
Dom Mário Antônio da Silva, após celebração da Crisma em comunidade indígena de Roraima

Cardeal Odilo Pedro Scherer é acolhido pelos fiéis na Basílica de Sant’Ana, no domingo, 25
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Padres e Irmãos Paulinos 
celebram 90 anos de 
atividades no Brasil

Eles chegaram ao País em 
1931 e construíram uma história 
marcada pela fé e dinamismo 
missionário, a exemplo de seu 
fundador, o Bem-Aventurado 
Tiago Alberione (1884-1971).

Páginas 12 a 14

Alegrar-se pela conquista de 
um colega de equipe, respeitar 
o adversário e alcançar a vi-
tória a partir da excelência no 
desempenho e pela superação 
dos desafios têm sido cenas re-
correntes nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio.

Muitos desses comporta-
mentos estão destacados no 
documento “Dar o melhor de si”, 
sobre a perspectiva cristã para 
o esporte, publicado em 2018 
pelo Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida, ressaltan-
do valores como o trabalho em 
equipe, sacrifício, igualdade, 
respeito, alegria e amizade. 

“Neste período de pande-
mia, que os Jogos Olímpicos 
sejam um sinal de esperança, 
um sinal de fraternidade univer-
sal e de um saudável espírito 
competitivo”, desejou o Papa 
Francisco, no domingo, 25. 

Página 21

Em entrevista ao O SÃO PAU-
LO, Dom Mário Antônio da Silva 
comentou sobre a realidade e os 
desafios pastorais no extremo 
norte do Brasil. Passados quase 
dois anos da realização do Síno-
do para a Região Pan-Amazô-
nica e 18 meses da publicação 

da exortação apostólica Que-
rida Amazonia, a Igreja nessa 
vasta região, que abrange nove 
países, busca colher os frutos 
desse processo de escuta e re-
flexões sobre a vida e evangeli-
zação dos povos amazônicos.

Página 16

O Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer presidiu missa solene na Ba-
sílica de Sant’Ana, no domingo, 
25. A Eucaristia abriu as come-
morações da festa da padroeira, 
celebrada na segunda-feira, 26, 
e marcou o 1º Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos, instituído 

pelo Papa Francisco. Na oca-
sião, também foi recordado o 
primeiro aniversário da elevação 
dessa matriz paroquial da zona 
Norte de São Paulo à dignidade 
de basílica menor, concedida 
pela Santa Sé.
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Atletas olímpicos difundem 
bons ideais a partir do esporte

Daniel Cargnin agradece à técnica Yuko Fujii após a conquista da medalha de bronze no judô

Bispo de Roraima fala sobre a 
ação evangelizadora na Amazônia

Na Basílica de Sant’Ana, Arcebispo 
celebra o Dia Mundial dos Avós

Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Editorial

Encontro com o Pastor

Espiritualidade

Liturgia e Vida

É missão da Igreja anunciar 
aos povos da Amazônia o 
amor infinito do Senhor

Que sempre depositemos 
a nossa confiança no Deus 
dos nossos pais 

Aprendamos de  
Maria Madalena a vencer 
os sinais externos de fracasso

‘Esforçai-vos pelo 
alimento que permanece 
até a vida eterna’
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Papa exorta a que se  
olhe para os idosos com 
a mesma ternura de Cristo
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Acabamos de celebrar 
pela primeira vez o 
Dia dos Avós e dos 
Idosos, instituído pelo 

Papa Francisco para ser comemo-
rado em toda a Igreja no 4º do-
mingo de julho a cada ano. A feliz 
iniciativa do Papa tem um signi-
ficado profundamente humaniza-
dor numa cultura que valoriza de-
mais, em detrimento dos idosos e 
de outras categorias sociais mais 
frágeis, a força, a competitivida-
de e a produtividade econômica. 
As pessoas idosas não podem ser 
desconsideradas nem deixadas de 
lado. Os idosos são importantes 
para a vida comunitária e para 
a cultura, pois são guardiões da 
memória e dos valores da pessoa 
e da vida, por assegurarem o elo 
de transmissão desses valores às 
novas gerações.

O Papa também destaca a im-
portância dos idosos para a vida 
e a missão da Igreja. Eles são tes-
temunhas da fé e do amor que se 
doa sem reservas, bem como da 

esperança que não desilude, pois 
não se baseia nas próprias segu-
ranças, mas na fé no Deus vivo e 
fiel. O testemunho de fé das pes-
soas idosas é de suma importân-
cia, sobretudo para as crianças e 
os jovens. Mas também faz bem 
aos adultos e pessoas cheias de vi-
gor e autoconfiança.

No dia 26 de julho, lembramos 
os avós de Jesus, São Joaquim e 
Sant’Ana, pais de Maria Santís-
sima. São Joaquim, homem que 
creu e esperou contra toda espe-
rança humana e foi atendido. Ana 
é retratada como a mãe-catequista 
e mestra de sabedoria, sentada em 
sua “cátedra”, com livro na mão e 
o dedo apontando para o céu. Aos 
seus pés está a filha, Maria, ainda 
criança e toda atenta às palavras 
da mãe. Ana é a mãe, avó, mes-
tra e catequista que conta às no-
vas gerações as histórias da fé do 
seu povo. A fé em Deus é vivida 
e transmitida em família, de gera-
ção a geração, não apenas como 
tradição cultural identificadora 
de um povo, mas como experiên-
cia vivida e testemunhada.

Quem dera que nossas casas 
continuassem a ser as “igrejas 
domésticas”, onde o cultivo da fé 
fosse valorizado da mesma forma 
que se valoriza o alimento de cada 
dia! Deseja também hoje a mãe 

Igreja que as crianças e os adoles-
centes tenham a sua primeira ex-
periência de fé nos lares cristãos, 
onde aprendem a reconhecer, 
amar e respeitar a Deus e onde co-
nheçam e cultivem a vinculação 
com a grande família de Deus, a 
Igreja de Jesus! A primeira inicia-
ção à prática da fé e da vida cristã 
precisa começar na família!

A oração inicial da missa, na 
festa de São Joaquim e Sant’Ana, 
inicia com a seguinte invocação 
de Deus: “Senhor Deus de nos-
sos pais!”. Essa pérola da Liturgia 
é tomada das invocações de Deus 
no Antigo Testamento. O “Deus 
dos pais”, de Abraão, Isaac, Jacó, 
Davi, dos patriarcas e profetas, o 
Deus de Maria e José, o Deus de 
Jesus, dos apóstolos, dos mártires 
e santos, de todos aqueles que cre-
ram com a Igreja, povo de Deus, 
ao longo da história. É o Deus fiel, 
que não renega as suas promes-
sas, e em quem esperaram tantos 
antes de nós e em quem também 
nós depositamos a nossa confian-
ça. Para o povo de Deus da Bíblia, 
abandonar a fé dos pais era uma 
coisa impensável, um erro e um 
empobrecimento cultural muito 
grande e a perda da própria iden-
tidade.

Para nós, cristãos, a invoca-
ção “Senhor Deus de nossos pais” 

equivale a dizer: “Senhor Deus 
dos apóstolos, dos mártires e san-
tos” de todos os tempos. Isso nos 
recorda que não estamos sozinhos 
no caminho de nossa fé. Estamos 
em família e temos os grandes 
mestres e testemunhas da fé como 
referências daquilo que cremos e 
professamos. Não somos os pri-
meiros a crer assim, nem fomos 
nós que inventamos nossa profis-
são de fé, mas a recebemos como 
um patrimônio de família, uma 
herança preciosa que nos conforta 
e dá confiança e serenidade. Crer 
como os apóstolos e ser compa-
nheiros com eles no caminho da 
fé não significa pouco!

Crer como Santo Agostinho, 
São João Crisóstomo, Santo To-
más de Aquino, São Francisco de 
Assis, Santa Teresa de Jesus, Santa 
Teresinha do Menino Jesus, São 
João Paulo II e uma infinidade de 
testemunhas da fé, tão mais sábios 
e santos que nós, traz-nos sereni-
dade e segurança no caminho de 
nossa fé. Eles são nossos pais na 
fé, nossos irmãos maiores, as fe-
lizes testemunhas da fidelidade 
de Deus às suas promessas! Para 
o povo da Bíblia, era impensável 
trocar de religião e abandonar a 
religião dos pais, uma verdadei-
ra insensatez! Não seria o mesmo 
para nós também?

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

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

Divulgado o programa da 
viagem do Papa à Hungria e 
Eslováquia
https://cutt.ly/uQymJGk

ACN promove a 7ª Edição do 
Dia de Oração pelos Cristãos 
Perseguidos
https://cutt.ly/zQyn4LS

Colômbia: Rede Inter-religiosa 
de Solidariedade alerta para 
avanço da violência
https://cutt.ly/pQymzJJ

Francisco: acredite no amor, 
no poder do serviço e na força 
da gratuidade
https://cutt.ly/QQugYED

Capelão da Itália nas 
Olimpíadas: ‘aqui vivemos a 
Fratelli tutti’ 
https://cutt.ly/4Qymgqu

Kolping Brasil lança, em 7 de 
agosto, box sobre Doutrina 
Social da Igreja
https://cutt.ly/9QymrCV

DECRETO DE NOMEAÇÃO E 
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 25/07/2021, foi nomeado e provisio-
nado como Pároco da Paróquia Santo 
Emídio, no bairro de Vila Prudente, na 
Região Episcopal Belém, o Reverendíssi-
mo Padre Edmar Aparecido de Oliveira, 
SS.CC, pelo período de 06 (seis) anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL: 
Em 19/07/2021, foi nomeado e provisio-
nado Vigário Paroquial, “ad nutum epis-
copi”, da Paróquia Nossa Senhora do 
Loreto, no bairro de Vila Medeiros, na 
Região Episcopal Sant’Ana, o Reverendís-
simo Padre Mario Guinzoni, OSJ.

POSSE CANÔNICA:
Em 09/07/2021, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial da 
Paróquia Santa Rosa de Lima, no bair-
ro Jardim Panorama, na Região Epis-
copal Belém, ao Reverendíssimo Padre 
Francisco Martins.

Atos da Cúria

Vatican Media

Cardeal Scherer: ‘Que São 
Joaquim e Sant’Ana intercedam 
a Deus pelos idosos’

Na conclusão da missa das 11h do domingo, 25, na Catedral da Sé, o Carde-
al Scherer, Arcebispo Metropolitano, entregou moletons a dois irmãos em 
situação de rua que vivem na Praça da Sé. O gesto foi parte de uma ação 
solidária da Catedral, que, com a ajuda dos fiéis, adquiriu 150 moletons 
para serem distribuídos nestes dias mais frios da cidade aos que vivem na 
praça. “Este é um sinal da nossa caridade, da nossa fraternidade, tendo em 
vista o frio que se aproxima”, afirmou o Cura da Catedral, Padre Luiz Edu-
ardo Pinheiro Baronto.                                      (Com informações da Catedral da Sé)

Nas comemorações do pa-
droeiro da Paróquia de São Joa-
quim – Igreja Nossa Senhora da 
Glória, no Setor Pastoral Acli-
mação, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer presidiu missa no sába-
do 24, no 7º dia da novena.

Concelebraram os Padres 
Geraldo Pedro dos Santos, Ad-
ministrador Paroquial; Anto-
nio Genivaldo C. de Oliveira, 
OMI, Vigário Paroquial; e José 
Ferreira Filho, Secretário Epis-
copal, que foram assistidos pelo 
Diácono Permanente Jefferson 
André dos Santos, Cooperador 
na Paróquia de Nossa Senhora 
dos Remédios. 

Após a saudação inicial de 
Dom Odilo, o Padre Genivaldo 
acolheu e agradeceu a presença 
do Cardeal.  

Na homilia, o Arcebispo 
enfatizou: “Todos somos filhos 
e herdeiros de Sant’Ana e São  
Joaquim. Olhando para os san-
tos e santas, somos estimulados 
a seguir a fé. Deus não nos nega 
sua aliança. Somos convidados a 
não desanimar diante dos obstá-
culos”.

Dom Odilo recordou que o 
Papa Francisco instituiu o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos 
no 4º domingo do mês de julho, 
a cada ano, uma ocasião para que 
todos possam honrar os pais, a 
família e os idosos. “É triste ver 
os idosos deixados ao abandono, 
justamente pessoas que têm mui-
tas necessidades de carinho, afeto 
e atenção. O papel humanitário 
cabe a nós. O Papa recorda o pa-
pel dos avós, que têm muito a dar 
aos jovens e à Igreja, contribuin-
do, sobretudo, com as orações. 
Os idosos têm de compartilhar 
e passar a sabedoria da vida, ter 
mais disponibilidade para rezar, 
catequizar os netos, contar as his-
tórias dos santos e santas da Igre-
ja”, comentou.

O Arcebispo lamentou o fato 
de alguns netos não saberem a 
história dos próprios avós e da 
família, e que também é triste 

ver idosos sem fé, sem uma luz no 
fim de suas vidas. “Que São Joaquim 
e Sant’Ana intercedam a Deus pelos 
idosos.”  

Após a comunhão e dirigindo-se 
à imagem do padroeiro, o Cardeal 

fez a oração dedicada a São Joaquim. 
Antes da bênção final, o Padre Ge-
raldo agradeceu a presença de Dom 
Odilo, que foi aplaudido pelos fiéis. 
Ao fim da missa, foi entoado o hino 
de São Joaquim.

ARCEBiSPO 
METROPOLiTANO 
PRESiDiU MiSSA NA  
FESTA PATRONAL 
DE PARóqUiA NA 
REGiãO Sé

Ruy HAlASz
ESPECIAl PARA O SÃO PAulO

Ruy Halasz

Fernando Arthur



Lições da Amazônia
Editorial

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

Oração do Coração – é, na tradição 
da oração, sua expressão mais simples 
e necessária: “descer” ao coração e in-
vocar o Nome de Jesus, “que contém 
a Presença que significa”. Por meio 
desse caminho, devemo-nos deixar 
atrair até o conhecimento da miseri-
córdia de Deus, para o qual concorre 
a teologia dos sinais dos tempos. Ora, 
a Igreja estabeleceu, no 2º Domingo 
da Páscoa, o culto litúrgico da Divi-
na Misericórdia para que, no centro 
mesmo da economia da salvação e 
da economia sacramental, em que se 
manifesta o desígnio benevolente, 
misericordioso do Pai (eudokía: Ef 
1,9; cf. Catecismo da Igreja Católica, 
CIC, 1066-1068), se torne patente a 
máxima atuação da misericórdia di-
vina no Mistério Pascal (cf. Dives in 
misericordia, 7-8), dando lugar à sua 
exaltação: louvor e amor (lex orandi, 
lex credendi: CIC, 1124).

Este é o significado do simbolismo 
pascal do conhecido ícone de Cristo 
misericordioso, no qual está inscrita 
a invocação “Jesus, confio em Vós”. 
Podemos assim discernir – na dinâmi-
ca da economia da oração – o sinal de 
um desígnio divino representado pela 
invocação do santo nome de Jesus sob 
essa fórmula, que pode contribuir para 
a animação de uma catequese mista-
gógica renovada. Pois não constitui a 

A invocação ‘Jesus, confio em Vós’
(cf. CIC, 2558). Ademais, mediante 
esse tríplice fundamento, a dinâmica 
da oração cria o nexo entre a oração a 
Jesus (cf. CIC 2665 ss.) e o Pai-Nosso, 
movimento que, no seu conjunto e no 
contexto aqui tratado, constitui uma 
mistagogia, isto é, visa a introduzir no 
“próprio mistério da Vida de oração” 
(cf. CIC, 2746-2751).

Em artigo anterior, pude realçar o 
quanto a invocação “Jesus, confio em 
Vós” está ordenada a uma concepção 
da oração do coração própria de um 
tempo da misericórdia. Aí ela se torna 
a expressão de um desígnio eterno de 
misericórdia, da justiça misericordiosa 
de Deus, recebida no Batismo e aper-
feiçoada na Eucaristia, os sacramen-
tos pascais fundamentais que estão 
no cerne do Domingo que encerra a 
oitava da Páscoa. “A invocação ‘Jesus, 
confio em Vós’ é um ‘sim’ ao desígnio 
misericordioso, que nos faz entrar na 
justiça – e na paz – do Reino de Deus 
[...]. O santo nome de Jesus nós o rece-
bemos, brota gratuitamente e não por 
nossas forças – é mistério revelado aos 
simples; é graça e misericórdia [...]. 
A oração do coração está no primeiro 
plano da liturgia vivida e da nossa san-
tificação” (“O nome misericordioso de 
Jesus”, O SÃO PAULO, 27/02/2020).

Arte: Sergio Ricciuto Conte

oitava pascal – semana catequética in 
albis ou oitava batismal – um tempo 
propício para a formação dos batiza-
dos? A oração vivida como mistério é 
um ato fundamental da função proféti-
ca dos batizados, na celebração dos sa-
cramentos e na vida. É certo, portanto, 
que o Domingo da Misericórdia tende 
a conferir um sentido pleno ao antigo 
conteúdo do Domingo in albis, visto 
que a “tradição apostólica progride 
na Igreja sob a assistência do Espíri-
to Santo” (constituição dogmática Dei 
Verbum, DV, 8)

Daqui sobressaem três constantes 
da oração cristã especialmente presen-

tes na experiência da oração do cora-
ção, enraizada no mistério da miseri-
córdia divina: ela é “conhecimento de 
Deus” em sentido bíblico, conforme a 
oração pascal da Hora de Jesus: “Co-
nhecer-te a Ti...” (Jo 17,3). A chama-
da oração sacerdotal (cf. Jo 17) insere 
toda a nossa oração na dinâmica da 
economia da salvação (o termo grego 
dynamis é frequente no Novo Testa-
mento), pois – já ensinavam os Padres 
da Igreja – só pela economia (entendi-
da como o conjunto das obras de Deus) 
se entra na teologia (cf. CIC 236). 
Este caminho, enfim, cria a unidade 
interna entre liturgia, oração e vida  

MARCElO CyPRIANO MOttA

Opinião

Marcelo Cypriano Motta é advogado, 
contemplado com a Medalha “São Paulo 

Apóstolo” 2018, e atua na “Promoção da Cultura da 
Misericórdia” no Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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Nesta semana, o jornal O SÃO PAU-
LO publica um artigo sobre a realidade 
da Igreja em Roraima, a partir de uma 
entrevista com seu bispo, Dom Mário An-
tônio da Silva (leia mais na página 16). É 
uma boa oportunidade para conhecermos 
mais sobre a presença católica naquela 
parte do Brasil.

Faz pouco mais de um ano que o Papa 
Francisco lançou a exortação apostólica 
pós-sinodal Querida Amazonia (QA). 
Veio a pandemia e o texto ficou em segun-
do plano. É uma pena, pois se trata de um 
dos documentos mais belos e inspiradores 
do atual Pontífice.

Temos a ideia – em parte verdadeira 
– de que a Amazônia é um outro mundo. 
Com suas florestas, grandes rios, plantas 
e animais exóticos, populações indígenas, 
parece-nos algo muito diferente de nosso 
universo urbano. Em nosso mundo glo-
balizado, contudo, a Amazônia enfrenta 
desafios muito próximos aos nossos, e os 
caminhos apresentados por Francisco ilu-
minam também nossa situação.

Nós vivemos num mundo multicultu-
ral, em que há diversas “tribos”, com visões 
de mundo até mais antagônicas do que 
as das diferentes etnias indígenas daque-
la região. Nós também dependemos do 
equilíbrio ambiental para sobreviver – e 
enfrentaremos o caos se não soubermos 
conviver sabiamente com a natureza (lição 
reforçada pela pandemia). E ainda para 
nós vale a constatação de que “a visão con-
sumista do ser humano, incentivada pelos 
mecanismos da economia globalizada 
atual, tende a homogeneizar as culturas e a 
debilitar a imensa variedade cultural, que 
é um tesouro da humanidade” (QA, 33).

O primeiro impacto que a exortação 
provoca vem do fato de ela estar organi-
zada em função de quatro “sonhos” do 
Papa: o social, o cultural, o ecológico e 
o eclesial.  Para nós, imersos em nosso 
pragmatismo cotidiano, sonhos são ilu-
sões ou utopias, fadadas a não se realiza-
rem jamais. Para Francisco, são ideais e 
esperanças que orientam a vida, dando-
lhe a justa perspectiva.

O esplendor, os dramas e o mistério 
da região (cf. QA, 1) inspiram a reflexão 
do Papa, que se apresenta – de modo par-
ticular – como um grande convite para 
amar a realidade em todos os seus aspec-
tos. Alguns têm a tendência de reduzir o 
magistério de Francisco a um ativismo 
socioambiental. O primeiro antídoto para 
qualquer reducionismo, como se torna 
claro no texto, é justamente esse fascínio, 
cheio de maravilhamento e ternura, da 
pessoa diante da obra de Deus.

Esse maravilhamento e esse amor, 
porém, se perderiam num esteticismo in-
consequente se não se convertessem em 
compromisso para a construção de uma 
sociedade mais justa e mais fraterna, que 
procura viver em harmonia com o meio 
ambiente, de uma cultura que respeita a 
diversidade de posições, buscando sempre 
a realização plena de cada ser humano. E 
tudo isso vale não só para a Igreja na Ama-
zônia, mas, sim, para toda a Igreja, em qual-
quer lugar onde um cristão estiver presente.

Francisco situa claramente esse com-

promisso, numa perspectiva cristã, ao 
escrever: “A autêntica opção pelos mais 
pobres e abandonados, ao mesmo tempo 
que nos impele a libertá-los da miséria 
material e defender os seus direitos, im-
plica propor-lhes a amizade com o Senhor 
que os promove e dignifica (...) Seria triste 
se recebessem de nós um código de dou-
trinas ou um imperativo moral, mas não 
o grande anúncio salvífico, aquele grito 
missionário que visa ao coração e dá sen-
tido a todo o resto. Nem podemos conten-
tar-nos com uma mensagem social [...]. 
Se dermos a vida por eles, pela justiça e 
a dignidade que merecem, não podemos 
ocultar-lhes que o fazemos porque reco-
nhecemos Cristo neles e porque descobri-
mos a imensa dignidade a eles concedida 
por Deus Pai que os ama infinitamente” 
(QA, 63).

Por tudo isso, conhecer e amar a rea-
lidade amazônica, seus povos e seus so-
nhos, inspirar-se nos “sonhos” de Francis-
co, representa uma grande oportunidade 
para vivermos mais perto de Cristo.
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Durante o Ano Santo da Mi-
sericórdia, o Papa Francisco 
decretou que a memória obri-
gatória de Santa Maria Mada-

lena – celebrada no dia 22 de julho – fosse 
elevada ao grau de festa no Calendário 
Romano Geral. Madalena, testemunha 
ocular de Cristo Ressuscitado, também 
foi a primeira a dar testemunho dian-
te dos apóstolos, cumprindo o mandato 
de Jesus: “Vai ter com os meus irmãos e  
diz-lhes... Maria Madalena foi anunciar 
aos discípulos: ‘Vi o Senhor’. E contou o 
que Ele lhe tinha dito” (Jo 20,17-18). Des-
se modo, ela se torna, como diz São Tomás 
de Aquino, “apóstola dos apóstolos”, pois 
anuncia aos apóstolos aquilo que, por seu 
lado, eles anunciarão a todo o mundo (cf. 
São Tomás de Aquino, In Ioannem Evan-
gelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). 

Maria Madalena era originária de 
Magdala, pequena cidade da Galileia a no-

roeste do lago de Tiberíades, e fazia parte 
do grupo de mulheres que seguia Jesus 
e o servia com os seus bens. Segundo as 
revelações particulares de Anna Catarina 
Emmerich, Madalena, junto com Maria, 
a Mãe do Senhor, enxugou o sangue pre-
cioso de Jesus, derramado durante o lon-
go suplício da flagelação. Encontrou-se ao 
lado de Santa Maria durante o percurso 
da Via-Sacra e também esteve presente 
no Calvário: está ao pé da Cruz, sofrendo 
e chorando, servindo de apoio à Mãe de 
Jesus. Com a Morte de Jesus, Madalena 
estava desconsolada e, movida pelo seu 
grande amor, não se afastou do sepulcro. 
Isso explica o fato de que, na madrugada 
do dia da Páscoa, teve o privilégio de ser a 
primeira a ver Jesus ressuscitado, a quem 
reconheceu quando a chamou pelo seu 
nome.

Maria estava cansada: talvez não tives-
se dormido aquelas últimas noites. Não 
conseguia conciliar o sono pelas lembran-
ças da Paixão. Fechava os olhos e tudo vol-
tava a lhe aparecer: a flagelação, a coroação 
de espinhos, as brutalidades contra Jesus. 
Sabia que o túmulo estava selado, fechado 
com uma grande pedra, e pensava que os 
soldados não a deixariam se aproximar do 
sepulcro. Maria Madalena, porém, amava 
Jesus com todo o seu coração e com todas 
as suas forças. Por isso, não desanimava, 
não se deixava abalar pelas dificuldades. 

Ela não se afastava do túmulo porque não 
conseguia viver longe de Jesus. Assim, 
Maria ficou junto do sepulcro, do lado de 
fora, chorando. Estava aflita. Tinha perdi-
do o seu Mestre para sempre. Não restava 
mais nada Dele: até o seu corpo haviam 
tirado do sepulcro. Madalena chorava 
diante do túmulo vazio. Debruçou-se so-
bre o túmulo e tocou o lugar onde o corpo 
do Senhor fora piedosamente depositado. 
Nisso apareceram dois anjos, que lhe per-
guntam: “Por que choras, mulher?”. Pela 
sua resposta, vê-se que ela não pensava 
na ressurreição: estava convencida de que 
o túmulo fora violado. “Porque tiraram o 
meu Senhor, e não sei onde o puseram...” 
Essa maneira de dizer denota que ela per-
tencia a Deus e que Deus pertencia a ela: 
“O meu Senhor...”

E saiu. Novamente se deparou com 
um vulto, que lhe repetiu a pergunta: “Mu-
lher, por que choras? A quem procuras?”. 
Pensando se tratar do jardineiro, respon-
deu: “Senhor, se o levaste tu, dize-me onde 
o puseste, e eu irei buscá-lo...” Continuou 
pensativa, até que aquele personagem a 
chamou pelo nome: “Maria!”. Reconheceu 
o timbre de voz e a maneira como Jesus a 
chamava. Por isso, respondeu com a mes-
ma familiaridade de outros tempos: “Ra-
buni!”. Meu grande e bom mestre! Uma 
mudança indescritível se processou como 
uma só palavra! “Maria Madalena correu 

para anunciar aos discípulos que ela tinha 
visto o Senhor e contou o que Ele lhe tinha 
falado” (Jo 20,17-18).

Aprendamos de Maria Madalena a 
vencer os sinais externos de fracasso. Não 
podemos nos deixar levar pela falta de 
resultados externos e palpáveis de nossa 
oração. Às vezes, Deus permite que nos 
sintamos como ela: o sepulcro vazio, a 
falta de notícias, tudo parece sem senti-
do, tudo derrubado... Parece que Deus se 
esconde: não sabemos onde encontrá-lo; 
sentimo-nos perdidos, desorientados. A 
nossa confiança parece haver perdido o 
brilho. Nossa fé começa a se transformar 
em desconfiança. E temos a sensação de 
que não somos ouvidos. Sobrevêm em 
nós a dúvida e a incerteza. O exemplo de 
Madalena anima-nos a continuar a amar 
Jesus Cristo com todas as nossas forças. A 
procurá-lo sem cansaço, aconteça o que 
acontecer. Mesmo que não enxerguemos 
quase nada, ainda que tenhamos a impres-
são de que tudo desaba... Jesus está muito 
próximo de cada um de nós. Nós também 
temos Jesus agora aqui, diante de nós: está 
presente na Eucaristia, e nos espera no 
sacrário de todas as igrejas. Vamos imi-
tar Maria Madalena e manifestar o nosso 
amor e a nossa fé na presença de Jesus na 
Eucaristia, colocando-nos assiduamente 
em oração diante do Santíssimo Sacra-
mento.

DOM CARlOS 
lEMA GARCIA
BISPO AuxIlIAR DA 

ARQuIDIOCESE NA 
REGIÃO Sé E VIGáRIO 

EPISCOPAl PARA 
A EDuCAçÃO E A 

uNIVERSIDADE

Espiritualidade
Maria Madalena

Pela imposição das mãos de Dom 
Carlos Silva, OFMCap, foi ordenado  
diácono no sábado, 24, no Santuário Sião 
Mãe Rainha, no Jaraguá, o até então se-
minarista Gabriel Felipe Oberle, do Ins-
tituto Secular dos Padres de Schoenstatt. 

Concelebraram os Padres de  
Schoenstatt do Brasil: José Fernando Bo-
nini, Severino Araújo, Marcelo Aravena, 
Gustavo Hanna Crespo, Pedro Cabello, 

Clodoaldo Kaminura e Rafael da Mota 
Tavares; assistidos pelos diáconos Rafael 
Flausino e Felipe Araujo e pelo semina-
rista Lucas Botassio.

No começo da missa, o Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Brasilân-
dia saudou a todos, lembrou que a ida 
ao Santuário “nos consagra e nos envia 
para a missão” e, se dirigindo ao orde-
nando, desejou: “Que você seja um atleta 
de Cristo. Ao final da vida, possa dizer 
como São Paulo: ‘Combati o bom com-
bate, terminei a corrida, guardei a fé’”.

[BRASILÂNDIA] Na sexta-feira, 23, 
Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu a mis-
sa de abertura do tríduo em preparação 
à festa do padroeiro da Comunidade São 
Joaquim da Paróquia Santa Terezinha, Se-
tor Dom Paulo Evaristo. 

(por Marcos Rubens Ferreira)

[IPIRANGA] No domingo, 25, come-
morou-se o 1º Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos. Na ocasião, a Pastoral Familiar Re-
gional promoveu uma live especial, com 
meditação sobre a Amoris laetitia, oração 
e testemunhos. Participaram Dom Ânge-
lo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Ipiranga; o Frei 
José Maria Mohomed Jr., Padre Assessor 
da Pastoral Familiar Regional; e represen-
tantes paroquias de cada um dos cinco 
setores pastorais: Anchieta, Cursino, Imi-
grantes, Ipiranga e Vila Mariana. 

(por Caroline Dupim)

[SÉ] Na manhã do domingo, 25, na Paró-
quia São Paulo da Cruz – Calvário, Setor Pi-
nheiros, aconteceu a primeira missa voca-
cional da Região Sé, presidida pelo Padre 
José Carlos dos Anjos, Promotor Vocacio-
nal da Arquidiocese, e concelebrada pelo 
Padre Antônio Roberto Gusso, CP, Colabo-
rador na Paróquia. As missas são uma mo-
tivação ao mês vocacional que se iniciará 
em agosto. A cada mês, uma paróquia de 
cada setor pastoral da Região acolherá os 
vocacionados para a missa vocacional.

(por Pascom paroquial)

BRASILÂNDIA

Dom Carlos Silva ordena 
diácono Gabriel Felipe Oberle

DAVI VIlARINHO
COlABORAçÃO ESPECIAl PARA A REGIÃO 

Na homilia, Dom Carlos enalteceu a 
vocação do ordenando, destacando ser 
algo que brotou na família, a partir da 
entrega de seus pais, Edmundo e Mirian. 
Gabriel participou de grupos de jovens 
na Paróquia e foi convidado para selar a 
Aliança de Amor.

O Bispo destacou que o diácono é 
aquele que dá testemunho de um amor 
misericordioso, sendo encarregado de 
realizar a diaconia da caridade. Lem-
brou, também, que ser diácono é dom de 
Cristo para a Igreja e que, antes de tudo, 
é necessário ser servo e morar na Palavra 
de Deus.

Dom Carlos expressou que a dimen-
são do serviço no diaconato “é a tradu-
ção do amor a Deus, é ajudar o próximo 
até as últimas situações”. Citou, ainda, 
o Papa Francisco: “Toda vocação exi-
ge sempre um êxodo de si mesmo para 
centrar a própria existência em Cristo e 
no seu Evangelho”.

Ao final, o agora Diácono Gabriel 
Oberle agradeceu a todos os que o acom-
panharam e o motivaram por onde pas-
sou. Ele escolheu como lema diaconal: 
“O menino crescia e ficava forte, cheio de 
sabedoria. E a graça de Deus estava com 
ele” (Lc 2,40).

Alex Formigoni

M
ar

co
s R

ub
en

s F
er

re
ira



6 | regiões episcopais | 28 de julho a 3 de agosto de 2021 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

[BRASILÂNDIA] No domingo, 25, Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu missa na 
Capela Nossa Senhora da Assunção, Moinho Velho, Setor Dom Paulo Evaristo. Conce-
lebrou o Padre Pasquale Priolo, Pároco. Com sua ida a esta capela, o Bispo completou 
as visitas a todas as igrejas matrizes de paróquias, bem como a capelas e comunidades 
que compõem a Região Episcopal Brasilândia.                                         (por Jackeline Gasperini)

[BRASILÂNDIA] No sábado, 24, em missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
na Vila Souza, Dom Carlos Silva, OFMCap, conferiu o sacramento da Crisma a 52 jovens 
que se prepararam durante os últimos três anos. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Brasilândia destacou a caminhada dos jovens e a perseverança deles diante da 
pandemia: “Como disse o Pároco, Padre Aldo, ‘vocês são o futuro desta Paróquia’ e, pelo 
que vejo, o futuro está garantido. Coragem!”. Dom Carlos também agradeceu o empe-
nho dos catequistas. “Vocês são os apóstolos deste tempo!”               (por Luccas Sant’ana)

[SÉ] A Paróquia São Luís Gonzaga, Setor 
Santa Cecília, realizará no dia 31 de julho 
um evento beneficente por ocasião da 
Festa de Santo Inácio de Loyola, funda-
dor da Companhia de Jesus. A festa ini-
ciará com missa, às 11h, transmitida em  
https://www.facebook.com/paroquiasaoluis. 
Depois, entre as 12h e 15h, haverá a retirada 
da feijoada em sistema drive-thru, com en-
trada pela Rua Haddock Lobo, 400, de car-
ro ou a pé. Ao fim da programação, haverá 
sorteios de diversos prêmios da ação bene-
ficente. Os convites para a feijoada e para 
a ação beneficente podem ser adquiridos 
por meio do WhatsApp: (11) 98952-3340 
ou na secretaria paroquial. 

(por Pascom paroquial)

Fundada em 1996 por Claudio Luiz 
Vaz, no bairro do Butantã, a Comunida-
de Eucarística Voz dos Pobres completou 
25 anos de atuação na quinta-feira, 22. 

Em visita à Casa São José Moscati 
(Rua Dr. Álvaro Osório de Almeida, 315, 
Jardim Bonfiglioli), na sexta-feira, 23, 
a Pastoral da Comunicação da Região 
Lapa conversou com a Irmã Maria Ma-
dalena, que tem 11 anos de vida consa-
grada. 

“Nossa comunidade é uma missão 

da Igreja e realiza adoração e o cuida-
do com as pessoas em situação de rua, 
atua todos os dias em favor dos pobres, 
os mais excluídos pela sociedade. Nosso 
lema é doar o amor, o mesmo amor que 
transborda do altar todos os dias na San-
ta Missa. Esse amor não julga, simples-
mente ama. Vamos para as calçadas das 
cidades, andamos, vivemos e sofremos 
com eles”, detalhou.

Irmã Maria Madalena ressaltou, ain-
da, que a missão possui cinco casas de 
acolhimento – quatro masculinas e uma 
feminina –, para pessoas em situação 
de rua que não conseguem andar, usam 

LAPA
Comunidade Eucarística Voz dos Pobres 
completa 25 anos de atuação pelos excluídos

BENIGNO NAVEIRA
COlABORADOR DE COMuNICAçÃO NA REGIÃO

fraldas e até para a higiene pessoal preci-
sam de ajuda. 

A Casa São José Moscati é coorde-
nada pela Irmã Maria, e lá residem 14 
acolhidos; há também a Casa João Paulo 
II, no bairro da Mooca, em que residem 
dez pessoas; a Casa Santa Clara de Assis, 
na Diocese de Campo Limpo, na qual 
vivem quatro irmãs acolhidas; a Casa 
Nossa Senhora La Saleti, na Diocese de 
Osasco, residência de oito irmãos aco-
lhidos; e a Casa Dom Oscar Romero, em 
Valência, na Espanha, morada de 45 ir-
mãos acolhidos. 

A Irmã destacou, ainda, que o caris-
ma da Missão Eucarística Voz dos Pobres 
é viver a santa missa, adorar o Santíssimo 
Sacramento e zelar por ele; cuidar dos 
pobres de rua e amá-los; viver e anunciar 
o Evangelho de Jesus aos ricos e aos po-
bres, anunciando as verdades e denun-
ciando as maldades. “Este trabalho é feito 
todos os dias em várias regiões, em busca 
dos pobres, enxergando nas calçadas a 
cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo sob o 
véu do sofrimento e da pobreza.”

O acompanhamento às pessoas em 
situação de rua é realizado por dez irmãs 
celibatárias e 11 irmãos celibatários, além  
do trabalho missionário de mais de 300 
leigos no Brasil.

[SANTANA] No dia 25, em missa na 
Paróquia Nossa Senhora do Loreto, Setor 
Medeiros, Dom Jorge Pierozan, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Santana, 
apresentou o Padre Mário Guinzoni, OSJ, 
como Vigário paroquial. Concelebrou o 
Pároco, Padre Mauro Negro, OSJ, assistido 
pelo Diácono Edson Breda.

(por Coordenação Pascom Setor Medeiros)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan comu-
nicou na segunda-feira, 26, o falecimento 
do Padre Hélio Vicente Moreira. Ele tinha 
72 anos, 33 dos quais como sacerdote, 
com atuação na Região Santana, ten-
do assumido funções nas Paróquias São 
José Operário, São Domingos Sávio e São 
Francisco de Paula e São Benedito. Desde 
2015, vivia na Casa São Paulo, sob cuida-
dos especiais de saúde.                 (por Redação)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan pre-
sidiu missa, no domingo, 25, na Capela 
Santo Expedito da Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, na Vila Dionísia, Setor 
Mandaqui.                                   (por Silvano J. Sousa)

[BELÉM] Em missa na manhã do domin-
go, 25, Dom Luiz Carlos Dias deu posse ao 
Padre Edmar Aparecido de Oliveira, SS.CC., 
como Pároco da Paróquia Santo Emídio, 
Setor Vila Prudente.

(por Redação)

[BELÉM] Na tarde do domingo, 25, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Belém, presidiu 
missa na Comunidade Imaculada Con-
ceição da Paróquia Nossa Senhora da 
Esperança, Setor Sapopemba, durante a 
qual conferiu o sacramento da Crisma a 
31 pessoas.                            (por Redação)

Benigno Naveira
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Jackeline Gasperini Studio 30 Produções

Pascom da Paróquia Nossa Senhora da Esperança
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Fé e Cidadania

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NEtO

O papado de Francisco trouxe uma renovada aten-
ção ao tema da pobreza, desde sua declaração de que 
desejava uma “Igreja pobre para os pobres”. A inspira-
ção em São Francisco de Assis se tornou ainda mais ex-
plícita nas encíclicas Laudato si’ e Fratelli tutti.

O valor da pobreza não é exclusivo dos cristãos. Vá-
rias religiões – e até muitos ateus e agnósticos – valori-
zam uma vida austera, que reconhecem como caminho 
para a felicidade.

Quanto mais cresce o consumismo, mais evidente se 
torna a incapacidade de o ser humano se realizar apenas 
com bens materiais. O antropólogo Marshall Sahlins 
tornou clássica a imagem da relativa abundância das 
sociedades tribais de caçadores-coletores em oposição 
à escassez que permeia nossa sociedade moderna.

Os povos tribais vivem uma pobreza material objeti-
va, mas configuraram seu modo de vida para essa con-
dição, se satisfazem com o que têm e podem se realizar 
humanamente com poucos bens. No mundo consu-
mista atual, a pessoa parece nunca ter o suficiente para 
se realizar, está sempre precisando de algo mais. Em 
parte, trata-se de uma situação objetiva que vivemos, 
por nossa dependência aos bens e serviços produzidos 
pela sociedade industrial. Em parte, trata-se de padrões 
culturais que não levam em conta aquilo que realmente 
satisfaz o coração do ser humano.

Na Laudato si’ (LS), Francisco apresenta um estilo 
de vida marcado pela sobriedade, mas cheio de alegria, 
amor e paz (cf. Capítulo VI). Vale notar, contudo, que 
esse estilo de vida, para ele, está intimamente vinculado 
a uma espiritualidade.

Todos podemos nos educar a uma vida mais aus-
tera, que poupa recursos do meio ambiente e permite 
uma redistribuição melhor da riqueza gerada pela so-
ciedade. Essa, entretanto, é uma postura moralista, se 
não percebemos que uma outra coisa preenche nossa 
vida – e isso é válido para todos os seres humanos, in-
dependentemente de suas crenças.

“A grande riqueza da espiritualidade cristã, prove-
niente de vinte séculos de experiências pessoais e co-
munitárias, constitui uma magnífica contribuição para 
o esforço de renovar a humanidade”, pontua Francisco 
(LS, 216). O Cristianismo não exalta a austeridade, os 
sacrifícios, a abnegação e a pobreza como valores em 
si – tal seria uma posição estoica, mas não cristã.

Dante Alighieri, em “A Divina Comédia” (Canto XI, 
no Paraíso), diz que São Francisco de Assis desposou a 
Pobreza porque era a viúva de Cristo. O amor a Jesus 
era a motivação para que ele abraçasse a pobreza. Esse 
amor – que em primeiro lugar é de Cristo para com a 
pessoa e depois, como resposta, dela para com Cristo – 
é o que dá sentido ao nosso compromisso, seja com os 
pobres, seja com a pobreza.

Isso não quer dizer que outros não possam viver o 
mesmo compromisso, muitas vezes de modo até mais 
fiel do que nós. Desdenhar da riqueza material em nome 
de um valor maior é uma tendência inata no coração 
humano, que transparece tanto na frustração que cerca 
uma vida dedicada apenas aos bens materiais quanto na 
capacidade de se alegrar diante daqueles que têm pouco 
materialmente, mas são ricos espiritualmente.

A questão aqui é a contribuição que os cristãos po-
dem dar aos demais. Contribuição essa que só pode ser 
entendida como serviço, pois seria mentirosa se fosse 
vista como superioridade.

Na busca por uma alternativa ao vazio do indivi- 
dualismo e do consumismo, muitos em nossa socieda-
de buscam uma resposta na militância sociopolítica, no 
despojamento e na pobreza. A nós, como a Paulo, no 
areópago, cabe dizer que Cristo é o nome do Deus des-
conhecido, ao qual adoram por intuição (cf. At 17,23).

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

O valor da pobreza
IPIRANGA 

SIMONE RIBEIRO CABRAl FuzARO

Na família, assim como no 
mundo, vivemos a realidade do 
convívio entre pessoas únicas e ir-
repetíveis. Mesmo com uma carga 
genética muito semelhante, com 
rotinas e costumes essencialmente 
idênticos, não é difícil para todos 
os que têm filhos perceberem o 
quanto eles são diferentes entre si. 

Uns, ao nascer, já parecem mais 
ativos, comilões e atentos; outros 
são mais passivos, sonolentos e 
risonhos; enfim, podemos notar, 
desde muito cedo, características 
bem distintas entre os pequenos. 

Esse fato precisa nos trazer um 
questionamento importante: como 
devemos nos dedicar a formar as 
diferentes pessoas que foram a nós 
confiadas?

É muito comum, no dia a dia, 
tomarmos como critério de ação 
com os filhos a ideia de justiça: o 
que fazemos para um é justo que 
façamos para todos. Diante dessa 
premissa, muitas e muitas ações 
acabam sendo equivocadas e geral-
mente promovem o contrário dos 
objetivos educativos dos pais. 

Vamos entender o porquê. 
Muito embora, normalmente, o 
objetivo educativo dos pais para 
os filhos seja o mesmo – formar 
pessoas honestas, íntegras, que 
possam fazer o bem e ser felizes –, 
o caminho para alcançar essa meta 
será diferente para cada um. 

Quando empreendemos uma 
viagem, precisamos definir o des-
tino, pois esse é o primeiro passo. 

Em seguida, o meio de transporte, 
e daí, sim, poderemos escolher o 
melhor caminho a seguir. Nes-
sa perspectiva, podemos pensar 
também o processo educativo de 
nossos filhos. O primeiro passo é 
colocarmos objetivos a longo pra-
zo: que tipo de pessoa queremos 
formar? Determinado isso, temos 
o destino definido. Importante 
passo. Agora, precisamos conhe-
cer cada um daqueles que preten-
demos levar a esse destino para 
podermos definir qual o melhor 
caminho para cada um percorrer.

Quando olhamos para os fi-
lhos, precisamos lembrar que eles 
têm temperamentos diferentes e, 
exatamente por isso, irão viver as 
experiências e responder aos estí-
mulos de modos diferentes. O que 
para um é um desafio que move a 
crescer, para outro pode ser algo 
que paralisa, e esse é um dos maio-
res desafios da educação.  

E o que devemos observar em 
cada um? Vamos lá:

  Reage a situações de modo in-
tenso? (Muita alegria, muita 
tristeza, muito medo...);
  A reação é rápida ou demora-
da?;
  Atende às orientações com 
prontidão ou demora e resiste 
muito a elas?;
  Costuma contar tudo e com-
partilhar os acontecimentos ou 
guarda mais para si?;
  Mantém a atenção e interes-
se em uma atividade por mais 
tempo ou rapidamente muda o 
foco?;

  Relaciona-se com os demais 
com facilidade ou mantém-se 
mais próximo aos pais?;
  É sempre sincero com as pessoas 
ou tende a agradar aos demais?.
Muitos são os aspectos que 

podemos observar com atenção e 
que podem trazer luzes ao cami-
nho educativo que devemos se-
guir com cada um para que possa-
mos alcançar o objetivo com mais 
eficácia. Isso não significa que 
seremos mais exigentes com uns 
do que com outros, ou que estabe-
leceremos rotinas diferentes, mas, 
sim, que o modo de exigir, o que 
exigir e como estabelecer as regras 
precisa se adaptar às necessidades 
de cada um. 

Vamos, então, repensar a ques-
tão da justiça nas relações familia-
res: justa é aquela ação que corres-
ponde à necessidade de cada um 
e não uma ação igual para todos. 
Por isso, pais, comparar os filhos e 
exigir que tenham comportamen-
tos ou reações muito semelhantes 
não costuma ser um bom cami-
nho. Aliás, ajudá-los a perceber 
que são diferentes e que cada um, 
a seu modo, pode chegar a ser uma 
grande pessoa é uma aprendiza-
gem riquíssima. 

São diferentes e agirão de modo 
diferente: lutem, sim, para que cada 
um, a seu modo, viva os valores e 
princípios que são essenciais para 
que sejam pessoas que fazem a di-
ferença na vida da sociedade.

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é 
 

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

Comportamento
Conhecer cada filho

Padre Eli lobato se despede 
do Santuário São Judas tadeu  

A comunidade paroquial do 
Santuário São Judas Tadeu, no dia 
22, na missa das 7h, rendeu graças 
a Deus pelo ministério sacerdotal 
do Padre Eli Lobato dos Santos, 
SCJ, como Pároco e Reitor do 
Santuário nos últimos dois anos e 
meio. Concelebraram padres que 
atuam no Santuário. 

Padre Eli Lobato dos Santos 
foi nomeado Superior Provin-
cial da Província Brasil São Pau-
lo da Congregação dos Padres 
do Sagrado Coração de Jesus e 
assumirá a função por um triê-
nio, a partir de 8 de agosto de 
2021.

Com isso, o Padre Daniel Apa-
recido de Campos, SCJ, assumirá 

interinamente como Administra-
dor Paroquial do Santuário, até 
dezembro de 2021. A posse será 
em 1º de agosto, às 10h, em missa 

na igreja nova, presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Episcopal Ipiranga.

POR PASCOM DO SANtuáRIO 
SÃO JuDAS tADEu

Pascom do Santuário São Judas Tadeu
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A Paróquia São Cristóvão, no bairro 
da Luz, Setor Bom Retiro, esteve em festa 
entre 10 e 25 de julho, sendo este último 
dia a data da memória litúrgica do padro-
eiro, quando também se comemora o Dia 
do Motorista.

Em todos os dias, houve missas, bên-
çãos dos veículos (carros, caminhões, 
ônibus, motos e bicicletas), das chaves, 
dos motoristas e, ainda, o drive-thru com 
a venda de um prato diferente a cada dia, 
além de quitutes de festa junina.

No domingo, 25, foram celebradas 
missas às 10h, 15h e 17h30, esta última 
presidida por Dom Carlos Lema Garcia e 
concelebrada pelo Padre José Arnaldo Ju-
liano dos Santos, Pároco, assistidos pelos 
diáconos permanentes Antonio Monge de 
Carvalho e João Carlos Franco de Barros 

Fornari, além do diácono seminarista Ál-
varo Gonçalves.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Sé salientou que o 
nome “Cristóvão” significa “aquele que 
conduz” e, portanto, “portador de Cristo”, 
razão pela qual o Santo é considerado o 
padroeiro dos motoristas. 

Dom Carlos ressaltou que todos são 
chamados a ser portadores de Cristo na 
vida pessoal, comunitária e na sociedade, 
tratando o próximo segundo os manda-
mentos de Deus, com amor, carinho e 
respeito. “Precisamos matar a fome dos 
necessitados, não só a fome de alimento, 
mas, também, a fome do espírito, do co-
ração carente de palavras de esperança, 
de fé, de acalento. Devemos viver com a 
alegria da partilha e da fraternidade, assim 
como o menino que entregou os cinco 
pães e dois peixes para que Jesus realizasse 
a multiplicação dos pães e saciasse a mul-

No dia 20, a Região Episcopal Be-
lém, a Comissão para a Iniciação à 
Vida Cristã e a Pastoral da Comunica-
ção regional realizaram uma live para 
falar sobre Catequese e as redes sociais. 
Participaram on-line mais de 3 mil pes-
soas, por meio do Facebook. 

No início da atividade, o Padre 
Thiago Faccini, Assessor de Iniciação à 
Vida Cristã na Região  Belém, saudou a 
todos e recordou que, com a pandemia 
de COVID-19, todos foram obrigados 
a saber lidar com os diferentes meios. 

Janice Santos, da Comissão para 
a Iniciação à Vida Cristã na Região, 
realizou a leitura de um trecho do li-
vro dos Atos dos Apóstolos, no qual 
o Apóstolo Paulo assume a missão de 
anunciar a Boa-Nova. Depois, Padre 
Thiago, ao refletir sobre o texto bíbli-
co, recordou a missão de anunciar e 
comunicar o Evangelho. “Nas platafor-
mas digitais, precisamos fazer ressoar 
a Boa-Nova!”, disse.

Fernando Arthur, assessor de co-
municação da Região Belém, falou 
sobre alguns aspectos da comunicação 
no Brasil, da importância da cultura 
digital atualmente e dos impactos das 

plataformas digitais no cotidiano. Ele 
também explicou o sentido de comu-
nicação e de se comunicar, e falou so-
bre a diferença de mídias digitais, mí-
dias sociais e redes sociais. Além disso, 
sugeriu plataformas digitais gratuitas 
pelas quais é possível aprimorar os en-
contros de Catequese com as crianças 
e adultos, e deu dicas de como prepa-
rar bem os encontros catequéticos e de 
uma boa comunicação entre catequis-
ta e catequizando. 

Ao final, os palestrantes responde-
ram a perguntas dos internautas. A ín-
tegra da live pode ser acessada pelo link 
a seguir: https://bityli.com/6HQgn.

BELÉM
um momento para falar sobre a Catequese e as redes sociais

FERNANDO ARtHuR
COlABORADOR DE COMuNICAçÃO NA REGIÃO

[SÉ] A Paróquia de Santa Francisca Xavier 
Cabrini, Setor Santa Cecília, promoveu no 
dia de São Cristóvão, 25, a bênção dos  
veículos e seus condutores. A ação foi via-
bilizada por meio de uma parceria entre 
a Paróquia e o Lions Clube do bairro de 
Santa Cecília. A cada motorista foi pedida 
a doação de 1 quilo de alimento não pe-
recível, que será entregue ao projeto “Ani-
mando a Esperança”, da Arquidiocese de 
São Paulo. No total foram 64 carros, uma 
moto e duas bicicletas, totalizando 147,5 
kg de alimentos arrecadados.

(por Padre Luiz Claudio de Almeida Braga)

[SÉ] Continua a campanha Inverno Soli-
dário na Paróquia Nossa Senhora dos Re-
médios, Setor Aclimação. Além da doação 
de agasalhos e outras roupas de inverno, 
também são pedidas doações de alimen-
tos. Saiba mais detalhes pelo Facebook  
(@nsremediossp).          (por Pascom paroquial)

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro participaram, na 
manhã do domingo, 25, da primeira 
missa mensal em comemoração dos 70 
anos de criação da Paróquia, presidida 
por Dom Carlos Lema Garcia, e conce-
lebrada pelo Pároco, Padre Geraldo de 
Paula Souza, CSsR. 

No começo da missa, o Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Sé foi 
saudado, em nome de toda a comunida-
de paroquial, pelo senhor Luiz Gonzaga 
Bertelli, diretor-presidente da União dos 
Juristas Católicos de São Paulo (Ujucasp). 

Nessas missas mensais, sempre ha-
verá um tema para a meditação dos fiéis. 
Desta vez, o escolhido foi “Com Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro somos 
todos discípulos missionários em saída”. 

Na homilia, Dom Carlos recordou 
que, como discípulos missionários, 
todos devem assumir com responsa-
bilidade pessoal a missão da Igreja; 
como discípulos, a formação nunca 
termina; e, como missionários, todos 
são responsáveis pela vida da Igreja. O 
Bispo exortou a todos que deem o tes-
temunho da fé cristã, falem de Deus 
na família, no trabalho e durante as 
demais atividades. Ele lembrou que 
cada pessoa deve fazer o que estiver 
ao próprio alcance, tendo a certeza 
de que Deus sempre faz a parte Dele.

No final da celebração, o Padre Ge-
raldo agradeceu a presença de Dom 
Carlos e de toda a comunidade. A mis-
sa foi concluída com a Oração do Ano 
Jubilar a Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e bênção final do Bispo. A pró-
xima celebração mensal do Ano Jubilar 
será em 29 de agosto.

PADRE GERAlDO DE PAulA SOuzA
COlABORAçÃO ESPECIAl PARA A REGIÃO

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
inicia missas mensais pelo jubileu dos 70 anos

SÉ
Dom Carlos lema Garcia preside missa na festa de São Cristóvão

POR CENtRO DE PAStORAl 
DA REGIÃO Sé

tidão que o seguia para se saciar de suas 
palavras e ensinamentos.”  

Dom Carlos destacou, ainda, que a 
Igreja de São Cristóvão é secular na Ar-
quidiocese de São Paulo, uma vez que 
foi construída em 1856. Durante muitos 

anos, foi a Capela do Seminário Episco-
pal. Em 1940, foi criada a Paróquia São 
Cristóvão, que passou por um processo 
de restauro, sendo reinaugurada em 28 
de abril de 2001. 

(Colaborou: Padre José Arnaldo Juliano dos Santos)

Ezequiel Rodrigues da Silva

Pascom paroquial

Sandra Castanhato

Pascom paroquial
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Os fiéis da Basílica de Sant’Ana, 
na zona Norte da capital paulista, 
acolheram o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer na noite do domingo, 25, 
para a missa que abriu as comemo-
rações da padroeira, celebrada na 
segunda-feira, 26.

A Eucaristia também marcou 
o 1º Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos, instituído pelo Papa Fran-
cisco, e o primeiro aniversário da 
elevação da igreja matriz à digni-
dade de basílica menor, título con-
cedido pela Santa Sé.

“Que a Basílica de Sant’Ana 
seja um sinal muito claro de que 
Deus habita esta cidade, está pre-
sente, mora entre nós e não está 
longe. Aqui é a casa de Deus, onde 
todos podem entrar. Ninguém 
precisa ter medo de se aproximar 
de Deus, que é Pai, quer acolher 
e estender as suas bênçãos a to-
dos”, afirmou o Arcebispo de São 
Paulo, na homilia, ressaltando 
que, mesmo com as restrições da 
pandemia, os fiéis não deixaram 
de visitar a Basílica para rezar, 
participar dos sacramentos, além 
de buscar ou testemunhar a cari-
dade cristã.

PORtAS ABERtAS
O Pároco e Reitor da Basílica, 

Padre José Roberto Abreu de Mat-
tos (Beto), destacou que, neste úl-
timo ano, a comunidade paroquial 
de Sant’Ana teve que se “reinven-
tar” para continuar realizando a 
sua missão.

A Basílica permaneceu aberta 
durante todos os dias. Mesmo no 
período de suspensão das ativida-
des presenciais entre março e abril, 
o templo continuou acolhendo os 
fiéis para orações e atendimentos 
individuais.

Atualmente, a comunidade conta 
com três padres para o atendi-
mento dos fiéis, com horários de 
confissões, direção espiritual e 
três missas diárias. A catequese 
também não parou nesse perío-
do, adaptada para a modalidade 
on-line, assim como as formações 
bíblicas. No último ano, 80 crian-
ças fizeram a primeira Comunhão.

CARIDADE
A Basílica também se manteve 

como um ponto de referência para 

o serviço da caridade, com o atendi-
mento das cerca de 400 pessoas em 
situação de rua, as quais, todos os dias, 
são acolhidas para o café da manhã 
oferecido pela comunidade, e as 1,2 
mil famílias cadastradas, que, todos os 
meses, são atendidas.

“Isso só é possível graças à solida-
riedade do povo, que responde a to-
dos os pedidos que fazemos”, afirmou 
o Pároco, enfatizando que não foi fá-
cil manter essas ações, em uma época 
em que todas as pessoas sofreram al-
gum impacto econômico.

Os fiéis e benfeitores também co-
laboraram nas obras de revitalização 
interna do templo, com o restauro das 
imagens sacras e do piso. O próximo 
passo é a reforma da parte externa da 
Basílica. Para isso, a comunidade já 
iniciou uma campanha para a arreca-
dação de fundos. 

“Estamos colhendo os frutos de ter 
permanecido ao lado do povo durante 
esse período difícil, de ter feito desta 
Basílica uma casa onde as pessoas se 
sentissem acolhidas e amparadas. Ela 
se tornou um polo de referência das 
famílias na zona Norte”, acentuou Pa-
dre Beto. 

INDulGêNCIAS
Ao elevar uma prece especial por 

todos os avós e idosos, Dom Odilo 
enfatizou que, por ocasião da data co-
memorativa instituída pelo Papa Fran-
cisco, a Igreja concede indulgências 
plenárias próprias do Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos e, especificamente na 
Basílica de Sant’Ana, os fiéis que a ela 

peregrinaram durante as festividades 
da padroeira também puderam obter 
indulgências.

A indulgência é a remissão, diante 
de Deus, da pena temporal devida aos 
pecados já perdoados quanto à cul-
pa que o fiel, devidamente disposto e 
em certas e determinadas condições, 
alcança por meio da Igreja. Para ob-
ter as indulgências, o fiel precisa ter 
se confessado recentemente, rezar nas 
intenções do Papa e fazer um ato de 
caridade.

PARóQuIA
A origem da Paróquia se confunde 

com as raízes da cidade de São Paulo: 
no século XVI, quando uma grande 
porção de terra do outro lado da mar-
gem do Rio Tietê foi confiada aos mis-
sionários da Companhia de Jesus (Je-
suítas), ao norte da Vila de São Paulo 
de Piratininga.

Anexa à sede da fazenda, havia 
uma igreja dedicada a Sant’Ana. Ali os 
colonos se reuniam para rezar e, assim, 
foi se difundindo a devoção à mãe da 
Virgem Maria. Em cartas enviadas aos 
portugueses em 1560, São José de An-
chieta, fundador da cidade de São Pau-
lo, chega a mencionar a fazenda.

Em 12 de julho de 1895, Dom Jo-
aquim Arcoverde de Albuquerque Ca-
valcanti, então bispo diocesano de São 
Paulo, erigiu a Paróquia de Sant’Ana. A 
sede provisória da nova paróquia pas-
sou a ser a Capela Santa Cruz, do Co-
légio Santana.

“Em 126 anos, nossa Paróquia 
passou por muitos desafios, como as 

duas grandes guerras mundiais. Pode-
mos dizer que esta pandemia tem sido 
como uma ‘terceira  guerra  mundial’. 
Mas permanecemos firmes e o povo 
tem correspondido e colaborado nessa 
missão”, completou.

BASílICA
Construída entre 1896 e 1936, a 

matriz paroquial de Sant’Ana é um dos 
símbolos do bairro que recebeu o mes-
mo nome.

No dia 5 de maio de 2020, a Con-
gregação para o Culto Divino e a Disci-
plina dos Sacramentos atendeu ao pe-
dido do Cardeal Scherer para conceder 
à Igreja de Sant’Ana o título de basílica 
menor. O ato que oficializou a elevação 
do templo à nova dignidade aconteceu 
no dia 26 de julho do mesmo ano.

De acordo com o decreto Do-
mus Ecclesiae (Casa da Igreja), da 
Congregação para o Culto Divino e 
a Disciplina dos Sacramentos, entre 
as Igrejas de uma diocese, em pri-
meiro lugar e com maior dignidade, 
está a catedral, “na qual é colocada a 
cátedra, sinal do magistério e do po-
der do Bispo, pastor da sua diocese, 
e sinal da comunhão com a cátedra 
romana de Pedro”. Seguem-se depois 
as igrejas paroquiais, que são sede 
das várias comunidades da diocese. 
“Entre estas igrejas e outras que são 
chamadas por outros nomes, exis-
tem algumas dotadas de uma espe-
cial importância para a vida litúrgica 
e pastoral, que podem receber do 
Sumo Pontífice o título de ‘basílica 
menor’”, explica o documento.

Basílica de Sant’Ana em festa pela 
padroeira e pelo Dia dos Avós e dos Idosos  
CARDEAL SCHERER 
PRESiDiU MiSSA NO 
DOMiNGO, 25, NO 
TEMPLO CRiADO Há 
126 ANOS

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Odilo Scherer, Arcebispo Metropolitano: ‘Que a Basílica de Sant’Ana seja um sinal muito claro de que Deus habita esta cidade’
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Há cinco anos, às segundas-feiras, 
das 18h30 às 19h30, um grupo de leigos 
da Paróquia São José, em Perus, na zona 
Noroeste da capital paulista, percorre o 
bairro em busca das pessoas em situação 
de rua para lhes oferecer refeições. 

Por mês são distribuídas, em média, 
170 marmitas, acompanhadas de sobre-
mesa e suco. Todos os alimentos dessa 
ação provêm de doações arrecadadas por 
38 voluntários que batizaram o coletivo 
como Grupo Assistencial Mãe Peregrina 
(GAMP).

Além de comida, são distribuídos 
cobertores, chinelos, kits de higiene pes-
soal, roupas, entre outras coisas. Só neste 
ano, o grupo já ofertou 1,31 mil marmi-
tas, 2,04 mil máscaras, 720 garrafas de 
água e 43 litros de álcool em gel. 

QuANDO tuDO COMEçOu
Em 2016, inspirados pelo Ano San-

to da Misericórdia, decretado pelo Papa 
Francisco, devotos da Mãe Peregrina se 
uniram para fazer algo concreto em prol 
dos irmãos em situação de rua encontra-
dos em diferentes pontos do bairro. 

“Decidimos dar o que comer para 
quem não tinha, dar-lhes o que beber e o 
que vestir e, assim, seguir os atos de mi-
sericórdia”, afirma Marinha Caramigo, 
coordenadora do GAMP. 

Desde então, o grupo mantém um 
cadastro com dados das pessoas em si-
tuação de rua que assiste. Por meio das 
informações coletadas, o GAMP busca, 
sobretudo, resgatar a identidade de cada 
indivíduo atendido. 

“Uma coisa que colocamos no cadas-
tro é qual ou quais profissões a pessoa já 
exerceu na vida. Entre os assistidos, há 
advogado, degustadora de vinhos, assis-
tente social e até dono de padaria”, relata 
Marinha. 

PARA AléM DO GEStO
Segundo a coordenadora, a ação do 

GAMP vai muito além do que levar co-
mida, roupas e calçados aos irmãos em 
situação de rua. “O objetivo maior é ten-
tar tirá-los da rua, por meio do afeto e 
da amizade, fazendo com que eles vejam 
que queremos o bem deles”, narra Ma-
rinha, frisando que, na abordagem, os 
voluntários sempre tentam falar sobre a 
importância dos laços e do lar, incenti-
vando o retorno às famílias de quem está 
nas ruas. 

unidos pela devoção à Mãe Peregrina e na 
assistência às pessoas em situação de rua
AçãO iNiCiADA EM 
2016 POR UM GRUPO 
DE PAROqUiANOS 
DA iGREJA SãO JOSé, 
EM PERUS, AUxiLiA 45 
PESSOAS EM SiTUAçãO 
DE RUA E 28 FAMíLiAS EM 
VULNERABiLiDADE

IRA ROMÃO
ESPECIAl PARA O SÃO PAulO

Segundo a coordenadora, ao longo 
destes anos de atuação, embora o gru-
po ainda não tenha visto nenhum de-
les retornar ao lar, já testemunhou dois 
irmãos que saíram das drogas.

Marinha conta que antes da pan-
demia, durante a distribuição das 
marmitas, o grupo conseguia sentar 
e conversar com os assistidos. Muitas 
vezes, até levava a imagem da Mãe Pe-
regrina nos encontros, o que rendia 
boas conversas e momentos de oração. 

“Agora, neste período em que te-
mos que evitar o contato, não pode-
mos parar e conversar muito. Tenho 
fotos do nosso grupo sentado, comen-
do e rezando junto com eles”, comenta.

A coordenadora diz com orgulho 
que o GAMP estabelece uma relação 
de confiança com os assistidos. “Sabe-
mos da vida de todos e os conhecemos 
pelos nomes. Apesar dos apelidos, gra-
ças ao cadastro que fazemos, sabemos 
o nome completo de pelo menos 80% 
deles”, afirma Marinha. “Isso é impor-
tante. Até mesmo se precisarmos, por 
exemplo, direcioná-los a algum tipo 
de auxílio médico”. 

Ela também compartilha que, ao 
longo da pandemia, o número de 
pessoas em situação de rua no bairro 
aumentou. “Antes, entregávamos 25 
marmitas. Com essa pandemia, po-
rém, houve muito desemprego e há 
mais gente na rua. Hoje, distribuímos, 
em média, 45 marmitas a cada segun-
da-feira.”

DEDICAçÃO DIáRIA
Embora a distribuição ocorra so-

mente às segundas-feiras, os voluntá-
rios se revezam em encontros diários 
na casa da Marinha para organizar e 
preparar tudo. Durante a pandemia, 
para não haver aglomeração, eles se 
reúnem de quatro a cinco pessoas por 
encontro. 

“Todos os dias, tem algo pra fazer. 
Quando recebemos doações de verdu-

ras e legumes, por exemplo, precisa-
mos ensacar e congelar tudo para não 
perder, até ser usado no preparo das 
refeições”, explica Marinha. 

Os voluntários também se mobi-
lizam para conseguir e ir buscar do-
ações, e ainda contribuem com itens. 
“Todos ajudam como podem. No caso 
do kit de higiene, um traz sabonete, 
outro absorvente, e assim por diante”, 
exemplifica Marinha. 

Eles, inclusive, se dedicam aos cui-
dados com as roupas que são distri- 
buídas. “Às vezes, chegam peças rasga-
das e sujas. Então, lavamos e costura-
mos. Sabemos que elas são descartáveis, 
pois os irmãos em situação de rua as 
usam até não dar mais. Porém, doamos 
sempre em boas condições”, detalha.   

AtuAçÃO NO BAIRRO
Padre Cilto Rosembach, Pároco da 

Paróquia São José, enxerga o GAMP 
como uma “atuação profética” no 
bairro. “O grupo está com a prática da 
caridade bem antes da pandemia. As 
pessoas engajadas neste projeto são 
simples e pobres. São exemplos de de-
dicação e partilha”, diz. 

O Pároco também afirma que a 
“ação de fé e vida do GAMP” sempre 
impactou a vida pastoral da Paróquia 
e que os resultados das ações, inclusive 
a quantidade de pessoas envolvidas e 
assitidas, impressiona. 

“Trata-se de um grupo com de-
voção mariana que age no silêncio, 
como orienta a palavra de Deus. ‘Ora 
et labora.’ Que a tua mão direita não 
saiba o que faz a mão esquerda, e vi-
ce-versa, de modo que a tua caridade 
fique oculta (Mt 6,1-6.16-18)”, enfatiza 
Padre Cilto.

Além da população de rua, há cer-
ca de quatro anos o GAMP passou a 
assistir com cestas básicas 28 famílias 
do bairro que vivem em “casas não ha-
bitáveis” (precárias). 

“Chegamos a lugares que, muitas 

vezes, a mão do Padre não consegue 
chegar. São lugares muito distantes da 
Paróquia e pessoas que, embora cató-
licas, porque foram batizadas, não fre-
quentavam a igreja”, pontua Marinha. 

O GAMP leva as cestas básicas às 
casas das famílias todo primeiro sá-
bado de cada mês. “São famílias que 
moram em casas em que, quando cho-
ve, fica uma lameira só, pois enchem 
de água e eles acabam perdendo tudo”, 
relata Marinha, ressaltando que essas 
famílias não têm sequer condições de 
buscar as doações em nenhum lugar.

tRABAlHO EM CONJuNtO 
O GAMP conta com as doações 

que chegam por meio da campanha 
da Mãe Peregrina, comerciantes do 
bairro, paroquianos e pastorais da Pa-
róquia São José. 

Marinha enfatiza a parceria do gru-
po com as Pastorais Social e do Menor. 
“Temos uma boa interação. Quando 
podemos contribuir com elas, assim 
fazemos. E, quando precisamos de 
algo, elas também nos socorrem.” 

Padre Cilto também comenta so-
bre a partilha entre os grupos. “Um 
procura suprir a necessidade do outro. 
Com a pandemia, isso vem se intensi-
ficando. Não há necessidade de orien-
tação a não ser o princípio da partilha 
que emana da mesa da Palavra e da 
Eucaristia. Partilhar o pão como nos 
orienta João [no capítulo] 6”, mencio-
na o Pároco.

Apesar disso, ao longo da pande-
mia, o GAMP precisou pensar em al-
ternativas para assegurar as ações cari-
tativas. Recentemente, por exemplo, o 
grupo rifou 11 unidades de cobertores 
do modelo soft, que ganhou e que não 
eram suficientes para a demanda. “As-
sim, fizemos dinheiro e deu para com-
prar cestas básicas e cobertores mais 
simples, que distribuímos entre as pes-
soas em situação de rua e as famílias”, 
explica Marinha.

GAMP/Arquivo
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A Igreja no Brasil se prepara para ce-
lebrar em agosto o mês das vocações, que 
neste ano terá como tema “Cristo nos 
salva e nos envia”, e lema “Quem escuta 
a minha Palavra possui a vida eterna” (cf. 
Jo 5,24). A temática é extraída da exor-
tação apostólica Christus vivit, publicada 
pelo Papa Francisco em 2019, e ressalta 
o encontro de cada pessoa com Jesus 
Cristo, autor e princípio da visibilidade 
vocacional trinitária.

“Da vocação, desse encontro com a 
pessoa de Jesus como único e verdadeiro 
Salvador, decorre a nossa missionarie-
dade”, disse, ao O SÃO PAULO, Dom  
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese e Referencial da 
Coordenação Pastoral dos Ministérios 
Ordenados. 

Dom Ângelo comenta, ainda, que o 
processo de discernimento vocacional 
permite ao jovem exercitar a verdadeira 
liberdade, livre de dominações culturais e 
ideológicas: “Sobretudo aos jovens, busca- 
-se mostrar que seguir Jesus não é uma 
perda de tempo. Verdadeiramente, trata-
se de um encontro com Aquele que nos 
fez livres, nos libertou do pecado, da mor-
te e do mal, e que a Igreja, seu sinal e sa-
cramento no mundo, pode levá-los a viver 
plenamente, a encontrarem um caminho”. 

AçõES NA ARQuIDIOCESE 
Durante o mês vocacional, a Arqui-

Todas transmitidas pelas mídias 
sociais da CRB, às terças-feiras:
Facebook.com/CRBNACIONAL
YouTube:  
Comunicação CRB Nacional

03/08 – 20h às 21h
Vocação do Ministro Ordenado
Com o Cardeal Odilo Scherer

10/08 – 20h às 21h
Vocação Familiar
Com Osmarina e Toninho Baldon

17/08 – 19h30 às 21h30
Vocação à Vida Consagrada
Com a Conferência dos Religio-
sos do Brasil (CRB)

24/08 – 20h às 21h
Vocação Laical
Com o Professor João Cláudio 
Rufino

31/08 – 20h às 21h
Vocação do Catequista
Com o Padre Thiago Faccini

Promover as vocações é missão
de toda a comunidade eclesial
EM AGOSTO, 
ARqUiDiOCESE 
REALizARá LiVES E 
MiSSAS VOCACiONAiS 
PARA RECORDAR OS 
COMPROMiSSOS DE  
CADA BATizADO COM 
A MiSSãO qUE LHE FOi 
CONFiADA POR DEUS

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

rigos e consagrados da Arquidiocese, o 
Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolita-
no, exorta cada comunidade a assumir o 
compromisso de rezar e incentivar a Pas-
toral das Vocações. 

Padre José Carlos comenta que já 
têm ocorrido celebrações nos setores 
para que haja maior conhecimento sobre 
essa Pastoral e sua estruturação nas pa-
róquias. Um trabalho de referência é rea-
lizado na Catedral da Sé, com o chamado 
“Plantão Vocacional”, para atendimento 
aos jovens.

“Contamos, sobretudo, com o tra-
balho de animação vocacional por parte 
dos próprios padres, em cada uma das 
paróquias. Eles são os animadores voca-
cionais por excelência”, afirma Padre José 
Carlos, destacando que, quando o Sacer-
dote percebe que alguém têm vocação ao 
ministério ordenado ou à vida religiosa 
consagrada, pode encaminhar essa pessoa 
para o Centro Vocacional Arquidiocesano 
(CVA), onde será acolhida e terá o devido 
direcionamento. A pastoral também aten-
de pelo telefone (11) 3104-1795. 

CultuRA VOCACIONAl
O Sacerdote recomenda que, nas 

paróquias onde a Pastoral das Vocações 
não está implantada, o primeiro passo é 
despertar uma “cultura vocacional”, por 
meio de momentos como adoração ao 
Santíssimo, missas vocacionais, Terços 

e encontros com adolescentes e jovens. 
Também na avaliação de Dom Ân-

gelo, ter essa cultura vocacional nas co-
munidades é fundamental: “Ela se baseia 
na oração pelas vocações. O próprio Je-
sus, vendo a multidão cansada, abatida, 
como rebanho sem pastor, disse ‘Rogai 
ao Senhor da messe para que envie ope-
rários à sua messe’. A dimensão orante é 
a base. A vocação não nasce do acaso. Ela 
é dom e graça de Deus, mas é desperta-
da, cultivada e desenvolvida na vida da 
comunidade”.

O Bispo recorda que todo batizado é 
um vocacionado e, assim, tem a respon-
sabilidade de fomentar as vocações: “A 
um jovem, e mesmo a um adulto, é pre-
ciso perguntar se nunca pensou em se 
consagrar a Deus. Ao ver jovens e adul-
tos que manifestam os sinais vocacionais, 
nas missas, nas celebrações, na catequese 
do Crisma, nos grupos de jovens, enfim, 
em todas as atividades eclesiais, não cus-
ta perguntar: ‘E você, nunca pensou em 
se consagrar a Deus?’”, aponta, destacan-
do que o próprio Jesus também chamou 
aqueles que se tornaram seus apóstolos. 

“Queremos aprofundar essa cultura, 
sobretudo neste mês vocacional, para 
sensibilizar sobre essa necessidade e so-
bre a expressão plena da vida na fé. Onde 
há multiplicidade de vocações e minis-
térios, a evangelização se realiza”, diz o 
Bispo. 

tEStEMuNHO DE 
SACERDOtES E RElIGIOSOS

Dom Ângelo ressalta, também, que o 
testemunho dos ministros ordenados e 
dos religiosos consagrados “se torna um 
exemplo e uma motivação para o segui-
mento dos futuros vocacionados”. As-
sim, “conta muito o testemunho, a ale-
gria, as palavras cheias de ardor, a ação 
missionária, o testemunho daqueles que 
estão aí no dia a dia, do padre que ce-
lebra com amor a Liturgia, do que está 
no meio dos pobres, do consagrado que 
está na vida contemplativa ou ativa. No 
processo de discernimento, se expressa e 
se revela aquela imagem profunda e tão 
real de Jesus Cristo que veio para o meio 
dos seus para salvar e para que ninguém 
se perdesse”. 

uM PROJEtO DE 
VIDA DE AMOR A DEuS 

Nascido em Forquilhinha, no in-
terior de Santa Catarina, Dom Ângelo 
conta que desde criança desejou ser pa-
dre. Ele ingressou no seminário da Con-
gregação dos Rogacionistas do Coração 
de Jesus (RCJ) aos 11 anos de idade, foi 
ordenado sacerdote em 1984 e entre as 
diversas atribuições que desempenhou 
na congregação esteve a de formador dos 
futuros padres. 

O Bispo recorda que em sua família, 
a reza do Terço sempre foi uma prática 
diária, bem como a vida ativa na comu-
nidade paroquial. “Foi nesse ambiente 
que fui alimentando a minha fé, a minha 
esperança”, assegura. “Famílias, pais: não 
tenham medo de incentivar a vocação 
dos filhos para que se consagrem a Deus, 
sejam um ministro ordenado, um consa-
grado ou consagrada”, pede. 

Dom Ângelo lembra que, diante de 
tantas ofertas e possibilidades, é com-
preensível que os jovens tenham dúvidas 
sobre o caminho vocacional. “Existem, 
porém, as certezas: sinais, dons, capaci-
dades, o amor ao próximo e à Igreja, o 
desejo de servi-la”, ressalta.

Nesse itinerário – comenta o Bispo 

Luciney Martins/O SÃO PAULO - Arquivo

Lives DO MêS VOCACIONAl NA ARQuIDIOCESE

diocese de São Paulo realizará, 
às terças-feiras, lives sobre as 
vocações (leia detalhes ao lado), 
missas vocacionais nos setores 
pastorais das regiões episcopais 
e encontros com coroinhas, 
acólitos e cerimoniários em ní-
vel setorial. 

De acordo com o Padre José 
Carlos dos Anjos, Promotor 
Vocacional da Arquidiocese, 
antes de cada missa, em agosto, 
as comunidades são chamadas 
a rezar um mistério do Terço 
e colocar em prática as ativi-
dades propostas pelo subsídio 
“Hora Vocacional”, produzido 
pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), com 
indicativos de orações, leitura 
orante e vigílias vocacionais. 

Em carta enviada aos clé-

Auxiliar da Arquidiocese de 
São Paulo –, é fundamental que 
o vocacionado esteja atento ao 
que dizem seus diretores es-
pirituais e formadores, que se 
empenhe nos estudos e se abra 
à graça de Deus, deixando-se 
“conduzir espiritualmente, fun-
damentar-se na oração, per-
cebendo que não é um desejo 
passageiro, mas um projeto de 
vida de amor a Deus”, ressalta. 
“Jamais devemos nos esque-
cer que o caminho vocacional 
é um caminho espiritual. Do 
contrário, vai se parecer uma 
profissão, mas é uma vocação, 
chamado, dom, graça e, tam-
bém, resposta. Deus acolhe a 
resposta na nossa fragilidade, 
talentos, dons e capacidades”, 
conclui.
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Uma história marcada pela 
fé e pelo dinamismo missionário 
dos religiosos que, movidos pelo 
espírito profético do fundador, o 
Bem-Aventurado Tiago Alberione 
(1884-1971), e imbuídos do caris-
ma de anunciar o Evangelho, por 
intermédio dos meios de comu-
nicação social, consolidam uma 
sólida trajetória de evangelização.

No Brasil, as comunidades dos 
Paulinos estão presentes em São 
Paulo, nos bairros da Vila Mariana 
e Ibirapuera; em Cotia (SP); Cam-
pinas (SP); Belo Horizonte (MG) e 
Fortaleza (CE).

A Congregação conta com 30 
sacerdotes, três religiosos con-
sagrados, quatro diáconos, sete 
religiosos com votos temporários 
(junioristas) e nove seminaristas.

 
PONtO DE PARtIDA

Em 1931, o fundador, Padre 
Alberione, enviou ao Brasil dois 
missionários: Padre Xavier Boa-
no e Padre Sebastião Trosso. Os 
religiosos saíram do porto de Gê-
nova, na Itália, no dia 6 de agosto, 
desembarcando em Santos (SP) 
em 19 de agosto e, no dia 20, che-
garam à capital paulista, onde fo-
ram acolhidos por Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, então Arcebispo 
de São Paulo. Eles contaram com 
a hospitalidade dos Frades Capu-
chinhos e das Missionárias do Sa-
grado Coração de Jesus.

Padre Claudiano Avelino dos 
Santos, Superior Provincial da 
Congregação no Brasil, recordou 
os desafios enfrentados no início 
da missão dos religiosos no País. 
“Os primeiros paulinos chega-
ram sem recursos, iniciaram a 
missão com a simplicidade e a 
pobreza do presépio; e o ardor 
apostólico do Apóstolo Paulo. É 
uma história de fé e doação”, dis-
se, salientando a dimensão mis-
sionária daqueles que deixaram 
sua pátria para expandir o caris-
ma em solo brasileiro.

 
PRIMEIROS PASSOS

Ainda em 1931, os sacerdotes 
assumiram o jornal La Squilla’, 
dirigido à colônia italiana em São 
Paulo, e, no mesmo ano, publica-
ram o Santo Evangelho com uma 
tiragem de 10 mil exemplares. 
Dá-se, assim, início à missão dos 

Paulinos: 90 anos de presença no Brasil

ROSEANE WEltER
ESPECIAl PARA O SÃO PAulO

A PiA SOCiEDADE 
DE SãO PAULO 
(PADRES E iRMãOS 
PAULiNOS) CELEBRA 
NOVE DéCADAS DE 
EVANGELizAçãO  
E MiSSãO NA  
iGREJA DO PAíS

Paulinos no País com a abertura da 
primeira tipografia, na Vila Mariana, 
em 8 de setembro desse mesmo ano.

Em 1932, os Paulinos começaram 
a publicação de O Domingo, periódico 
litúrgico voltado para a animação das 
comunidades em seus momentos de 
celebração eucarística, que, atualmen-
te, atinge o marco semanal de quase 2 
milhões de exemplares.

Em 1938, foi fundada a primeira 
Livraria Paulus, na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ). A semente deu frutos e, 
hoje, os Paulinos estão presentes em 
20 estados e no Distrito Federal, to-
talizando 31 livrarias físicas, duas em 
fase de inauguração – em Maceió (AL) 
e Campina Grande (PB) – e uma livra-
ria virtual.

Desde 1940, os Paulinos também 
são responsáveis pela Paróquia Santo 
Inácio de Loyola e São Paulo Apóstolo, 
na Vila Mariana. 

 
FRENtES DE MISSÃO

Fiéis às orientações do fundador, 
os Padres e Irmãos Paulinos utiliza-
rão sempre os mais rápidos e eficazes 
meios de comunicação que a ciência 
inventar. Firmes no ideal de “falar de 
tudo cristãmente”, a Congregação atua 
em várias frentes de missão.

Padre Valdecir Pereira Uveda, 
Paulino e Diretor do Apostolado, des-
taca a linha de atuação missionária da 
Congregação.

“Atualmente, no Brasil, uma frente 
apostólica relevante é a editorial – que 
contempla toda a criação impressa 
e digital –, a produção gráfica, fono-
gráfica e digital, além da difusão e 
distribuição de todo o material físico, 

por meio da rede de livrarias próprias 
e, também, de terceiros ou conteúdo 
digital em plataformas”, enfatizou o 
Religioso, acrescentando que, além 
de utilizar novas linguagens e tecno-
logias, o diferencial é ser protagonista 
no pensar a comunicação.

 
FORMAçÃO

Outra frente apostólica é a área 
educacional desenvolvida, especial-
mente pela Faculdade Paulus de Tec-
nologia e Comunicação (Fapcom), 
fundada em 31 de outubro de 2005, 
em São Paulo.

“A Faculdade é especializada na 
área da Comunicação, Filosofia e Tec-
nologia”, disse Padre Uveda, recordan-
do, ainda, os projetos educacionais 
no campo da Educação a Distância 
(EAD), a missão e os projetos de Assis-
tência Social, em que “a Paulus realiza 
ações específicas na assistência social, 
educacional e cultural, com conteúdo 
que contribui para a formação do ser 
humano em sua totalidade, com pro-
gramas de relevância e abrangência 
em todo o território nacional”, contou 
o Diretor, destacando, ainda, que, em 
2020, foram mais de 320 mil exempla-
res de livros distribuídos e mais de 7 
mil multiplicadores capacitados.

“Levamos adiante um parque grá-
fico, no qual se imprimem Bíblias, li-
vros e folhetos não só para a Paulus, 
mas também para outras editoras, 
como, por exemplo, as Edições CNBB”, 
recordou o Provincial, pontuando 
ainda a produção de conteúdos para 
programas radiofônicos e televisivos, 
internet, web TV – Canal Paulus edito-
ra, web rádio e redes sociais.

 A SERVIçO DA IGREJA
Padre Claudiano destacou que os 

Paulinos realizam seu apostolado em 
comunhão com a Igreja no Brasil.

“Seguimos alinhados aos apelos 
da Igreja. Fazemos nosso o objetivo 
geral de evangelização que guia a 
CNBB: ‘Evangelizar no Brasil cada 
vez mais urbano… à luz da evangé-
lica opção preferencial pelos pobres, 
cuidando da casa comum e teste-
munhando o Reino de Deus rumo 
à plenitude’. De fato, nosso trabalho 
de chegar a todas as pessoas, mesmo 
àquelas que não creem ou não pro-
fessam nossa fé, só faz sentido ‘por 
Cristo, com Cristo e em Cristo’, ou 
seja, em comunhão com a Igreja”, 
destacou.

 
DIMENSÃO APOStólICA

O carisma paulino é essencialmen-
te pastoral, o apostolado realizado tem 
em vista a transformação da mente, 
das relações, da sociedade, em vista de 
uma Igreja em constante renovação, 
que testemunhe os valores essenciais 
do Evangelho.

“A dimensão apostólica progride 
graças à atuação dos colaboradores, 
homens e mulheres que somam forças 
na missão de evangelizar”, disse o Pro-
vincial, destacando que graças a eles 
o carisma chega aos quatro cantos do 
País.

“A Paulus busca se organizar cada 
vez mais para servir ao povo de Deus 
com competência, agilidade e eficá-
cia. E o que desejamos atingir com 
isso é que Jesus Cristo seja conhe-
cido, amado e imitado”, disse Padre 
Claudiano.

Pia Sociedade de São Paulo/Arquivo
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Durante uma adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, na noite que dividia os 
séculos XIX e XX, em 31 de dezembro de 
1900, um jovem seminarista de 16 anos 
ouviu em seu interior um forte apelo de 
Cristo.

Da hóstia consagrada, uma “luz espe-
cial” veio ao seu encontro e o fez compre-
ender melhor o convite de Jesus: “Vinde a 
mim todos” (Mt 11, 28). A partir daquele 
momento, ele se sentiu “profundamente 
comprometido a fazer alguma coisa para 
o Senhor e para as pessoas do novo sé-
culo, o compromisso de servir à Igreja”, 
valendo-se dos novos meios colocados à 
disposição pelo engenho humano.

Assim nasceu no coração do Bem- 
-Aventurado Tiago Alberione (foto) o ca-
risma que deu origem à Família Paulina. 
Sua oração diante do Santíssimo durou 
quatro horas. Nela, o jovem pedia que o 
novo século nascesse em “Cristo-Euca-
ristia, que novos apóstolos saneassem as 
leis, as escolas, a literatura, a imprensa, os 
costumes; que a Igreja tivesse um novo 
impulso missionário; e os novos meios 
do apostolado fossem usados bem”.

  
VOCAçÃO

Nascido em San Lorenzo di Fossano, 
no norte da Itália, no dia 4 de abril de 
1884, Tiago era o quarto dos seis filhos 
do casal Miguel e Teresa Allocco, uma 
família pobre do meio rural.

Desde cedo, o pequeno Tiago sen-
tia o chamado de Deus ao sacerdócio. 
Quando ainda estava na 1ª série do En-
sino Primário, ao ser perguntado pela 
professora o que faria quando crescesse, 
ele respondeu: “Vou tornar-me padre!”. 
Ele ingressou no seminário da Diocese 
de Alba aos 16 anos.  

Após sua ordenação sacerdotal, em 
1907, Alberione desempenhou ofícios 
em paróquias e no seminário da Diocese. 
Enquanto isso, amadurecia o chamado 
especial suscitado por Deus na adoles-
cência. Para ele, o carisma paulino só se 
desenvolveu porque seguia uma “dupla 
obediência: inspiração aos pés de Jesus- 
-Hóstia, confirmada pelo Diretor Espiri-
tual; e a vontade expressa dos superiores 
eclesiásticos”.

 
FuNDAçÃO 

Em 1913, a pedido do seu bispo, 
Alberione assumiu a direção do jornal 
diocesano Gazzetta D’Alba. Isso veio ao 
encontro do seu ideal de evangelizar e 
fazer o bem com os meios que atingis-
sem não só as pessoas que frequentavam 
as igrejas, mas também as que estavam 
distantes.

Desse modo, no dia 20 de agosto de 
1914, Padre Alberione dava início à “Fa-
mília Paulina” com a fundação da Pia So-
ciedade São Paulo (Paulinos).  

Desde o início, Alberione desejava 
confiar a nova obra à proteção de São 
Paulo, que, ao mesmo tempo, era um 
modelo de santidade de vida e de apos-
tolado. “Todos devem considerar só São 
Paulo Apóstolo como pai, mestre, mo-
delo e fundador. Ele o é de fato. Por ele, 

uma obra nascida no coração de um ‘apóstolo da comunicação’
FERNANDO GERONAzzO

osaopaulo@gmail.com 

a Família Paulina nasceu; ele a ali-
mentou e fê-la crescer; dele apren-
deu o espírito”, escreveu Alberione. 

 
FAMílIA

Ao fundar essa instituição reli-
giosa, Alberione se inspirou na ex-
periência da família humana, cons-
tituída de irmãos e irmãs. Assim, no 
ano seguinte, reuniu um grupo de 
jovens moças, lideradas pela Irmã 
Teresa (Tecla) Merlo, e fundou a Pia 
Sociedade das Filhas de São Paulo 
(Paulinas). 

“A Família Paulina aspira a viver 
plenamente o Evangelho de Jesus 
Cristo, Caminho, Verdade e Vida, 
no espírito de São Paulo, sob o olhar 
de Maria, Rainha dos Apóstolos.” 

Aos poucos, essa família come-
çou a crescer. Além dos Paulinos 
e Paulinas, Alberione também é 
fundador de outras três congrega-
ções femininas: as Pias Discípulas 
do Divino Mestre, em 1924, para o 

apostolado eucarístico, sacerdotal 
e litúrgico; as Irmãs de Jesus Bom 
Pastor (Pastorinhas), em 1938, que 
se dedicam ao apostolado pasto-
ral nas paróquias e comunidades; 
e o Instituto Rainha dos Apóstolos 
(Apostolinas), em 1959, voltadas 
para o apostolado do despertar e da 
animação vocacional.

Desde o início, os leigos estive-
ram presentes. Por isso, em 1917, 
fundou a Pia União dos Cooperado-
res da Boa Imprensa, que, posterior-
mente, se tornou a Associação dos 
Cooperadores Paulinos. Em 1960, 
Padre Alberione fundou quatro ins-
titutos seculares: São Gabriel Arcan-
jo (Gabrielinos) e Nossa Senhora da 
Anunciação (Anunciatinas), para 
leigos consagrados; Sagrada Famí-
lia, para casais, voltado para a san-
tificação conjugal e familiar; e Jesus 
Sacerdote, destinado a padres dioce-
sanos que aspiram a viver a espiri-
tualidade paulina em seu ministério.

Hoje, a Família Paulina é constituída 
por dez organizações religiosas e leigas, 
aos quais o Fundador se referia como os 
ramos de uma grande árvore, presente 
nos cinco continentes.  

 
APOStOlADO

No âmbito apostólico, a Família Pau-
lina promove a difusão do Evangelho 
por meio da comunicação social.

No início, além do trabalho nas tipo-
grafias, os paulinos e paulinas faziam o 
apostolado da difusão, de porta em porta 
para vender Bíblias, livros catequéticos e 
seus periódicos, como a revista Família 
Cristã. Para isso, as religiosas paulinas 
estão entre as primeiras mulheres a di-
rigir automóveis e a pilotar as pequenas 
motocicletas “vespas” na Itália. Elas po-
diam ser vistas em missão, com seus lon-
gos hábitos, pelas ruas e estradas.

Sobre as livrarias, até hoje os grandes 
centros apostólicos da Família Paulina, o 
fundador as descrevia como verdadeiros 
“templos”, enquanto o livreiro é um “pre-
gador” e o balcão de atendimento, “um 
púlpito de verdade”.

   
HuMIlDE E INCANSáVEl

Padre Alberione morreu em 26 de 
novembro de 1971, aos 87 anos, horas 
após receber a visita e a bênção de São 
Paulo VI, que jamais ocultou a sua admi-
ração e veneração por ele. Em uma au-
diência concedida à Família Paulina em 
1969, o Pontífice disse:

“Aí está ele: humilde, silencioso, in-
cansável, sempre vigilante, sempre en-
tretido com os seus pensamentos, que se 
mobilizam entre a oração e a ação, sem-
pre atento para perscrutar os ‘sinais dos 
tempos’, isto é, as mais geniais formas de 
alcançar as pessoas. O nosso Padre Al-
berione deu à Igreja novos instrumen-
tos para se manifestar, novos meios para 
dar vigor e amplitude ao seu apostolado, 
nova capacidade e nova consciência da 
validade e da possibilidade da sua mis-
são no mundo moderno e com os meios 
modernos”.

Em 1974, o mesmo Papa se referiu ao 
fundador paulino como “uma das mara-
vilhas” do século XX, fazendo alusão ao 
título do decreto conciliar sobre a comu-
nicação social Inter Mirifica. 

  
BEAtIFICAçÃO 

Padre Alberione foi beatificado por 
São João Paulo II em 27 de abril de 2003, 
na Praça São Pedro. Na ocasião, o Santo 
Padre afirmou que o Bem-Aventurado 
deixava uma “formidável herança” à Fa-
mília Paulina. 

“O Beato Tiago Alberione intuiu a ne-
cessidade de dar a conhecer Jesus Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida, ‘aos homens 
do nosso tempo com os meios do nosso 
tempo’, como gostava de dizer, e inspi-
rou-se no Apóstolo Paulo, o qual definia 
‘teólogo e arquiteto da Igreja’, permane-
cendo sempre dócil e fiel ao Magistério 
do Sucessor de Pedro, ‘farol’ de verdade 
em um mundo muitas vezes privado de 
referências ideais firmes. ‘Haja um grupo 
de santos que usa estes meios’, gostava de 
repetir este apóstolo dos tempos novos”, 
disse o Santo Padre.

Pia Sociedade de São Paulo/Arquivo

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Diácono Deivid Rodrigo dos Santos tavares, 36, 
nasceu em Aracaju (SE) e sempre atuou na sua comu-
nidade de origem na área da liturgia, catequese e comu-
nicação, o que despertou nele o chamado para dedicar a 
vida ao anúncio da Palavra pela comunicação.

 “A vocação do paulino é viver e anunciar o 
Evangelho com os meios de comunicação social. 
Para isso, é necessário ‘alma’, isto é, profundida-
de, vida interior... Desejo, de coração, que o meu 
‘sim’ ao sacerdócio me ajude, de alguma manei-
ra, a atenuar um pouco a dor do mundo. Que eu 
seja como Jesus, um curador ferido”.

Paulinos serão ordenados padres na Catedral da Sé
Os 90 anos de presença da Pia Sociedade de São Paulo no Brasil serão comemorados 

com a ordenação sacerdotal de três diáconos paulinos, no sábado, 31, na Catedral da Sé.
A celebração será presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 

e transmitida pelas mídias digitais (https://www.facebook.com/padrespaulinos), a partir das 15h.  

CONHEçA OS FutuROS PADRES PAulINOS

Diácono Francisco das Chagas dos Santos Galvão, 
35, nasceu em Viçosa do Ceará (CE). Aos 19 anos, após 
fazer sua primeira Comunhão e a Crisma, sentiu o cha-
mado de Deus para a consagração da vida. Anos depois, 
conheceu a Congregação dos Paulinos e se encantou com 
o carisma da evangelização pelos meios de comunicação.

Para ele, ser um padre paulino significa: “Ser capaz de 
anunciar por meio do ministério ordenado a men-
sagem do Evangelho de Jesus, Divino Mestre, inspi-
rado naquilo que é próprio do carisma paulino na 
Igreja, como um grande comunicador da Palavra, 
que se fez realidade humana e entre nós habita”.

Diácono Mario Roberto de Mesquita Martins, 34, é 
natural de Cantanhede (MA). Desde a infância, era en-
gajado na vida eclesial, mas foi na Jornada Mundial da 
Juventude de 2011, em Madri, Espanha, que encontrou 
a resposta para sua inquietação interior que o levou a 
iniciar o discernimento vocacional com os Paulinos.

“A missão do presbítero paulino é evangeli-
zar na cultura da comunicação. Entre tantas 
possibilidades, penso ser importante ajudar as 
pessoas a rezar e se conectar com Deus em um 
mundo que, às vezes, tem a tentação de escon-
dê-lo”. (FG)

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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“Amor conjugal, transmissão 
da vida e educação dos filhos” foi 
o tema de uma aula on-line com a 
subsecretária do Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida da 
Santa Sé, Gabriella Gambino, na 
quinta-feira, 22.

A masterclass foi promovida 
pelo Instituto Parresia, entidade 
ligada à Comunidade Católica 
Shalom voltada para a formação 
de missionários.

Casada e mãe de cinco filhos, 
Gabriella é doutora em Bioética e 
professora do Pontifício Instituto 
Teológico João Paulo II de Ciên-
cias do Matrimônio e da Famí-
lia (Universidade Lateranense). 
Em 2017, foi nomeada pelo Papa 
Francisco para o atual cargo na 
Santa Sé.

A partir do magistério dos 
papas João Paulo II e Francis-
co, especialmente da exortação 
apostólica pós-sinodal Amoris 
laetitia (2016), a subsecretária 
ressaltou o dever educativo dos 
pais de fazer emergir nos filhos 
a identidade da filiação divina, 
além de serem os primeiros res-
ponsáveis pela educação moral 
para a liberdade.

 
FIlIAçÃO DIVINA

“A família, de fato, é o lugar 
de nossa origem, o lugar em que 
cada homem toma consciência 
de ter um Pai, que, ao chamá-lo 
à vida, chama-o a amar, não ape-
nas com os sentimentos, mas on-
tologicamente porque todo ho-
mem é chamado a ser-para-amar 
em razão da sua natureza filial”, 
explicou a doutora.

A subsecretária acrescentou 
que, do amor conjugal, nasce a 
capacidade de dar a vida, no fluir 
do tempo entre gerações, dando 
aos filhos uma identidade. “É na 
família que o ser humano vem ao 
mundo na condição de filho, que 
aprende o discurso sobre o Pai, 
que aprende a conhecer a Deus. 
A família é onde está enraizada, 
de maneira estável, suas origens e 
sua identidade humana e cristã”, 
completou.

 
DESAFIOS AtuAIS

Gabriella salientou que a es-
tabilidade familiar e o conceito 
de filiação “estão sendo esmaga-
dos” pelas transformações sociais 
e culturais da atualidade. Ela 
acrescentou que a raiz da “deso-
rientação ética” que atualmente 
atinge as famílias é precisamente 
“o abandono de nossa condição 
filial”, bem como “as relações, 

‘Na família, o ser humano encontra a 
raiz da sua identidade de filho de Deus’

FERNANDO GERONAzzO
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muitas vezes instáveis, transitórias 
e cheias de incertezas, nas quais, às 
vezes, por escolha dos adultos, nem 
mesmo as figuras parentais do pai e 
da mãe estão presentes.”

Ainda segundo a pesquisadora, o 
subjetivismo ético, jurídico e social 
atual está enraizado em um concei-
to de liberdade entendido precisa-
mente a partir de um horizonte de 
renúncia à condição de filhos de um 
Deus. “É o nosso encontro com o 
Pai que deve nos guiar no exercício 
da liberdade”, afirmou.

 
DEVER MORAl

A professora enfatizou que ensi-
nar os filhos a compreender a pró-
pria existência e a vivê-la como uma 

da, que a liberdade humana se de-
senvolve na realidade, mas somente 
onde existem limites que lhe dão 
forma, objetivo e meios. “A liberda-
de, de fato, para não se dissolver em 
ações irrefletidas e desordenadas, é 
situada e real, limitada e condicio-
nada. Não é uma pura capacidade 
de escolher o bem com espontanei-
dade”, disse.

Por outro lado, diante de uma li-
berdade concebida a partir da falta 
da compreensão da condição filial, o 
ser humano é “privado do horizonte 
da promessa”. 

“Se não somos filhos, não há nin-
guém que nos promete algo. Tudo é 
reduzido a uma escolha, a uma de-
cisão autorreferencial na qual esta-

tou que tais palavras expressam 
a necessidade de comunhão e de 
uma aliança, em primeiro lugar, 
entre o homem e a mulher, mas, 
também, entre pais e filhos, que 
se tornam, assim, “o paradigma 
de uma condição antropológica 
dentro da família”.

 
COERêNCIA DE VIDA

“A família cristã, de fato, é 
chamada a dar um testemunho 
corajoso de uma visão cristã da 
realidade, das coisas segundo 
Deus. Essa é a primeira missão 
que temos como pais”, enfatizou a 
subsecretária, reforçando que a fé 
deve ser traduzida em uma ação 
ética que exige de cada pessoa um 
compromisso coerente de vida.

“Isso é experimentado na fa-
mília, na qual as escolhas éticas 
dos cônjuges, em relação à inti-
midade de sua vida conjugal, à 
acolhida dos filhos, à educação, 
não dependem de um puro ato 
voluntário da razão humana en-
tre os cônjuges, mas de reconhe-
cer juntos uma ‘Presença’ que 
fala, que indica o caminho e os 
sinais concretos para buscar uma 
vida plena.”

 
SACRAMENtO

Gabriella afirmou que, pela 
graça recebida no sacramento do 
Matrimônio, os cônjuges encon-
tram em Cristo as respostas para 
dirigir juntos a jornada educa-
cional de seus filhos.

“Por meio da graça, de fato, 
os cônjuges se tornam recipro-
camente ‘ministros da graça’ um 
para o outro, dizia Pio XII, na 
[encíclica] Mystici corporis. Eles 
têm a capacidade de se tornar um 
‘nós’, no qual o Espírito se torna 
uma fonte inesgotável de renova-
ção, de modo que as dificuldades 
são superadas não pela fraqueza 
dos cônjuges, mas pelo poder do 
Espírito”, destacou.

“Ao testemunharem a indis-
solubilidade do Matrimônio, que 
flui da graça, os esposos podem 
dar testemunho aos filhos da in-
dissolubilidade do amor de Deus 
por cada um deles”, sublinhou.

Gabriella Gambino ressaltou 
que o testemunho mais autêntico 
e importante da família cristã é 
dado entre as paredes domésti-
cas, onde os filhos observam os 
pais, e recordou as palavras de 
São João Paulo II em seus Exer-
cícios Espirituais: “Acima de to-
dos os amores, há um Amor. Um 
Amor sem resistência. Sem hesi-
tação. É o Amor com o qual Cris-
to amou cada um de vós”. 

Veja o texto completo em:  
https://tinyurl.com/yjfoq554

vocação não é um dever apenas re-
ligioso confiado à família, mas tam-
bém moral.

“O anúncio cristão deve se tra-
duzido em um ensinamento que 
saiba gerar virtude, bons compor-
tamentos, apoiados e guiados pela 
graça”, frisou, complementando 
que “a família tem um dever irre-
dutível da educação moral para a 
liberdade na responsabilidade de si 
e dos outros”.

Tais valores e capacidades, sa-
lientou a doutora, só podem ser 
transmitidos e amadurecidos no 
relacionamento com o outro, “que 
deve ser reconhecido como pessoa, 
a quem se deve prestar contas das 
próprias escolhas de acordo com o 
princípio da responsabilidade”.

 
lIMItES E REFERêNCIAS

A subsecretária sublinhou, ain-

mos sozinhos, sem raízes, e vivemos 
a ruptura entre a nossa fé e a nossa 
vida moral”, disse. 

 
INDIVIDuAlISMO

A professora alertou para o ris-
co de levar os adultos a transmitir às 
novas gerações uma ideia de liber-
dade autorreferencial e individualis-
ta. “O ‘direito à solidão’, de fato, fere 
na raiz a beleza e a riqueza da convi-
vência, da existência de cada sujeito 
ao lado do outro, fere a relação de 
amor e confiança entre o homem e 
Deus”, acentuou, completando que a 
presença contínua dos pais ao lado 
dos filhos é essencial para que estes 
possam perceber o amor de Deus.

Ao tomar a afirmação divina 
“Não é bom para o homem estar 
sozinho”, destacada do relato da 
criação do homem e da mulher no 
livro do Gênesis, a doutora salien-

Gabriella Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida da Santa Sé

Arquivo pessoal
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Passados quase dois anos da rea-
lização do Sínodo dos Bispos para a 
Região Pan-Amazônica e 18 meses 
da publicação da exortação apostóli-
ca pós-sinodal Querida Amazônia, do 
Papa Francisco, a Igreja nessa vasta 
região que abrange nove países busca 
colher os frutos desse processo de es-
cuta e reflexões sobre a vida e evange-
lização dos povos amazônicos.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 

 
POPulAçÃO

Além da população indígena 
autóctone, há uma ou duas gerações 
de pessoas não indígenas nascidas 
no estado. A maioria dos habitan-
tes, contudo, veio de outras regiões 
do Brasil: muitos são do Nordeste, 
do Sudeste e do Sul.

Mais recentemente, passou a 
haver uma presença significativa 
de imigrantes venezuelanos, que 
cruzaram a fronteira fugindo da 
crise humanitária no país vizinho. 
O fluxo migratório da Venezuela 
começou em 2015 e se intensificou 
nos anos seguintes até o início da 
pandemia. 

“No momento, o lado vene-
zuelano da fronteira está fecha-
do. Mesmo assim, porém, mais de 
300 pessoas chegam por dia. Esses 
imigrantes vão a Boa Vista, com a 

‘O grande fruto do Sínodo para a Amazônia é a
oportunidade de caminhar juntos como Igreja’
AFiRMOU DOM MáRiO 
ANTôNiO DA SiLVA,  
BiSPO DE RORAiMA, AO 
FALAR DOS DESAFiOS 
PASTORAiS NO ExTREMO 
NORTE DO BRASiL

FERNANDO GERONAzzO
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gações religiosas. Já o número de 
religiosas é aproximadamente 80, 
de 18 congregações.

Atualmente, a Diocese possui 
três seminaristas e sete jovens que 
concluem o Ensino Médio e são 
acompanhados pela Pastoral das 
Vocações.

 
INDíGENAS

No interior, é dada maior aten-
ção à Pastoral Indigenista. O Bispo 
explicou que a ação pastoral nas co-
munidades indígenas varia confor-
me as etnias e o grau de integração 
com a Igreja Católica. “Em geral, a 
vida eclesial nessas comunidades é 
bastante marcada pelo protagonismo 
dos próprios indígenas. Em algumas 
comunidades, vou para celebrar mis-
sas, sobretudo crismas. Temos um 
grande trabalho voltado à iniciação 

mais tempo nelas, para aprenderem 
sua língua e costumes”, destacou o 
Bispo, afirmando que ele próprio 
percebe o quanto a população se 
alegra quando se hospeda pelo me-
nos por uma noite na comunidade, 
tendo a oportunidade de visitar as 
famílias, conhecer suas casas.

A Igreja também tem um papel 
fundamental de ajuda no acesso 
dos povos indígenas a informações 
sobre seus direitos, a fim de que sua 
dignidade seja respeitada.

 
SONHOS

Dom Mário salientou que os so-
nhos expressos pelo Papa Francisco 
na Querida Amazonia – social, eco-
lógico, cultural e eclesial – são inte-
grados e concretos, justamente para 
que “não se tornem devaneios”.

O Bispo sublinhou que a Igreja 

intenção de ir para outros lugares 
do Brasil. Por isso, sabemos que a 
questão migratória tem um prin-
cípio geográfico aqui em Roraima, 
porém é algo que o Brasil todo tem 
que abraçar”, afirmou Dom Mário.

 
PAStORAl

Há um grande empenho na for-
mação bíblico-catequética dos lei-
gos, especialmente na preparação 
de catequistas e ministros da Pala-
vra, que, em geral, animam e coor-
denam as pequenas comunidades 
do interior.

Na capital e nas cidades maiores, 
a Diocese tem investido na Pastoral 
Familiar e nas chamadas pastorais 
sociais, como a Pastoral da Criança 
e a Pastoral do Migrante.

Um desafio próprio das terras 
de missão é em relação às voca-
ções sacerdotais e religiosas. A 
Diocese conta com 50 padres, sen-
do 11 diocesanos, 15 missionários 
de outras dioceses e 24 de congre-

à vida cristã. Em outras, fazemo-nos 
presentes para estabelecer vínculos”, 
contou Dom Mário, citando como 
exemplo o caso dos Ianomâmis, cujo 
trabalho é mais voltado para o diálo-
go inter-religioso.

Busca-se, ainda, um trabalho de 
evangelização a partir da língua in-
dígena, embora em algumas comu-
nidades nem todos os adolescentes 
e jovens conheçam seus idiomas 
nativos. Em comunidades como as 
dos Macuxis e Uapixanas, há até Bí-
blias em seus idiomas.

 
PAStORAl DA PRESENçA

Nesse sentido, Dom Mário su-
blinhou uma característica essen-
cial para a ação evangelizadora com 
os povos amazônicos, que foi bas-
tante ressaltada no último Sínodo: 
“A pastoral da presença e não ape-
nas de visita”.

“Temos buscado favorecer que 
os missionários residam nessas co-
munidades ou permaneçam por 

na Amazônia não colhe apenas os 
frutos do Sínodo, mas do caminho 
que o antecedeu, desde a sua con-
vocação, em 2017, e, mesmo ante-
riormente, com a publicação da en-
cíclica Laudato si’, em 2015.

Referindo-se à “ecologia inte-
gral”, da qual o Pontífice fala, o Pre-
lado explicou que esse conceito não 
pode ser compreendido apenas do 
ponto de vista ambiental. “Ecolo-
gia integral tem como pressuposto 
principal a vida humana.”

Dom Mário reconheceu que o 
contexto da atual pandemia difi-
cultou a “devolução” das discus-
sões do Sínodo às comunidades. 
“O grande fruto do Sínodo é a 
oportunidade de caminhar juntos 
como Igreja. Isso já tem aconteci-
do no âmbito das dioceses, porém, 
ainda não conseguimos concre-
tizá-lo como Pan-Amazônia, não 
apenas do ponto de vista geográfi-
co, mas, principalmente, eclesial”, 
completou.

Dom Mário Antônio da 
Silva, Bispo de Roraima 
e 2º Vice-Presidente da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
falou sobre a realidade e os 
desafios pastorais no extre-
mo norte do Brasil.

Paulista de Itararé e or-
denado sacerdote na Dio-
cese de Jacarezinho (PR), 
Dom Mário foi enviado em 
missão para a Amazônia 
pelo Papa Emérito Bento 
XVI, ao ser nomeado Bispo 
Auxiliar de Manaus (AM), 
em 2010.  Em 2016, ele foi 
nomeado pelo Papa Fran-
cisco como Bispo Diocesa-
no de Roraima.

 
DIOCESE

Essa diocese compre-
ende os 225 mil km² do 
território do estado de Roraima, tendo 
a capital, Boa Vista, como sede. Sua po-
pulação é de 631 mil habitantes, distri-
buídos em 15 municípios, o estado com 
a menor densidade demográfica do País.

A maior parte da população (cerca de 
50%) vive na capital, enquanto o restan-
te se dilui nas pequenas cidades e uma 
parcela bem menor espalhada nas áreas 
rurais. Desses, 80 mil são indígenas que 
vivem nas muitas aldeias. Atualmente, 
em 46% do território do estado estão as 
comunidades indígenas.

Para corresponder a essa realidade 
específica, a Igreja tem que se adaptar na 
sua organização e atuação. A Diocese de 
Roraima é dividida em 22 paróquias e 
áreas missionárias, além de seis áreas de 
missão especificamente indígenas e ou-
tras duas paróquias que atendem tanto 
indígenas quanto não indígenas. Nessas 
áreas, existem 640 pequenas comunida-
des eclesiais. “Devido a essa pandemia, 
ainda não pude conhecer 43 dessas no-
vas comunidades. Agora, estou retoman-
do essas visitas”, relatou Dom Mário. 

Diocese de Roraima/Arquivo
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“Os avós, que nutriram a nossa 
vida, hoje têm fome de nós: da nossa 
atenção, da nossa ternura”, afirmou o 
Papa Francisco no domingo, 25, o 1º 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 
na Igreja. A data, instituída por ele, 
tem como objetivo promover o valor 
da vida humana, a colaboração en-
tre as gerações e a presença ativa dos 
idosos na sociedade. 

Francisco explica que o mundo 
precisa olhar para os idosos com o 
mesmo olhar de Cristo em relação 
a cada um de nós. “Quando foi a 
última vez que fizemos companhia 
ou telefonamos para um idoso?”, 
provocou o Papa. “Tenho medo de 
uma sociedade na qual nos torna-
mos todos uma multidão anônima 
e não somos mais capazes de elevar 
o olhar e nos reconhecer.”

A homilia preparada para a 
missa do domingo foi lida pelo Ar-
cebispo Rino Fisichella, Presiden-
te do Pontifício Conselho para a 
Nova Evangelização, que presidiu a 
celebração. O Papa não pôde com-
parecer, pois ainda se recupera de 
uma recente cirurgia no intestino.

Somente “um novo enfoque integral” que 
considere a dignidade da pessoa humana poderá 
resolver o problema da fome no mundo. Assim 
argumentou o Papa Francisco, em sua mensa-
gem para o secretário-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António Guterres, por 
ocasião da Cúpula Internacional sobre os Siste-
mas Alimentares, ocorrida em Roma. O texto foi 
publicado na segunda-feira, 26.

Mesmo produzindo alimentos suficientes 
para saciar toda a população mundial, ainda há 
várias pessoas que passam fome em muitas par-
tes do mundo. “Isso é um verdadeiro escândalo”, 
declarou o Pontífice, porque se trata de “um cri-
me contra os direitos humanos básicos”.

O Papa Francisco insistiu que, embora te-
nhamos tecnologias que nos permitam produzir 
mais e mais alimentos, “continuamos explorando 
a natureza até o ponto de esterilizá-la”. Isso faz 
com que a humanidade crie não só “desertos ex-
ternos”, feitos do desmatamento e da destruição 
dos ambientes naturais, mas, também, “desertos 
espirituais internos”.

É preciso resolver essas questões de forma sis-
têmica, solucionando as injustiças sociais, avalia 
Francisco. Por isso, disse ele, não basta produzir 
mais alimentos, é preciso “extirpar a injustiça”, 
por meio de “ações concretas e boas práticas, e 
políticas locais e internacionais audaciosas”.

Além de produzir e distribuir comida em 
quantidade e nutrição suficiente para todos, é 
preciso promover “nossa unidade como família 
humana”. Entre os caminhos que ele aponta estão 
a revalorização da agricultura familiar e do co-
nhecimento tradicional das comunidades.

Essa abordagem integral visa a fortalecer as 
economias locais, reduzir os desperdícios e pro-
mover um sistema econômico que respeite o am-
biente e as culturas locais. “Temos a responsabi-
lidade de realizar o sonho de um mundo onde o 
pão, a água, os medicamentos e o trabalho fluem 
em abundância e chegam primeiro aos mais ne-
cessitados”, defendeu o Santo Padre. (FD)

Para acabar com 
a fome, não basta 
produzir alimentos

‘Quando fizemos companhia ou
telefonamos para um idoso?’
PAPA FRANCiSCO 
DEFENDE UMA 
SOCiEDADE EM qUE 
JOVENS E VELHOS 
TRABALHEM JUNTOS 
E CUiDEM UNS DOS 
OUTROS

FIlIPE DOMINGuES
ESPECIAl PARA O SÃO PAulO

AlIANçA ENtRE 
JOVENS E IDOSOS

O olhar de Jesus, escreveu o Papa, 
é contemplativo porque é capaz de 
“parar diante da vida do outro, de ler 
por dentro”. Dessa mesma forma, os 
avós enxergam seus filhos e netos. 
“Depois de uma vida feita de sacri-
fícios, não foram indiferentes conos-
co ou atarefados sem nós. Tiveram 
olhos atentos, cheios de ternura.”

O Papa Francisco incentiva os 
mais jovens a devolverem o cuidado, 
“estando ao lado” dos mais velhos 
e enxergando-os com profundida-
de. Em vez de divididos e solitários, 
temos que unir forças, afirma ele, 
para que os idosos possam sonhar 

e transmitir seus sonhos aos jovens.
Isso nos levará a “uma nova 

aliança entre jovens e idosos”. Desse 
modo, os idosos não são “descartá-
veis”, mas a parte mais preciosa da 
vida, como um “perfume de mise-
ricórdia e de memória”, um tesouro. 
Cuidar deles é cuidar de nós mes-
mos, defende o Pontífice, pois eles 
são como “pão que nutre nossa vida”.

“Jovens e idosos, o tesouro da tra-
dição e o frescor do Espírito. Jovens e 
idosos, juntos. Na sociedade e na Igre-
ja, juntos”, completou. “Aprendamos a 
escutar os idosos; a passar o tempo 
com eles. E sairemos melhores”, disse 
o Santo Padre, em seu texto. “Não os 
descartemos jamais.”

Vatican Media

Fiéis na missa na Basílica de São Pedro, no Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
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Após a realização de consulta 
pública na plataforma Participa 
Mais Brasil, nos meses de abril e 
maio, o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) apresentou ao presi-
dente Jair Bolsonaro dois projetos 
de lei que criam o “Dia Nacional 
de Conscientização pela Paternida-

é compromisso do 
cristão dizer sim à vida

A Bíblia, o magistério da Igreja e os pa-
pas, ao longo da história, ressaltam que 
a vida humana é sagrada, um dom divi-
no, desde a concepção. 
 

NA BíBlIA
“Antes mesmo de te formares no ventre 
materno, eu te conheci; antes que saís-
ses do seio, eu te consagrei.” (Jr 1,5)
 

NA DIDAQuê
(A doutrina dos apóstolos, seguida pelos 
primeiros cristãos)

“Não matarás a criança mediante abor-
to, nem matarás o recém-nascido.”  
(Capítulo II)
 

NO CAtECISMO 
DA IGREJA CAtólICA

“A vida deve ser protegida com o má-
ximo cuidado desde a concepção. O 
aborto e o infanticídio são crimes ne-
fandos.” (§2271)
 

PRátICA CONDENADA 
PElOS PAPAS

“Devemos, uma vez mais, declarar que 
é absolutamente de excluir, como via le-
gítima para a regulação dos nascimen-
tos, a interrupção direta do processo 
generativo já iniciado, e, sobretudo, o 
aborto querido diretamente e procu-
rado, mesmo por razões terapêuticas.” 
– São Paulo VI, em 1968, encíclica Hu-
manae vitae, 14

“O aborto provocado é a morte deli-
berada e direta, independentemente 
da forma como venha realizada, de um 
ser humano na fase inicial da sua exis-
tência, que vai da concepção ao nasci-
mento.” – São João Paulo II, em 1995, 
encíclica Evangelium vitae, 58

“Perduram também, em várias partes 
do mundo, práticas de controle demo-
gráfico por parte dos governos, que 
muitas vezes difundem a contracepção 
e chegam mesmo a impor o aborto. Nos 
países economicamente mais desenvol-
vidos, são muito difusas as legislações 
contrárias à vida, condicionando já o 
costume e a práxis e contribuindo para 
divulgar uma mentalidade antinatalista 
que, muitas vezes, se procura transmitir 
a outros Estados como se fosse um pro-
gresso cultural.” – Papa Bento XVI, em 
2009, encíclica Caritas in veritate, 28

“Entre estes seres frágeis, de que a Igreja 
quer cuidar com predileção, estão tam-
bém os nascituros, os mais inermes e 
inocentes de todos, a quem hoje se quer 
negar a dignidade humana para poder 
fazer deles o que apetece, tirando-lhes 
a vida e promovendo legislações para 
que ninguém o possa impedir.” – Papa 
Francisco, em 2013, exortação apostó-
lica Evangelii gaudium, 213

Governo Federal propõe 
datas comemorativas em 
defesa da vida e da família
PROJETOS DE LEi, 
APRESENTADOS 
PELO MiNiSTéRiO DA 
MULHER, DA FAMíLiA 
E DOS DiREiTOS 
HUMANOS, FORAM 
ENCAMiNHADOS AO 
CONGRESSO PELO 
PRESiDENTE DA 
REPúBLiCA

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

nidade responsável, garantindo a educação dos filhos 
e zelando pela verdadeira liberdade por meio da mais 
ampla informação”. 

Pedroso comentou à reportagem que a paternidade 
responsável não se resume à assistência material, pois 
envolve, também, “conviver, educar, orientar, participar 
da vida e crescimento dos filhos. A família é a primei-
ra célula de convívio social de que os indivíduos care-
cem para se desenvolver integralmente. O exercício da 
paternidade responsável pode propiciar um convívio 
familiar caracterizado pela confiança, cooperação, reci-
procidade, em que se desenvolvem as virtudes pessoais”. 

DIA NACIONAl DO NASCItuRO
O projeto prevê que o Dia Nacional do Nascituro e 

de Conscientização sobre os Riscos do Aborto seja co-
memorado em 8 de outubro, data em que os movimen-
tos pró-vida e a Igreja Católica já celebram o “Dia do 
Nascituro”, iniciativa aprovada na 43ª assembleia geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em 2005, e que ressalta a dignidade e inviolabilidade da 
vida humana desde o ventre materno. Pedroso conside-
ra que a oficialização desta data “contribuirá com um 
momento privilegiado para se refletir sobre o mais fun-
damental dos direitos humanos, o direito à vida”. 

Outro aspecto a ser ressaltado nesse dia será cons-
cientizar a sociedade a respeito dos riscos do aborto 
também para as gestantes, com “graves consequências 
para a saúde física e mental feminina, como hemor-
ragias, infecções e lesões uterinas, infertilidade, gravi-
dez ectópica, partos prematuros posteriores, aumento 
da incidência do câncer de mama etc. A possibilidade 
de uma mulher cometer suicídio é cerca de seis vezes 
maior após fazer um aborto do que após dar à luz um 
bebê. Mulheres que abortam também se veem expostas 
a 30% de aumento do risco de depressão e 25% de risco 
de maior ansiedade”, detalha Pedroso.  

O assessor especial da ministra assegura que uma 
vez que haja a aprovação dos projetos de lei no Con-
gresso, o ministério pretende solenizar tais datas com a 
realização de campanhas de conscientização a respeito 
do valor da vida humana nascente, dos riscos do aborto 
induzido e da importância da paternidade responsável. 

(Com informações do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos)

de Responsável” e o “Dia Nacional do Nascituro e de 
Conscientização sobre os Riscos do Aborto”.

Os PLs foram assinados pelo presidente da Repúbli-
ca no dia 21 e encaminhados para tramitação no Con-
gresso Nacional. 

Na ocasião, a ministra do MMFDH, Damares Alves, 
afirmou que a instituição de datas comemorativas por 
lei “significa reconhecer a importância de determinadas 
pautas. Nós reconhecemos o valor da vida e da família. 
Este é um avanço na proteção da família e na proteção 
integral da criança”.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, Rodrigo Pe-
droso, assessor especial da ministra, recordou que o 
estabelecimento de datas comemorativas tem duas fi-
nalidades principais: “O reconhecimento de um valor 
social e a instrução da sociedade sobre esse valor. No 
caso, os valores que se pretendem promover são, no Dia 
do Nascituro, o direito à vida de todos os indivíduos, 
independentemente de sua condição ou estágio de de-
senvolvimento; e, no Dia da Paternidade Responsável, a 
responsabilidade que homens e mulheres devem ter na 
geração de uma nova vida”. 

Pareceres elaborados pela Secretaria Nacional da 
Família, com base nos resultados das consultas pú-
blicas, indicaram que a paternidade responsável é um 
tema que não possui a devida atenção da sociedade e 
que a maioria dos brasileiros é contrária à legalização 
do aborto. 

PAtERNIDADE RESPONSáVEl
A proposta é que o Dia da Paternidade Responsável 

seja celebrado em 15 de maio, na mesma data do Dia 
Internacional das Famílias, instituído pela Organização 
das Nações Unidas, por meio da Resolução 47/237, de 
20 de setembro de 1993.

O objetivo do Dia da Paternidade Responsável é 
conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, de-
veres e obrigações de ordem material, social, moral e 
afetiva decorrentes dos vínculos paterno-filiais e ma-
terno-filiais, gerando, assim, vínculos mais fortes nas 
famílias.

Na reunião com Bolsonaro, Angela Vidal Gandra 
da Silva Martins, secretária nacional da Família do  
MMFDH, comentou que, ao instituir a data, o governo 
quer “fortalecer a consciência do exercício da pater-

Yan Krukov/Pexels
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A Terezinha, de Carapicuíba (SP), me 
envia a seguinte pergunta: “Padre Cido, o 
que quer dizer em Mateus 5,29: ‘Se o teu 
olho direito te leva a pecar, arranca-o e 
lança-o fora de ti; pois te é mais proveitoso 
perder um dos teus membros do que todo 
o teu corpo ser lançado no inferno?’”.

Terezinha, essas palavras de Jesus são 
duras mesmo, mas, se pararmos para 
pensar, vamos descobrir que Jesus quer 
que nós façamos tudo para não pecar 
nem contra Deus nem contra o nosso 
irmão, porque o pecado é o maior mal 
que pode existir, pois mata a vida da gra-
ça em nós.

Por isso, minha querida irmã, Jesus 
nos pede que façamos de tudo para não 

pecar. Inclusive, deixar de usar (contro-
lar – “cortar” algum membro – controlar 
o nosso olhar, “arrancar os olhos”). En-
tenda que Jesus quer que jamais usemos 
nossos olhos e nossos membros para 
pecar. Por isso, é preciso não utilizá-los, 
não usá-los, como se não existissem, se 
estiverem nos levando ao pecado. Jesus, 
em determinados temas, é radical mes-
mo. Ele não quer uma automutilação 

física. Quer, sim, um controle rigoroso 
sobre nosso corpo.

O autocontrole, a oração, a comu-
nhão com Deus são caminhos eficazes 
contra o pecado.

E saiba, minha querida, que pecar 
é dizer não a Deus, é se fazer surdo à 
Palavra de Deus e é se fechar ao pró-
ximo. Que Deus nos livre do pecado e 
nos fortaleça!

Você Pergunta
Arrancar os olhos para não pecar: o que isso significa?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Ter as contas no limite entre o que se 
ganha e o que se gasta, “perder o sono” 
por causa de uma dívida e não conseguir 
planejar o futuro financeiro são algumas 
das constatações de uma recente pes-
quisa da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) e o Banco Central do Brasil 
(Bacen), que ouviu 5.220 pessoas em 
todo o País. 

Entre os entrevistados, por exem-
plo, 69,4% afirmaram ter gastos iguais 
ou superiores ao que ganham. Este e 
outros dados serviram de base para a 
criação do Índice de Saúde Financeira 
do Brasileiro (I-SFB), uma ferramen-
ta que permite um diagnóstico sobre 
a situação financeira pessoal, e que 
pode ser acessada gratuitamente em  
https://indice.febraban.org.br.

A seguir, O SÃO PAULO apresenta 
dicas de alguns especialistas na área fi-
nanceira para a boa gestão das finanças 
domésticas.  

 
EVItE PAGAR GAStOS FIxOS 
COM O CARtÃO DE CRéDItO 

Pagar contas regulares – de água, 
energia elétrica e telefone – com o cartão 
de crédito é um hábito de 17% das pes-
soas no estado de São Paulo, conforme 
uma pesquisa do Serasa Experian. 

Cristiane Mancini, mestra em Eco-
nomia pela PUC-SP e gerente de pro-

PROJEtO EDuCAçÃO FINANCEIRA PARA A VIDA (EFV)
Os jovens Ana Carolina Fernandes Alves, 27, economis-
ta, e Augusto Luís Pinheiro Martins, 30, filósofo e teó-
logo, idealizaram o projeto Educação Financeira para 
a Vida (EFV), voltado para as famílias e fundamentado 
nos princípios do Pensamento Social Cristão e nas espi-
ritualidades franciscana e inaciana. A cada semana, são 

disponibilizados gratuitamente conteúdos de educação financeira 
em podcasts, por meio do site https://edufinvida.wixsite.com/site e 
nas redes sociais (@edufinvida). Detalhes sobre a iniciativa podem 
ser lidos nesta reportagem publicada no site do O SÃO PAULO, 
acessando o link a seguir: https://bityli.com/4NcuA

ter equilíbrio nas finanças 
pessoais é possível e indispensável

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

duto Ceic América Latina do ISI 
Emerging Group, alerta que tal 
hábito é prejudicial às finanças 
pessoais e pode deixar as contas 
mais caras. “Existem algumas 
bandeiras de cartões que cobram 
tarifas ao pagar as contas regu-
lares. Assim, provavelmente se 
pagará mais por algo do que ‘de-
veria’.” Também é um erro pensar 
que o limite do cartão é uma es-
pécie de renda adicional. “Com o 
cartão não se ‘expande’ a renda, 
mas, sim, se tem uma outra for-
ma de pagar contas. Ou seja: para 
adquirir algo e pagar o que pre-
cisar, você continua dependendo 
da mesma renda inicial.” 

tOME NOtA DE 
SEuS GAStOS

Em um caderno, nos aplicativos de 
celular ou no computador, anote todos 
os seus gastos. “Tome nota de absoluta-
mente tudo o que foi feito com o cartão: 
alimentação, combustível, vestuário, TV, 
celular, passeios, viagens. Ao observar os 
gastos mais corriqueiros, se terá a dimen-
são real se conseguirá pagar essa fatura no 
final do mês ou, caso contrário, reincidirá 
para o próximo”, recomenda Cristiane. 

Em artigo no site da Associação Bra-
sileira de Educadores Financeiros (Abe-
fin), o presidente da entidade, Reinaldo 

Domingos, afirma que, além de co-
nhecer as dívidas recorrentes, “é pre-
ciso ter ciência dos hábitos de consu-
mo e entender exatamente onde seu 
dinheiro é gasto diariamente. Isso 
é necessário porque se torna muito 
comum dar maior atenção aos gran-
des gastos e perder o controle dos 
menores, que, na realidade, podem 
representar o maior perigo às finan-
ças”, afirma, recomendando, ainda, 
que se renegocie valores. “Ligar nas 
prestadoras de serviço e solicitar 
desconto ou redução nas tarifas é 
uma das coisas que você pode fazer.” 

FAçA uM PIx APENAS 
SE tIVER RECuRSOS PARA tAl

Mês a mês, cresce a quantidade de brasi-
leiros que aderem ao Pix para transferências e 
pagamentos diversos. “O Pix não deixa de ser 
uma transação convencional, como se fazia. 
Dessa forma, para se transferir uma quanti-
dade de ‘dinheiro’ é preciso tê-la. Quando não 
se tem, utiliza-se um crédito disponível da 
conta corrente por exemplo, o chamado che-
que especial, que é um ‘dinheiro emprestado’, 
não faz parte da própria renda, você terá de 
pagá-lo e atualmente o juro mensal para isso 
é de 124,9% ao ano”, alerta Cristiane. 

SE POSSíVEl, POuPE 
Ou INVIStA SEu DINHEIRO 

Uma dica da Abefin é que se 
guarde “dinheiro para cada so-
nho simultaneamente e escolha 
o melhor investimento de acor-
do com o prazo de realização de 
cada um. Para os de curto prazo 
(até um ano), coloque na cader-
neta de poupança; para os de 
médio prazo (de um a dez anos), 
no CDB, Tesouro Direto, fundos 
de investimento; os de longo pra-
zo (acima de dez anos), Tesouro 
Direto, previdência privada e 
ações são boas opções”. Essas e 
outras dicas podes ser vistas em 
 https://abefin.org.br.

Pexels
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Com o avanço da vacinação 
e a queda nas internações por  
COVID-19, a Prefeitura de São 
Paulo iniciou, recentemente, na 
rede de Atenção Básica e Espe-
cializada do município, a retoma-
da do agendamento de consultas, 
exames e cirurgias eletivas, isto é, 
aquelas que não são urgentes. 

A marcação tem sido feita, 
inclusive, de modo presencial 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) da capital paulista.

Esses atendimentos haviam 
sido suspensos em março, em 
decorrência do aumento no nú-
mero de casos por COVID-19. O 
objetivo foi disponibilizar mais 
leitos para o tratamento de pa-
cientes infectados pelo vírus. 

Os critérios para a retomada 
foram especificados na portaria 
nº 286, publicada em 29 de ju-
nho, no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo. A previsão é que 
ocorra a retomada gradual com 
50% da estrutura de atendimen-
to presencial disponível e 50% 
dos agendamentos atendidos por 
meio de teleconsultas.

 
A PROPOStA DE 
REtOMADA

Atualmente, a cidade de São 
Paulo tem aproximadamente 
130 mil pacientes só na fila da ci-
rurgia, número que a Prefeitura 
afirma ser “dinâmico”, já que “os 
procedimentos e demandas se al-
teram diariamente”. 

Questionada pela reportagem 
do O SÃO PAULO sobre qual é o 
plano para reduzir a fila de espe-
ra para os atendimentos na rede 
pública, sobretudo a demanda 
de cirurgias eletivas, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS), respondeu 
que “desde o dia 13 de julho, 13 
Hospitais Dia (HDs) passaram a 
dar apoio e reforçar a execução 
de cirurgias durante a pande-
mia da COVID-19. Cinco destes 
equipamentos funcionarão 24 
horas e oito das 7h às 22h, de se-
gunda a sábado”.

O órgão afirmou que “o ob-

130 mil pessoas aguardam 
por cirurgias na capital paulista
ATENDiMENTOS 
NA REDE PúBLiCA 
FORAM SUSPENSOS 
EM MARçO E 
RETOMADOS 
RECENTEMENTE, 
ASSiM COMO 
CONSULTAS E ExAMES

IRA ROMÃO 
ESPECIAl PARA O SÃO PAulO

jetivo é agilizar o tempo médio para 
a realização dessas cirurgias na ci-
dade de São Paulo, além de exames 
como colonoscopia, endoscopia di-
gestiva alta e de cabeça e pescoço, 
entre outros”. 

E informou que, a partir de 1º de 
agosto, “os exames também começam 
a ser realizados com equipamentos 
de ponta para qualificar ainda mais o 
atendimento”.

De janeiro a julho de 2019, foram 
realizados, por meio dos Hospitais 
Dia, 8.707 procedimentos. Em 2020, 
no mesmo período, houve 3.365 ci-
rurgias eletivas nos HDs. Em 2021, 
até o mês de maio, ocorreram 6.784 
cirurgias.

 
DESAFIOS PRátICOS

Mesmo com essa retomada anun-
ciada, as pessoas têm esperado por 
uma vaga na rede básica de saúde. É 
o caso da atendente Mônica Seles, 26, 
moradora da Parada de Taipas, zona 
Noroeste. 

Mônica conta que a última con-
sulta na UBS próxima à sua casa 
ocorreu no início de 2020, antes da 
pandemia. De lá pra cá, ela já tentou 
agendar consultas inúmeras vezes, 
mas sem sucesso. 

“Há dois meses, comecei a ten-
tar novamente. Tentei marcar clíni-
co geral, porque estou sentindo dor 
de cabeça com muita frequência, e 
ginecologista. O que escuto desde o 
ano passado, porém, é que não estão 
agendando. Somente se for caso de 
emergência”, relata. 

Há algumas semanas, a atendente 
conseguiu fazer a coleta do papani-
colau (exame ginecológico) por meio 
do mutirão da saúde que ocorreu em 
seu bairro, mas ainda não conseguiu 
agendar uma consulta. 

E mesmo entre os pacientes que 
já conseguiram um agendamento, a 
espera também é inevitável. É o que 
compartilha o representante comer-

cial Rodnei Silveira, 50, que mora 
no Jardim Arpoador, zona Oeste da 
capital.

“Aguardei pouco mais de 30 dias 
para conseguir agendar um exame 
de retina. O que eu não esperava era 
que levaria mais três meses para con-
seguir realizar o procedimento. Meu 
exame foi agendado para outubro”, 
discorre Silveira.  

Na nota enviada à reportagem, 
a Prefeitura não respondeu sobre o 
tempo médio de espera para se con-
seguir um agendamento em consul-
tas, exames ou cirurgias, mas disse 
que “os critérios norteadores [para o 
agendamento] seguirão a ordem de 
prioridade clínica e cronológica, de 
acordo com cada caso”.

 
REtOMADA NA REDE PRIVADA

Nos hospitais da rede privada, a 
retomada dos atendimentos que fo-
ram impactados por causa da pande-
mia também vem ocorrendo grada-
tivamente. 

“A demanda represada vai se so-
mar à demanda de outras situações 
atendidas todos os dias pelas institui-
ções, como casos de acidentes, partos, 
entre outros, além dos tratamentos 
das sequelas da COVID-19, sendo 
esta questão o grande desafio daqui 
por diante”, disse o diretor-presidente 
da Federação das Santas Casas e Hos-
pitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo (Fehosp), Edson Rogatti.

Ainda segundo Rogatti, nas 
Santas Casas e Hospitais Filantró-
picos, os casos mais urgentes são 
avaliados e os pacientes atendidos 
primeiro. Ele também acredita que 
a retomada desses agendamentos 
deve avançar a partir da primeira 
quinzena de agosto.

Na Santa Casa de São Paulo, se-
gundo o diretor de operações em 
saúde, o médico Rogério Pecchi-
ni, com a queda da internação de 
pacientes com COVID-19, entre 

junho e julho, tem sido possível 
aumentar o número de leitos para 
internações eletivas, e o atendi-
mento ambulatorial está com as 
agendas liberadas, sendo que os pa-
cientes oncológicos são prioridade. 

A instituição tem seguido um pla-
nejamento para ampliar esses atendi-
mentos de forma gradual, conforme a 
diminuição de leitos exclusivos para 
o tratamento de COVID-19, abrindo, 
assim, leitos para os pacientes aco-
metidos por outras doenças. “Temos 
aumentado gradualmente as agendas 
eletivas. É importante ressaltar que, 
durante toda a pandemia, atendemos 
casos de pacientes com COVID-19 
e também os acometidos por outras 
doenças”, reforçou Pecchini.

No Hospital Santa Catarina, estão 
sendo adotados “protocolos rigoro-
sos e seguros para o atendimento nas 
urgências e emergências não relacio-
nadas à COVID-19 e que não deixa-
ram de ser praticados mesmo duran-
te a pandemia”, informa a assessoria 
de imprensa do hospital.

A instituição compartilhou, ain-
da, que todos os pacientes internados 
em sua unidade são testados para 
COVID-19 e que aqueles que fazem 
cirurgia eletiva são testados 72 horas 
antes do procedimento, enquanto os 
que são admitidos pela urgência são 
testados já no pronto atendimento.

O hospital acrescentou que as 
agendas estão abertas para receber os 
pacientes e que tem feito marcação 
de exames sugeridos logo após a soli-
citação médica. 

O Santa Catarina pontuou que 
algumas especialidades já tinham 
uma demanda maior e que as agen-
das estão aptas a receber a crescente 
demanda com o cuidado da saúde e 
com possibilidade de expansão, caso 
seja necessário. Além disso, tem tra-
balhado também com o serviço de 
telemedicina, com 26 especialidades 
ambulatoriais.

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
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Amizade, busca de excelência naquilo que se faz e 
respeito pelo próximo são alguns dos valores do olim-
pismo e que estão em sintonia com o olhar cristão para 
o esporte como ferramenta de valorização da pessoa e 
construção do bem comum.

Nos primeiros dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
que continuam até o dia 8 de agosto, muitos desses va-
lores emergiram nas atitudes de alguns atletas e foram 
reforçados por atos do Comitê Olímpico Internacional 
(COI) e do Comitê Organizador dos Jogos. 

A seguir, apresentamos algumas dessas situações e 
suas similaridades com os apontamentos do documento 
“Dar o melhor de si”, sobre a perspectiva cristã do espor-
te e da pessoa, publicado em 2018 pelo Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida.

MAIS EQuIPE, MENOS INDIVIDuAlISMO
Do ingresso na seleção brasileira de judô, em 2018, 

à medalha de bronze conquistada no domingo, 25, na 
categoria até 66 kg, o gaúcho Daniel Cargnin, 23, trilhou 
um caminho de superação, que envolveu recuperar-se 
de lesões e do contágio por COVID-19.

Em entrevista após a luta em que faturou o bron-
ze, Cargnin enalteceu o papel de duas mulheres que 
o apoiaram em meio às adversidades: sua mãe, Ana 
Rita, e a técnica da seleção, a japonesa Yuko Fujii. “Em 
uma fase de treinos em 2018, eu estava muito cansa-
do, apanhando muito, mas ela [Yuko Fujii], todo dia 
falava: ‘Vamos lá, vamos lá’. Um dia, eu pensei comigo, 
chorando: ‘Por que ela não desiste de mim? Às vezes, 
eu tenho vontade de desistir?’ Encontrá-la após a me-
dalha foi um momento especial.” 

“[No esporte], podemos experimentar a alegria 
de competir para alcançar juntos uma meta, fa-
zendo parte de uma equipe em que o êxito ou a 
derrota são partilhados e superados; isso nos 
ajuda a colocar de lado a ideia de conquistar so-
zinho um objetivo, centrando-se em si mesmo. 
A necessidade do outro envolve não apenas os 
colegas de equipe, mas também o treinador, os 
fãs, a família, em suma, todas as pessoas que 
com a sua entrega e dedicação tornam possível 
chegar a ‘dar o melhor de si’.” 
(Mensagem do Papa Francisco na introdução do 
documento “Dar o melhor de si”)

SACRIFíCIO E SuPERAçÃO
Ao concluir uma das execuções na final dos saltos da 

ginástica artística nos Jogos Rio 2016, Ait Said quebrou 
a perna esquerda. Quatro anos antes, já ficara de fora 

Valores de ouro
NOS PRiMEiROS DiAS DOS  
JOGOS OLíMPiCOS DE TóqUiO, 
FATOS E HiSTóRiAS REFORçAM  
qUE PELO ESPORTE é POSSíVEL 
DiFUNDiR BONS iDEAiS

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“Queria mostrar ao mundo que a vida não é tão fácil. 
Você realmente tem que lutar para alcançar seus objeti-
vos ”, afirmou Ait Said, 31 anos. 

“A experiência do sacrifício no esporte pode 
ajudar os atletas a formar o próprio caráter de 
modo peculiar. Podem desenvolver as virtudes 
da coragem e da humildade, da perseverança e 
da fortaleza [...]. Há uma narração católica do 
valor antropológico do esporte e do sacrifício 
radicada na vivência cotidiana de cada atleta: 
eles têm consciência de que o sacrifício e o sofri-
mento têm um poder transformador.”
(“Dar o melhor de si” – capítulo “Um esporte para o 
ser humano – Sacrifício”)

IGuAlDADE E RESPEItO
Na mesma cerimônia de abertura, a bandeira olím-

pica foi carregada por seis pessoas escolhidas pelo COI. 
Uma delas foi a jovem italiana Paola Egonu, 22, filha de 
imigrantes nigerianos que chegaram à Itália em 1992. 
Paola conta que desde a infância foi alvo de ofensas ra-
cistas. Quando tinha 16 anos e jogava pelo Treviso, ela 
ouviu ecoar das arquibancadas gritos de ódio e pessoas 
imitando sons de macacos. Chateou-se, mas não se aba-
teu, e hoje é uma das principais atletas da seleção italia-
na de vôlei. 

Outro esportista a carregar a bandeira olímpica foi 
Cyrille Tchatchet II, nascido em Camarões, e que en-
controu refúgio na Grã-Bretanha. Ele superou um qua-
dro depressivo e formou-se em Enfermagem de Saúde 
Mental. Em Tóquio, o atleta do levantamento de peso é 
um dos 29 esportistas da equipe olímpica de refugiados. 
Eles representam cerca de 80 milhões de pessoas que 
atualmente vivem deslocadas de suas nações de origem 
por razões como guerras e perseguições. 

“Cada pessoa foi criada à imagem e semelhan-
ça de Deus e tem o direito de viver a própria vida 
com dignidade e de ser tratada com respeito. To-
dos têm o mesmo direito de experimentar e de 
desfrutar das múltiplas dimensões da cultura e 
do esporte [...] O esporte é um segmento da nos-
sa sociedade que promove o encontro de toda a 
humanidade e que pode superar discriminações 
socioeconômicas, raciais, culturais e religiosas.”
(“Dar o melhor de si” – capítulo “Um esporte para o 
ser humano – Igualdade e Respeito”)

AlEGRIA E AMIzADE
Não fosse pelo uniforme diferente do usado pelo 

brasileiro Kelvin Hoefler, certamente se poderia pensar 
que o jovem peruano Angelo Caro Narvaez, 21, era al-
guém da delegação do skate street do Brasil em Tóquio. 

No domingo, 25, assim que Hoefler, 28, assegurou 
a medalha de prata na prova, Narvaez foi o primeiro a 
saudá-lo, sorridente, ainda na pista. Naquele momento, 
os dois jovens mostraram ao mundo que a amizade no 
esporte pode ser mais forte que a rivalidade: afinal, Nar-
vaez acabava de encerrar aquela disputa olímpica na 5ª  
posição, portanto, atrás de Hoefler.  

A comemoração do peruano pela medalha do bra-
sileiro foi um dos temas mais comentados no Twitter 
naquele dia e, em poucas horas, o número de seguidores 
de Narvaez no Instagram saltou de 75 mil para 185 mil, 
muitos dos quais brasileiros. 

A alegria também não faltou para Rayssa Leal, que 
aos 13 anos se tornou a mais jovem brasileira medalhis-
ta olímpica da história, ao faturar a prata no skate stre-
et, na segunda-feira, 26. “Poder realizar meu sonho de 
estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante;  
meu sonho e o sonho dos meus pais”, disse a “Fadinha”, 
como também é conhecida, após ir ao pódio, em uma 
conquista comemorada por seus colegas de seleção, pe-
los amantes de skate e os brasileiros em geral.

“‘O esporte é alegria de viver, jogo, festa e, como 
tal, deve ser valorizado e talvez resgatado [...] 
dos excessos do tecnicismo e do profissionalis-
mo mediante a recuperação da sua gratuidade, 
da sua capacidade de estabelecer vínculos de 
amizade, de favorecer o diálogo e a abertura 
entre uns e outros, como expressão da riqueza 
do ser, muito mais válida e apreciável do que o 
ter’ [...] A experiência esportiva promove, de for-
ma imediata, dinâmicas de amizade e convívio 
que, se forem cultivadas e valorizadas, podem 
ultrapassar os confins dos campos de jogos e 
passar a ser uma oportunidade para construir 
relações significativas e duradouras.”
(“Dar o melhor de si” – capítulo “O objetivo do do-
cumento” – com referências à homilia de São João 
Paulo II no Jubileu dos Esportistas de 1984)

SAuDAçÃO DO PAPA FRANCISCO 
“Neste período de pandemia, que os Jogos Olímpicos 
sejam um sinal de esperança, um sinal de fraternidade 
universal e de um saudável espírito competitivo”, afirmou 
o Papa Francisco no Angelus, no domingo, 25. O Pontífi-
ce invocou as bênçãos de Deus sobre os organizadores, 
atletas e demais pessoas que colaboraram para a realiza-
ção dos Jogos de Tóquio, visto por ele como uma “grande 
celebração do esporte”.

da olimpíada em Londres após sofrer fra-
turas na perna direita semanas antes dos 
Jogos.

Ao longo deste ciclo olímpico, Said 
recuperou-se da lesão e alcançou a me-
dalha de bronze na prova de argolas no 
mundial de 2019. Na sexta-feira, 23, ele 
foi um dos porta-bandeiras da França 
na cerimônia de abertura dos Jogos. Ao 
entrar no estádio olímpico, executou um 
salto, mostrando estar plenamente recu-
perado. No dia seguinte, “competiu pra 
valer” e se classificou para a final das ar-
golas, que acontecerá no dia 2. 

Equipe olímpica de refugiados na cerimônia de abertura

Peruano Narvaez abraça Kelvin Hoefler

Reprodução

COi
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Os políticos da União Europeia não 
gostaram da legislação aprovada pela 
Hungria – a lei de proteção à criança 
– que define: “Pornografia e os conteú-
dos que representam a sexualidade ou 
promovam o desvio da identidade de 
gênero, mudança de sexo ou a homos-
sexualidade não devem ser acessíveis a 
menores de 18 anos”.

Ursula von der Leyen, presidente da 
Comissão Europeia, declarou que essa 
lei vai “contra todos os valores funda-
mentais da União Europeia”. E de nada 
valeram as explicações da Hungria que, 
diante dos ataques, afirmou que “o pro-
jeto de lei húngaro recentemente ado-
tado” buscava proteger “os direitos das 
crianças”, garantir “os direitos dos pais”, 
e que não se aplicava à orientação sexual 
daqueles com mais de 18 anos, “por isso, 
não contém nenhum elemento discrimi-
natório”.

PROtEçÃO DE MENORES
De fato, como asseguram as au-

toridades húngaras, sua intenção é 
impedir a doutrinação dos menores 
de idade no que diz respeito à pro-
paganda homossexual e de mudança 
de sexo, fornecer uma proteção para 
esses menores contra a pedofilia e a 
pornografia e estabelecer que as aulas 
de educação sexual nas escolas “não 
podem ser projetadas para promover 
a segregação de gênero, a mudança de 
sexo ou a homossexualidade”. O país, 
acima de tudo, apoia o direito dos pais 
de educar seus filhos de acordo com 
suas convicções. 

A Comissão Europeia deu início a 
uma ação legal contra a Hungria e a Po-
lônia por suas leis de proteção à criança 
e pela limitação da propaganda ideoló-
gica LGBT.

REFERENDO
Por essa razão, o primeiro-ministro 

húngaro Viktor Orbán anunciou, no dia 
21, que um referendo será convocado.

“Peço-lhes que digam ‘não’ a es-

tas questões, como dissemos há cinco 
anos, quando a União Europeia queria 
forçar os imigrantes a entrar na Hun-
gria. Um referendo e a vontade co-
mum foram suficientes para detê-la”, 
ressaltou Orbán.

O primeiro-ministro também desta-
cou que as leis húngaras “não permitem 
propagandas sexuais em jardins de in-
fância e escolas, na televisão e em anún-
cios” e indicou que “a União Europeia 
está agora exigindo uma emenda à Lei 
de Educação e às normas de proteção à 
criança”.

Em vários países, ativistas LGBT 
vão às escolas para comentar questões 
sexuais e, agora, acrescentou Orbán, 
“eles querem isso aqui também e, as-
sim, os burocratas da União Europeia 
estão ameaçando e iniciando proces-
sos de infração, ou seja, abusando de 
seu poder. O futuro de nossos filhos 
está em jogo e não podemos ignorar 
este assunto”.

Fonte: Gaudium Press

Quase oito meses antes das elei-
ções gerais programadas para maio de 
2022, Dom Pablo Virgilio David, Bis-
po de Caloocan, recentemente eleito 
Presidente da Conferência Episcopal 
dos Bispos das Filipinas (CBCP, na 
sigla em inglês), convida eleitores a 
se inscreverem nas listas eleitorais das 
próximas eleições e a participar cons-
cientemente na vida política da nação. 

“Se ainda não se cadastrou, você 
tem a oportunidade de fazê-lo agora. É 
a expressão mais básica da sua vontade 
de participar na construção da nação”, 
afirmou o Prelado. “Vote de acordo 
com a sua consciência. Certifique-se, 
porém, de que sua consciência esteja 
bem formada e bem informada”, assi-
nala Dom Pablo.

APElO AOS JOVENS
Um pensamento especial para os 

jovens, que são convidados a partici-
par, votar e expressar “todo o seu po-
tencial” para influenciar verdadeira-
mente o futuro do país. 

A “votação juvenil” se refere a elei-
tores com idade entre 18 e 35 anos, 
que nas Filipinas representam cerca 
de 37% do eleitorado total, segun-
do dados divulgados pela Comissão 
Eleitoral. Portanto, os jovens consti-
tuem um grande segmento do elei-

Quando a agência responsável pela 
aplicação das leis da Austrália divulgou 
um documento católico em um site do 
governo federal que monitora a es-
cravidão moderna, houve um avanço 
significativo nos esforços para acabar 
com a exploração dos trabalhadores. 

Considerado desde então um mo-
delo para empresas e organizações do 
país, o documento obriga as maiores 
entidades católicas da Austrália a er-
radicar os vínculos com as condições 
similares à escravidão em suas ope-
rações. Tais instituições católicas for-
necem cerca de 70% dos serviços li-
derados por católicos no país, o que é 
significativo porque a Igreja Católica é 
o segundo maior empregador da Aus-
trália, ficando atrás apenas do governo.

RESultADOS
O compêndio inclui declarações de 

33 entidades católicas, como hospitais e 
sistemas escolares, delineando medidas 
que estão tomando para se tornarem li-
vres de vínculos similares à escravidão 
em áreas como compras e emprego. 

As instituições católicas australia-
nas, incluindo extensas redes de edu-
cação e saúde, geram cerca de 16,5 
bilhões de dólares em receita anual, 
gastam em torno de 4,6 bilhões de 
dólares na aquisição de suprimentos e 
serviços e empregam mais de 156 mil 
trabalhadores.

EM ANDAMENtO
 “O compêndio é um trabalho em 

andamento”, disse o advogado John Mc-
Carthy, presidente da força-tarefa an-
tiescravidão moderna da Arquidiocese 
de Sydney, ex-embaixador da Austrália 
no Vaticano de 2012 a 2016, e principal 
responsável por sua compilação. 

Organizações signatárias, como as 
escolas católicas da Arquidiocese de 
Sydney, identificam áreas de risco e 
as medidas que tomarão para erradi-
car suprimentos “contaminados’, cujos 
processos produtivos possuam qual-
quer vestígio de condições análogas à 
escravidão.

ERRADICAçÃO
A ideia de um compêndio surgiu da 

força-tarefa que Dom Anthony Fisher, 
Arcebispo de Sydney, criou em 2017. 
Naquela época – e antes da legislação 
federal ser introduzida –, ele compro-
meteu a Arquidiocese a trabalhar para 
erradicar a escravidão moderna de suas 
operações e redes de fornecimento.

O Arcebispo tem liderado os esfor-
ços antiescravistas desde sua nomeação 
pelo Papa Francisco, em 2014. O Papa 
denunciou a escravidão como “uma 
ferida aberta na sociedade moderna” e 
um “crime contra a humanidade”.

Fonte: UCA News

Austrália
Documento católico 
antiescravidão 
moderna torna-se 
modelo para negócios 
australianos

Hungria
Governo convoca referendo para enfrentar ataques 
da união Europeia à lei de proteção à criança

JOSé FERREIRA FIlHO
osaopaulo@uol.com.br

Filipinas

Bispos exortam população a 
participar da vida política da nação

torado que pode influenciar signifi-
cativamente o resultado das eleições 
nacionais e locais. 

JESuS COMO líDER
Dom Broderick Pabillo (foto), atu-

almente Bispo Auxiliar de Manila, ca-
pital do país, e recentemente nomeado 
Vigário Apostólico de Taytay, também 
falou sobre a votação de 2022, exortan-
do os eleitores a “escolherem um líder 
que personifique o exemplo de lide-
rança de Jesus Cristo”. 

Olhando para Cristo Jesus, ele ob-

servou, “o propósito da liderança não é 
ganhar poder, mas servir, e Ele o fez com 
humildade, amor altruísta e compaixão”. 

“É com base nisso que devemos 
escolher nossos líderes, e não com 
base em pesquisas e comunicados de 
imprensa, e especialmente não com 
base nas redes sociais invadidas por 
provocações”, disse Dom Broderick. 
“Deixemo-nos influenciar pela Palavra 
de Deus. Ele tem muito a nos ensinar 
sobre liderança, até liderança política”, 
concluiu.

Fonte: Agência Fides

Arquidiocese de Manila
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENtuRA

Uma grande multidão procurava Jesus! 
Ele, porém, não se fiava da estima desses ho-
mens, pois sabia que seu entusiasmo se devia 
ao fato de que, na multiplicação dos pães, 
“comeram pão e ficaram satisfeitos” (Jo 6,26). 
Disse-lhes, pois, com franqueza: “Esforçai-
vos não pelo alimento que se perde, mas pelo 
alimento que permanece até a vida eterna, e 
que o Filho do Homem vos dará” (Jo 6,27). 
Dessa maneira, introduzia a alma de seus ou-
vintes ao mistério da Eucaristia.   

Tentado por satanás – “Manda que estas pe-
dras se transformem em pães” (Mt 4,3) –, Jesus 
respondeu: “Nem só de pão vive o homem, mas 
de toda palavra que sai da boca de Deus” (cf. Dt 
8,3). Quando os discípulos insistiam que comes-
se, afirmou: “O meu alimento é fazer a vontade 
Daquele que me enviou” (Jo 4,34). No Sermão 
da Montanha, proclamou: “Felizes os famintos 
e sedentos de justiça, pois serão saciados” (Mt 
5,6). O Senhor não é indiferente à indigência 
material dos homens, afinal, Ele mesmo distri-
buiu pães à multidão! Deseja, contudo, ampliar 
nosso horizonte para além das necessidades 
corporais imediatas.

O que nos distingue dos animais é possuir-
mos uma alma racional imortal, criada à ima-
gem de Deus. Somos capazes de conhecê-lo e 
amar livremente, e possuímos no coração uma 
fome de eternidade. Fomos feitos para aspirar 
a Deus e, portanto, à verdade, à beleza, à bon-
dade, à justiça e à vida eterna. Frequentemente, 
porém, as preocupações imediatas desta vida 
humana sufocam, tal como espinhos (cf. Mt 
13,22), essas aspirações profundas. Deixamo-
nos, então, levar somente pela busca daquilo 
que é mais superficial, cômodo ou que nos ofe-
rece uma recompensa imediata. Há até quem 
se contente em viver apenas para pequenos ou 
grandes prazeres, assemelhando-se mais aos 
animais do que aos filhos de Deus. 

Ao contrário, a fé em Jesus, a esperança na 
vida eterna e o verdadeiro amor a Deus e ao pró-
ximo levam-nos a olhar para além do bem-estar 
momentâneo! Se perdermos de vista que existe 
em nós uma “fome” profunda de algo a mais, 
ficaremos sempre presos à superficialidade da 
vida, vivendo um materialismo prático. Somen-
te Deus pode saciar o profundo do coração, pois 
“Ele satisfez a alma sedenta e preencheu de bens 
a alma faminta” (Sl 106,9)! Na medida em que o 
buscarmos com todo o ser e procurarmos satis-
fazer às necessidades corporais dos outros mais 
do que às nossas, seremos felizes e santos. 

Por isso, o Redentor diz com autoridade: 
“Eu sou o Pão da Vida. Quem vem a mim não 
terá mais fome e quem crê em mim nunca 
mais terá sede” (Jo 6,35). Na Eucaristia, “inicia-
mos”, já aqui, a vida eterna. Nela, recebemos “o 
mais belo entre os filhos dos homens” (Sl 44,3); 
“o Justo” (1Jo 2,1); “o Caminho, a Verdade e a 
Vida” (Jo 14,6); o único que nos pode saciar! 
Na Hóstia santa, Cristo se dá inteiramente a 
nós! Ele é o Alimento celestial admirável que, 
diversamente dos outros alimentos, em vez de 
se transformar em nós, nos transforma Nele 
próprio. Ele é o Pão da Vida!
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O alimento que 
permanece até a 
vida eterna

A Assembleia Extraordinária do 
Conselho Episcopal Latino-Ameri-
cano (Celam), realizada nos dias 20 
e 21, na modalidade virtual e pre-
sencial, simultaneamente, aprovou 
a proposta de um novo modelo de 
gestão administrativa, em conso-
nância com a estrutura pastoral en-
dossada pelos bispos do continente 
em maio passado.

“Depois da realização da 38ª 
Assembleia Geral, na qual foi 
aprovada a proposta de renovação 
e reestruturação do Celam, esta 
Assembleia Extraordinária nos 
permite dar mais um passo no ca-
minho que temos percorrido para 
cumprir o mandato que recebe-
mos na Assembleia de Tegucigal-
pa [Honduras], em 2019”, afirmou 
Dom Miguel Cabrejos Vidarte, Ar-
cebispo de Trujillo, no Peru, e Pre-
sidente do Celam, ao instalar a As-
sembleia Extraordinária da Cidade 
do México, no México.

Também participaram alguns 
membros da Presidência e da Se-
cretaria-Geral, entre os quais o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo de São Paulo e 1º Vice-Presi-
dente da entidade.

A Assembleia Extraordinária 
priorizou os aspectos administra-
tivos e financeiros, bem como a 
revisão dos Estatutos do Celam, e 
contou com a participação virtual 
do Cardeal Marc Ouellet, Prefeito 
da Congregação para os Bispos e 
Presidente da Pontifícia Comissão 
para a América Latina, bem como 
dos presidentes e delegados das 
conferências episcopais do conti-
nente, os bispos coordenadores dos 
conselhos dos centros pastorais, 
seus diretores e alguns convida-
dos, entre especialistas, represen-
tantes de agências de cooperação e 
membros da Comissão de Assuntos 
Econômicos e da Comissão de Es-
tatutos.

NOVA EStRutuRA PAStORAl
O novo modelo de gestão admi-

nistrativa visa ao uso adequado dos 
recursos e o impacto social como 
meio de colocar em prática a pro-
posta de Francisco de “ser a Igreja 
em saída”. Espera-se, assim, que 
este modelo produza frutos abun-
dantes no povo de Deus, numa 
perspectiva de corresponsabilidade 
e de compromisso, com um reno-
vado impulso evangelizador, pois 
“a gestão administrativa deve estar 
a serviço da nova estrutura pasto-

ral”, como sublinhou Dom Miguel 
Cabrejos.  

Com o aval recebido dos repre-
sentantes das 22 conferências epis-
copais do continente, muitas das 
quais aprovaram o novo modelo 
de gestão administrativa, avançará 
o processo de profissionalização do 
organismo eclesial latino-america-
no e caribenho, em serviços de co-
laboração com o episcopado. 

O CElAM
Fundado em 1955 pelo Papa Pio 

XII, a pedido dos bispos da Amé-
rica Latina e do Caribe, o Conse-
lho Episcopal Latino-Americano 
(Celam) é um organismo eclesial 
de comunhão, formação, pesquisa 
e reflexão a serviço das conferên-
cias episcopais. Seus dirigentes são 
eleitos a cada quatro anos por uma 
assembleia ordinária. A sede da en-
tidade está localizada em Bogotá, 
na Colômbia.

“O Celam é um conselho que 
está a serviço das conferências 
episcopais do continente, um servi-
ço subsidiário, ou seja, não é o Ce-
lam que coordena as conferências 
episcopais e as dioceses”, destacou 
Dom Odilo, na ocasião da última  
Assembleia Geral da entidade.

(Com informações do Celam)
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