suas prescrições devem ser inteira-
mente respeitadas por todos, como 
sinal de comunhão de fé na mesma 
Igreja de Cristo”. Confira a íntegra 
a seguir. 

O SãO PaulO – O que significam, na 
prática, as novas determinações do 
Papa Francisco sobre o uso da for-
ma extraordinária do rito romano?

Cardeal Odilo Pedro Scherer – O 
Papa é o legislador supremo da Igre-
ja e, mediante o recente motu proprio 
Traditionis custodes, ele fez mudanças 
na legislação sobre a Liturgia, espe-
cificamente sobre o uso da forma 
pré-conciliar do Rito Romano. Des-
de 2007, por uma concessão do Papa 
Bento XVI, a forma pré-conciliar 
esteve liberada para qualquer padre, 
dentro de determinados requisitos. 
Agora, esse uso ficou bem mais res-
trito e, sobretudo, a vigilância sobre 
o seu uso voltou novamente para a 
responsabilidade direta dos bispos 
diocesanos.

 
O que motivou essa decisão do Pon-
tífice?

Foi a constatação, após consul-
ta ao episcopado da Igreja, de que a 
concessão dada a alguns grupos de 
usarem “de maneira extraordinária” a 
forma da Liturgia pré-conciliar estava 
sendo motivo de discórdia e divisão 
na Igreja. De fato, a questão se tornou 
um problema sério para a unidade 
da Igreja e passou a ser, para certos 
grupos, uma expressão da sua não 
aceitação do Concílio e da autoridade 
da própria Igreja. As mudanças ago-
ra introduzidas têm a finalidade de 
promover a reforma litúrgica querida 
pelo Concílio Vaticano II e de salva-
guardar a unidade da Igreja.

 
há grupos que afirmam que a refor-
ma litúrgica implementada após o 
Concílio vaticano II ‘rompeu com a 
Tradição’. Como a reforma pode ser 
o motivo de discórdia e divisão na 

Igreja e objeto de rejeição de um 
concílio inteiro?

Seria bom perguntar: Qual “tra-
dição”? É questão do uso da língua 
latina? Ou de certo jeito de celebrar o 
rito? Das vestes litúrgicas? A afirma-
ção de “ruptura com a Tradição” não 
se sustenta. O rito e a forma da cele-
bração evoluíram ao longo da histó-
ria da Igreja e foram inculturados em 
diversos ambientes culturais. E isso 
não rompeu a verdadeira Tradição da 
Igreja em relação à celebração dos sa-
cramentos que, em formas rituais di-
versas, manteve-se fiel à expressão da 
fé recebida dos apóstolos. O apego a 
formas passadas do rito ou a aspectos 
particulares como a língua, as vestes 
e certas tradições culturais pode ser 
motivo de divisão e cisma, quando se 
nega à Igreja a autoridade legítima de 
estabelecer a forma da celebração e 
se pretende que um grupo particular 
tenha maior autoridade e competên-
cia para estabelecer o certo e o errado 
na Igreja do que um inteiro episco-
pado num concílio ecumênico, por 
exemplo. O problema, de fato, é mais 
profundo e se refere à falta de reco-
nhecimento da autoridade da Igreja 
e da legitimidade e competência do 
Concílio Vaticano II.

 
na carta enviada aos bispos para 
apresentar o motu proprio, o Papa la-
mentou que sejam cometidos abusos 
litúrgicos tanto na missa pós-conci-
liar quanto em relação à forma anti-
ga. Como enfrentar esses desafios?

É preciso distinguir e entender 
bem o que são esses “abusos” e cir-
cunscrevê-los com objetividade. Nem 
tudo o que se divulga como “abuso” 
é, de fato, abuso litúrgico. Abusos 
devem ser sempre evitados e corrigi-
dos, e a formação litúrgica do povo, 
dos clérigos e demais encarregados 
do serviço litúrgico nas comunida-
des precisa ser uma ação constante 
na Igreja, sob a autoridade dos bis-
pos diocesanos, que são os autênti-
cos “guardiões da Tradição da Igreja”, 
como recorda o Papa no motu proprio; 
eles são os “moderadores, promotores 
e cuidadores de toda a vida litúrgica 
em suas dioceses”. Algum abuso litúr-
gico, contudo, não pode ser pretexto 
para rejeitar a inteira reforma litúrgi-
ca do Vaticano II.

 
qual é o papel da liturgia como ex-
pressão da unidade da Igreja?

Temos um trocadilho consagrado 
na Teologia e na Tradição da Igreja: 
“lex orandi, lex credendi; lex credendi, 

lex orandi”. Ou seja: nossa oração se-
gue a fé; nossa fé se expressa pela ora-
ção. Portanto, a oração nunca deve ser 
dissociada da autenticidade da fé; e a 
fé verdadeira deve ser manifestada na 
oração. A Liturgia é a mais alta forma 
de oração da Igreja e, por isso mesmo, 
está sob a competência do Magistério 
da Igreja e suas prescrições devem ser 
inteiramente respeitadas por todos, 
como sinal de comunhão de fé na 
mesma Igreja de Cristo.

 
Como serão implementadas essas 
novas determinações na arquidio-
cese de São Paulo?

Elas já passaram a valer imediata-
mente após a publicação do motu pro-
prio nos órgãos oficiais de divulgação 
da Santa Sé. Na Arquidiocese de São 
Paulo, vamos divulgar as novas dispo-
sições do motu proprio Traditionis cus-
todes para que sejam conhecidas e aco-
lhidas por todos. Além disso, teremos 
de retomar a formação litúrgica, con-
forme é desejado pelo Concílio Vati-
cano II. Uma das recomendações mais 
insistentes da reforma litúrgica é a boa 
formação litúrgica, para que o povo de 
Deus participe ativa, consciente e pie-
dosamente das ações litúrgicas e tire o 
máximo proveito delas.

Cardeal Odilo Pedro Scherer

‘as mudanças agora introduzidas
têm a finalidade de salvaguardar
a unidade da Igreja’

FErnanDO gErOnazzO
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A cerimônia de abertura da 32ª 
edição dos Jogos Olímpicos de Ve-
rão acontece na sexta-feira, 23, mas o 
mundo já vivencia oficialmente o “es-
pírito olímpico” desde o dia 16 com a 
Trégua Olímpica, que se estenderá até 
12 de setembro.

A Trégua Olímpica é uma resolu-
ção aprovada pelos países-membros 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) que propõe a paralisação de 
todos os conflitos no período entre sete 
dias antes da cerimônia de abertura da 
Olimpíada e sete dias após o encerra-
mento da Paralimpíada.

De acordo com o Comitê Olímpico 
Internacional (COI), a Trégua Olímpi-
ca tem o “objetivo de proteger os inte-
resses dos atletas e do esporte em geral, 
além de encorajar a busca por soluções 
pacíficas e diplomáticas para os confli-
tos pelo mundo”, e, ainda, mobilizar os 
jovens “para promover o ideal olímpi-
co, usar o esporte para ajudar a cons-
truir pontes entre comunidades em 
conflito e, de maneira mais geral, criar 
uma janela de oportunidade para o  
diálogo e a reconciliação”. 

 
hISTórICO

A Trégua Olímpica tem suas ori-

Jogos Olímpicos:
tempo de paz, superação e fé

DanIEl gOmES
osaopaulo@uol.com.br

graCE mCCallum (Eua)
Aos 18 anos, a jovem norte-america-

na irá para a primeira olimpíada de sua 
carreira, com a equipe feminina de ginás-
tica artística. Grace é filha de Sandy e Ed 
McCallum, e tem cinco irmãos. A família é 
engajada nas atividades da Paróquia San-
ta Elizabeth Ann Seton, na cidade de Isan-
ti, mas também frequenta a Igreja de São 
Patrício, em Oak Grove. Em uma entrevista 
à revista Central Minnesota Catholic, em 
2019, Grace disse que jamais viaja sem car-
regar seu Terço e uma cruz que ganhou de 
sua avó. Sandy contou que toda a família 
valoriza o poder da oração e acredita que 
ter uma vida orante ajuda Grace a ser uma 
pessoa concentrada em seus objetivos. 

érICa SEna (BraSIl)
Ao cruzar a linha de chegada nos Jogos 

Rio 2016 na 7ª posição na prova de 20km 
da Marcha Atlética, Érica Sena ajoelhou-se 
e fez o conhecido gesto de gratidão a Deus 
pelo desempenho em sua primeira partici-
pação olímpica. Em 2017, 2018 e 2019, foi 4º 
colocada em mundiais, além de medalhista 
de bronze no Pan de Lima 2019. Érica cons-
tantemente faz uso das redes sociais para 
agradecer a Deus: “Tudo faz sentido e se 
não tivesse acontecido tudo isso esse ano  
(#covid19), eu já teria competido em #tokyo, 
mas o cara lá de cima falou que #não e eu 
fiquei muito chateada, mas muito mesmo. 
Mas aceitei, porque quem manda na minha 
vida é Ele e vai ser sempre assim. Agradecer 
as bênçãos que Ele me deu e as que não me 
deu também. Dele e para Ele são todas as 
coisas”, escreveu em agosto de 2020.

Aos 36 anos e recuperada de uma lesão 
que a deixou fora das competições por oito 
meses, Érica Sena é apontada como uma 
das favoritas ao pódio nos Jogos de Tóquio.

PElO FIm DOS COnFlITOS
O apelo pela paz apresentado pela 
Trégua Olímpica pode fazer a dife-
rença para muitas pessoas que vi-
vem em áreas de conflito e sob per-
manente risco de vida.
Em 2020, conforme dados da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU):

  160 milhões de civis viviam em 
áreas de tensão;
  Mais de 99 milhões de pessoas, 
em 23 países em conflito, sofre-
ram de insegurança alimentar 
extrema;
  79,5 milhões de pessoas foram 
forçadas a migrar dos países 
onde viviam, a maioria mulheres 
e crianças;
  Em 59 países e territórios, 48 mi-
lhões de pessoas tiveram de se 
deslocar internamente devido a 
conflitos e violências.

Fonte: ONU

a Cruz OlímPICa
Por ocasião da realização dos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, a Con-
ferência Episcopal da Inglaterra e 
País de Gales idealizou a “Cruz Olím-
pica”. Ela foi estruturada pelo artista 
londrino Jon Cornwall, que utilizou 
12 tipos de madeira, dos cinco con-
tinentes, representando os 12 após-
tolos de Jesus. A cruz é sustentada 
por uma base com três madeiras, 
com palavras que remetem às três 
atitudes dos cristãos: fé, esperan-
ça e amor. Após os Jogos em Lon-
dres, a cruz foi enviada ao Brasil,  
abençoada pelo Papa Francisco na 
Jornada Mundial da Juventude de 
2013 e ficou em exposição durante 
os Jogos Rio 2016. A proposta era 
que a “Cruz Olímpica”  também esti-
vesse nos Jogos de Tóquio, mas, em 
razão da atual pandemia, isso não 
será feito.

gens na Grécia Antiga, em meados do 
século VIII a.C., quando houve um 
acordo entre territórios em conflito 
para permitir que os atletas e suas fa-
mílias pudessem viajar em seguran-
ça para competir e assistir aos Jogos 
Olímpicos da Antiguidade, e, depois, 
regressar a seus locais de origem sem 
riscos de ataques.

Em 1992, o COI pediu à ONU para 
que se retomasse a prática da Trégua 
Olímpica, a fim de que atletas da ex-
tinta Iugoslávia, que estava em guerra 
civil, pudessem participar dos Jogos 
de Barcelona. A medida foi aceita pela 
maioria das nações. Em 1994, às véspe-
ras dos Jogos Olímpicos de Inverno de  
Lillehammer, na Noruega, foi feita a pri-
meira resolução da Trégua Olímpica.

A cada dois anos, por ocasião das 
edições olímpicas de verão e de inver-
no, a resolução é reescrita e aprovada 
pelos países-membros da ONU, mas 
mantém o título original: “Construin-
do um mundo pacífico e melhor por 
meio do esporte e do ideal olímpico”.

A Trégua Olímpica para os Jogos de 
Tóquio foi aprovada por unanimidade 
na assembleia geral da ONU em 2019.

 
aPElOS aTuaIS

Na quinta-feira, 15, o secretário-
geral da ONU, António Guterres, 
em vídeo, destacou o valor da Trégua 

Olímpica: “Em poucos dias, atletas 
do mundo todo se reunirão no Japão 
para os Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos. Eles tiveram que superar enormes 
obstáculos para participar em meio à 
pandemia de COVID-19. Precisamos 
mostrar a mesma força e solidariedade 
em nossos esforços para trazer paz ao 
nosso mundo”.

Guterres lembrou, também, que 
“buscar a paz e a união em torno de ob-
jetivos comuns é ainda mais importan-
te neste ano, enquanto nos esforçamos 
para acabar com a pandemia e construir 
uma recuperação global forte, susten-
tável e inclusiva”; e destacou que “pes-
soas e nações podem aproveitar esse 
descanso temporário para estabelecer 
cessar-fogo duradouro e encontrar 
caminhos para uma paz sustentável”.

No dia 9 deste mês, o presidente da 
assembleia-geral das Nações Unidas, 
Volkan Bozkir, ressaltou o papel do 
movimento olímpico para um futuro 
pacífico, por meio do valor educativo 
do esporte. “Os Jogos unirão atletas 
de todas as partes do mundo no maior 
dos eventos esportivos, como forma de 
promover a paz, o entendimento mú-
tuo e a boa vontade entre nações e po-
vos”, declarou.

Em 2020, quando a ONU poster-
gou a adoção da Trégua Olímpica para 
2021, o presidente do COI, Thomas 
Bach, afirmou que tal decisão era “um 
forte sinal de confiança de que esses 
Jogos Olímpicos serão a luz no fim do 
túnel escuro que a humanidade está 
passando atualmente”. 

Até 8 de agosto, mais de 11 mil atle-
tas participarão dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, muitos dos quais cristãos. 
Ao lado, apresentamos o perfil de duas 
dessas esportistas que competirão este 
ano e de uma que deu um testemunho 
público de fé em Londres 2012. 

mESErET DEFar (ETIóPIa)
Nos Jogos de Atenas 2004, Meseret De-

far, com apenas 20 anos, surpreendeu ao 
conquistar a medalha de ouro na prova dos 
5.000 metros do atletismo. Seu maior feito, 
porém, viria em Londres 2012, quando a 
etíope ultrapassou as adversárias nos 200 
metros finais, tornando-se bicampeã olím-
pica. Assim que cruzou a linha de chegada, 
a cristã ortodoxa mostrou ao mundo uma 
flâmula com a imagem da Virgem Maria 
com o Menino Jesus e, em uma atitude de 
oração, emocionada, dedicou sua vitória à 
Mãe do Salvador. Meseret não obteve ín-
dice para disputar os Jogos de Tóquio, mas 
continua a ser uma das referências do atle-
tismo mundial. Ela também foi medalhista 
de bronze em Pequim 2008.

COI

Arquivo pessoal

Luciney Martins/O SÃO PAULO - jul.2013
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www.osaopaulo.org.br
Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias sobre 
a Igreja e a sociedade em São Paulo, no 
Brasil e no mundo. A seguir, algumas no-
tícias e artigos publicados recentemente.

Alemanha enfrenta inundações 
sem precedentes e Igreja oferece 
ajuda
https://cutt.ly/7m0kgg6

Bispos da África austral pedem o 
fim da violência e de saques
https://cutt.ly/1m0ldqQ

Papa: a medalha da  
fraternidade é a mais bela
https://cutt.ly/Hm0lZcb

Abertas inscrições para curso  
on-line sobre nulidade matrimonial
https://cutt.ly/Gm0kxnp

Dom Carlos Lema participa de 
congresso sobre ensino em tempos 
de pandemia e pós-pandemia
https://cutt.ly/Km0k9EF

Papa Francisco doa respiradores e 
medicamentos para a Diocese de 
Carolina (MA)
https://cutt.ly/7m0k6J8

Hotel no centro de São Paulo passa 
a ser unidade de acolhimento para 
famílias em situação de rua
https://cutt.ly/qm0kVM0

Em missa no sábado, 17, na sede 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), em Brasília (DF), 
foi oficializada a nova fase da missão 
de religiosos brasileiros no Haiti. 

Em 2010, após o terremoto que 
devastou o país caribenho, a CNBB, 
a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) e a Cáritas Brasileira 
estabeleceram uma parceria para a 
criação do projeto missionário in-
tercongregacional Nazaré, que, des-
de então, foi conduzido por congre-
gações femininas, sendo que neste 
período 19 institutos e congregações 
femininas colaboraram com a pre-

sença de suas religiosas e a animação 
missionária no Haiti. 

O prazo dessa parceria chegou 
ao fim em 2020. Para que a ação 
missionária no país permaneça, as 
congregações femininas firmaram 
uma nova parceria, agora sem a par-
ticipação direta da CNBB e da CRB, 
pela qual a gestão do projeto será fei-
ta por uma comissão intercongrega-
cional, constituída por cinco religio-
sas de diferentes congregações.

A iniciativa terá o apoio da Rede 
Missionária Intercongregacional Ad 
Gentes, constituída inicialmente 
com a adesão de cerca de 90 congre-
gações religiosas, após a aprovação 
na 25ª Assembleia Eletiva da CRB 
Nacional, realizada em 2019.

Durante a missa do último sá-
bado, Dom Joel Portella Amado, 
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e 
Secretário-geral da CNBB, exortou 
a todos que rezassem pelas irmãs 
em missão no Haiti e pelo momento 
que aquele país atravessa. Além de 
casos de COVID-19, os haitianos 
vivem dias de tensão após o assassi-
nato do presidente Jovenel Moïse no 
dia 7 deste mês. 

A celebração também foi em 
ação de graças pela construção de 
uma casa para a comunidade re-
ligiosa no mesmo bairro atingido 
pelo terremoto em 2010, que deixou 
mais de 300 mil mortos e milhares 
de desabrigados.

Fonte: CNBB

PUC-SP/Divulgação

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) promove 
neste mês uma campanha de conscientização so-
bre os diversos tipos de cânceres de cabeça e pes-
coço.

Os cânceres de cabeça e pescoço englobam tu-
mores da cavidade oral, faringe, laringe e cavidade 
nasal. Ocorrem predominantemente em homens 
acima de 40 anos. Em média, 76% dos casos só são 
diagnosticados em estágio avançado, o que dificulta 

o tratamento, além de elevar a taxa de mortalidade. 
De acordo com a coordenadora de Prevenção e Vigi-

lância do Inca, Liz Almeida, o tabagismo e o excesso de 
álcool são grandes fatores de risco. 

“O cigarro e a bebida alcoólica são responsáveis por 
70% dos casos dessa neoplasia. Por isso, a principal for-
ma de prevenção é evitar o consumo de álcool e pro-
dutos do tabaco. Além disso, proteger os lábios do sol 
com o uso do protetor solar é muito importante”, afirma, 

destacando ser fundamental, ainda, realizar a detecção 
precoce da doença. 

Uma das recomendações para obter o diagnóstico 
precoce é consultar periodicamente um dentista, pro-
fissional que pode identificar lesões em estágios iniciais 
na cavidade oral.

Outros detalhes sobre a campanha podem ser lidos 
em www.inca.gov.br. (DG)

Fontes: Inca e Ministério da Saúde

O volume de serviços cresceu 1,2% 
na passagem de abril para maio e supe-
rou, pela segunda vez este ano, o nível em 
que se encontrava antes da pandemia de  
COVID-19. Com dois meses seguidos 
de resultados positivos, o setor acumu-
lou alta de 2,5%, ainda insuficiente para 
recuperar as perdas de março (-3,4%), 
mas que já indicam o aquecimento na 
maior parte dos seus segmentos de ati-
vidades. 

Neste ano, o setor acumula alta de 
7,3% e nos últimos 12 meses registra 
queda de 2,2%. Os dados foram divul-
gados no dia 13 na Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em fevereiro deste ano, os serviços 
chegaram a alcançar um patamar 1,2% 
acima do verificado em fevereiro de 
2020, mês que antecedeu a implementa-
ção das primeiras medidas de isolamen-

to social, porém voltou a retroceder em 
março e abril com o aumento de casos de 
COVID-19 no País.

Das cinco atividades investigadas 
pela mais recente PMS, três tiveram cres-
cimento em maio. Um dos destaques foi 
o segmento de transportes, serviços au-
xiliares aos transportes e correio (3,7%). 

O índice de atividades turísticas 
apontou expansão de 18,2% frente ao 
mês imediatamente anterior, segunda 

taxa positiva consecutiva, período em 
que acumulou um ganho de 23,3%.

Já a atividade de serviços prestados 
às famílias está 29,1% abaixo do patamar 
pré-pandemia. A de serviços profissio-
nais, administrativos e complementares, 
que teve alta de 1% em maio, também 
não se recuperou ainda, estando 2,7% 
abaixo do nível em que se encontrava em 
fevereiro de 2020. (DG)

Fonte: IBGE

Setor de Serviços tem retomada do crescimento de atividades

Campanha alerta para diagnóstico e prevenção a cânceres de cabeça e pescoço

Igreja no Brasil oficializa 
nova fase de missão no haiti

DanIEl gOmES
osaopaulo@uol.com.br

Im
pr

en
sa

 C
N

BB



22 | Geral | 21 a 27 de julho de 2021 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

Os países da América Latina e do 
Caribe possuem características seme-
lhantes entre si, em razão de traços co-
muns de sua formação e história, como 
colonização, miscigenação e herança 
cultural. Esses elementos foram funda-
mentais para construir uma identidade 
continental não somente etnológica, 
mas também religiosa, de maneira a 
influenciar a forma pela qual seus ha-
bitantes se veem como povo de Deus e 
parte da Igreja. 

Essa identidade comum, por sua 
vez, levou as instituições eclesiásticas 
desses países a perceberem a necessida-
de de se organizar de forma conjunta. 
Assim, a fim de discernir de maneira 

colegiada os rumos do catolicismo no 
continente e moldar o rosto dessa Igre-
ja regional, foi fundado, em 1955, pelo 
Papa Pio XII e a pedido dos bispos la-
tino-americanos, o Conselho Episcopal 
Latino-Americano (Celam). Trata-se 
de um organismo eclesial de comu-
nhão, formação, pesquisa e reflexão a 
serviço das conferências episcopais.

COnFErênCIaS EPISCOPaIS
Por seu lado, as conferências epis-

copais são instituições de caráter per-
manente que congregam os bispos de 
um país ou de determinado território, 
os quais exercem conjuntamente certas 
funções em favor dos fiéis dessas regi-
ões que lhes são confiadas. 

Segundo o Papa Bento XVI, em um 
pronunciamento em 2010, “as confe-

rências episcopais promovem a união 
de esforços e de intenções dos bispos, 
tornando-se instrumentos que os aju-
dam a compartilhar e a levar adiante a 
sua missão pastoral”. 

rEalIDaDE
Embora haja, de tempos em tem-

pos, notícias de progresso e desenvol-
vimento pontuais em alguns países da 
região, o maior problema da América 
Latina continua sendo a desigualdade, 
caracterizada por uma assimetria social 
profunda.

A pobreza, a falta de oportunidades 
educacionais, o racismo latente, a violên-
cia contra as mulheres, povos indígenas e 
minorias, a criminalidade e a corrupção, 
aliados à falta de liberdade democrática 
em algumas sociedades latino-america-

nas, são fatores que levam à convulsão 
social e tiram de cena o bem coletivo 
mais precioso: a paz. 

COnTExTO
É justamente nesse contexto de in-

justiça social e exclusão que a Igreja da 
região, por meio de suas conferências 
episcopais, desempenha o profético 
papel de denunciar a desigualdade, a 
opressão, a violência e a falta de respei-
to à dignidade humana, conclamando a 
sociedade ao diálogo, ao entendimen-
to e à busca de acordos, a fim de sal-
vaguardar as condições de liberdade e 
segurança a que todos têm direito.  

Nesse sentido, O SÃO PAULO traz 
um apanhado das mais recentes atua-
ções de três dessas conferências episco-
pais.

Conferências episcopais na américa latina atuam
pela liberdade, dignidade, direitos humanos e paz

JOSé FErrEIra FIlhO
osaopaulo@uol.com.br

COlÔmBIa

“No atual momento que vive a Colôm-
bia, caminhemos juntos! Mesmo nos sen-
tindo em meio a uma tempestade, ouçamos 
a voz do Senhor: ‘Não temas’ (Is 41,10)”, 
diz uma recente exortação da Conferência 
Episcopal da Colômbia (CEC). 

O Comitê Nacional de Greve (“Paro”), 
principal organizador dos protestos que 
acontecem no país desde abril e que deixa-
ram mortos, feridos e destruição, anunciou 
que a mobilização realizada na terça-feira, 
20, teve por objetivo cobrar do governo e 
do Parlamento uma resposta à grave crise 
humanitária, social, política e econômica 
que atravessa o país.

No comunicado divulgado no domin-
go, 18, os prelados colombianos sublinham 
que “Cristo nos chama a reconhecer que 
todos, como colombianos, estamos no 
mesmo barco. Quantas limitações expe-
rimentamos na tentativa de manobrar o 
leme!”.

Nesse sentido, reiteram que “as ver-
dadeiras soluções não são impostas; pelo 
contrário, precisamos uns dos outros para 
restabelecer o caminho da vida, cada um 
contribuindo segundo as suas capacidades 
e talentos: instituições, sociedade civil e 
cada pessoa”.

Na conclusão do comunicado, os bispos 
sublinham mais uma vez que “nos prejudi-
ca continuar a aprofundar os caminhos do 
ódio e da divisão”. E, citando o Papa Fran-
cisco, exortam à união na oração para que 
Deus transforme “este momento de con-
juntura em história de salvação para todos”.

CuBa

Mergulhada em protestos jamais vistos, 
a ilha caribenha vive momentos delicados. 
Na origem das tensões, está a grave crise 
econômica do país, acentuada pela pande-
mia de COVID-19, que, até agora, causou 
cerca de 250 mil contágios e mais de 1,6 
mil mortes. 

O governo é acusado pela comunidade 
internacional de ter feito “prisões inacei-
táveis” entre os manifestantes, enquanto a 
Conferência Episcopal pediu a reconcilia-
ção, a busca de acordos comuns e a escuta 
recíproca. 

A Conferência dos Religiosos Cuba-
nos (Concur) também interveio no clima 
de tensão verificado na ilha, afirmando 
numa nota: “Acolhemos com profundo 
respeito e interesse os gritos e esperan-
ças do povo em protesto. Como pessoas 
consagradas”, prossegue, “vivemos estes 
acontecimentos com fé e também reco-
nhecemos nestas exigências da população 
a voz de Deus(...). Aqueles que saíram 
às ruas não são criminosos”, reiteram os 
religiosos, “mas pessoas comuns de nos-
so povo que encontraram uma manei-
ra de expressar seu descontentamento”.

“Somente indo à raiz dos problemas, 
podemos realmente resolvê-los” é a ob-
servação dos religiosos cubanos. A nota 
se conclui com uma invocação à Virgem 
da Caridade do Cobre, Padroeira do país, 
para que “superando todas as tentações de 
violência e exclusão, nos guie nos cami-
nhos da fraternidade, da reconciliação, da 
justiça e da paz”.

vEnEzuEla 

O elevado número de assassinatos, sequestros e con-
frontos entre gangues armadas e criminosos, com alto 
grau de violência nos últimos dias, escrevem os prelados 
em uma nota, é o produto do “fracasso de um mode-
lo social e produtivo” estatal que pulverizou os recur-
sos da população. Assim como é um fracasso “o uso da 
violência como arma política, como ameaça e como fato 
consumado implementado pelo poder, de qualquer agre-
miação política”.

Os bispos venezuelanos reafirmam sua condenação aos 
recentes atos de violência ocorridos na capital, Caracas, cau-
sados por grupos armados irregulares e quadrilhas criminosas 
também presentes em outras regiões do país, e expressam sua 
solidariedade para com as vítimas desta situação, pedindo ao 
Estado instituições que “não violem o princípio da centralida-
de e da dignidade humana, de modo que a segurança pessoal 
dos cidadãos seja colocada antes de qualquer outro interesse”.

“Mais uma vez, portanto – escrevem os bispos –  cabe 
a nós levantar a voz diante da violência, diante da morte. 
Mais uma vez, ficamos chocados e tristes ao ver como o 
medo, a barbárie, o abuso, o ódio tomam conta das ruas do 
nosso país, das nossas cidades, dos nossos bairros.” E a raiz 
de “tanto mal” que se perpetua na nação pode ser resumida 
no “desprezo pela vida”.

Não falta também, diz a nota dos bispos, a denúncia 
da corrupção desenfreada entre as forças de segurança do 
Estado. A esta altura, prossegue a nota, “o habitual res-
peito pelas autoridades se transformou em desconfiança 
e medo, também devido às distorções e irregularidades, 
incluindo a extorsão e a corrupção, com que se desenvol-
vem as atividades institucionais”.

Nesse sentido, a exortação conclusiva da Conferência 
Episcopal diz para “respeitar, em primeiro lugar, a vida de 
cada ser humano, porque todos somos pessoas dignas, ir-
mãos, filhos de Deus e todos somos chamados ao amor”. 

Fonte: Agência Fides e Vatican News
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Liturgia e Vida

PaDrE JOãO BEChara vEnTura

O Evangelho segundo São João (Jo 1-12) 
apresenta-nos sete grandes “sinais” realizados 
por Jesus. “Sinais” são milagres feitos com a fi-
nalidade de que “creiamos que Jesus é o Cristo, 
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos a 
vida eterna” (cf. Jo 20,31). O “sinal” central é a 
multiplicação dos pães.

Por meio dela, Jesus se revela como Deus, 
que domina a natureza e mantém a vida dos 
homens. Ele O confirmou nos versículos se-
guintes, enquanto caminhava sobre as águas. 
Para acalmar os apóstolos, aplicou a si mesmo a 
expressão que, no Antigo Testamento, designa-
va o Nome de Deus: “Sou Eu (‘egō eimi’). Não 
tenhais medo!” (Jo 6,20). 

Além disso, por meio deste “sinal” da mul-
tiplicação, o Senhor levou aqueles israelitas fa-
mintos a se recordarem de Moisés, por meio de 
quem Deus fizera chover maná no deserto (cf. 
Ex 16); de Elias, por meio de quem o Senhor 
multiplicara a farinha na casa da viúva (cf. 1Rs 
17,8ss); e de Eliseu, que alimentara cem sol-
dados com apenas vinte pães (cf. 2Rs 4,42ss). 
Mostrava assim que Nele se cumpriam as Es-
crituras. E preparava o coração de seus ouvin-
tes para afirmar pouco depois, utilizando no-
vamente o apelativo divino: “Eu sou o Pão da 
Vida” (Jo 6,35).

Embora não tenha se tratado propriamente 
da Eucaristia (que seria instituída somente na 
Última Ceia), a multiplicação dos pães predis-
pôs os discípulos a acreditarem na verdade das 
palavras: “A Minha Carne é verdadeira comida 
e Meu Sangue é verdadeira bebida” (Jo 6,55). Se 
Cristo era capaz de multiplicar o alimento cor-
poral, poderia – de um modo somente por Deus 
conhecido – multiplicar também a Sua miste-
riosa presença no Santíssimo Sacramento por 
toda a terra. Ele demonstrava com este “sinal” 
que “para Deus nada é impossível” (Lc 1,37)! 

Com efeito, na Santa Missa, depois da Con-
sagração, em cada partícula e em cada frag-
mento da Hóstia Santa, Ele se encontra presen-
te substancialmente: Seu Corpo, Seu Sangue, 
Sua Alma e Sua Divindade. Em cada sacrário, 
sobre cada altar, nas mãos de cada sacerdote, na 
língua de cada fiel, ali está Ele! O Senhor não 
se divide e não fica menor quando as sagradas 
espécies são repartidas: Ele se dá inteiro a cada 
um dos que comungam. 

Cinco pães e dois peixes se converteram em 
alimento para cinco mil homens… E menos 
ainda – uma hóstia e um pouco de vinho – são 
convertidos diariamente no Alimento que fará 
ressuscitar para a vida um número incalculável 
de homens e mulheres de todas as raças, línguas, 
classes sociais e nações. Este é o grande Mila-
gre prenunciado pela multiplicação dos pães! 

Que a sua contemplação nos faça admirar 
a generosidade do Senhor, que se compadece 
de nossa fome física e espiritual. Que creiamos 
que, por meio do pouco que nós somos e pos-
suímos, Ele realizará uma grande obra de salva-
ção. E que a Virgem Maria, que deu à luz o Se-
nhor em Belém (a “Casa do Pão”), nos ajude a 
receber sempre a Eucaristia com fé, reverência 
e amor, para que seja sempre o nosso alimento 
espiritual.

17º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 DE JULHO DE 2021

A multiplicação 
dos pães

O Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, 
afirmou que a Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) deve ter como base “princípios e valores” comuns 
e não apenas “interesses” pontuais.

Ele, que também é presidente da Conferência Episco-
pal de Angola e São Tomé (Ceast), disse à Rádio e Televisão 
Portuguesa (RTP) que a XIII Conferência de Chefes de Es-
tado e de Governo da CPLP, ocorrida por ocasião dos 25 
anos de existência da instituição, deve reforçar o “laço de 
união” entre povos com uma história comum, criando si-
nergias para “o desenvolvimento das diferentes sociedades”.

PrOPóSITOS COnCrETOS
A CPLP aprovou um acordo de mobilidade que prome-

te facilitar a concessão de visto, autorizações de residência e 

a circulação de pessoas nos países do grupo. O vice-presi-
dente da República, Hamilton Mourão, chefiou a delegação 
brasileira no evento.

Em nota sobre o acordo firmado em Luanda, o Itama-
raty diz que, “uma vez em vigor, o instrumento facilitará a 
circulação de cidadãos entre os países da Comunidade, per-
mitindo o adensamento progressivo da mobilidade no es-
paço da CPLP, que abrange mais de 270 milhões de pessoas”.

FuTurO
No encontro, cujo tema foi “Construir e fortalecer um 

futuro comum e sustentável”, também foi definido que An-
gola exercerá a presidência da CPLP pelos próximos dois 
anos, sucedendo ao mandato cabo-verdiano.  (JFF)

Fonte: Agência Ecclesia e UOL

Paraguai
Clero recebe formação e discute 
perspectivas para a evangelização

JOSé FErrEIra FIlhO
osaopaulo@uol.com.br

Com o lema “Somos todos dis-
cípulos missionários em saída”, a 
Conferência dos Religiosos do Para-
guai (Conferpar) programou a tradi-
cional semana de formação de seus 
membros. O tema escolhido foi “Ou-
vir o processo da Assembleia Eclesial 
da América Latina e do Caribe”.

Os principais eixos desta 62ª 
edição da semana formativa são os 
seguintes: colocar em perspectiva a 
situação sanitária nacional (dimen-

são sanitária, econômica, política 
e eclesial); a animação da escuta da 
Assembleia Eclesial da América Lati-
na e do Caribe; e a carta pastoral dos 
bispos do Paraguai sobre o Anexo C 
do Tratado de Itaipu.

Além desse evento, sacerdotes de 
todo o país se encontrarão, de for-
ma virtual, para os tradicionais “dias 
nacionais” de formação e encontro. 
No primeiro dia, haverá uma análi-
se conjunta da condição nacional, da 
situação econômica e seu impacto na 
sociedade, no contexto da pandemia, 
seguida de um trabalho em grupo 

para discernir e discutir as questões. 
No segundo dia, Padre Gustavo Be-
nítez apresentará um resumo da situ-
ação sociopolítica do país. Nos dois 
últimos dias serão abordadas questões 
relativas à educação permanente e aos 
constantes desafios da evangelização. 

Segundo o último Anuário Esta-
tístico da Igreja, o Paraguai tem 418 
sacerdotes diocesanos e 478 sacerdo-
tes religiosos, 1.164 religiosos e 315 
religiosos não sacerdotes. A popula-
ção é de 7,15 milhões de habitantes, 
dos quais 6,76 milhões são católicos.

Fonte: Agência Fides

França
aprovado ‘passaporte sanitário’ no país

A França avança um passo na li-
nha de controle de saúde da popula-
ção, implementando o chamado pass 
sanitaire, ou “passaporte sanitário”, 
um teste negativo para COVID-19 ou 
comprovante de vacinação.

A medida passa a vigorar na quar-
ta-feira, 21, para atividades culturais 
como espetáculos, parques de diver-
são, shows, festivais e museus, promo-
vidas em “locais de cultura e lazer” que 
reúnam mais de 50 pessoas, a partir 
dos 12 anos de idade. 

Por sua vez, bares, restaurantes, ca-
fés, cinemas, teatros, shoppings, casas 
de repouso, estabelecimentos médi-
cos, trens e aviões passarão a exigir tal 
comprovação a partir de agosto, sem 
data ainda definida.  

a IgrEJa rEagE
“Locais de culto que se beneficiam 

da proteção constitucional não serão 
afetados pelo ‘passaporte sanitário’”, 
declarou o gabinete do primeiro-mi-
nistro francês, Jean Castex.

A conferência dos bispos franceses 
reagiu ao anúncio do governo, obser-
vando que “os cultos e suas práticas não 

Angola
Igreja defende princípios comuns entre povos lusófonos

foram mencionados na lista dos lugares 
que precisarão do ‘passaporte sanitário’”.

Os bispos foram convidados a 
manter o distanciamento social e assu-
mir “sua própria responsabilidade” em 
relação à vacina. Esta última declara-
ção foi interpretada como uma posi-
ção neutra dos bispos da França em re-
lação à vacinação, certamente sabendo 
do bom número de “céticos da vacina” 
que existe entre os católicos de seu país.

PaSSaDO rECEnTE
Sobre a proteção constitucional à 

qual o gabinete do primeiro-ministro 
se refere, em novembro do ano passa-
do a Igreja ganhou uma causa em que 

pleiteava, no Conselho de Estado, a 
abolição de um decreto governamen-
tal que limitava o número de fiéis – so-
mente 30 – nas missas católicas.

Na ocasião, o Conselho de Estado 
afirmou que as atividades realizadas 
nas igrejas não eram “da mesma na-
tureza” das que ocorriam em outros 
lugares que acolhem público, como 
cinemas ou teatros, e que “as liberda-
des fundamentais em jogo [em uma 
igreja] não são as mesmas”. Em outras 
palavras, a liberdade de culto dispõe 
de um estatuto à parte e exige uma 
proteção mais rígida que as outras li-
berdades de expressão. (JFF)

Fontes: Gaudium Press e BOL

Arquidiocese de Paris
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