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Opinião

O sacerdote é 
sempre outro Cristo

Com os nossos dons, somos 
chamados a participar da 
vida e missão da Igreja

Deus sustenta a luta dos 
profetas no longo caminho 
que têm a percorrer

‘A vida eterna está 
plantada no corpo 
e na alma de quem 
crê em Jesus’

É dever moral, jurídico e 
cristão amparar os idosos 
em suas carências

Na trajetória vocacional, 
não há um sim acabado, 
pois o chamado é dinâmico
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Cardeal Odilo Scherer 
ordena três padres paulinos 
na Catedral da Sé

Qual é o caminho para 
um jovem se tornar um 
sacerdote da Igreja?

Papa nomeia coordenação 
da Pontifícia Comissão para 
a América Latina

Atletas olímpicos ressaltam
o papel da família para suas 
conquistas

A solidariedade aquece, conforta e dá 
esperança às pessoas em situação de rua

Por ocasião da comemoração 
dos 90 anos de presença da Pia 
Sociedade de São Paulo no Brasil, 
o Arcebispo de São Paulo presidiu, 
no sábado, 31 de julho, a ordena-
ção de três novos sacerdotes da 
congregação religiosa que tem 
como carisma a evangelização pe-
los meios de comunicação.  
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No primeiro domingo de agos-
to, a Igreja reza de modo especial 
pela vocação dos sacerdotes. O 
SÃO PAULO destaca como é or-
ganizado o processo formativo dos 
futuros padres na Arquidiocese de 
São Paulo, as etapas e os critérios 
para corresponder ao chamado 
de Deus para o sacerdócio.   
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Um mutirão de solidariedade uniu os go-
vernos estadual e municipal, empresários, 
organizações sociais e a Igreja para ame-
nizar o sofrimento daqueles que vivem nas 
ruas da capital paulista e foram especial-
mente impactados pelo frio mais intenso da 
última semana.

Houve a montagem de tendas para aten-
dimento à população em situação de rua 
em diferentes regiões da cidade; além de 
abrigos temporários na estação Pedro II do 
Metrô e em espaços mantidos pela Igreja, 
como a Casa de Oração do Povo da Rua, 
o Núcleo de Convivência São Martinho de 

Lima e o Serviço Franciscano de Solidarie-
dade (Sefras). 

“Não fechemos o nosso coração diante 
das necessidades, sofrimentos e privações 
pelas quais passam nossos irmãos”, pediu o 
Cardeal Scherer a todos. 
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Agentes da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo distribuem cobertores, roupas e alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade no centro da capital paulista
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O mês de agosto, aqui 
no Brasil, é dedicado 
às diversas vocações 
na Igreja, e nos deve-

ria ajudar na tomada de consciên-
cia de que a Igreja é um povo de 
vocacionados. Chamados à fé pela 
palavra de Deus, recebemos o Ba-
tismo, grande dom mediante o qual 
somos filhos e filhas de Deus, discí-
pulos e missionários de Jesus Cris-
to e membros da sua Igreja. E não 
somos apenas agraciados com os 
dons da vida sobrenatural, que pro-
vêm do Espírito Santo, mas tam-
bém somos chamados a participar 
da vida e missão da Igreja.

Como os membros e órgãos de 
um corpo contribuem, cada um 
com a capacidade que lhe é pró-
pria, para a vitalidade e o bem do 
corpo inteiro, ao mesmo tempo que 
se beneficiam dele, assim acontece 
na Igreja. São Paulo já usava a ana-
logia do corpo humano para expli-
car como, na Igreja, cada membro 
é chamado a desempenhar bem a 

sua parte. Para isso, o Espírito Santo 
concede dons e carismas diferentes 
a cada um. Não fazem todos a mes-
ma coisa, mas cada um colabora 
com seu dom para o bem de toda 
a Igreja.

O Papa Francisco refere-se com 
frequência ao clericalismo, como 
grande problema a ser superado na 
Igreja. O clericalismo é uma com-
preensão errada da Igreja, como se 
ela fosse formada apenas pelo cle-
ro e dependesse unicamente dele. 
Nessa maneira de pensar, a Igreja 
seria “coisa dos clérigos” (bispos, 
padres e diáconos), e o povo seria 
formado por meros assistidos e be-
neficiados por eles. Essa ideia dis-
torcida foi entrando por diversos 
motivos: talvez porque os clérigos a 
foram imprimindo na cultura ecle-
sial e comum, deixando os demais 
membros da Igreja na passividade e 
apenas na condição de assistidos e 
beneficiados. Talvez porque se apli-
cam à Igreja, mesmo a partir de fora 
dela, modelos de outras instituições 
e organizações sociais, não ade-
quadas à realidade da Igreja. Talvez 
porque a mentalidade empresarial, 
mercadológica e consumista foi 
sendo aplicada à Igreja e até mesmo 
assimilada dentro dela.

O clericalismo é uma tentação 

que os clérigos e todo o povo de 
Deus precisam evitar e superar. Por 
aí podem ser interpretadas as di-
versas iniciativas do Papa Francis-
co em relação à reforma da Igreja 
e de suas instituições. Isso requer a 
tomada de consciência de todos so-
bre a situação em que a Igreja vive e 
um atento processo de “conversão”. 
Toda a Igreja precisa se converter 
mais ao Evangelho e àquilo que ela 
é chamada a ser. Contrariamente, 
ela perde vitalidade e deixa de cum-
prir sua missão.

O Concílio Vaticano II, no belo 
e importante documento sobre 
a Igreja (constituição dogmática  
Lumen gentium), apresenta a Igre-
ja, antes de tudo, como uma rea-
lidade querida e amada por Deus 
Trindade. Ela é obra do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo e não mero 
projeto humano, por mais que ela 
também seja humana. Ela é um 
povo de discípulos missionários 
de Jesus Cristo e de seu Evangelho; 
povo de testemunhas atraídas por 
Cristo, cheias de ardor e alegria, 
que anunciam o Evangelho e, com 
a ajuda do Espírito Santo, tentam 
transformar a vida pessoal e comu-
nitária a partir do que aprenderam 
do Evangelho. Por aí, vemos que a 
primeira vocação de todos os bati-

zados e membros da Igreja é esta: 
ser testemunhas de Cristo e do seu 
Evangelho, vivendo a fé, a esperan-
ça e a caridade. Essa é a vocação e 
missão de todos os membros da 
Igreja. E os leigos são essas teste-
munhas de Cristo, missionários do 
Evangelho nas estruturas da cultu-
ra e da vida social.

Para animar e conduzir o povo 
de Deus nos caminhos do Evange-
lho, Deus concede à sua Igreja as 
vocações específicas. Os sacerdotes 
são chamados a servir os irmãos 
com a autoridade de Jesus Cris-
to, sacerdote, pastor e palavra de 
Deus para a vida do mundo. Eles 
também são membros do povo de 
Deus e não estão acima dos demais 
irmãos batizados, mas a serviço de-
les “nas coisas de Deus”. Os diáco-
nos são os “ministros da caridade” e 
animadores da comunidade no ser-
viço aos irmãos mais necessitados. 
Os consagrados nos diversos caris-
mas da vida religiosa são chamados 
a serem páginas vivas do Evangelho 
no mundo e no meio dos irmãos, 
ajudando todos a reconhecerem o 
Cristo Salvador em suas pessoas e 
na sua maneira de viver. Cada vo-
cação é importante na Igreja e cada 
um contribui com seu dom para a 
vida e a missão da Igreja.
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Igreja: povo de vocacionados
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DECRETO DE PRORROGAÇÃO 
DA NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
PÁROCO:
Em 23/07/2021, foi prorrogada a no-
meação e provisão de Pároco, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia Santo 
Alberto Magno, no bairro Jardim Bon-
figlioli, na Região Episcopal Lapa, do 
Reverendíssimo Padre Antonio Fran-

cisco Ribeiro, retroativa a 10/05/2021.

POSSE CANÔNICA:
Em 25/07/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Loreto, no bairro 
de Vila Medeiros, na Região Episcopal  
Sant´Ana, ao Reverendíssimo Padre 
Mario Guinzoni, OSJ.

Atos da Cúria

“É bem significativo que a publicação desta obra sobre a 
Doutrina Social da Igreja, organizada pela Obra Kolping do 
Brasil, inicie com um volume sobre a Pessoa de Jesus e seu 
Evangelho. Isso indica, imediatamente, que a Doutrina Social 
da Igreja está estreitamente relacionada com o núcleo central 
da mensagem cristã e da Igreja, quando ela fala à sociedade por 
meio da Doutrina Social da Igreja.” 

Assim o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, inicia o prefácio Volume I “A pessoa de Jesus Cristo e 
sua mensagem”, integrante da Coleção Doutrina Social da Igre-
ja, que será lançada pelo selo Edições Kolping Brasil, no sábado, 
7, às 14h, no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. 

A obra, que agrega textos de vários especialistas no tema, é 
fruto de um curso sobre Doutrina Social da Igreja, realizado na 
Diocese de Osasco (SP), entre 2015 e 2016.

Dom Odilo frisa ainda que “a palavra de Jesus e sua missão 
são um bem para toda a humanidade, e não apenas para uns 
poucos. Por isso, a Igreja fala para toda a sociedade, e não ape-
nas para os católicos”. Esta afirmação é um impulso para que os 
leigos católicos assumam sua missão de protagonistas na socie-
dade, seja no trabalho, estudo, família, cultura, esporte e lazer.

O lançamento da Coleção Doutrina Social da Igre-
ja contará com uma conferência entre os padres Marcos 
Funchal, Douglas Pinheiro e José Eduardo de Oliveira e Sil-
va, todos presbíteros da Diocese de Osasco. Para outras in-
formações e inscrições para o evento, acesse o link a seguir:  
https://cutt.ly/zQxpj6F.

DIáLOgOS De Fé
Aos domingos, às 12h30, após pre-

sidir missa na Catedral da Sé, o Carde-
al Scherer trata de temas relevantes da 
fé cristã e esclarece dúvidas dos fiéis no 
programa “Diálogos de Fé”, transmitido 
pelas redes sociais da Arquidiocese de 
São Paulo (@arquisp) e do próprio Arce-
bispo (@domodiloscherer), e pela rádio 
9 de Julho.

AberturA DA 
SemAnA DA FAmíLIA

No sábado, 7, às 16h, o Cardeal Sche-
rer presidirá missa no Santuário Arqui-
diocesano de Nossa Senhora Aparecida, 
por ocasião da abertura da Semana Na-
cional da Família em âmbito arquidioce-
sano. O Santuário fica localizado na Rua 
Labatut, 781, no Ipiranga.

Cardeal Scherer escreve 
prefácio para obra literária 
da Kolping brasil

reDAÇÃO 
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Edições Kolping Brasil



A dignidade do sacerdócio católico
Editorial

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

Neste mês de agosto, vale refle-
tir sobre o chamado e a resposta de 
Natanael. Trata-se de uma vocação 
curiosa, que serve de exemplo; Fili-
pe dá a notícia de que encontraram 
o Messias: “É Jesus de Nazaré, o fi-
lho de José”. Natanael parece meio 
desconfiado: “De Nazaré pode sair 
coisa boa?” Filipe, então, o conduz 
ao Nazareno. Vendo-o aproximar-
se, Jesus comenta: “Eis um israelita 
verdadeiro, sem falsidade”. É fácil 
supor que a desconfiança do novo 
discípulo aumenta ainda mais: “De 
onde me conheces?” E Jesus lhe diz: 
“Antes que Filipe chamasse, eu o vi 
debaixo da figueira” (Jo 1,43-51).

Que representa para Natanael a 
figueira? Não será o lugar secreto 
para onde ele se refugia nos mo-
mentos críticos da vida? Ou seja, o 
lugar dos medos, das dúvidas e das 
interrogações. Não será onde ele se 
escondia de tudo e de todos para 
digerir suas situações-limite? Lugar 
do pranto e das lágrimas, espelho da 
fraqueza e debilidade humanas. Em 
termos figurados, não possuímos 
também nós a própria “figueira”? 
Lugar e espaço em que tropeçamos 
com nossa fragilidade e nudez. Mo-
mentos em que tudo se faz escuro e 

Natanael e a ‘figueira’ da vocação
trospectiva da própria vocação. Ela 
está pontilhada de encruzilhadas 
tortuosas, as quais pressupõem es-
colhas decisivas. A resposta ao cha-
mado vocacional exige uma opção 
profunda e que envolve toda a exis-
tência humana. Conforta-nos saber 
que o Senhor nos acompanha nes-
ses momentos de “figueira”. De fato, 
na trajetória da vocação, não há um 
“sim” definitivo e acabado.

O chamado evolui de forma 
dinâmica. Repete-se a cada crise 
existencial. Como podemos consta-
tar nas narrativas bíblicas – juízes, 
profetas, discípulos, apóstolos –, o 
Senhor está presente nas encruzi-
lhadas. Envia um anjo, forasteiro ou 
mensageiro para evitar o desânimo 
e a queda. Ele nos ajuda a levantar 
a cabeça e retomar o caminho. São 
personagens que se encontram tam-
bém na vida de cada um de nós: a 
mãe ou o pai, um outro familiar, um 
amigo, um companheiro de viagem, 
uma situação inédita de sofrimen-
to... São vários e distintos os anjos 
solidários que, em meio às turbu-
lências, colocam a mão sobre o om-
bro e nos estimulam na opção que, 
somente assim, vai se fortalecendo.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

a existência balança com perigo em 
um fio tênue sobre um abismo sem 
fundo. Bate à porta o receio do fra-
casso e da impotência.

“Eu o vi debaixo da figueira”, diz 
o Mestre ao discípulo. Talvez por 
isso mesmo, o chama para segui-lo. 
Ao cruzar o deserto da vida, marca-
do pela solidão e por esses pontos 
de tormenta, Natanael terá amadu-
recido. Conhecendo suas limitações 
humanas, encontra-se mais prepa-
rado para compreender e aceitar os 

pontos fracos de outras pessoas. Já 
passou pela prova do encontro difí-
cil consigo mesmo, podendo agora 
seguir os passos do Mestre ao en-
contro dos pobres e dos pecadores. 
O chamado de Jesus ressoa num co-
ração calejado pelas tempestades da 
travessia. Tendo maior consciência 
de si, pode ser discípulo e depois 
missionário.

Efetivamente é ali, “debaixo da 
figueira”, que tomamos as decisões 
cruciais da vida. Basta fazer uma re-

PADre ALFreDO JOSé gOnÇALveS, CS

Opinião

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

de São Carlos (Scalabrinianos).
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A Igreja no Brasil tradi-
cionalmente reserva o 
mês de agosto à oração 
pelas diversas vocações 

pelas quais Deus chama seus fiéis a  
segui-Lo, e o primeiro domingo do 
mês, pela proximidade com a festa 
do Santo Cura d’Ars, é reservado à 
vocação sacerdotal.

Para entendermos a dignidade do 
sacerdócio católico, pode-nos ajudar 
remontar à sua origem no desígnio do 
próprio Jesus Cristo, em seu ministé-
rio público aqui na terra: com efeito, 
Nosso Senhor explicitamente escolheu 
alguns, dentro do conjunto total de 
seus discípulos, para uma missão espe-
cial, como apóstolos: “Subiu ao monte 
e chamou os que Ele quis. (...) Desig-
nou doze entre eles para ficar em sua 
companhia”, e depois serem enviados 
“a pregar, com o poder de expulsar os 
demônios” (Mc 3,13-15). Na última 
Ceia, Jesus novamente se reuniu ape-

nas com o círculo mais restrito dos 
apóstolos, e apenas a eles dirigiu estas 
palavras: “Já não vos chamo servos (...), 
mas amigos, pois vos dei a conhecer 
tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fos-
tes vós que me escolhestes, mas eu vos 
escolhi” (Jo 15,15-16).

Aquela dignidade, no entanto, 
só é plenamente apreendida quan-
do confrontamos a visão católica de 
sacerdócio com a noção que tem de 
seus ministros nossos irmãos sepa-
rados. Para eles, o pastor é um fiel 
como qualquer outro, que presta à 
comunidade o serviço de pregação e 
assistência religiosa, sem, no entan-
to, possuir qualquer poder especial 
que lhe tenha sido sacramentalmente 
conferido por Deus. Nós, católicos, 
por outro lado, cremos que Jesus es-
colheu alguns “para que possuíssem o 
sagrado poder da Ordem para oferecer 
o Sacrifício [e] perdoar os pecados” – e 
este poder é “conferido mediante um 

sacramento especial, em virtude do 
qual os presbíteros ficam assinalados 
com um caráter particular, (...) de tal 
modo que possam agir em nome de 
Cristo cabeça” (Vaticano II, Presbyte-
rorum ordinis, 2).

É, também, por causa dessa dife-
rença fundamental que para nós, ca-
tólicos, a Eucaristia consagrada por 
um sacerdote é adorada como Verda-
deiro Deus.  É ainda pelo mesmo mo-
tivo que São John Henry Newman, 
meditando no poema Hora Novissi-
ma sobre a hora de sua morte, não 
pedia a Deus o conforto de amigos, 
família ou conterrâneos: mas, sim, o 
sorriso de Maria, a presença do Cru-
cifixo e as palavras de absolvição sa-
cramental.

Por força de sua ordenação, os 
sacerdotes se tornam, portanto, ver-
dadeiramente divinos – e no entanto 
permanecem também inteiramente 
humanos, com as fraquezas e misé-

rias próprias de nossa natureza de-
caída. No fundo, não se trata de uma 
novidade: logo que foi ordenada a 
“primeira turma” de sacerdotes, tive-
mos Judas como traidor, Pedro como 
renegador, e outros nove desertores – 
ficando apenas João ao pé da cruz. E 
estas crises entre os sacerdotes não se 
devem apenas às misérias do pecado 
original: frequentemente há também 
uma participação especial do demô-
nio – que sabe muito bem que um 
Padre nunca vai sozinho para o Céu, 
e por isso ataca de modo especial os 
pastores de almas.

De nossos sacerdotes, portanto, 
dependem em grande parte a vida e a 
salvação eterna dos fiéis – e, por isso, 
devemos todos rezar muito, apoian-
do os nossos padres com as nossas 
orações, suplicando a Deus que os 
proteja e santifique e nos envie sem-
pre santas e novas vocações. Enviai, 
Senhor, operários para a vossa messe!



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 4 a 10 de agosto de 2021 | regiões episcopais/Fé e Vida | 5

Sabemos que a vida de um ver-
dadeiro profeta não é nada fácil. 
Grandiosa e desafiadora foi a 
vida do profeta Elias. Ele vê que 

os grandes de Israel estavam levando 
uma vida de luxo e bem-estar à custa da 
exploração dos pobres, alimentada por 
corrupção política, religiosa e moral, 
causando graves injustiças sociais. Não 
bastando isso, a rainha Jezabel, muito 
perversa, passou a exigir que seus súdi-
tos abandonassem o culto a Javé, o Deus 
libertador, para adorar a Baal. Nesse 
cenário, Elias entra em ação e se opõe 
radicalmente a esse projeto perverso. 
Desencadeia, então, uma forte persegui-
ção a ponto de ele ter que se retirar para 
não ser morto. Primeiro se esconde, mas 
depois decide peregrinar até o monte  

Horeb. O caminho é longo e perigoso. 
Cansado, debaixo de um junípero, ador-
mece e deseja a morte. 

O cansaço físico enfraquece o corpo 
e pode deixar a pessoa doente. O cansa-
ço espiritual adoece por dentro e pode 
apagar a vontade de viver. Elias estava 
assim: tinha diante de si essas duas fra-
quezas, mas Deus enviou um anjo que o 
fez levantar para comer e beber. Ele não 
resistiu e voltou a dormir. Parece que 
queria que o problema fosse resolvido 
durante o sono. No entanto, é motivado 
a se levantar, se alimentar e caminhar. 
Deus providenciou o alimento, mas não 
foi no seu lugar. Deus sustenta a luta 
dos profetas, está com eles, mas nunca 
alimenta a preguiça, não os quer dor-
mindo, pois “tens um longo caminho a 
percorrer”. 

Também Jesus sofreu forte objeção e 
perseguição, Ele que afirmou ser o “pão 
que desceu do céu”. Ao ouvirem isso, os 
judeus começaram a murmurar tal qual 
lá no deserto contra Moisés quando fal-
tou pão e água. Como pode ser pão do 
céu alguém que tem suas origens terre-
nas tão conhecidas? Querem justificar 
as murmurações contra Jesus por ser Ele 
o filho de José e Maria, alguém que, por 

ser muito humano e terreno, não podia 
ser aceito como o Filho de Deus, “o pão 
vivo que desceu do céu”. No entanto, Je-
sus não se deixa afetar por esse fermento 
nocivo e vai além, afirmando que “quem 
come deste pão viverá eternamente”.

Sabemos que aquele que murmura e 
reclama é pessoa de difícil convivência, 
muito duro com os outros, predominan-
do um semblante fechado, parecendo 
uma pessoa infeliz. O Papa Francisco 
fala de pessoas que usam os meios de 
comunicação social para perturbar as 
comunidades. Apresentam-se não para 
anunciar o Evangelho de Deus, que ama 
o homem em Jesus Crucificado e Ressus-
citado, mas para reiterar com insistência 
que são “guardiães da verdade”. São pes-
soas presas a tradições do passado, im-
portantes no passado, não mais nos dias 
de hoje. “Como podemos reconhecer 
essa gente? Por exemplo, uma das carac-
terísticas do modo de proceder é a rigi-
dez. A rigidez é própria dessas pessoas” 
(Papa Francisco).

Perseguição e murmuração não po-
dem entrar numa comunidade cristã. 
Paulo escreve aos efésios, dizendo que é 
preciso se afastar de “qualquer aspereza, 
desdém, raiva, gritaria, insulto e todo 

tipo de maldade”. Isso tudo é um tipo de 
alimento podre que adoece o corpo e a 
alma. Os que centram a vida nesse jeito 
amargo de ser perdem a oportunidade 
de experimentar o verdadeiro alimento; 
por isso “abandonem a mentira: cada 
um diga a verdade a seu próximo. Quem 
roubava não roube mais; ao contrário, 
ocupe-se trabalhando com as próprias 
mãos em algo útil, e tenha assim o que 
repartir com os pobres. Que nenhuma 
palavra inconveniente saia da boca de 
vocês, digam boa palavra que seja capaz 
de edificar e fazer o bem aos que ouvem. 
Sejam bons e compassivos uns com os 
outros, perdoando-os mutuamente, as-
sim como Deus perdoou a vocês, em 
Cristo” (Ef 4,25-32). 

Uma comunidade composta de ho-
mens e mulheres novos, alimentados 
pelo Pão vivo que desceu do céu, se 
torna terreno fecundo que faz brotar 
sementeiras de vocação, especialmente 
profetas e profetisas, que dos diversos 
lugares onde atuam enxergam luzes em 
meio às trevas e motivam a comunida-
de à resistência e resiliência, apontando 
caminhos alternativos. Não podemos 
parar, pois temos um longo caminho a 
percorrer.

DOm JOSé 
beneDItO 
CArDOSO

bISPO AuxILIAr DA 
ArQuIDIOCeSe nA 

regIÃO LAPA

Espiritualidade
‘Tens um longo caminho a percorrer’

ipiranga

A Região Episcopal Ipiranga 
iniciou no sábado, 31 de julho, as 
ações do mês vocacional 2021. A 
primeira atividade foi uma live de 
partilha e testemunho vocacional, 
com a participação de Dom Ânge-
lo Ademir Mezzari, RCJ, que mo-
tivou e inspirou a todos para que, 
como Igreja, rezem e se responsa-
bilizem pelas vocações. 

“A oração pelas vocações é 
nossa corresponsabilidade no  
diálogo com Deus e nossa res-
posta no diálogo com a Igreja”, 
afirmou o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Episcopal 
Ipiranga e Referencial da Pasto-
ral Vocacional da Arquidiocese 
de São Paulo.

Também participaram do en-
contro on-line os Padres Israel 
Mendes Pereira, Pároco da Pa-
róquia Santa Paulina e Assessor 
Eclesiástico do Serviço de Ani-

mação Vocacional (SAV) na Re-
gião Ipiranga; e Jorge Bernardes, 
Pároco na Paróquia Santa Rita de 
Cássia; além dos seminaristas da 
Arquidiocese Bruno Melo, Pedro 
Funari e Rodolfo da Silva.

No domingo, dia 1º, Dia da 
Vocação para o Ministério Orde-
nado – diáconos, padres e bispos 
– Dom Ângelo presidiu missa no 
Santuário São Judas Tadeu (foto), 
no Jabaquara, transmitida pela TV 
Gazeta. Concelebraram padres 
atuantes na Região Ipiranga.

[IPIRANGA] No domingo, dia 1º, os fiéis do bairro da 
Água Funda celebraram o dia do padroeiro, Santo Afonso 
Maria de Ligório. Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região Episcopal Ipiranga, 
presidiu a missa, concelebrada pelo Padre Benedito Vicen-
te de Abreu, Pároco.                                  (por Caroline Dupim)

[LAPA] No dia 25 de julho, os fiéis da Comunidade São  
Joaquim e Sant’Ana, no Jardim Humaitá, na área da Paró-
quia Nossa Senhora de Fátima, Setor Leopoldina, festeja-
ram a memória litúrgica dos padroeiros. A missa foi pre-
sidida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa. Concelebrou o Padre Mes-
sias de Moraes Ferreira, Vigário Paroquial. Na ocasião, tam-
bém foi comemorado o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 
instituído pelo Papa Francisco.               (por Benigno Naveira)

Começam as atividades 
regionais do mês vocacional

brunO meLO e 
PrISCILA thOme nuzzI

COLAbOrAÇÃO eSPeCIAL PArA A regIÃO

Graça Mendes

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial
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[BRASILÂNDIA] No último fim de semana de julho, 31 crianças receberam o sacra-
mento da primeira Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora do Retiro, Setor Pereira Barreto. 
Para cumprir os protocolos sanitários e garantir a segurança de todos, houve duas cele-
brações e as turmas foram divididas. Na homilia das missas, Padre Silvio Costa Oliveira, 
Pároco, enfatizou a importância dos sacramentos e o quanto a Igreja se alegra em ver 
as crianças nos caminhos de Deus.                                                                        (por Vaneska Moura)

[BRASILÂNDIA] Na celebração de abertura do mês vocacional, no domingo, dia 1º, 
quando também se comemorou o Dia do Padre, a Paróquia Santos Apóstolos, Setor São 
José Operário, iniciou a turma de Crisma, com 16 jovens. Eles foram apresentados duran-
te a missa presidida pelo Padre Jaime Izidoro, Pároco.                    (Pascom Santos Apóstolos)

[BELÉM] Na tarde do sábado, 31 de julho, 37 jovens e adultos receberam o sacramento 
da Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Roque, durante missa presidida 
por Dom José Soares Filho, OFMCap, Bispo Emérito de Carolina (MA). Concelebrou o Páro-
co, Frei José Edison, assistido pelo Diácono Elias Júlio. Dom José recordou aos crismandos 
o sentido da unção e sua missão de testemunhar Jesus Cristo no cotidiano. Destacou, 
ainda, que os sacramentos são sinais de Deus na vida de cada pessoa para que atue na 
missão evangelizadora. No sábado, 7, às 15h, outros 36 jovens receberão o sacramento 
da Crisma, em missa a ser presidida por Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Belém.                                                      (por Fernando Arthur e Caio Defferf)

Lapa
Professora rita marina assume a coordenação 
regional da Pastoral da Pessoa Idosa

benIgnO nAveIrA
COLAbOrADOr De COmunICAÇÃO nA regIÃO

Rita Marina Lapenta Janzantti, que exerce os car-
gos de professora na Escola Técnica Estadual (ETEC) 
Professor André Bogasian e de diretora na Escola Esta-
dual, do Programa de Ensino Integral (PEI), Professor 
João Baptista de Brito, ambas em Osasco (SP), assumiu, 
em abril, o cargo de coordenadora geral da Pastoral da 
Pessoa Idosa na Região Episcopal Lapa, que tem como 
Assistente Eclesiástico o Padre João Carlos Deschamps 
de Almeida.

A professora Rita Marina conversou com a Pastoral 
da Comunicação regional e falou sobre o seu trabalho 
na Pastoral da Pessoa Idosa. Ela começou em 2013, 
como líder na Pastoral e coordenadora na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, Setor Butantã. 

A coordenadora explicou que a Pastoral da Pessoa 

[SANTANA] No domingo, dia 1º, na Paróquia Santa Inês, Setor Mandaqui, 20 jovens rece-
beram o sacramento da Crisma. A celebração foi presidida por Dom Jorge Piorezan, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana. Concelebraram os Padres Cândido da Costa, 
Pároco, e Edival Alves dos Santos, assistidos pelo Diácono Permanente Márcio Cesena.

(por Danielle Magno)

[SÉ] Na tarde do sábado, 31 de julho, na Paróquia Nos-
sa Senhora Auxiliadora, realizou-se a abertura do mês 
vocacional no Setor Bom Retiro, com missa presidida 
pelo Padre José Carlos dos Anjos, Promotor Vocacional 
da Arquidiocese, e concelebrada pelos Padres Ademar 
Pereira de Souza, SDB, Pároco; Tetuo Koga, colaborador 
na Paróquia; José Arnaldo Juliano dos Santos, Coorde-
nador Regional de Pastoral; e o Frei Wilson Batista Si-
mão, OFM, Coordenador do Setor Bom Retiro. Também 
participaram as irmãs salesianas e dominicanas, além 
de muitos leigos das paróquias do setor.

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SANTANA] No domingo, dia 1º, na abertura do 
mês vocacional, três seminaristas da Arquidiocese 
participaram da missa na Paróquia Nossa Senhora da 
Anunciação, Setor Vila Maria: Gabriel de Oliveira Silva, 
Victor de Menezes Paim da Silva e Bruno Carvalho de 
Melo. Eles partilharam com a comunidade paroquial 
suas experiências de discernimento vocacional. A mis-
sa foi presidida pelo Padre Edson José Sacramento, 
Administrador Paroquial.          (por Fernando Fernandes)

[LAPA] Na Paróquia São José, no Jardim Monte Ale-
gre, Setor Pirituba, aconteceu o encontro do grupo de 
oração paroquial, na quinta-feira, 29 de julho. Posterior-
mente, Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa, e o Padre Admario Gama, 
Vigário Paroquial, saíram para visitar os irmãos em situ-
ação de rua. Houve a distribuição do ‘sopão’ e partilha 
da Palavra de Deus. Interessados em doar alimentos em 
prol desta ação caritativa podem entrar em contato no 
telefone (11) 99390-9981.                (por Benigno Naveira)

Idosa é um organismo vinculado à Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), fundada em 5 de 
novembro de 2004 pela doutora Zilda Arns Neumann, 
motivada pelas observações que fez enquanto acompa-
nhava as ações da Pastoral da Criança, também criada 
por ela na década de 1980.  

Zilda Arns notou o grande valor e participação dos 
avós na vida de muitas famílias que dependiam dos 
idosos para cuidar dos netos, além de educá-los e ensi-
ná-los enquanto os pais trabalhavam, um contexto que 
exigia um olhar com mais atenção e cuidado para esta 
parcela crescente da população. 

Rita Marina recordou que o objetivo geral da Pasto-
ral é difundir o respeito à dignidade e à cidadania das 
pessoas idosas, por meio da promoção humana e espi-
ritual, respeitando seus direitos, num processo educati-
vo de formação continuada, tanto delas quanto de suas 
famílias. Além disso, há também os objetivos específi-
cos, como promover visitas domiciliares a idosos, pre-
ferencialmente os mais afetados pela pobreza ou aban-
donados, de maneira a conhecer suas histórias de vida e 
as daqueles com quem convivem; tornar-se ponte entre 
a família e a comunidade; conhecer e tornar conheci-
dos os programas de governo voltados às pessoas ido-
sas; inteirar-se das políticas públicas que versam sobre 
os direitos da pessoa idosa; divulgar e cobrar a imple-
mentação do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); 
implantar essa Pastoral nas paróquias, com encontros 
e formação de agentes, bem como aumentar o número 
de participantes onde ela já exista.

Por fim, Rita Marina lembrou que o Papa Francis-
co é sensível ao fenômeno mundial do envelhecimento 
populacional e tem demonstrado, em inúmeras ocasi-
ões, sua preocupação com as pessoas idosas. Em janei-
ro de 2020, o Vaticano promoveu o 1° Congresso Inter-
nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Neste ano, pela 
primeira vez, foi celebrado o Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, em 25 de julho.

Benigno Naveira

Pascom Santos Apóstolos

Daniele Magno

Pascom paroquial

Caio Deffert
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Fé e Cidadania

LuIz AntOnIO ArAuJO PIerre
 
A Assembleia Eclesial da América Latina e do Cari-

be, que será realizada na Cidade do México, no México, 
de 21 a 28 de novembro de 2021, entre seus temas, para 
aprofundar à luz da Doutrina Social da Igreja e do Do-
cumento de Aparecida, enfoca “as novas tecnologias”, 
sendo que este aspecto afeta diretamente a relação de 
trabalho. 

Foi com a Revolução Industrial que nasceu o siste-
ma de trabalho com empregado e empregador. Uma  
realidade que se mostrou conflituosa, exigindo legislação 
pertinente, sendo que a Igreja Católica sempre se manifes-
tou em relação a essa temática desde antes da publicação 
da carta encíclica Rerum novarum (RN, sobre a condição 
dos operários), do Papa Leão XIII, em 1891.

A Rerum novarum abordou temas como: salário, 
que deve ser suficiente para a manutenção da família 
do trabalhador, permitindo ainda uma poupança para 
aquisição da casa própria; redução na jornada diária 
(que era de 16/18 horas) e melhores condições de pro-
teção à saúde e à segurança do trabalhador. Esse alinha-
mento da Rerum novarum influenciou a elaboração da 
legislação trabalhista, bem como a criação da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), por meio do 
Tratado de Versalhes (1919).

E por que falar em “fim do emprego”? Esse termo 
indica que podemos ver os empregos terminarem, mas, 
de imediato, defrontamo-nos com a deteriorização dos 
direitos conquistados pelos empregados, atualizada 
com a reforma da legislação trabalhista, assim como 
ocorreu no Brasil em 2017. Outra forma de acelerar o 
“fim do emprego” se dá com a criação de falsas “coo-
perativas de serviço” e com a terceirização, com con-
tratação por empresas intermediárias que pagam ilegal-
mente salários menores e não oferecem os benefícios 
conseguidos com a luta sindical. Por fim, temos tam-
bém a “pejotização”, quando o trabalhador se vê obri-
gado a criar uma Pessoa Jurídica para ser “contratado” 
sem os direitos trabalhistas.

O “fim do emprego” também é implementado por 
medidas que substituem o trabalho humano por má-
quinas, computadores, robôs e inovações tecnológicas. 
O uso da tecnologia deveria fazer diminuir as horas de 
trabalho e permitir ao empregado mais tempo para se 
dedicar à sua família, à sua saúde, ao lazer, etc., manten-
do o patamar salarial, uma vez que a produtividade e 
os lucros aumentam. Todavia, não é isso que está ocor-
rendo, pois, na ânsia de mais ganhos, os salários foram 
drasticamente reduzidos e as demissões aconteceram 
em massa, gerando ainda mais desemprego. 

O que de fato está acontecendo é uma maior con-
centração da riqueza nas mãos de cada vez menos pes-
soas e “...não podem [os meios de produção, de serviço 
e financeiro], ser possuídos contra o trabalho”, mas que 
sirvam ao trabalho e “tornem possível a realização do 
primeiro princípio desta ordem, que é a destinação uni-
versal dos bens e o direito ao seu uso comum” (carta 
encíclica Laborem exercens, LE, 14).

Por isso, é necessário que os empresários assumam 
sua responsabilidade de criar mais fontes de trabalho e 
de investir na superação desta nova pobreza (Documen-
to de Aparecida, DA, 62). A empresa é chamada a pres-
tar uma contribuição maior na sociedade, assumindo a 
chamada responsabilidade social-empresarial, a partir 
dessa perspectiva (DA, 69).

Para desacelerar o “fim do emprego” e manter o res-
peito à dignidade humana, é preciso que os benefícios 
das novas tecnologias se revertam também ao trabalha-
dor e não somente ao capital. 

 Luiz Antonio Araujo Pierre é membro do Movimento dos Focolares,  
professor e advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,  

pós-graduado em Gestão de Pessoas e especialista em Direito do Trabalho.

‘Fim do emprego’  
e novas tecnologias

ipiranga

CrISLeIne YAmAJI

O Direito é uma arte do bom e do justo (“jus est 
ars boni et aequi”) e um conjunto de normas cogen-
tes ou um complexo de regras de comportamento. É 
a expressão formal da vida comum em sociedade e, 
assim sendo, abarca também valores prevalentes da 
vida cristã de família e da comunidade. 

A família é o núcleo da vida cristã e núcleo da 
vida em sociedade, foco de direitos e deveres sujeitos 
à regulação e coerção do Estado, por vias constitu-
cionais e legais. 

O Papa Francisco chama a nossa atenção, em seu 
pontificado, à “cultura do descarte”, uma cultura que 
se fortalece não só por causa de um apego a coisas 
materiais, mas de um desapego das pessoas que nos 
circundam. E essa cultura se soma a uma excessi-
va ineficácia de regras de comportamento, entre as 
quais a proteção da vida dos idosos contra a violên-
cia, além de uma violação constante do dever de am-
parar os idosos na velhice ou do consequente des-
respeito aos direitos dos idosos de serem amparados 
por seus filhos, pela comunidade e pela sociedade. 

Esse dever de amparo é cristão, moral e, também, 
jurídico.

Não se deveria depender de previsões constitu-
cionais ou legais para proteger os idosos de ações 
ou omissões que lhes provocam sofrimentos físi-
cos ou psicológicos, danos e até mesmo a morte. 
Como filhos, prevalece nosso dever de amparo do 
filho em relação ao pai, o qual se inspira no quarto 
mandamento. 

Esse dever, constitucional e legalmente formali-
zado, tem a força coercitiva e de supervisão do Es-
tado, e dele decorre uma série de responsabilidades 
que vão de uma ajuda material a um sustento moral, 
em anos de velhice. 

Não se trata somente de dever dos filhos, pois 
essa responsabilidade é, antes de tudo, familiar, mas, 
ao mesmo tempo, não se restringe à família, com sua 
exigência de uma conduta de toda a comunidade. E 
recai também sobre o próprio Estado, que deve ser 

provedor do mínimo sustento e da adequada prote-
ção aos idosos, quando a família, em sua realidade 
concreta, não apresenta condições de fazê-lo. 

Nota-se, portanto, que o Direito trata de aspectos 
pertinentes a relações humanas, permeadas de va-
lores de uma sociedade que traz o primado familiar 
como base da ordem social brasileira. 

A família vem inserida em um conjunto de deter-
minações constitucionais e legais no dever de os filhos 
ampararem os pais ou de os mais jovens ampararem 
os mais velhos, em situações de carência, enfermidade 
e velhice, de forma análoga àquela exigida dos pais no 
amparo aos menores. São disciplinados formalmente 
e devem ser efetivos os direitos dos idosos de partici-
pação na comunidade, de defesa de sua dignidade e de 
seu bem-estar, preferencialmente em seus próprios la-
res, e de sua inviolável e irrenunciável vida.

O fundamento constitucional se soma, nesse 
contexto, a uma detalhada previsão de normas in-
fralegais – o Código Civil, com suas previsões de ali-
mentos e curadoria, o Código Penal, com a crimina-
lização de condutas de discriminação, retardamento 
de assistência à saúde, negação de acolhimento e 
permanência, o Estatuto do Idoso, com todo o de-
talhamento dos direitos dos idosos e das infrações 
contra sua proteção, as Políticas Nacionais do Idoso, 
com seu regramento sobre família, envelhecimento 
e assistência e o Código de Defesa do Consumidor, 
entre outros, com a defesa do idoso em sua vulnera-
bilidade e hipossuficiência. 

São anos e anos de contribuição à construção 
da sociedade; portanto, as normas de proteção de-
veriam ser suficientes para garantir aos idosos uma 
mínima condição de dignidade, sustento e os meios 
suficientes para a vida; se não o são, hão de preva-
lecer o bom senso e a busca constante de melhor 
compreensão e efetividade de todo esse arcabouço 
normativo para que seja eficaz o combate à “cultura 
do descarte”, fomentadora de situações de exclusão e 
violência contra os idosos.

Crisleine Yamaji é advogada, doutora em Direito Civil e professora 
de Direito Privado. E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

Comportamento
O dever de amparo nos anos de velhice

No domingo, dia 1º, o Padre 
Daniel Aparecido de Campos, 
SCJ, (à direita do Bispo), tomou 
posse como Administrador Pa-
roquial interino do Santuário 
São Judas Tadeu, até 31 de de-
zembro de 2021. A celebração 
eucarística do ato foi presidida 

por Dom Ângelo Ademir Mez-
zari, RCJ, que acolheu o Sacer-
dote, ressaltando a bondade de 
Deus. O Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Episcopal 
Ipiranga lembrou que “a cele-
bração da Eucaristia expressa a 
beleza da Igreja que jamais deixa 
faltar pastores para o seu povo.”

O Pároco e Reitor anterior, 
o Padre Eli Lobato dos Santos, 

SCJ, foi eleito Superior Provincial 
da Província Brasil São Paulo da 
Congregação dos Padres do Sa-
grado Coração de Jesus e assumi-
rá este novo ministério por um 
triênio, em 8 de agosto.

Além da participação presen-
cial, os fiéis puderam acompa-
nhar a celebração em casa, que 
foi transmitida pela WebTV São 
Judas Tadeu.

Padre Daniel de Campos é o novo 
Administrador do Santuário São Judas tadeu

PrISCILA thOme nuzzI
COLAbOrAÇÃO eSPeCIAL PArA A regIÃO

Minéia Orlando
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sé

No sábado, 31 de julho, aconteceu 
a live “Estruturação de uma Pastoral 
de Ecologia Integral”, ministrada pelo 
formador, Padre José Carlos Pereira, 
CP, com assessoria de Marco Antonio  
Paffetti, da Pastoral da Ecologia Integral 
da Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do 
Calvário, Setor Pastoral Pinheiros, e de 
André Staudemeier Gonçalves, da Pasto-
ral da Ecologia da Diocese de Santos (SP). 

Padre José Carlos tem pós-douto-
rado em Antropologia Social e é autor 
de mais de 85 livros, em diversas áreas, 
publicados no Brasil e no exterior, além 
de algumas traduções. Ele faz parte do 
Núcleo de Estudos Religião e Socieda-
de (Nures), do programa de pós-gradu-
ação em Ciências Sociais da PUC-SP; 
é articulista da Revista Paróquias, da 
qual também faz parte do conselho de 
conteúdo; é assessor do Centro Cultu-

ral Missionário (CCM), organismo da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). Entre seus trabalhos, é 
coautor do livro “Pastoral da Ecologia 
e do Meio Ambiente – Por uma paró-
quia sustentável comprometida com a 
defesa da vida e da ‘casa comum’”, pelas 
Edições CNBB.

O objetivo da live foi conscientizar 
a respeito da urgência da conversão 
ecológica, além de alertar sobre um 
certo desinteresse da maioria das dio-
ceses e paróquias perante a atual crise 
ecológica e enfatizar a importância de 
se organizar/estruturar a Pastoral de 
Ecologia Integral, articulada com os 
documentos da Igreja, principalmente 
os de Santo Domingo (1992), Apareci-
da (2007), Querida Amazonia (2020) 
e, principalmente, a encíclica Laudato 
si’ (2015). A formação de grupos dessa 
Pastoral nas paróquias é uma forma de 
ação em defesa da “casa comum”.

Padre José Carlos recordou que, nas 

últimas décadas, a Igreja tem ouvido os 
clamores e buscado dar uma respos-
ta diante da problemática ambiental, 
como parte de sua missão profética de 
defender a vida. Várias edições da Cam-
panha da Fraternidade já abordaram 
essa temática, direta ou indiretamente, 
e ainda hoje é importante motivar a 
realização de ações que alertem para a 
urgência de cuidar do presente do meio 
ambiente, para assegurar a vida das ge-
rações futuras.

Durante a live, foi destacado o traba-
lho dos grupos paroquiais dessa Pastoral 
e lembrado que sua atuação deve se pau-
tar no diálogo com as outras pastorais, 
fazendo perceber que a atuação de todas 
deve se voltar também para os cuida-
dos com a casa comum, como exorta o 
Papa Francisco na encíclica Laudato si’.

Tanto a live quanto os slides estão 
disponíveis na página da Região Epis-
copal Sé: www.regiaose.org.br.

(Colaborou: Marco Antonio Paffetti)

COmunICADO
Faleceu a Senhora Noêmia dos 
Santos Andreata, dia 27/7/2021.
Paroquiana da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes
Av. Pompeia, 2221 – Vila Pompeia, 
São Paulo – SP
CEP 05023-001.
Aguardamos possíveis parentes.

[SÉ] No domingo, dia 1º, Dom Carlos Lema Garcia se reuniu com o Conselho de Pastorais 
da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, Setor Pinheiros. O grupo, formado pelo 
Pároco, Padre Vandro Pisaneschi, foi constituído em janeiro com o objetivo de otimizar as 
decisões inerentes à Paróquia que envolvam o trabalho das pastorais. Durante o encon-
tro, os conselheiros falaram um pouco do trabalho de suas pastorais e Padre Vandro apre-
sentou os próximos projetos a serem executados na paróquia. Antes da reunião, o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé presidiu missa. Ao final, ele abençoou as crianças 
do grupo de Catequese.                                                                               (por Pascom Paroquial)

[SÉ] No domingo, dia 1º, aconteceu a missa de abertura do mês vocacional do Se-
tor Perdizes, na Paróquia São Geraldo, presidida pelo Padre José Carlos dos Anjos, 
Promotor Vocacional da Arquidiocese. Concelebrou o Pároco, Cônego José Augusto 
Schramm Brasil, e os Padres Leonardo Venício, colaborador na Paróquia; e Lucas Pon-
tel, Coordenador do Setor. Também participaram seminaristas colaboradores na Pa-
róquia, coroinhas, acólitos e fiéis leigos.                                                (por Pascom Paroquial)

na festa de São Joaquim, tempo de agradecer aos avós
mArIzA gASPAr FIgueIreDO

COLAbOrAÇÃO eSPeCIAL PArA A regIÃO

Em 26 de julho, na Paróquia São Joaquim, foi encerrada a festa do 
padroeiro, com missa presidida por Dom Carlos Lema Garcia e con-
celebrada pelos Padres Geraldo Pedro dos Santos, Administrador Pa-
roquial, e Antonio Genivaldo C. de Oliveira, OMI, Vigário Paroquial. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé falou 
sobre o amor aos avós presentes e aos já falecidos. Também relembrou 
que São Joaquim e Sant’Ana, pais da virgem Maria, são avós de Jesus 
e, portanto, “podemos considerar, assim, nossos avós por sermos ir-
mãos de Jesus”.

O Bispo destacou que os avós têm uma importância especial na 
vida de cada pessoa por deixarem um legado de experiências que deve 
ser renovado a cada dia, com amor e humildade. Eles deixam sempre 
exemplos e motivações para uma vida cristã de amor e fidelidade.

A novena festiva foi iniciada em 18 de julho. No dia 24, a missa foi 
presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolita-
no. No dia 25, por ocasião do 1º Dia dos Avós e dos Idosos, instituído 
pelo Papa Francisco, foram concedidas indulgências especiais para 
quem participou da missa dos avós! A novena foi encerrada com a 
oração e hino em louvor a São Joaquim.

Pastoral da ecologia busca 
estruturar ações em paróquias

POr CentrO De PAStOrAL DA 
regIÃO Sé

[BELÉM] No domingo, 25 de julho, o 
grupo “Onde está teu irmão?”, da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, na Vila Alpina, 
que atende moradores em situação de 
rua, organizou uma ação para arrecadar 
alimentos e produtos de higiene. Com o 
tema “Acredite em você, nunca desista de 
seus sonhos e sorria sempre”, a ação foi  or-
ganizada pelo ciclista-maratonista Sidinei 
Santos (Ney Runner), que correu 39 quilô-
metros para comemorar seus 39 anos de 
vida. Ao longo do percurso, foram mon-
tadas várias tendas para a arrecadação. O 
total obtido foi de 2 toneladas, que serão 
repassadas às famílias carentes.

(por Laura Cruz)

[LAPA] Em 28 de julho, Dom José Bene-
dito Cardoso gravou um vídeo para o Ins-
tagram da Pastoral Fé e Política da Região 
Lapa, convidando à participação de todos 
nesta pastoral, sobretudo os comunicado-
res que se interessam pelo tema. 

(por Benigno Naveira)

Arquivo pessoal

Laura Cruz

Ângelo Sorguini

Tami Lopes

Pascom paroquial
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A Família Paulina estava em 
festa no sábado, 31 de julho. 
Prestes a completar 90 anos de 
presença no Brasil, a Pia Socie-
dade São Paulo (Padres e irmãos 
Paulinos) celebrou a ordenação 
de três novos sacerdotes, em 
missa na Catedral da Sé. 

Pela imposição das mãos do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, os diá-
conos Deivid Rodrigo dos San-
tos Tavares, 36, Francisco das 
Chagas dos Santos Galvão, 35, 
e Mario Roberto de Mesquita 
Martins, 34, receberam o sacra-
mento da Ordem no grau do 
presbiterato.

Participaram da celebração os 
padres e irmãos paulinos, além 
dos membros das outras congre-
gações e institutos que compõem 
a Família Paulina, fundada pelo 
Bem-Aventurado Tiago Albe-
rione em 1914, com o carisma 
do anúncio do Evangelho pelos 
meios de comunicação.

SACerDóCIO
Na homilia, Dom Odilo res-

saltou que os candidatos, após 
anos de formação, estudos e 
discernimento, apresentavam-se 
diante da Igreja para responder 
ao chamado de Deus para o sa-
cerdócio ministerial.  

“A Igreja, comunidade dos 
discípulos e discípulas de Jesus 
Cristo, é um povo sacerdotal, 
que, pelo Batismo, recebe par-
ticipação na missão sacerdotal 
de Jesus Cristo, de testemunhar 
com a vida a santidade de Deus e 
as maravilhas da sua ação na vida 
de cada um e do mundo. Mas 
Deus, na Igreja, chama alguns 
que devem desempenhar na co-
munidade deste povo a missão 
especial de Jesus Cristo sacer-
dote, profeta e pastor”, afirmou 
o Arcebispo, completando que o 
sacerdócio ministerial é um dom 
que Deus dá tanto à pessoa que o 
recebe quanto à comunidade que 
conta com a presença sacerdotal 
de Cristo por meio dos padres.

Dirigindo-se aos candidatos, 
o Cardeal salientou: “Vocês não 
apenas realizarão ações sacer-
dotais. Vocês serão sacerdotes 

‘Os padres são sinais de Cristo sacerdote
por meio do testemunho de suas vidas’
AFiRMOU O 
CARDEAL SCHERER, 
AO ORDENAR 
TRêS SACERDOTES 
PAULiNOS, NA 
CATEDRAL DA Sé

FernAnDO gerOnAzzO
osaopaulo@uol.com.br 

mediante sua vida, sinal de Cristo, sacer-
dote, pastor, Palavra de Deus que é tes-
temunhada de muitas maneiras no meio 
da comunidade”.

Recordando o carisma especial dos 
padres e irmãos paulinos, o Arcebispo 
destacou que os novos padres poderão 
contribuir de maneira especial para a di-
fusão da Boa-Nova, ajudando a Igreja de 
Cristo a chegar a todos os povos. “Que 
nossa comunicação, a partir do coração 
da Igreja, faça diferença em relação a 
muita comunicação vazia, que espalha o 
ódio, a divisão”, exortou.

Por fim, Dom Odilo invocou a inter-
cessão de São Paulo Apóstolo, patrono 

da congregação, pelo ministério dos no-
vos sacerdotes paulinos.

rItO
No rito de ordenação logo após a 

proclamação do Evangelho, o Superior 
Provincial dos Paulinos, Padre Claudia-
no dos Santos, apresentou ao Arcebispo 
os candidatos ao sacerdócio. Em segui-
da, após serem interrogados pelo Carde-
al e fazerem suas promessas sacerdotais, 
os diáconos se prostraram diante do al-
tar enquanto toda a assembleia invocou 
a intercessão de todos os santos. 

O momento central da ordenação é 
a imposição das mãos sobre os eleitos, 

seguida da prece de ordenação, na qual 
o Arcebispo invocou a força do Espírito 
Santo para constituí-los na dignidade de 
presbíteros.

Após serem revestidos dos paramen-
tos litúrgicos sacerdotais, a estola e a ca-
sula, os novos padres têm suas mãos un-
gidas com o óleo do Crisma, que, como 
sublinha a oração do ritual, os reveste de 
poder para “a santificação do povo fiel e 
para oferecer a Deus o santo sacrifício”.

Em seguida, os recém-ordenados re-
cebem o pão e o vinho que serão ofere-
cidos e consagrados no corpo e sangue 
de Cristo, na missa. “Toma consciência 
do que vai fazer e põe em prática o que 
vai celebrar, conformando tua vida ao 
ministério da cruz do Senhor”, disse o 
Arcebispo, conforme previsto no rito.

mOmentO FeCunDO
No fim da missa, em nome dos  

neossacerdotes, o Padre Francisco das 
Chagas agradeceu a presença e a oração 
de todos: “O nosso ‘sim’ é resultado da 
generosidade de muitas pessoas: família, 
amigos, professores, nossa comunidade 
de origem e, claro, a nossa congregação 
dos padres e irmãos paulinos”. 

O novo Padre ressaltou que, nos tem-
pos difíceis vividos pela humanidade, há 
quem afirmasse que esse não era o melhor 
momento para se tornar sacerdote. “Para 
nós, paulinos, que temos como propósito 
viver e comunicar o amor de Deus a todos 
os povos, sem distinção, segundo o espí-
rito do apóstolo Paulo, este é o momento 
mais fecundo para sermos instrumentos 
de misericórdia e de compaixão”, disse.

DAr DeuS AOS hOmenS
Em mensagem enviada aos recém- 

-ordenados, o Superior-Geral dos Pau-
linos, Padre Valdir José de Castro, ma-
nifestou a alegria de toda a congregação 
pela ordenação e os exortou a viverem 
o sacerdócio como “verdadeiro serviço, 
segundo o coração pastoral de Jesus, o 
Mestre, buscando sempre o encontro 
com Ele, por meio da oração, as luzes ne-
cessárias pra levar ao povo o pão da Pa-
lavra e da Eucaristia”, sendo “incansáveis 
homens da misericórdia e dispensadores 
dos mistérios de Deus”.

“Como afirmava nosso fundador, o 
trabalho pastoral é ‘a grande arte de dar 
Deus aos homens e de dar os homens a 
Deus em Jesus Cristo’, que veio para que 
todos tenham vida e a tenham em abun-
dância (Jo 10,10). Impulsionados pelo 
‘coração pastoral’, que vocês possam ser-
vir o povo, especialmente os mais pobres 
e necessitados, os que vivem na periferia 
do pensamento e do mundo”, acrescen-
tou o Superior.

Por fim, Padre Valdir exortou os no-
vos sacerdotes a serem “testemunhas do 
Evangelho, com simplicidade e entusias-
mo, como verdadeiros ‘artesãos de co-
munhão’, a exemplo do Apóstolo Paulo, 
utilizando na missão todas as linguagens 
da comunicação”.

Dom Odilo impõe as mãos sobre diáconos paulinos ordenados sacerdotes no sábado, 31 de julho

Rito de ordenação é presidido por Dom Odilo, Arcebispo Metropolitano na Catedral da Sé

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Diante de dias e noites de frio 
intenso na última semana, com 
temperaturas abaixo dos 5ºC e 
sensação térmica ainda menor, 
um mutirão de solidariedade uniu 
os governos estadual e municipal, 
empresários, organizações sociais e 
a Igreja para amenizar o sofrimen-
to daqueles que vivem nas ruas da 
capital paulista, uma população de 
ao menos 25 mil pessoas, conforme 
dados da Prefeitura, de 2019, mas 
que se estima já ser superior a 30 
mil pessoas.

Por meio da operação Baixas 
Temperaturas, a Prefeitura de São 
Paulo montou, entre 28 de julho e 
2 de agosto, cinco tendas para aten-
dimento à população em situação 
de rua na Praça da Sé, Praça Prin-
cesa Isabel (Campos Elísios), Largo 
da Concórdia (Brás), Praça Salim 
Farah Maluf (Santo Amaro) e Pra-
ça Miguel Dell’Erba (Lapa). 

Nesses locais, foram distribuí-
dos cobertores, agasalhos, mantas 
térmicas, kits de higiene, refeições 
e bebidas quentes à população em 
situação de rua. Além disso, equi-
pes do programa Consultório na 
Rua, ação da Secretaria Munici-
pal da Saúde em parceria com o 
Centro Social Nossa Senhora do 
Bom Parto (Bompar), realizaram 
atendimentos médicos quando 
necessário. 

AbrIgOS temPOrárIOS
A Prefeitura e o Governo do 

Estado também instalaram (ou de-
ram suporte a) abrigos temporários 
para que as pessoas em situação de 
rua pudessem pernoitar. 

Na estação Pedro II do Me-
trô, o governo paulista montou 
um ambiente para abrigar até 400 
pessoas entre 28 e 31 de julho, 
no pernoite das 20h às 8h. Todos 
puderam dormir em colchões e 
também lhes foram ofertadas re-
feições, água potável e cobertores, 
como parte da ação Noites Soli-
dárias, pela qual foram abertas 2 
mil vagas temporárias adicionais 
em 134 cidades. Na capital, a ini-
ciativa contou com o suporte da 
Pastoral do Povo da Rua.  

“Fiquei impressionado com o 
carinho da equipe do Metrô, como 
eles estavam atentos, muito solíci-
tos, o que é uma novidade. Isso até 

O frio foi intenso, mas a 
solidariedade ainda maior

iGREJAS, 
ORGANizAçõES 
SOCiAiS, EMPRESáRiOS 
E O PODER PúBLiCO 
UNiRAM ESFORçOS 
PARA AMENizAR O 
SOFRiMENTO DOS 
MAiS AFETADOS 
PELAS BAixAS 
TEMPERATURAS NA 
CAPiTAL PAULiSTA NA 
úLTiMA SEMANA

DAnIeL gOmeS
osaopaulo@uol.com.br

explica por que talvez não tivemos um 
número de pessoas tão grande ontem 
[na primeira noite], porque muitas vezes 
o morador de rua nem consegue entrar 
no Metrô, assim, pode ter achado estra-
nho o convite para ir dormir na estação”, 
afirmou Padre Julio Lancellotti, Vigário 
Episcopal para a Pastoral do Povo da 
Rua, em coletiva de imprensa, na quinta-
feira, 29 de julho. 

Como parte da operação Baixas 
Temperaturas, a Prefeitura estruturou 
ambientes para o pernoite em locais nos 
quais a população em situação de rua 
costuma buscar ajuda, como a Casa de 
Oração do Povo da Rua, no bairro da 
Luz; a Paróquia São Miguel Arcanjo e o 
Núcleo de Convivência São Martinho de 
Lima, do Bompar, ambos no bairro da 
Mooca, e o “Chá do Padre”, do Serviço 
Franciscano de Solidariedade (Sefras), 
no centro. 

“Foram 1.057 vagas abertas que se 
acrescentam às já existentes pela Pre-
feitura. Vamos mantê-las até 30 de se-
tembro, data final da operação Baixas 
Temperaturas”, assegurou, ao O SÃO 
PAULO, Berenice Gianella, secretária 
municipal de Assistência Social, deta-
lhando, ainda, que além destas já havia 
340 vagas e foram também abertas 187 
em hotéis para famílias e idosos, com 
quartos individuais e direito a quatro re-
feições diárias. 

“Toda pessoa que chega a esses abri-
gos é atendida. Não é pedido a ela qual-
quer tipo de documento, apenas que dê 
seu nome e idade. Caso não haja vaga, 
a orientação é que quem cuida do lo-

cal telefone para nossa central de vagas 
e a Prefeitura se encarrega de levá-la 
para outro lugar”, detalhou a secretá-
ria, pontuando, também, que a SPTrans 
tem feito o transporte gratuito dos que 
aceitam ir para os abrigos, com a garan-
tia de que serão levados de volta à rua 
onde permanecem regularmente, caso 
assim desejem. 

“As nossas equipes estão trabalhan-
do para oferecer uma vaga fixa, para que 
essas pessoas durmam, saiam do local 
durante o dia e voltem à noite. A ideia 
é criar vínculos, para que permaneçam 
no acolhimento e se reestruturem”, pros-
seguiu a secretária.  

CArIDADe e 
unIÃO De eSFOrÇOS

Berenice foi uma das autoridades que 
estiveram na Casa de Oração do Povo da 
Rua, na manhã da quinta-feira, 29 de ju-
lho, quando o governador João Doria e o 
prefeito Ricardo Nunes, acompanhados 
das respectivas primeiras-damas, secre-
tários, empresários e políticos com car-
gos legislativos, participaram de um ato 
pelo qual foram doados, com a ajuda da 
iniciativa privada, 8 mil cobertores, mil 
sacos térmicos de dormir, 2 mil pares de 
meias e 4 mil agasalhos novos.

Os itens foram repassados a 16 gru-
pos e entidades que atuam no auxílio à 
população em situação de rua, entre as 
quais o Sefras, a Missão Belém, o Centro 
Comunitário São Martinho de Lima e o 
Arsenal da Esperança. 

“Nada melhor do que homenagear as 
pessoas em situação de rua dando a elas o 

que precisam: amor, alimento, compaixão 
e acolhida”, declarou Doria. Na ocasião, o 
prefeito Ricardo Nunes agradeceu a todos 
os que se sensibilizaram doando os itens 
ou que de algum modo prestaram solida-
riedade às pessoas em situação de rua. 

A neCeSSIDADe De 
AÇõeS PermAnenteS

Apesar da mobilização vista na sema-
na passada, ao menos duas pessoas em si-
tuação de rua morreram nas noites mais 
frias. As causas ainda são averiguadas.

Na madrugada de 28 de julho, Flávio 
Bastos, 65, que vivia em situação de rua, 
foi achado morto no bairro do Pari. Na 
sexta-feira, 30 de julho, outro homem, 
de 37 anos, que dormia ao relento, foi 
encontrado sem vida na Praça Oswaldo 
Cruz, na Bela Vista. 

O Movimento Estadual da População 
de Rua de São Paulo, por meio de seu 
presidente, Robson Mendonça, avaliou 
que as ações de assistência da Prefeitura 
às pessoas em situação de rua foram tar-
dias, pois já se sabia previamente que o 
inverno deste ano seria rigoroso na capi-
tal. Em entrevista ao portal G1, Mendon-
ça classificou como um “pequeno avan-
ço” a montagem das tendas e a abertura 
de espaços de abrigo, mas defendeu que 
estes sejam ampliados para locais como 
escolas e clubes esportivos. 

Durante a visita das autoridades na 
Casa de Oração, no dia 29, Padre Julio 
Lancellotti comentou que a ação emer-
gencial é um bom começo para ampliar 
as políticas públicas em favor da popula-
ção de rua, mas algo ainda insuficiente. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Casa de Oração: um presente 
de Dom Paulo à população de rua

Se vOCê vIr ALguém em 
SItuAÇÃO De ruA em DIAS FrIOS:

   Seja solidário: ofereça roupas, cobertores, alimen-
to, uma bebida quente (chá, café, chocolate etc.) e 
converse com a pessoa.

   Caso a pessoa aceite ir para uma instituição de 
acolhimento, você pode ligar para o 156, que fun-
ciona 24 horas por dia. Informe o endereço onde 
ela está (pode ser um número aproximado), men-
cione algum ponto de referência, as características 
físicas e detalhes de como está vestida. 

“Nossas ações são muitas, mas ainda é pouco. A po-
pulação em situação de rua mudou de perfil, mas mui-
tas vezes estamos dando as mesmas respostas de uma 
época em que o perfil não era tão heterogêneo. Ontem 
[quarta-feira, 28 de julho], na primeira noite, encontra-
mos duas famílias na rua, uma delas um casal com uma 
criança de 2 meses de vida e outras quatro crianças”, de-
talhou. De acordo com a Prefeitura, após tomar ciência 
do caso, essa família foi acolhida em uma das vagas dis-
ponibilizadas em hotéis. 

O Vigário Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua 
também fez um apelo à sensibilidade de todos: “Cada 
um pode levar consigo um gorro no bolso, uma garrafi-
nha térmica com uma bebida quente, um par de meias. 
Quem está sozinho na rua é candidato potencial à hipo-
termia. Ligue no 156, avise a Prefeitura, ajude a aquecer 
essa pessoa. Essa responsabilidade é de todos. Os que 
estão na rua não são somente cidadãos de um estado, 
de um município: são nossos irmãos e ninguém deve 
deixá-los morrer de frio”.

COmO COLAbOrAr COm OS PrOJetOS CArI-
tAtIvOS DA IgreJA em SÃO PAuLO?

    No mapa do projeto “Animando a Esperança”, é 
possível encontrar o endereço e os contatos das 
paróquias e organizações da Arquidiocese que fa-
zem ações caritativas:

       https://animandoaesperanca.com

   Também consulte as plataformas digitais de outras 
iniciativas de referência:

Casa de Oração do Povo da Rua
https://cutt.ly/1QlzBA0

Caritas Arquidiocesana de São Paulo
https://caritassp.org.br

Serviço Franciscano de Solidariedade
https://www.facebook.com/sefras.org

Missão Belém
https://missaobelem.org/doacao

Arsenal da Esperança
https://www.facebook.com/arsenaldaesperanca

Aliança de Misericórdia
https://www.facebook.com/iesmisericordia Além das inúmeras iniciativas 

realizadas ou apoiadas pelo poder 
público, muitas outras têm sido 
feitas por diferentes organizações 
e paróquias da Arquidiocese para 
atenuar o sofrimento das pessoas 
em situação de rua diante dos dias 
de intenso frio. 

A Missão Belém, por exem-
plo, intensificou a ida às ruas para 
convidar as pessoas a se abriga-
rem em uma de suas casas.

“Estamos nos empenhando 
em trazê-los pra casa e dar todo 
o suporte. Com isso, precisamos 

de cobertores, mais alimentos pe-
recíveis, roupas de frio e cuecas, e 
valores pra nos ajudar nas contas 
que irão aumentar. Já temos mais 
de 2.300 acolhidos, 700 são doen-
tes, e esse número vai aumentar 
muito durante e após esta friagem 
terrível”, informou a assessoria de 
imprensa da Missão.

Na edição do programa “En-
contro com o Pastor” da sexta-
feira, 30 de julho, na rádio 9 de 
Julho, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer reforçou o apelo para que 
se dê maior atenção às pessoas em 

situação de rua nesta época mais 
fria do ano. 

“Aquilo que nós fazemos ao 
próximo é como feito a Jesus. 
Não fechemos o nosso coração 
diante das necessidades, sofri-
mentos e privações pelas quais 
passam nossos irmãos. São mo-
mentos importantes para nós 
mostrarmos os nossos senti-
mentos cristãos e de solidarieda-
de para com todos aqueles que 
precisam da nossa ajuda e do 
nosso socorro”, afirmou o Arce-
bispo Metropolitano.

‘não fechemos o coração aos nossos irmãos’

Na primeira noite para pernoitar na Casa de Ora-
ção do Povo da Rua, no bairro da Luz, cerca de 30 
pessoas em situação de rua dormiram em um dos 67 
colchonetes que foram dispostos no salão da capela.

“A impressão é que estes irmãos estavam no colo 
de Deus, de um Pai que acolhe, que aconchega seus 
filhos. Dois frades franciscanos ficaram aqui na ca-
pela fazendo companhia pra eles, e isso certamente 
ajudou a aprofundar a espiritualidade, não foi sim-
plesmente um espaço para dormir”, contou à repor-
tagem Ana Maria Alexandre, coordenadora da Casa 
de Oração do Povo da Rua.

O espaço existe desde 1997 e foi um presente do 
Cardeal Paulo Evaristo Arns à população de rua de 
São Paulo. Arcebispo Metropolitano entre 1970 e 
1998, Dom Paulo ganhou em 1994 o prêmio Niwano 
da Paz, concedido pela comunidade budista japonesa 
de Tóquio a pessoas que colaboram para promover o 
desenvolvimento, conservar o meio ambiente e criar 
um mundo de paz.

A premiação foi em dinheiro, cerca de 190 mil 
dólares. Dom Paulo, então, resolveu usar o recurso 
para construir um espaço de oração à população 
em situação de rua, que ainda hoje é mantido pela 
Arquidiocese, sob a coordenação do Vicariato Epis-
copal para a Pastoral do Povo da Rua, cujo Vigário 
Episcopal é o Padre Julio Lancellotti. 

A Casa de Oração mantém atividades de evange-
lização aos irmãos da rua – no próprio ambiente ou 

por meio dos missionários que vão ao encontro das 
pessoas e, entre outras ações, levam textos escritos 
pelo Centro de Estudos Bíblicos (Cebi), com conte-
údo de aprofundamento próprio de cada tempo li-
túrgico.

O local também é um ambiente para iniciativas 
caritativas em favor dessa população. Regularmen-
te, prepararam-se refeições que são oferecidas aos 
irmãos da rua e organizadas as doações de roupas, 
calçados e cobertores que são distribuídos nas saídas 
das equipes da Pastoral pelas ruas. 

Em meio à pandemia, um dos ambientes da casa 
foi transformado em padaria, e, em parceria com o 
Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Bra-
sileiras (IPCB), todos os dias são produzidas 2 mil 
unidades entre pães e bolinhos. 

Com a ajuda de voluntários, muitas outras ações 
são desenvolvidas atualmente, como a costura de 
ponches e sacos de dormir impermeáveis feitos com 
tecido de guarda-chuvas usados. 

“Não estabelecemos um calendário sobre até 
quando vamos acolher as pessoas para dormir aqui, 
afinal, o frio continua. A nossa regra básica se man-
tém: ir às ruas para auxiliar os irmãos quando a 
temperatura ficar igual a 13ºC ou abaixo. Levamos 
agasalhos, chocolate quente, sopa, cobertor, e, se for 
preciso, abrimos a casa para que durmam aqui, afi-
nal, eles são nossos irmãos e isso é um gesto de amor”, 
enfatizou Ana Maria. (DG)
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Doria, Padre Julio e Ricardo Nunes na Casa de Oração
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Na missa que marcou a abertura do 
mês vocacional, no domingo, dia 1º, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer conferiu os 
ministérios de leitor e acólito a um grupo 
de seminaristas e de candidatos ao diaco-
nato permanente. Esse rito constitui uma 
das etapas do processo formativo dos fu-
turos ministros ordenados da Igreja.

A Eucaristia contou com a presença 
dos formadores do Seminário Arqui-
diocesano Imaculada Conceição e da 
Escola Diaconal São José.

Os seminaristas recebem os minis-
térios separadamente, em etapas dis-
tintas da formação sacerdotal. Por isso, 
foram instituídos acólitos os semina-
ristas Alysson Antunes Carvalho, 24, 
Antônio Carlos Bueno Ramalho, 59, 
Miguel Lisboa Aguiar Marcondes, 24, 
e Yago Barbosa Ferreira, 25, enquanto 
José Cícero Teotonio da Silva, 39, foi 
instituído leitor.

Já os candidatos ao diaconato per-
manente José Vasconcelos Teotônio, 
55, e Marcelo Tavares do Rego, 51, rece-
beram o leitorato e o acolitato na mes-
ma celebração.

 
mInIStérIOS

Os ministérios de leitor e acólito têm 
sua origem nas antigas “ordens meno-
res”, recebidas pelos candidatos ao sacer-
dócio antes da ordenação diaconal.

O leitor é instituído no serviço da 
mesa da Palavra, em que, de forma ofi-
cial, proclama as leituras das celebra-
ções (exceto o Evangelho); a ele tam-
bém é conferida a missão de organizar 
a catequese e orientar o povo e sua par-
ticipação na assembleia.

Seminaristas e candidatos ao diaconato
recebem ministérios de leitor e acólito

FernAnDO gerOnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

O acólito é instituído no serviço da 
mesa da Eucaristia, auxiliando o diácono 
e servindo o sacerdote; ajuda os ministros 
extraordinários da Comunhão Eucarísti-
ca e os substitui quando necessário, bem 
como colabora na sua formação.

 
PAStOreS e AnunCIADOreS 
DA PALAvrA

Na homilia, o Arcebispo de São Pau-
lo ressaltou que, no primeiro domin-

go de agosto, recorda-se a vocação dos 
ministros ordenados, em especial dos 
padres, devido à proximidade do dia de 
São João Maria Vianney, patrono dos 
sacerdotes, celebrado na quarta-feira, 4.

“A nossa Igreja Católica não vive 
sem sacerdotes. Cristo é o único e in-
dispensável sacerdote. Mas, por sua 
vontade, escolheu colaboradores, ho-
mens aos quais conferiu a autoridade 
para exercer em seu nome o serviço 

sacerdotal, de pastores e anunciadores 
da palavra de Deus, animadores da co-
munidade na fé, na esperança e na cari-
dade”, afirmou Dom Odilo.

 
ServIr O ‘PÃO De DeuS’

Referindo-se ao Evangelho do dia, 
no qual Jesus afirma ser o “pão des-
cido do céu”, Dom Odilo sublinhou 
que, ao receber os ministérios de lei-
tor e de acólito, os candidatos às or-
dens sacras são instituídos para servir 
mais de perto à mesa da Palavra e da 
Eucaristia.

“Sirvamos com generosidade este 
pão de Deus para o seu povo. Recebe-
mos esse ministério como uma graça, 
um dom, para o serviço. Procuremos 
desempenhá-lo sempre com alegria, 
com gratidão, com profundo senso 
de fé e responsabilidade em relação 
ao povo de Deus”, exortou o Cardeal, 
acrescentando que não deve faltar ao 
povo “o genuíno pão do Evangelho, da 
instrução cristã e da catequese”. 

 
em CADA COmunIDADe, 
umA vOCAÇÃO

Em seguida, o Cardeal afirmou que 
toda a Igreja é convidada a rezar pelas 
vocações, seguindo a recomendação do 
próprio Jesus, que disse: “Pedi ao Se-
nhor da messe que envie operários”.

O Arcebispo reforçou o apelo que 
tem feito a todas as paróquias e comu-
nidades, para que promovam o desper-
tar vocacional. “Seria tão importante 
que todas as famílias católicas, comuni-
dades e organizações da Igreja zelassem 
pelas vocações, quer pela oração, quer 
pelo estímulo e apoio concreto, para 
que em cada comunidade surjam voca-
ções”, afirmou.Arcebispo entrega a acólito os vasos sagrados contendo o pão a ser consagrado na missa
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Os seminaristas que receberam os 
ministérios de leitor e acólito no domin-
go percorrem o caminho formativo do 
Seminário Arquidiocesano Imaculada 
Conceição, constituído de três casas de 
formação: Seminário Propedêutico Nos-
sa Senhora da Assunção, Seminário de 
Filosofia Santo Cura d’Ars e Seminário de 
Teologia Bom Pastor.

A Arquidiocese também conta com o 
Seminário Missionário Internacional Re-
demptoris Mater São Paulo Apóstolo, aos 
cuidados do Caminho Neocatecumenal, 
destinado à formação de padres diocesa-
nos para as missões.

Atualmente, essas quatro casas de 
formação somam 80 seminaristas, sendo 
quatro diáconos.

 
COmunIDADe eCLeSIAL

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Padre Cícero Alves de França, Reitor do 
Seminário de Teologia Bom Pastor, res-
saltou que mais do que um lugar físico, o 
seminário é uma comunidade eclesial que 
tem como missão a formação dos futuros 
sacerdotes.

O Formador sublinhou que a forma-
ção deve ser entendida como um tempo 
ou um processo gradual de preparação 
e discernimento para um ministério, a 
partir do chamado divino que cada rapaz 
recebeu.

Nesse sentido, as atuais diretrizes da 
formação sacerdotal da Santa Sé contidas 
na Ratio Fundamentalis Institutionis Sa-
cerdotalis, documento publicado em 2016, 
acentua que a formação dos futuros sacer-
dotes não consiste apenas no âmbito aca-
dêmico, mas, sim, num processo integral, 
constituído das dimensões humana, espi-
ritual, pastoral, intelectual e missionária. 

“O seminário deve formar o homem 
intelectual, mas também o homem espiri-
tual, pastor, relacional, na sua integralida-
de”, afirmou Padre Cícero, explicando que 
as diferentes dimensões se articulam e se 
complementam entre si. 

 
etAPAS

As novas diretrizes também se refle-
tem na mudança da nomenclatura das 
diferentes etapas formativas, que antes re-
forçavam a dimensão acadêmica e, agora, 
enfatizam o processo vocacional.

O processo formativo na Arquidio-
cese inicia-se com o Propedêutico. Nesse 
período, os candidatos residem em uma 
casa de formação e participam de aulas e 
atividades que os introduzem nos cursos 
superiores seguintes e na vida comunitá-
ria e espiritual próprias do seminário. 

A etapa seguinte é a do Discipulado, 
período em que o candidato cursa os três 
anos da faculdade de Filosofia, formação 
acadêmica de base para os estudos teoló-
gicos e fase na qual o seminarista apro-
funda a dimensão do padre como discí-
pulo de Cristo. 

A última etapa é da Configuração, 
em que os seminaristas aprofundam a di-
mensão da identidade sacerdotal de Cris-
to, própria da vocação do padre. Nesse 
período, o candidato cursa os quatro anos 
da faculdade de Teologia.

Após se formar em Teologia, o candi-

Como é a formação dos futuros padres?
dato é ordenado diácono, e dedica-se por 
pelo menos um ano a um estágio pastoral 
mais intenso nas paróquias e outros orga-
nismos eclesiais, além de um período de 
atividade missionária em dioceses do in-
terior do Norte ou Nordeste do País.

 
FOrmAÇÃO InteLeCtuAL

A dimensão intelectual ocupa boa 
parte do processo formativo. Além de 
cursarem Filosofia e Teologia, os candida-
tos recebem formações que aprofundam 
aspectos próprios da etapa em que estão.

No período da Configuração, por 

carística individualmente, sem contar as 
práticas pessoais de piedade de cada um.

 
PAStOrAL

A dimensão pastoral é desenvolvida 
por meio dos estágios pastorais reali-
zados em paróquias ou organismos da 
Arquidiocese aos fins de semana. Essas 
atividades são organizadas a partir dos ei-
xos próprios de cada etapa da formação, 
seguindo um plano de pastoral, sendo 
acompanhados por um dos formadores. 
Os seminaristas do primeiro ano do Dis-
cipulado, por exemplo, realizam a chama-

torais, professores e demais profissionais, 
como, por exemplo, psicólogos, fonoau-
diólogos, entre outros, que auxiliam no 
processo formativo.

 
CrItérIOS

Padre Cícero salientou que, entre os cri-
térios essenciais para o sacerdócio, a Igreja 
indica que o candidato deve possuir idonei-
dade moral e psíquica, maturidade afetiva, 
consciência da sua vocação, capacidade de 
relacionamento humano. “O seminarista 
precisa, sobretudo, ter fé e ser uma pes-
soa de piedade”, completou o Formador.  

Padre Cícero sublinhou que, para 
identificar esses elementos, o formador 
deve estar presente na caminhada do se-
minarista, “não como alguém que o vigia, 
mas como quem o acompanha e o ajuda 
a identificar suas dificuldades e a superá- 
-las”. Ele salientou a importância das con-
versas individuais com os seminaristas.

Nesse sentido, a vida comunitária tem 
um papel fundamental no seminário, 
como lugar onde são estabelecidas rela-
ções interpessoais sadias, maduras, onde 
são desenvolvidas a capacidade de tra-
balhar em equipe, lidar com os conflitos, 
cultivar o diálogo, do exercício do perdão, 
da fraternidade. 

 
CAmInhO De COnverSÃO

“O seminário é o lugar onde se cul-
tiva a semente plantada em pessoas que 
fizeram um encontro pessoal com Jesus 
Cristo e mudaram de vida... Deus não 
chama anjos para o sacerdócio, mas seres 
humanos e, por isso, oferece os meios ne-
cessários para que a pessoa corresponda 
a esse chamado”, destacou Padre Cícero, 
reforçando que sem conversão não há 
formação.

O Formador acrescentou que não bas-
ta a conclusão das etapas acadêmicas para 
ser ordenado. “Em alguns casos, a pessoa 
conclui a faculdade, mas ainda não está 
preparada para ser ordenada. Às vezes, 
precisam ser trabalhadas outras dimen-
sões”, disse.

Pode haver circunstâncias em que os 
formadores, após constante diálogo com 
o candidato, identifiquem que este não 
possui os elementos essenciais para o 
sacerdócio. Nessas situações, chega-se à 
conclusão de que a pessoa não está apta 
a ser ordenada ou não é vocacionada ao 
sacerdócio. 

 
ObrA DO eSPírItO

O Reitor frisou, ainda, que também os 
formadores devem ter o devido preparo, 
uma profunda vida de oração e buscar 
sempre a assistência do Espírito Santo na 
missão de acompanhar os candidatos ao 
sacerdócio e discernir bem sobre as deci-
sões a serem tomadas.

Por fim, Padre Cícero afirmou que 
formar não significa colocar a pessoa em 
uma fôrma, mas ajudar o candidato a se 
configurar a Cristo, a partir de sua reali-
dade própria. “O sacerdote de ontem, de 
hoje e de amanhã tem um único rosto: o 
de Jesus Cristo”, afirmou, concluindo que, 
“por mais que haja todos os critérios hu-
manos, a formação é um trabalho espiri-
tual por excelência”. (FG)

exemplo, a formação é voltada para a re-
lação do padre com a Palavra de Deus, 
com a Eucaristia e com a missão. No 
último ano, após a ordenação diaconal, 
os futuros padres aprofundam a prática 
sacramental, litúrgica e a direção espiri-
tual.

 
 DImenSÃO eSPIrItuAL

Em cada casa de formação, há pelo 
menos um diretor espiritual, que, sema-
nalmente, reúne-se com os grupos para 
momentos formativos. Além disso, cada se-
minarista possui um diretor espiritual que 
o acompanha individualmente, pelo me-
nos uma vez por mês. Os seminários tam-
bém contam com visitas frequentes de sa-
cerdotes para o atendimento de confissões.

A vida espiritual do seminário tem 
como ponto central a Eucaristia diária, 
seguida dos momentos diários de oração 
comunitária da Liturgia das Horas, da 
Lectio Divina (leitura orante da Bíblia) e 
da adoração eucarística semanais. 

Além disso, as comunidades forma-
tivas valorizam as práticas da piedade 
cristã, como a oração do Terço, da Via- 
-Sacra e outras devoções. Os seminaristas 
também são incentivados a realizar pelo 
menos meia hora diária de adoração eu-

da Pastoral da Misericórdia em hospitais e 
realidades de vulnerabilidade social.

Nas paróquias, os seminaristas atu-
am na Catequese, no serviço litúrgico, na 
formação de lideranças, no acompanha-
mento de jovens, famílias e no serviço da 
caridade, também conforme o período 
específico da caminhada formativa. 

Durante a primeira semana das fé-
rias de julho, os candidatos participam 
de atividades missionárias em paróquias, 
visitas às casas, hospitais, presídios, com 
a população em situação de rua e outras 
frentes de missão da cidade.

 
FOrmADOreS

Padre Cícero enfatizou que o semi-
nário é uma “casa educativa” que possui 
uma pedagogia própria proposta pela 
Igreja, por meio de suas normas e diretri-
zes. “Quem forma não é o reitor individu-
almente, mas é a Igreja, por meio dos for-
madores”, sublinhou o Reitor, lembrando 
que o bispo é o primeiro responsável pela 
formação sacerdotal em uma diocese.

Além dos reitores e vice-reitores, os 
seminários contam com sacerdotes res-
ponsáveis pelas formações internas, dire-
tores espirituais, confessores, padres que 
acolhem os seminaristas nos estágios pas-

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Na Catedral, seminaristas participam de missa que abre o mês vocacional na Arquidiocese
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Esta semana, entre os dias 2 e 
4, acontece o Curso de Aprofun-
damento Teológico e Pastoral do 
Clero Arquidiocesano. Realizado 
anualmente e já em sua 18ª edi-
ção, pelo segundo ano consecu-
tivo é oferecido na modalidade 
on-line, em virtude dos proto-
colos de isolamento social para 
enfrentamento da pandemia de 
coronavírus.  

Com o objetivo de responder 
às necessidades de reciclagem e 
atualização pastoral e teológica 
dos padres, diáconos permanen-
tes e diáconos seminaristas que 
atuam no âmbito da Arquidioce-
se de São Paulo, a programação 
deste ano é diversificada e abran-
gente, e visa a trazer ao debate 
questões atuais e de interesse ge-
ral, incluindo temas vinculados à 
Igreja, à espiritualidade e à vida e 
mística do ministro ordenado.

PrOgrAmAÇÃO
Nos três dias de curso, cuja 

abertura foi conduzida por Dom 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, são abordados 
conteúdos atrelados à Igreja em si, 
como o futuro da atuação eclesi-
ástica por meio das Comunidades 
Eclesiais Missionárias (CEMs), a 
sinodalidade na Igreja, as motiva-
ções para a realização da Assem-
bleia Eclesial da América Latina e 
do Caribe, entre outros. 

Outros tópicos relevantes 
também são apresentados e de-
batidos, como a vida cotidiana 
do clero – sobretudo com os de-
safios de se manter física e psico-
logicamente saudável durante a 
pandemia –, como desenvolver 
e cultivar a espiritualidade e a 
mística sacerdotais, com a apre-
sentação não somente da teologia 
que as embasa como também das 
diversas vertentes de mística e es-
piritualidade, como a inaciana e 
a franciscana, além daquelas vin-
culadas a movimentos eclesiais, 
como os Focolares e a Renovação 
Carismática Católica. Há tam-
bém a apresentação de como se 
vivencia a espiritualidade sacer-
dotal no Caminho Neocatecu-
menal, no Opus Dei e na Frater-
nidade Jesus Caritas, esta última 
baseada nos ensinamentos do 
Beato Charles de Foucauld. 

Uma abordagem importante 
diz respeito à influência do lega-
do dos santos, como Santa Tere-
sa, São João da Cruz e São João 
Maria Vianney, na espiritualida-
de sacerdotal, além dos ensina-
mentos dos papas mais recentes, 

Curso de atualização do clero: oportunidade
de crescimento pessoal, espiritual e eclesial

JOSé FerreIrA FILhO
osaopaulo@uol.com.br

especialmente Francisco, acerca da im-
portância do papel do padre e como a sua 
atuação pode transformar a realidade em 
que se insere. E, fechando o ciclo de expo-
sições, uma explanação referente às fon-
tes da espiritualidade sacerdotal, também 
apresentada pelo Cardeal Odilo Scherer.

COmunIDADeS  
eCLeSIAIS mISSIOnárIAS

No dia de abertura do curso, o primei-
ro tópico foi apresentado pelo Padre José 
Carlos Pereira, CP, e refere-se às Comu-
nidades Eclesiais Missionárias (CEMs), 
conceito nascido a partir das Diretrizes 
Gerais para a Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil para o quadriênio 2019-
2023, aprovadas na 57ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), em 2019. 

ráter missionário do qual a Igreja deve se 
revestir e que ainda não foram totalmente 
contempladas. 

“Ver, julgar e agir é o método, já co-
nhecido por todos. É preciso, antes de 
tudo, conhecer a realidade para saber o 
que implantar. Avaliar essa realidade, pois, 
a partir do momento em que se a conhe-
ce, sabe-se o que serve e o que não serve. 
Como o Brasil é muito grande, o leque de 
realidades é igualmente amplo, com ca-
racterísticas muito específicas para cada 
uma delas.  Portanto, conhecer e avaliar a 
realidade para poder perceber se o que vai 
ser implantado estará adequado”, afirmou 
o Sacerdote. 

O objetivo do alcance das CEMs, se-
gundo o Padre José Carlos, não se limita 
às pessoas que estão na base da socieda-
de e, em geral, são mais pobres, estão nas 

Padre José Carlos conclui, di-
zendo que o fim último da Igreja 
é a evangelização, algo que não 
se pode perder de vista, pois “é 
preciso cultivar uma coerência 
na nossa ação missionária. Pre-
cisamos de meios que sejam coe-
rentes com os fins que queremos 
alcançar”. 

SInODALIDADe
O segundo tema apresentado 

no primeiro dia do curso foi “Si-
nodalidade” e contou com a cola-
boração de Dom Pedro Cipollini, 
Bispo de Santo André (SP).  

Segundo ele, “o conceito se 
baseia naquilo que Francisco dis-
se: trata-se de um caminho, uma 
grande assembleia, cuja intenção 
é fazer com que a sinodalidade 
seja, na Igreja, um processo co-
mum de todos os dias, ao qual 
nos acostumamos. Isso, porém, 
tem consequências, que exigem 
mudanças”.  

O Prelado dá continuida-
de e afirma que, “se quisermos 
uma Igreja sinodal, precisa-
remos trabalhar, no sentido 
de que mudança não significa 
abandonar o passado, mas fazer 
nascer as sementes que foram 
plantadas no passado de um 
modo novo”.  

Considerado pelo Concílio 
Vaticano II como sacramento de 
comunhão – Igreja como cor-
po de Cristo e povo de Deus em 
comunhão, ou seja, Cristo en-
carnado como quem caminha 
na história –, Francisco retoma 
a questão da sinodalidade como 
tarefa de todos, no discurso dos 
50 anos do Sínodo dos Bispos, 
em 2015. Sinodalidade, portan-
to, designa a vivência concreta da 
comunhão eclesial, que conjuga 
participação e autoridade. 

 Dom Pedro também afirma 
que a sinodalidade tem um ob-
jetivo: configurar mais o povo de 
Deus à origem da própria Igreja, 
que brota da Trindade. Trata-se 
de uma dimensão constituinte da 
Igreja, que não significa unifor-
midade, mas, sim, por meio da 
busca de conversão estrutural e 
pastoral, obter a unidade plural, 
para que sua missão seja eficaz. 

Para que isso se concretize, 
enfatizou o Bispo, é preciso vi-
ver a koinonia (palavra grega que 
designa o que há em comum, a 
solidariedade, companheirismo 
e participação, sobretudo comu-
nhão íntima e interligada), sem 
cair no democratismo, com dis-
cernimento, amadurecimento das  
escolhas, maturidade humana e 
capacidade para ler os sinais dos 
tempos.

Padre José Carlos recordou que, dian-
te do desafio de anunciar o Evangelho a 
um Brasil cada vez mais urbano e cuja 
mentalidade não se restringe unicamente 
às cidades, mas se estende a todos os am-
bientes e lugares, inclusive nos locais ru-
rais e periferias – fruto de um mundo que 
vive conectado –, a CNBB percebeu que 
era preciso se utilizar dessa cultura urba-
na, com suas características de constante 
e acelerada mudança, e fazer com que as 
comunidades não dessem por pressu-
posto o anúncio de Jesus Cristo, mas se 
revestissem de uma conversão pastoral 
que tivesse como premissa o paradigma 
missionário de forma permanente.  

É nesse contexto de cultura urbana, 
portanto, que exige adaptações de abor-
dagens e da forma de atuação da Igreja 
que, segundo o Padre José Carlos – autor 
de um subsídio a respeito – nasceram as 
CEMs – fomentadas nas casas, a partir 
das “igrejas domésticas” e da iniciação 
à vida cristã, justamente por ser o local 
onde se aprende a partilhar, a viver a so-
lidariedade –, para resgatar e aplicar as 
propostas apresentadas pelo Documento 
de Aparecida, no que diz respeito ao ca-

periferias e se sentem excluídas – como 
era o objetivo das Comunidades Eclesiais 
de Base, as CEBs –, mas têm uma pro-
posta mais abrangente, pois visa também 
àqueles que não vivem nas periferias, têm 
uma condição material melhor, e estão 
nos condomínios e centros urbanos, por 
exemplo, e precisam ser abordados de 
uma forma familiar, ou seja, como as fa-
mílias fazem.

“A novidade dessas comunidades 
[CEMs], além dos pontos já menciona-
dos, é contemplar o alcance das pessoas 
em que há a dificuldade de acesso, tam-
bém pelo seu fechamento. Essas novas 
comunidades abrangem algo que as CEBs 
não abrangiam, pois estão unidas pela 
Palavra, pela caridade, pela solidariedade, 
na ação missionária, com um perfil pró-
prio. Essas comunidades vão somar com 
a Igreja, com a boa preparação das pesso-
as”, explicou. 

Ele afirma ainda que, nesse sentido, 
“Francisco, quando propõe uma Igreja 
em saída, espera que ela vá atrás dos afas-
tados e daqueles que nunca se aproxima-
ram.  Esses devem ser prioridade em nos-
sa ação missionária”.  

Padre José Carlos Pereira fala sobre as Comunidades Eclesiais Missionárias no curso do clero

Reprodução
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A Faculdade de Direito Canô-
nico São Paulo Apóstolo iniciou 
na segunda-feira, 2, um curso de 
extensão sobre os fundamentos e 
dimensões práticas dos processos 
de declaração de nulidade matri-
monial realizados pela Igreja.

Oferecida na modalidade on-li-
ne, a formação, que acontece nas 
noites de segunda-feira do mês 
de agosto, conta com mais de 500 
inscritos entre bispos, sacerdotes, 
diáconos, seminaristas, religiosos e 
leigos de diversas partes do Brasil. 

O curso é ministrado pela pro-
fessora Maria Christina Figueira 
de Mello Behring Amado Ferrei-
ra, advogada, doutora em Direito 
Canônico e oficial dos tribunais 
eclesiásticos de São Paulo, Osasco 
e Jundiaí.

 
buSCAr A verDADe

Na abertura do curso, o Carde-
al Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano e Grão-Chanceler 
da faculdade, destacou que a nuli-
dade matrimonial é um tema que 
cada vez mais desperta interesse 
dos clérigos e fiéis, especialmente 
após a reforma da legislação canô-
nica desses processos, promulgada 
pelo Papa Francisco em 2015, com 
o objetivo de torná-los mais ágeis e 
acessíveis aos fiéis que os procuram.

Logo no início, Dom Odilo 
esclareceu que a Igreja não “anu-
la” casamentos, tampouco realiza 
um “divórcio católico”, recordando 
que, para a Igreja Católica, o Ma-
trimônio é um sacramento único 
e indissolúvel. O que existe é um 
processo canônico que declara se 
determinada união entre um ho-
mem e uma mulher, celebrada na 
Igreja, foi sacramentalmente válida 
na sua origem ou se foi nula.

O Arcebispo afirmou que o 
mais importante nos processos de 
nulidade matrimonial é a busca 
da verdade a respeito do casamen-
to realizado e não a vontade ou o 
sentimento atual daqueles que se 
casaram. Nesse sentido, o Cardeal 
salientou que o trabalho realizado 
pelos agentes dos tribunais eclesi-
ásticos requer muito discernimen-
to, seriedade, além de reforçar a 
sacralidade do Matrimônio sacra-
mentalmente válido.

 
vALOr DO mAtrImônIO

“A Igreja sempre protegeu o 
casamento entre o homem e a mu-
lher, os quais são chamados por 
Deus a se unir, crescer no amor re-
cíproco e aberto ao dom da trans-
missão da vida. Para poder viver 
plenamente a vocação do casa-

Curso on-line aprofunda questões sobre 
processos de nulidade matrimonial

FernAnDO gerOnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

mento, respeitar os direitos e deveres que 
derivam do pacto matrimonial, os cônju-
ges devem se preparar para o Matrimônio 
e, por fim, dar seu consentimento válido”, 
explicou a professora Maria Christina, no 
início da sua aula.

A canonista também ressaltou que a 
união matrimonial é uma realidade pró-
pria da natureza humana, querida por 

qualificada, não há validade sacramental 
para a união.

Nesse sentido, Maria Christina subli-
nhou que a Igreja considera a troca dos 
consentimentos entre os esposos como 
o elemento indispensável para constituir 
o Matrimônio. “Se faltar o consentimen-
to, não há Matrimônio”, acrescentou. Ela 
acentuou, ainda, que o fracasso de uma 
união conjugal não necessariamente 
significa que o sacramento foi nulo. “O 
cânon 1060 presume que todo Matri-
mônio é válido até que seja provado o 
contrário”, completou.

 
COnheCer A hIStórIA

Para dar entrada em um processo que 
verifique se determinada união foi nula, 
é necessário o levantamento de inúmeros 
documentos e testemunhas que ajudem a 
compreender a história do casal e a identi-
ficar os sinais que indicam validade ou não 
da união no momento da celebração.

A canonista apresentou aos alunos 
um modelo de questionário utilizado no 
primeiro atendimento feito aos que pro-
curam o processo. As questões partem da 
origem das partes envolvidas, como se co-
nheceram, como foi o namoro, o noivado, 
a celebração, a vida matrimonial, se tive-
ram filhos, quais os motivos que levaram à 
separação e as razões que os movem para 
pedir a declaração de nulidade.

“Entender a história dessas pessoas é 
muito importante. Quem procura o tribu-
nal sempre vem marcado por uma história 
de dor e sofrimento e, por isso, precisa ser 
bem acolhido”, reforçou Maria Christina.

 
PrOCeSSO

A professora também explicou que 
no processo de declaração de nulidade 
matrimonial não basta entender as cau-
sas da separação, mas como se deu a ce-
lebração do Matrimônio, pois o que se 
verifica é se houve validade ou não na 
origem do casamento.

O Direito Canônico prevê diversas 
causas para a declaração de nulidade de 
um Matrimônio. Podem ser impedimen-
tos jurídicos como idade insuficiente ou já 
possuir  um vínculo matrimonial anterior. 

Além disso, existem os chamados “ví-
cios de consentimento” relacionados à in-
consistência ou falta de sinceridade de um 
dos compromissos essenciais assumidos 
na celebração, como se casar ignorando 
as propriedades essenciais do sacramen-
to (unidade e indissolubilidade), a falta 
do uso da razão ou incapacidade psíquica 
para assumir os deveres próprios do Ma-
trimônio, manifestar o consentimento sob 
ameaça, entre outros. Há, ainda, as causas 
documentais, relacionadas a alguma irre-
gularidade no processo de habilitação do 
casamento.

 
ACOLher, DISCernIr e ACOmPA-
nhAr

Padre Everton Fernandes Moraes, 
Diretor da Faculdade de Direito Ca-
nônico São Paulo Apóstolo, destacou 
aos alunos que é muito importante ter 
em mente que a nulidade matrimo-
nial só pode ser declarada por meio de 
uma sentença após o devido processo. 
Nesse sentido, ao realizar os primei-
ros atendimentos, seja nos tribunais e 
câmaras eclesiásticas, seja nas cúrias 
e paróquias, por mais que o relato da 
pessoa indique sinais de uma possível 
nulidade, não é possível atestá-la sem o 
processo canônico. 

Por outro lado, o Diretor afirmou que 
os padres e agentes de pastoral procurados 
pelos fiéis nas paróquias e comunidades 
em busca de informações sobre a nulida-
de têm um papel tão importante quanto o 
do tribunal. “É preciso acolher as pessoas 
com o coração no compasso de Jesus mi-
sericordioso, ouvi-las pacientemente e ini-
ciar um discernimento a partir da história 
que é apresentada, acompanhando-as ao 
longo do processo”, disse.

Deus e elevada por Jesus à dignidade de 
sacramento.

 
COnSentImentO

Segundo a tradição da Igreja Católica 
latina, são os esposos quem, “como mi-
nistros da graça de Cristo, mutuamente se 
conferem o sacramento do Matrimônio, 
ao exprimirem, perante a Igreja, o seu con-
sentimento” (cân. 1057 § 1).

Já o ministro da Igreja (bispo, sacer-
dote, diácono ou outro fiel oficialmente 
designado) assiste a celebração como tes-
temunha qualificada e recebe o consen-
timento dos noivos em nome da Igreja e 
abençoa o casal. “Esse ato formal exprime 
visivelmente que o Matrimônio é uma 
realidade eclesial”, explicou a professora, 
acrescentando que, sem essa testemunha 

Professora Maria Christina Figueira de Mello 
Behring Amado Ferreira

Divulgação

Reprodução da internet
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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.

Relatório aponta que  
17 cristãos são mortos  
todos os dias na Nigéria
https://cutt.ly/7QxJVZb

Papa aos jovens de 
Medjugorje: seguir Cristo é a 
verdadeira alegria
https://cutt.ly/fQxKLv1

OMS indica presença da 
variante Delta em 132 países 
e aumento de casos de 
coronavírus
https://cutt.ly/5QxKwnU

Cardeal francês Albert 
Vanhoye morre aos 98 anos
https://cutt.ly/xQxK839

Dom Odilo: ‘Os sacerdotes 
são aqueles que em nome de 
Cristo servem os irmãos’
https://cutt.ly/MQxJRrN

Plataforma ‘De Olho na Fila’ 
informa sobre vacinas contra 
a COVID-19 disponíveis em 
postos da capital para a 2ª dose
https://cutt.ly/nQxLzxK

A partir de setembro, um filóso-
fo mexicano e uma teóloga argentina 
passam a coordenar os trabalhos da 
Pontifícia Comissão para a América 
Latina. Em 26 de julho, o Papa Fran-
cisco nomeou dois novos pensadores 
latino-americanos para seus cargos 
mais estratégicos: como secretário 
da Comissão, foi escolhido o profes-
sor Rodrigo Guerra López; e a nova 
chefe administrativa é a professora 
Emilce Cuda.

Esse grupo de trabalho, com sede 
no Vaticano, tem como objetivo estu-
dar o catolicismo latino-americano e 
propor soluções para a região e para 
toda a Igreja, em colaboração com a 
Cúria Romana e os bispos locais. Es-
tima-se que ao menos 40% dos ca-
tólicos estejam na América Latina 
– quase 500 milhões de pessoas. Apro-
ximadamente 60% dos latino-ameri-

meio acadêmico católico, especial-
mente por interpretar o pontificado 
do Papa Francisco à luz da chamada 
“teologia do povo”, fundada pelo Pa-
dre jesuíta Juan Carlos Scannone.

É autora do livro “Para ler Francis-
co”, em que estuda os gestos políticos e 
pensamentos do primeiro Papa argen-
tino, sempre o associando aos funda-
mentos da teoria e da prática pastoral 
de seu país. Emilce também é consulto-
ra do Celam.

brASILeIrOS membrOS
Atualmente, os cardeais brasileiros 

membros da comissão são Dom Ser-
gio da Rocha, Arcebispo de São Salva-
dor da Bahia, e Dom Orani Tempesta, 
Arcebispo de São Sebastião do Rio de 
Janeiro. Também é membro da Comis-
são o Arcebispo de Brasília (DF), Dom 
Paulo Cezar Costa. Além disso, o se-
cretário do Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida, o Padre brasileiro 
Alexandre Awi Mello, atua como con-
selheiro da Comissão.

Pontifícia Comissão 
para a América Latina 
tem nova coordenação

PAPA FRANCiSCO NOMEiA 
FiLóSOFO MExiCANO E 
TEóLOGA ARGENTiNA 
PARA ORGANiSMO qUE 
ESTUDA SOLUçõES E 
DiALOGA COM OS BiSPOS

FILIPe DOmIngueS
eSPeCIAL PArA O SÃO PAuLO

canos se identificam como católicos.
A seguir, entenda o que é a Ponti-

fícia Comissão para a América Latina 
e quem são os novos coordenadores 
escolhidos pelo Papa Francisco.

A COmISSÃO
Naturalmente, a Pontifícia Comis-

são para a América Latina ganhou no-
toriedade ainda maior no pontificado 
do Papa Francisco – o primeiro papa 
latino-americano da história. Foi fun-
dada, porém, em 1958 pelo Papa Pio 
XII e potencializada por São João 
Paulo II em sua reforma das estrutu-
ras da Cúria Romana, em 1988.

O Papa polonês buscava promover 
“especial solicitude pastoral do Suces-
sor de Pedro” para a Igreja da América 
Latina, que ele chamava de “continen-
te da esperança”.

Também é trabalho da Comissão 
manter contato regular com o Conse-
lho Episcopal Latino-Americano (Ce-
lam), além de acompanhar as confe-
rências episcopais do continente e as 
confederações de religiosos e pessoas 
de vida consagrada.

A Comissão tem bastante auto-
nomia, mas está inserida na Congre-
gação para os Bispos. É composta de 
conselheiros e membros nomeados 
pelo Papa. O Presidente é o Prefei-
to da Congregação, atualmente o 

Cardeal Marc Ouellet – por sinal, 
grande conhecedor dos temas da 
América Latina, pois viveu e foi for-
mador de seminários na Colômbia.

É comum que o Papa se comuni-
que com os bispos da América Lati-
na por meio do cardeal-presidente da 
Comissão. Em maio, por exemplo, o 
Cardeal Ouellet enviou mensagem 
aos membros da assembleia geral do 
Celam fazendo um “apelo à evange-
lização e à colaboração entre as igre-
jas do continente, para que possam 
cumprir a sua missão fundamental, 
e Jesus Cristo seja conhecido, amado 
e testemunhado pelo povo de Deus”, 
informou o site Vatican News.

nOvA ADmInIStrAÇÃO
O secretário da Comissão é res-

ponsável por coordenar os trabalhos. 
Até pouco tempo atrás, o renomado 
jurista e acadêmico uruguaio Guz-
mán Carriquiry Lecour era quem li-
derava o dia a dia das atividades.

Nomeado secretário pelo Papa 
Bento XVI, foi o primeiro leigo a 
ocupar um cargo de dirigente na 
Cúria Romana, após atuar em dife-
rentes funções no Vaticano desde os 
anos 1970. Acumulou a posição de 
vice-presidente, nomeado pelo Papa 
Francisco, antes ocupada apenas por 
bispos. Hoje, Lecour é embaixador do 
Uruguai junto à Santa Sé.

Por cerca de um ano, de julho do 
ano passado até aqui, o comunicador 
e ex-embaixador boliviano Julio Cé-
sar Caballero esteve à frente da Co-
missão no cargo de “chefe administra-
tivo”. Caballero voltou a se colocar a 
serviço do governo boliviano e agora 
deixa a função.

Não havia sido nomeado um novo 
secretário, que será o mexicano Rodrigo 
Guerra López. Ele já era membro da Ponti-
fícia Academia para a Vida e da Pontifícia 
Academia das Ciências Sociais. É filósofo, 
antropólogo e escritor de muitos livros e 
artigos, em sua maioria relacionando o 
pensamento filosófico às questões sociais, 
aplicando a ética e a Doutrina Social da 
Igreja a problemáticas políticas, aos temas 
da família e aos direitos humanos.

No livro “Afirmar a pessoa por si 
mesma”, de 2003, ele faz uma funda-
mentação filosófica dos direitos huma-
nos. López afirma a dignidade intrín-
seca da pessoa humana. “Os direitos da 
pessoa não são nenhum luxo. Eles são a 
base para que possa se dar igualdade na 
liberdade, a partir da mútua correspon-
sabilidade”, escreve.

Na nova função de chefe adminis-
trativa estará a professora Emilce Cuda, 
docente de Teologia Moral da Universi-
dade Católica Argentina e da St. Tho-
mas University, nos Estados Unidos. 
Ela é internacionalmente conhecida no 

CISAV

Professor Rodrigo López é nomeado secretário da Pontifícia Comissão para a América Latina

Santuario Medjoure
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O que realmente nos leva a buscar 
a Deus? O Papa Francisco lançou essa 
questão aos fiéis durante a oração do  
Angelus, no domingo, dia 1º. “Quais são 
as motivações da minha fé?”, disse ele. 
“Por que eu busco o Senhor?” Essas per-
guntas devem nos levar a refletir sobre a 
tentação de instrumentalizar Deus e os 
outros, conforme nossas próprias vonta-
des e interesses.

Segundo o Pontífice, a relação de 
amor com Cristo não é calculista e, nes-
se sentido, tampouco podemos usar as 
pessoas para satisfazer nossas próprias 
necessidades.

“Temos que discernir isso, porque, 
entre tantas tentações, há uma que po-
demos chamar de ‘tentação idolátrica’”, 
afirmou. “É aquela que nos leva a buscar 
a Deus para nosso uso e consumo, para 
resolver os problemas, para ter, graças a 
Ele, aquilo que sozinhos não consegui-
mos ter, por interesse.”

vIver umA ‘hIStórIA De AmOr’ 
COm JeSuS

Nossa relação pessoal com Jesus 
Cristo, ao contrário, deve ser orientada 
por um “amor verdadeiro e desinteressa-
do”. Embora possamos apresentar a Deus 
nossas necessidades, continuou o Pontí-
fice, “o Senhor deseja viver conosco uma 
relação de amor”.

A reflexão do Papa parte do relato do 
Evangelho segundo São João (cf. 24,35), 

Embora a educação a distância 
já seja bastante utilizada há mais 
de duas décadas, a pandemia acele-
rou o processo de digitalização de 
muitos cursos universitários. Na se-
gunda-feira, 2, a Congregação para 
a Educação Católica publicou uma 
instrução que orienta a aplicação 
da modalidade de ensino a distân-
cia nas faculdades e universidades 
eclesiásticas.

Três grupos devem ser privile-
giados por essa modalidade de en-
sino, diz o documento: os agentes 
de pastoral, os membros da vida 
contemplativa (monástica) e as 
“periferias humanas”. Nesse último 
caso, trata-se daqueles que vivem 
em situação de “marginalização, 
abandono, dor, privação, perda de 
sentido e de esperança”.

As instituições católicas de ensino 
superior são, normalmente, frequen-
tadas tanto por clérigos quanto por 
leigos que atuam nas áreas de pesqui-
sa, no ensino e na ação pastoral. 

A adoção da educação a distância 
já era prevista no documento Verita-
tis gaudium, a constituição apostó-
lica do Papa Francisco que orienta 
a atividade das universidades e fa-
culdades eclesiásticas. O documen-
to falava da necessidade de “formar 
redes” entre as diferentes instituições 
de ensino e de investir cada vez mais 
na pesquisa interdisciplinar.

A nova instrução, porém, con-
vida todas essas instituições a apro-
fundar as experiências de educação 
a distância e a investir nas tecno-
logias necessárias, assim como na 
preparação dos professores para 
que saibam usar novos métodos de 
ensino. (FD)

educação a distância 
para chegar às 
‘periferias humanas’

Apresentar a Deus o amor 
desinteressado, não as 
nossas vontades

FILIPe DOmIngueS
eSPeCIAL PArA O SÃO PAuLO

em que a multidão busca Jesus, mas Ele 
nota que as pessoas o seguiam mais por-
que tinham fome de pão – após o mila-
gre da multiplicação – do que de preen-
chimento espiritual.

“Isso é interesse”, disse o Papa. “E tan-
tas vezes na vida somos interesseiros.”

Por isso, também devemos nos ins-
pirar em Jesus para colocar em prática 
suas obras. “Não simplesmente rea-
lizar práticas religiosas ou observar 
preceitos especiais, mas acolher Jesus, 
acolhê-lo na vida, e viver uma história 
de amor com Jesus”, comentou o Santo 
Padre.

“O convite do Evangelho é este: mais 
do que ser preocupados só com o pão 
material, que mata a fome, acolhamos 
Jesus como o pão da vida e, a partir de 
nossa amizade com Ele, aprendamos a 
amar-nos uns aos outros.”

vem! Segue-me!
Também em uma mensagem enviada 

a um encontro de jovens realizado entre 1º 
e 6 de agosto em Medjugorie, na Bosnia- 
-Herzegovina, o Papa Francisco recordou 
que ir ao encontro de Jesus “nos libera das 
seduções dos ídolos, das falsas riquezas que 
prometem vida, mas promovem morte”.

O Papa comentou o relato bíblico em 
que Jesus se encontra com um jovem rico 
(cf. Mc 10,17), que pergunta a Ele o que 
precisa fazer para alcançar a vida eterna. 
Jesus lhe responde que, além de observar 
os mandamentos de Deus, ele deveria ven-
der tudo o que tinha e segui-lo. “Nosso ter 
demais e querer demais nos sufoca o co-
ração e nos torna infelizes e incapazes de 
amar”, refletiu o Papa. “Amigos, também a 
cada um de vocês Jesus diz: ‘Vem! Segue-
me!’. Seguir a Cristo não é uma perda, mas 
um ganho incalculável”, completou.

Vatican Media
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Em 2022, são recordados os 200 
anos da morte de Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão, o Frade Francis-
cano que se tornou o primeiro Santo 
brasileiro.

Para celebrar a data, está sendo 
programada uma série de iniciativas 
que acontecerão a partir do próximo 
dia 25 de outubro, quando o bicen-
tenário será aberto e se estenderá até 
dezembro de 2022.

As atividades envolverão a Ar-
quidiocese de São Paulo, onde Frei 
Galvão viveu boa parte de seu minis-
tério e está sepultado; a Arquidiocese 
de Aparecida (SP), em cujo território 
está sua cidade natal, Guaratinguetá; e 
a Ordem dos Frades Menores, na qual 
o Santo brasileiro consagrou sua vida.

um SAntO brASILeIrO
Um dos articuladores dessas ini-

ciativas é o historiador, cineasta e 
produtor cultural Malcolm Forest. 
Devoto e pesquisador da vida de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, 
ele produziu e dirigiu o filme-docu-
mentário “Frei Galvão, o Arquiteto da 
Luz”, lançado em 2013, no qual tam-
bém atuou como ator. Ele é, ainda, 
autor da canção “Meu Querido Frei 
Galvão”.

Forest herdou a devoção a Frei 
Galvão de sua mãe, Lygia Marques 
Kigar, que viveu mais de 100 anos e 
testemunhou inúmeras graças alcan-
çadas pela intercessão do Franciscano.

Para o cineasta, as comemorações 
do bicentenário de Frei Galvão serão 
uma oportunidade de tornar este San-
to mais conhecido pelos brasileiros, 
não apenas como alguém a quem os 
fiéis buscam a intercessão por graças e 
milagres, mas, também, como exem-
plo de um homem que viveu heroi-
camente as virtudes cristãs, trabalhou 
ardorosamente pela evangelização, foi 
uma grande testemunha da caridade e 
deixou um legado valioso para a Igre-
ja no Brasil.

“Nestes tempos difíceis que vive-
mos, em tantos aspectos, nossa socie-
dade precisa de mais fé e, por isso, va-
lorizar o testemunho de Frei Galvão, 
um brasileiro como nós, que teve uma 
vida tão exemplar, é muito oportuno”, 
afirmou Forest ao O SÃO PAULO.   

PrOgrAmAÇÃO
A programação do bicentenário, 

que em breve será divulgada, prevê 
celebrações nos locais emblemáticos 
da vida de Frei Galvão, procissões, 
eventos culturais, lives, podcasts, um 
ciclo de palestras, homenagens cívicas 
e outras iniciativas. 

O produtor cultural tem mantido 
contato com os Arcebispos de São 
Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, e 

Começam os preparativos para o 
bicentenário da morte de Frei galvão

FernAnDO gerOnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

de Aparecida, Dom Orlando Brandes, 
além do Reitor do Santuário de San-
to Antônio de Sant’Anna Galvão, em 
Guaratinguetá, Frei Diego Melo, para 
viabilizar a programação.

Malcolm Forest enfatizou que o 
bicentenário da morte de Frei Galvão 
será uma celebração protagonizada 
pela Igreja, pois, antes de ser um ilus-
tre personagem da história brasileira, 
o Franciscano é um santo católico 
e deve ser conhecido e valorizado 
como tal.

FreI gALvÃO
Nascido em Guaratinguetá, em 

1739, filho de Antônio Galvão de 
França e Izabel Leite de Barros, Frei 
Galvão cresceu num ambiente pro-
fundamente religioso. Aos 13 anos, 
foi enviado para estudar no Seminário 
da Companhia de Jesus, dos Padres  
Jesuítas, na cidade de Belém de Ca-
choeira (BA). Aos 21 anos, ingressou 
no noviciado da Ordem dos Frades 
Menores, no Rio de Janeiro. No ano 
seguinte, fez a profissão solene dos 
votos religiosos, sendo ordenado sa-
cerdote em 11 de julho de 1762.

Depois de ordenado, Frei Galvão 
foi enviado para o Convento de São 
Francisco, em São Paulo, para aperfei-
çoar os estudos e praticar o apostola-
do. E foi no apostolado que o Francis-
cano começou a se destacar por suas 
virtudes e empenho pastoral, em um 
período em que a liberdade religiosa 
era muito ameaçada pela realeza.

mOSteIrO DA Luz
Designado confessor do Reco-

lhimento Santa Teresa, em 1770, o 

Franciscano conheceu a Irmã Helena 
Maria do Espírito Santo, religiosa de 
profunda oração e grande penitência, 
que afirmava ter visões pelas quais Je-
sus lhe pedia que fundasse um novo 
recolhimento, isto é, uma casa onde 
mulheres viviam de maneira comuni-
tária, dedicando-se à oração, sem, no 
entanto, professarem os votos religio-
sos, uma vez que o Marquês de Pom-
bal não permitia a fundação de casas 
religiosas.

Após estudar tais mensagens e 
discerni-las com o auxílio de pessoas 
sábias e esclarecidas, Frei Galvão fun-
dou um recolhimento em 2 de feve-
reiro de 1774, dedicando-o a Nossa 
Senhora da Conceição da Divina Pro-
vidência. Esse recolhimento se tornou 
um mosteiro apenas em 1929, sendo 
incorporado à Ordem da Imaculada 
Conceição (Concepcionistas).

Durante 14 anos (1774-1788), Frei 
Galvão se empenhou pessoalmente 
na ampliação das instalações do Re-
colhimento, cujas vocações não pa-
ravam de crescer. Por outros 14 anos 
(1788-1802), dedicou-se à construção 
da igreja, inaugurada em 1802.

DeFenSOr DA ImACuLADA
Como bom franciscano, Frei 

Galvão era grande devoto de Nossa 
Senhora e propagador de sua imacu-
lada conceição, que ainda não havia 
sido proclamada como dogma de fé, 
mas por séculos era difundida pelos 
frades. Tanto que os frades, ao profes-
sarem os votos, faziam um juramento 
de se empenharem na defesa da ima-
culada conceição da Virgem Maria.

Defensor da virgindade da Mãe de 

Jesus antes, durante e depois do parto, 
Frei Galvão difundiu essa convicção 
especialmente nas famosas pílulas 
confeccionadas e distribuídas pelas 
monjas do Mosteiro da Luz.

Certo dia, Frei Galvão foi procu-
rado por um senhor aflito, porque sua 
mulher estava em trabalho de parto e 
em perigo de morte. O Frade escre-
veu em três papeizinhos o versículo 
do Ofício da Santíssima Virgem – Pos 
partum, Virgo, inviolata permansisti: 
Dei Genitrix intercede pro nobis (De-
pois do parto, ó Virgem, permaneces-
te intacta: Mãe de Deus, intercedei por 
nós) – e entregou ao homem. Após 
sua esposa ingerir as pílulas, o parto 
ocorreu normalmente. Caso idêntico 
aconteceu com um jovem que sentia 
fortes dores provocadas por cálculos 
na vesícula.

mOrte
O fim de sua vida foi no Recolhi-

mento da Luz, depois de obter auto-
rização de seus superiores, devido ao 
fato de não ter mais forças físicas para 
se deslocar diariamente do Convento 
Franciscano para atender as religio-
sas. Ele passou a morar em um cômo-
do no fundo da igreja, atrás do sacrá-
rio, até sua morte, em 23 de dezembro 
de 1822.

Na homilia da canonização de 
Frei Galvão, o Papa Bento XVI afir-
mou que a fama da sua imensa ca-
ridade não tinha limites: “Pessoas 
de toda a geografia nacional iam ver 
Frei Galvão, que a todos acolhia pa-
ternalmente. Eram pobres, doentes 
no corpo e no espírito que lhe im-
ploravam ajuda”.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Historiador, cineasta e produtor cultural Malcolm Forest é devoto e pesquisador da vida de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão
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Eis a pergunta que recebo do Alcides 
dos Santos, do bairro da Liberdade, em 
São Paulo: “Algumas pessoas dizem que 
São Cipriano é o santo dos bruxos; e que 
São Jerônimo, no Candomblé, é Xangô, 
o rei da justiça. Existem dois ‘São Cipria-
nos’ e ‘São Jerônimos’, ou um só, cultua-
do pelas duas religiões?”.

Alcides, preste bem atenção ao que 
eu vou dizer a você: naquele período 
terrível em que vigorou no Brasil uma 
cruel escravidão, os missionários, com 

a boa intenção de tornar os escravos 
cristãos, buscaram batizá-los para vi-
verem como católicos. Acontece que 
os escravos traziam de suas tradições 
culturais lá na África a fé e o culto aos 
seus deuses. 

Naquela época, eles se encantaram 
com alguns santos católicos e passaram 
a identificá-los com algumas das divin-
dades que cultuavam. Assim, Iemanjá 
foi identificada com Nossa Senhora e 
outros santos nossos, como o bispo São 
Cipriano, que foi um mago convertido 
ao Cristianismo; ou São Jerônimo, que 
foi o grande santo responsável pela tra-

dução da Bíblia em linguagem popular; 
além de São Jorge e os dois irmãos mé-
dicos, São Cosme e Damião. Este fenô-
meno que mistura elementos de várias 
religiões tem um nome: sincretismo 
religioso.

A Umbanda misturou elementos do 
Candomblé, trazidos da África pelos 
negros, do Cristianismo, que veio com 
os portugueses, e elementos indígenas, 
que já estavam aqui quando chegaram os 
descobridores.

Assim, respondendo à sua pergunta, 
Alcides: São Cipriano e São Jerônimo 
são cultuados de forma diferente pelos 

católicos e pelos umbandistas, mas se 
trata sempre das mesmas pessoas que 
serviram a Deus dentro da fé católica. 
Tudo isso faz pensar na cultura católica 
em que se formou o nosso Brasil. Foi à 
sombra da cruz fincada no solo do Brasil, 
assim que desembarcaram os portugue-
ses, e foi em torno do altar da Eucaristia 
que nasceu o Brasil.

Tudo isso faz a gente pensar também 
na importância da evangelização, que 
permite purificar a nossa fé e nos manter 
fiéis à nossa tradição católica.

Fique com Deus, meu irmão. Que Ele 
abençoe você e sua família.

Você Pergunta
Um santo pode ter diferentes nomes conforme a religião?

PADre CIDO PereIrA
osaopaulo@uol.com.br

Em solenidade no sábado, 31 de 
julho, foi reaberto oficialmente, em 
São Paulo, o Museu da Língua Portu-
guesa, que precisou ser reconstruído 
após um incêndio em dezembro de 
2015. A visitação do público voltou a 
acontecer no domingo, dia 1º. 

Participaram da cerimônia de 
reabertura o governador de São Pau-
lo, João Doria; o prefeito da capital, 
Ricardo Nunes; os ex-presidentes da 
República, Fernando Henrique Car-
doso e Michel Temer; os presiden-
tes de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e de Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca, entre outras autoridades 
nacionais e internacionais. O Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, foi re-
presentado na solenidade por Dom 
Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar 

Um grupo de mais de 330 mulheres 
brasileiras enviou uma carta à Bayer AG 
para exigir uma indenização de 30 mi-
lhões de euros – aproximadamente R$ 
184 milhões, na cotação atual – pelos 
efeitos colaterais causados pelo dispositi-
vo contraceptivo Essure, comercializado 
pela farmacêutica.

O escritório internacional de advocacia 
PGMBM, representante legal dessas mu-
lheres, busca um acordo extrajudicial para 
fazer justiça às vítimas. Em carta enviada à 
farmacêutica, aponta-se que as alegações 
da Bayer sobre a segurança do Essure, alia-
das ao slogan “Se é Bayer, é bom”, deram 
uma falsa segurança às vítimas de que era 
altamente improvável que elas sofressem 
efeitos colaterais negativos e inesperados. 
A Bayer, porém, já sabia de tais defeitos 
graves no dispositivo intrauterino. 

Entre os efeitos do dispositivo nas mu-
lheres, houve registros de ruptura, deslo-
camento e expulsão do dispositivo Essure, 
perfuração uterina, gravidez ectópica (que 
acontece em posição ou local anormal), 
forte dor abdominal e sangramento, rea-
ções alérgicas, náuseas, desmaios e proble-
mas relacionados à saúde mental, como de-
pressão, ansiedade e pensamentos suicidas.

Um acordo extrajudicial similar foi rea-
lizado nos Estados Unidos entre a Bayer e 
outras mulheres daquele país que sofreram 
os mesmos efeitos colaterais. 

Uma auditoria interna da Bayer, realiza-
da em 2008, conduzida por uma empresa 
de consultoria independente, alertou sobre 
um grande número de reclamações não 
resolvidas nos Estados Unidos em relação 
ao Essure, mas o dispositivo continuou a 
ser comercializado internacionalmente. As 
mais de 330 brasileiras que são representa-
das nessa carta pré-ação tiveram o disposi-
tivo Essure implantado entre 2010 e 2018, 
sem conhecimento dos reais riscos, dos 
quais a Bayer tinha ciência. (DG)

Fonte: Advocacia PGMBM

brasileiras 
buscam reparação 
financeira por 
danos causados 
por contraceptivo

Após quase 6 anos, museu da 
Língua Portuguesa é reaberto

DAnIeL gOmeS
osaopaulo@uol.com.br

da Arquidiocese e Vigário Episcopal 
para a Educação e a Universidade. 

“Seis anos depois, estamos aqui 
não para esquecer as cinzas do pas-
sado, mas para, a partir delas, cons-
truirmos o futuro nesta potência de 
todas as eras que se chama Brasil, 
nesta metrópole de tantas línguas 
que se chama São Paulo”, declarou o 
presidente português. 

Já o presidente de Cabo Verde, 
Jorge Carlos Fonseca, ressaltou a 
união dos países lusófonos. “Que se-
jamos mais que uma comunidade de 
estados, uma comunidade de povos 
que partilham valores comuns como 
a fraternidade, a liberdade e a de-
mocracia, com base no pilar funda-
mental que é a língua portuguesa, a 
língua de nós todos”, afirmou.

As obras foram conduzidas pelo 
governo paulista e a Fundação Ro-
berto Marinho, com o apoio finan-
ceiro da iniciativa privada. O inves-

timento total foi de mais de R$ 85 
milhões. 

O Museu apresentará nesta nova 
fase experiências inéditas, como as 
novas instalações “Línguas do Mun-
do”, “Falares” e “Nós da Língua Por-
tuguesa”. No térreo, a edificação foi 
aberta à estação da Luz. No terceiro 
piso, foi construído um terraço aos 
pés da Torre do Relógio. O Museu 
também ganhou um Centro de Refe-
rência da Língua Portuguesa, que vai 
funcionar como um fórum de estu-
dos, pesquisas e aproximação entre 
países lusófonos. Toda a sistemática 
de infraestrutura e segurança foi re-
forçada para evitar novos incêndios. 

“Língua Solta” é a primeira expo-
sição temporária do Museu, apresen-
tando a língua portuguesa em seus 
amplos e diversos desdobramentos 
na arte e no cotidiano. Saiba mais em 
www.museudalinguaportuguesa.org.br.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Joca Duarte/Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo
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no pódio olímpico, superação, 
medalhas e gratidão às famílias

DAnIeL gOmeS
osaopaulo@uol.com.br

DInheIrO Até FALtAvA, mAS 
nunCA FOrÇA De vOntADe

Ouro na prova dos saltos e prata 
no individual geral da ginástica ar-
tística, rebeca Andrade, 22, entrou 
para a história do esporte brasileiro 
como a primeira mulher medalhista 
olímpica nessa modalidade.

Rebeca tem sete irmãos. A ren-
da da família sempre proveio do 
trabalho da mãe, rosa rodrigues. 
Quando a menina se interessou pela 
ginástica, Rosa atuava como empre-
gada doméstica. Não era raro faltar 
dinheiro na família e não foram pou-
cas as vezes em que Rebeca ia a pé 
de casa até o ginásio de treinos, em 
Guarulhos (SP). Tempos depois, um 
de seus irmãos, Emerson Rodrigues, 
comprou uma bicicleta. Nos dias de 
treino, ele levava Rebeca, ainda que 
para isso não tivesse tempo para al-
moçar, pois ele não podia se atrasar 
para a entrada na escola. 

Aos 9 anos, Rebeca foi convidada 

para treinar em Curitiba (PR), no prin-
cipal centro de ginástica do Brasil. Dona 
Rosa consentiu que a filha partisse, mas 
jamais deixou de se comunicar com ela, 
especialmente nos momentos de maior 
dificuldade como nas lesões de 2014, 
2017 e 2019, que obrigaram a atleta a fa-
zer cirurgias. 

‘mágICAS’ nO SKAte, DeDICAÇÃO nOS eStuDOS
Como tem feito desde que rayssa Leal começou a dispu-

tar competições de skate fora de sua cidade natal, Imperatriz 
(MA), Lilian Leal acompanhou cada passo da filha na con-
quista da medalha de prata no skate street na Olímpiada em 
Tóquio. 

“Ter a minha mãe aqui foi a melhor coisa que aconteceu, 
porque ela está junto comigo me dando conselhos, me dando 
segurança”, afirmou a atleta de 13 anos, em uma das entrevis-
tas antes da disputa olímpica. 

A “Fadinha”, como também é conhecida, começou a pra-
ticar a modalidade aos 6 anos de idade e, tempos depois, ga-
nhou do pai, Haroldo Leal, um skate de presente. Seus vídeos 
fazendo manobras incríveis foram parar nas redes sociais e 
não demorou muito para que ela passasse a participar de dis-
putas nacionais e internacionais. “Comecei a andar de skate 
com apoio dos meus pais, mas muitas pessoas, até mesmo 
outros parentes, quiseram me parar”, recordou.

Haroldo e a esposa sempre se preocupam em formar não 
apenas uma atleta vencedora. Os pais sempre avisam a escola 
com antecedência sobre o calendário de competições da es-
portista, para que provas e aulas sejam repostas se necessário, 
e permanentemente acompanham o desempenho da filha nos 
estudos. 

Os testemunhos desses familiares de Ítalo, Bruno, Rayssa 
e Rebeca expressam concretamente uma recomendação do 
documento “Dar o melhor de si”: 

“Os pais têm a responsabilidade de mostrar a seus filhos 
que eles são amados por aquilo que são e não pelos seus êxi-
tos, pelo seu aspecto ou pelas suas capacidades físicas”.

COm OS CArInhOS e OS treInOS DA eSPOSA
bruno Fratus chegou confiante à disputa da final dos 

50m livre da natação nos Jogos Rio 2016. Quatro anos 
antes, em Londres 2012, ele fora o 4º colocado, perdendo 
a medalha de bronze por dois centésimos de segundo 
para outro nadador brasileiro, César Cielo. A expecta-
tiva de pódio, porém, transformou-se em frustração ao 
concluir a prova na 6ª posição no Rio de Janeiro. Ainda 
sob o impacto do resultado indesejado, Fratus deu uma 
resposta mal-educada em uma entrevista à beira da pis-
cina e passou a ser criticado pela atitude e questionado 
em seu caráter, o que o fez perder patrocinadores.

“Dois meses depois do Rio, eu estava na pior depres-
são da minha vida, considerando sumir completamente 
da face da terra e pensando até mesmo em suicídio”, re-
cordou o nadador, após conquistar a medalha de bron-
ze nos 50m livre nos Jogos de Tóquio, no sábado, 31 de 
julho. “Fui salvo pelo amor dos meus pais, da Michelle 
e pela amizade do Brett”, disse o esportista de 32 anos, 
referindo-se à esposa michelle Lenhardt, ex-nadadora 
que também é sua treinadora, junto com Brett Hawke, 
australiano e treinador, seu melhor amigo.

“Sou o atleta mais sortudo e mais abençoado da face 
da terra porque eu tenho pais que me incentivaram des-
de o primeiro momento da minha carreira e sou treina-
do pela minha esposa e pelo meu melhor amigo”, prosse-
guiu o atleta, recordando ainda o que lhe disse Michelle 
antes da final: “Permita-se ser feliz, independentemente 
do que aconteça hoje”. 

Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade, Bru-
no Fratus e Rayssa Leal. Quem ainda não 
os conhecia antes dos Jogos de Tóquio, 
agora, certamente, já sabe detalhes de 
suas vidas após as medalhas que conquis-
taram na olimpíada.

Além da excelência na prática das 
modalidades em que atuam, há algo a 
mais em comum entre eles: o suporte que 
receberam de suas famílias nos diferentes 
momentos da trajetória esportiva.

No documento “Dar o melhor de si”, 
sobre a perspectiva cristã para o esporte, 
do Dicastério para os Leigos, a Família e 
a Vida, é ressaltado o indispensável papel 
dos pais e dos demais familiares para a 
boa formação dos atletas.

“Se não são diretamente os pais a en-
sinar como se lança a bola de beisebol, 
pelo menos são eles que inscrevem os 
seus filhos em uma equipe amadora, ani-
mando-os a participar de uma competi-
ção ou levando-os aos treinos e aos jogos. 
Estão, muitas vezes, entre o público a tor-
cer pelo seu atleta em campo. Tudo isso 
são exemplos que nos mostram como o 
esporte, em muitos casos, pode ser uma 
fonte de relação entre pais e filhos. Esta 
ligação permite aos pais ensinar aos fi-
lhos as virtudes e os valores presentes no 
esporte”, consta em um dos trechos do 
documento. 

SurFAnDO COm A 
tAmPA De ISOPOr DO PAI

Com a medalha de ouro no peito, Íta-
lo Ferreira, 27, não conteve o choro ao re-
lembrar as dificuldades até chegar à gló-
ria olímpica. Nascido na pequena cidade 
de Baía Formosa (RN), ele começou a 
surfar aos 8 anos de idade, mas ganharia 
sua primeira prancha apenas aos 10 anos. 
Antes, ou ia para o mar com algum equi-
pamento emprestado ou surfava em uma 
das tampas das caixas de isopor de seu 
pai, Luiz Ferreira de Souza, o Luizinho, 
conhecido vendedor de peixe na cidade. 

Em uma das entrevistas após o título 
olímpico de Ítalo, Luizinho recordou o 
quanto ele e a esposa, Katiane, não me-
diram esforços para concretizar o sonho 
do filho: “Às vezes, ele não tinha dinhei-
ro para pagar as inscrições e eu usava o 
dinheiro do peixe. Deixava de comprar o 
peixe, mas ele ia para o campeonato”. 

Após ser campeão mundial de surfe 
em 2019, Ítalo, assim como fez após o 
ouro nos Jogos de Tóquio, expressou em 
um documentário produzido pela liga 
mundial de surfe, a WSL, sua gratidão 
aos pais. Nesse mesmo vídeo, um teste-
munho de Luizinho comprova que mais 
do que ter um filho campeão, a família 
sempre procurou formar um ser humano 
rico em virtudes: “Respeite todo mundo. 
Saiba chegar, saiba sair, tenha amizade 
boa. Não dê as costas a quem o ajudou, 
não. Seja humilde, porque o campeão 
tem que ter humildade”. 

“Mesmo morando 
longe, eu nunca me sen-
ti distante da senhora. 
Obrigada por me ensi-
nar a crescer, a respeitar, 
a me defender, a ser co-
rajosa, a ser uma pessoa 

gentil, por me apoiar, 
me incentivar sempre 

e por nunca me deixar desistir dos meus 
sonhos e objetivos. Obrigada por me en-
sinar a ver a alegria nas pequenas coisas 
e mostrar que pra ser feliz não precisa de 
muito. Nossa família é e sempre será a 
minha base pra tudo na vida!”, escreveu 
Rebeca, em uma rede social, no aniversá-
rio de dona Rosa.

Confederação Brasileira de Skate

Arquivo pessoal de Michelle Lenhardt

Arquivo pessoal de Rebeca Andrade
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Com 1,6 bilhão de crianças e ado-
lescentes sem ir à escola por causa da 
pandemia de COVID-19, mais tempo 
de permanência no ambiente on-line, 
maior busca das famílias por alternati-
vas de renda e dificuldades dos estados 
para manter políticas de fiscalização, 
as redes de tráfico humano encontra-
ram condições ideais para ampliar suas 
ações. 

O alerta está no 11° relatório da orga-
nização Save the Children, divulgado em 
julho, com informações sobre o tráfico 
de crianças e adolescentes, que, especial-
mente em regiões mais pobres do plane-

TRÁFICO DE PESSOAS:
DENUNCIE! LIgUE 180 OU 100
Para não ser uma vítima:

   Repasse a algum conhecido dados como o endereço e o 
telefone do local para onde irá;

   Antes de aceitar uma proposta de trabalho, busque saber 
mais sobre o contratante;

   Duvide sempre de propostas de emprego fácil e lucrativo.

Sinais de que alguém é vítima:
   A pessoa não está com o próprio passaporte ou 
documentos de viagem;

   Não conhece o endereço da casa ou do local de trabalho 
para onde vai;

   No convívio social, fala pouco ou não faz menção a 
familiares e amigos.

Com a pandemia, crianças e adolescentes 
estão em maior risco para o tráfico humano

DAnIeL gOmeS
osaopaulo@uol.com.br

mas, 229 destas (37,2%) com menos de 
18 anos de idade. 

“Em relação às crianças e aos adoles-
centes, o fechamento das escolas, além 
de afetar o processo educativo, também 
atingiu a oferta de alimentos e abrigo 
para muitas delas. As aulas que deixa-
ram de ser presenciais para serem vir-
tuais, em muitos lugares, colocaram as 
crianças mais em contato com o mun-
do virtual e mais vulneráveis ao alicia-
mento por meio da internet. O agrava-
mento econômico de algumas famílias 
também pode forçar as crianças a irem 
para a rua em busca de comida e renda, 
aumentando o risco de contágio viral e 
exploração”, consta em um dos trechos 
do relatório do MJSP.  

Uma das ações foi uma live sobre o 
tema, no dia 28 de julho. Na ocasião, 
Dom Evaristo Pascoal Spengler, Bispo 
da Prelazia do Marajó (PA) e presidente 
da Cepeeth, ressaltou que, por causa das 
raízes escravocratas do Brasil, o tráfico 
humano e o trabalho escravo ainda não 
têm a devida visibilidade, e por isso as 
ações de conscientização são indispen-
sáveis: “Igrejas, escolas, ONGs podem 
ajudar que crianças, adolescentes, jovens 
e adultos não caiam nessas armadilhas 
que são tão fortes, poderosas, de grupos 
criminosos nacionais e internacionais”. 

O Bispo recordou que, embora o trá-
fico humano seja mais recorrente nas 
regiões Norte e Nordeste do País, bem 
como nas cidades de fronteira e nas pro-

Social (Cras) e dos Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (Cre-
as); fortalecimento dos comitês estaduais 
e municipais de enfrentamento ao tráfico 
humano; efetiva punição a quem o pratica 
e acolhimento das denúncias. 

“Infelizmente, há pouca responsabi-
lização. Um dos motivos é o despreparo 
da política de segurança. Muitas vezes, ao 
fazer denúncias sobre questões de tráfico 
no Amazonas, por exemplo, deparei-me 
com profissionais de segurança pública 
que tinham dificuldade de identificar 
o fato como tráfico de pessoas. Outro 
complicador é o envolvimento de ‘gen-
te de poder’ nessas redes, como políti-
cos, advogados, médicos, o que dificulta 
que se chegue ao mandante, aquele que 

ta, se tornaram mais vulneráveis aos ali-
ciadores que os recrutam, transportam, 
transferem e alojam, recorrendo ao uso 
da força e outras formas de coação, para 
que se prostituam ou atuem no contra-
bando de drogas e trabalhos forçados. 

O mais recente Relatório Global so-
bre Tráfico de Pessoas do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) indica que mulheres e meni-
nas perfazem 65% das vítimas do tráfico 
de pessoas, a maioria, 77%, para fins de 
exploração sexual. Em relação ao total 
de casos, 51% têm como fator de risco a 
condição de vulnerabilidade econômica 
da pessoa. 

PAnOrAmA brASILeIrO
Um relatório divulgado pelo Mi-

nistério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), na quinta-feira, 29 de julho, traz 
alguns recortes sobre o tráfico humano 
no País de 2017 a 2020: do total de 1.811 
vítimas entre 18 e 59 anos, 72% são ne-
gras, conforme dados dos Centros de 
Referência Especializados de Assistên-
cia Social (Creas). Já no sistema de saúde 
foram identificadas 615 potenciais víti-

em buSCA De 
mAIOr COnSCIentIzAÇÃO 

Em 2013, a ONU instituiu 30 de ju-
lho como o Dia Mundial contra o Tráfico 
Humano. Por ocasião da data, a Igreja no 
Brasil realizou, pelo segundo ano conse-
cutivo, a campanha “Quanto vale a vida”, 
a fim de sensibilizar a sociedade sobre o 
tráfico de pessoas e o trabalho escravo.  

“Nós consideramos como tráfico in-
terno todas as situações em que a pessoa é, 
de alguma forma, aliciada, seduzida, para 
deixar seu habitat, sair de seu município 
ou região para ir para outro local do País”, 
detalhou, ao O SÃO PAULO, a Irmã 
Eurides Alves de Oliveira, da Congre-
gação das Irmãs do Imaculado Coração 
de Maria, que integra a Rede Um Grito 
pela Vida, da Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB); e a Comissão Episcopal 
Pastoral Especial para o Enfrentamento 
ao Tráfico Humano (Cepeeth), da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), instituições que promoveram a 
campanha deste ano, em conjunto com a 
Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam) e 
a Associação Brasileira de Defesa da Mu-
lher, da Infância e da Juventude (Asbrad).

ximidades de portos e aeroportos, há 
registros em todo o Brasil: “Mesmo em 
regiões que aparentemente são muito 
desenvolvidas, as pessoas são exploradas 
como mercadorias”. 

Irmã Eurides reforçou que o aumen-
to da fome e do desemprego é facilitador 
para que as pessoas sejam cooptadas pe-
las redes de tráfico humano. “As crian-
ças saem de casa para pedir e acabam 
exploradas. Em Manaus (AM), na beira 
dos rios e nos barcos, é comum encon-
trar meninas que, por um sanduíche, um 
refrigerante, aceitam as carícias de um 
homem estranho ou a exploração sexual 
em seu nível extremo”, exemplificou. 

AÇõeS PArA COmbAte
Os participantes da live defenderam 

que haja a efetiva aplicação das políti-
cas públicas já existentes, como a Lei 
13.344/2016, que pune formas de explora-
ção humana, e a Política Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, bem 
como a ampliação da fiscalização em áreas 
onde sabidamente ocorrem tais práticas; 
melhoria das estruturas para os trabalhos 
do Centro de Referência da Assistência 

se enriquece com o tráfico humano. E, 
quando reina a impunidade, as pessoas 
se sentem desestimuladas a denunciar”, 
analisou Irmã Eurides. 

Na quinta-feira, 29 de julho, foram 
assinados dois acordos de cooperação 
técnica entre o MJSP e os Ministérios da 
Cidadania e da Saúde para capacitar pro-
fissionais de mais de 10 mil unidades de 
atendimento em todo o Brasil e ampliar 
a prestação dos serviços de combate ao 
tráfico humano e de atenção às vítimas. 

mArCAS PArA tODA A vIDA
Irmã Eurides enfatiza que as marcas 

nas crianças e adolescentes vítimas do 
tráfico humano são permanentes: “Eles 
carregam traumas para o resto da vida, 
têm problemas na questão da afetivida-
de. Além disso, se tais práticas não são 
coibidas de algum modo, muitas vezes 
quando esses adolescentes chegam à 
idade adulta, se tornam aliciadores de 
outros, por considerarem essa prática 
como uma forma de sobrevivência. Para 
a criança, o impacto é o de roubar a vida, 
os sonhos e a possibilidade de viver com 
dignidade”. 

Arte a partir de foto do Unicef
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Dom Alphonso Nguyen Huu 
Long, Bispo de Vinh, região central 
do Vietnã, presidiu no dia 25 de 
julho a cerimônia de ordenação de 
34 sacerdotes, que serão enviados 
como missionários para anunciar 
e testemunhar o Evangelho. “É um 
dia de grande alegria, um dia de 
grande bênção na nossa diocese”, 
comemorou.

A satisfação do Bispo é explicada 
pelas circunstâncias: em meio à pan-
demia do coronavírus e num país em 
que os católicos representam menos 
de 7% da população, sua diocese sur-
preende com a pujança de vocações 
sacerdotais.

Com o objetivo de incentivar a lei-
tura das Sagradas Escrituras, a Arqui-
diocese de Seul está promovendo uma 
iniciativa que promete auxiliar os fiéis 
a lerem a Bíblia inteira em menos de 
dois anos.

Intitulada “A Bíblia em 100 Sema-
nas”, a campanha foi criada pelo Padre 
Marcel Le Dorze e já ocorre em 277 pa-
róquias e comunidades da capital core-

ana, investindo na formação de mais de 
14 mil fiéis.

A iniciativa pastoral é voltada a pes-
soas de todas as idades. Além desse pro-
grama, a Arquidiocese mantém, desde 
2018, uma conta no YouTube que oferece 
aos fiéis diversos cursos bíblicos. Ali são 
publicados vídeos semanalmente, com o 
intuito de auxiliar os interessados a com-
preender e descobrir melhor a Bíblia.

CurSOS bíbLICOS PArA CASAIS
O Instituto Católico de Evangeliza-

ção (ICPE), além de estar presente no 
país e possuir comunidades missio-
nárias na Austrália, Cingapura, Índia, 
Indonésia, Itália, Malta e Polônia, tam-
bém promove cursos bíblicos para ca-
sais. O programa, de 16 sessões sema-
nais com duas horas de duração cada 
uma, visa a ensinar os cônjuges, sobre-

tudo os mais jovens, a viver os ensina-
mentos da Bíblia.

“Por meio das Escrituras, os casais 
podem fazer a experiência de Deus e 
confirmar sua fé, confiando em Seu 
amor. Por outro lado, este é o fundamen-
to de uma cultura do amor e da vida: 
Deus nos ama”, comentou Titus Choi, 
diretor do ICPE na Coreia do Sul. (JFF)

Fontes: Gaudium Press / iCPE Coreia do Sul

Numa mensagem dirigida à pré-cúpula 
sobre Sistemas Alimentares, realizada no fim 
de julho em Roma, a confederação interna-
cional da Cáritas desafiou a ONU a promo-
ver uma maior equidade alimentar, com va-
lorização das “mulheres e agricultores locais”.

O encontro em Roma prepara a chama-
da Cúpula dos Sistemas Alimentares, que vai 
ser realizada na sede da ONU, em Nova York, 
nos Estados Unidos, em setembro.

O comunicado da Cáritas Internacional 
diz que estes eventos devem promover uma 
“transformação duradoura dos sistemas ali-
mentares”, algo “ainda mais necessário” num 
momento em que a pandemia de COVID-19 
agravou “as desigualdades preexistentes no 
acesso aos alimentos”.

DIreItOS báSICOS
Falando do acesso aos alimentos como 

“direito humano básico”, a Cáritas se mostra 
convencida de que “a segurança alimentar 
não pode ser garantida e os sistemas alimen-
tares não podem ser transformados apenas 
promovendo a agricultura industrial, que a 
longo prazo só contribuirá para excluir mais 
pessoas da cadeia de abastecimento”.

A Cáritas também defende “a promoção 
da agricultura tradicional de base comuni-
tária, a agroecologia, uma revisão da cadeia 
de abastecimento em favor dos mercados 
locais e promoção do consumo responsá-
vel de alimentos”. Busca também soluções 
para problemas como a mudança climática, 
a degradação ambiental e o desperdício de 
alimentos.

POSIÇÃO DA IgreJA
A chefe da delegação da Santa Sé no 

evento, Irmã Alessandra Smerilli, advertiu 
que 70% dos lucros do comércio global de 
produtos agrícolas estão concentrados nas 
mãos de poucas empresas, algo que impede 
“uma verdadeira transição para a agroecolo-
gia e sistemas alimentares sustentáveis”.

Na mensagem que enviou ao encontro, 
o Papa Francisco disse que a fome no mun-
do é um “escândalo” e um “crime” contra os 
direitos humanos, uma vez que a pandemia 
pode vir a mergulhar mais de 132 milhões de 
pessoas na desnutrição. (JFF)

Fonte: Agência Ecclesia

mais perigosa, que concentra cerca de 
9% das mortes, é entre a Líbia e a Itália 
ou Malta. A Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) explica que 
tem aumentado o número de barcos 
que fazem esse percurso. 

Na última semana, após o desapare-
cimento de ao menos 57 pessoas num 

naufrágio, a OIM fez um novo apelo 
por melhores práticas e governança na 
área da migração e cobrou mais solida-
riedade dos países da União Europeia, 
para que exista um trato mais humano, 
claro e seguro sobre essa questão, com 
a meta de salvar vidas.  (JFF)

Fonte: A Referência

Coreia do Sul
Arquidiocese de Seul promove iniciativa que incentiva a leitura da bíblia

itália
Cáritas Internacional 
pressiona Onu para 
promover maior 
justiça alimentar

Líbia/Malta
mais de 700 pessoas são resgatadas ao  
tentar cruzar o mar mediterrâneo

Vietnã

Diocese do país tem 34 novos
sacerdotes ordenados

JOSé FerreIrA FILhO
osaopaulo@uol.com.br

mISSÃO
Dom Alphonso recorda que “a 

evangelização é a tarefa de todo ba-
tizado; a missão de todo sacerdote é 
levar os homens a Deus para receber 
o dom da salvação e a vida eterna. Os 
sacerdotes são chamados a mostrar sua 
disponibilidade e alegria quando forem 
enviados para o serviço pastoral”.

Em seguida, afirmou que “as pes-
soas que se encontram em lugares de 
conflito, onde há catástrofes naturais 
ou um alto risco de contágio de doen-
ças ou pobreza extrema, necessitam 
realmente da presença dos padres 
para ter consolo material e espiritual, 
ajuda para superar a dor, para receber 
esperança”.

Segundo o Bispo de Vinh, “hoje 
em dia, em nosso mundo, não é fácil 

encontrar jovens dispostos a dar a sua 
vida para servir as pessoas. O Senhor, 
no entanto, continua chamando jovens 
de boa vontade que queiram levar a 
semente da fé e o amor de Deus aos ir-
mãos em dificuldade”.

PArtILhA
O Prelado explicou ainda que  

“doará” alguns sacerdotes para outras 
dioceses necessitadas, enviando-os em 
missão para que todos os fiéis tenham 
acesso à Boa-Nova.

 “No contexto da escassez de sa-
cerdotes e após um discernimento em 
oração, decidi compartilhar a metade 
destes novos ministros ordenados com 
territórios isolados, com outras dioce-
ses que carecem de padres”, prometeu.

Fonte: Gaudium Press

No fim de semana passado, mais de 
700 pessoas foram salvas por barcos de 
resgate quando tentavam cruzar o Mar 
Mediterrâneo rumo à Europa. A maio-
ria delas foi recolhida perto das costas 
da Líbia e de Malta, de acordo com a 
rede Voice of America (VOA).

A ONG francesa SOS Mediterranee, 
que atuou no resgate, disse que realizou 
seis operações em águas internacionais 
desde sábado. No total, chegou a ter 555 
passageiros a bordo, incluindo ao me-
nos 28 mulheres, duas delas grávidas.

A entidade informou que em ape-
nas uma ação resgatou “106 pessoas 
em perigo em um barco de madeira 
sobrecarregado, ao largo de Malta. O 
mais jovem sobrevivente desta opera-
ção tem apenas 3 meses de idade”.

trAgéDIA reCOrrente
Já passa de mil o número de mor-

tes no Mediterrâneo neste ano. A rota 

SOS Mediterranee France
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Liturgia e Vida

PADre JOÃO beChArA venturA

No Evangelho do último domingo, Nosso 
Senhor havia dito que “a obra de Deus é que 
creiais naquele que Ele enviou” (Jo 6,29). Desta 
vez, na sequência do grande discurso eucarísti-
co, afirma: “Em verdade, em verdade, vos digo: 
quem crê possui a vida eterna” (Jo 6,47). A fé 
em Cristo não é uma realidade banal ou corri-
queira! Nem se restringe a uma simples “bên-
ção” divina para esta vida. A fé é a grande obra 
de Deus no homem; ela nos une verdadeira-
mente a Ele e nos permite receber a vida eterna. 

À pergunta “O que pedes à Igreja de 
Deus?”, o antigo rito do Batismo previa a res-
posta: “A fé”. Em seguida, perguntava-se: “A 
fé, o que te proporcionará?”. A resposta era 
direta: “A vida eterna”. A “lex orandi” (lei da 
oração) da Igreja sublinhava uma consciência 
clara das palavras de Jesus acima. Por meio da 
fé recebida no Batismo, tornamo-nos herdei-
ros da vida eterna, a qual já pregustamos neste 
mundo. Por isso, missionários não pouparam 
esforços para ir batizar até os confins da ter-
ra! Por isso, Jesus ordenou: “Ide pelo mundo 
inteiro, quem crer e for batizado será salvo, 
quem não crer será condenado” (Mc 16,15s). 

Infundindo-nos a fé, o Batismo deu-nos o 
perdão do pecado original e dos pecados pes-
soais. Tornou-nos filhos adotivos de Deus Pai; 
“Ora, se somos filhos, somos também her-
deiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com 
Cristo” (Rm 8,17)! Recebemos, além do mais, 
a graça santificante ou habitual. Por meio 
dela, a Santíssima Trindade passou a habitar 
nossa alma. Recebemos no Batismo o amor 
sobrenatural que nos une a Deus e aos San-
tos. Passamos a trazer o Céu em nossa alma, 
conforme as palavras do Senhor: “Se alguém 
me ama, guardará minha palavra; e o meu Pai 
o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa 
morada” (Jo 14,23). 

A vida eterna está plantada no corpo e na 
alma de quem crê em Jesus Cristo e não aban-
donou sua veste batismal. O Senhor mesmo 
o dá a entender: “Pai, a vida eterna consiste 
em que conheçam a ti e a Jesus Cristo que en-
viaste” (Jo 17,3). Quem conhece Jesus, isto é, 
quem Nele crê, quem O ama, quem a Ele obe-
dece e espera tudo Dele, já tem em si a vida 
eterna. O Céu será a revelação definitiva dessa 
vida habitual de amor à Santíssima Trindade 
que já está presente, cresce e se renova. Tanto é 
assim que São João escreve: “Amados, somos 
filhos de Deus! E nem sequer se manifestou o 
que havemos de ser. Sabemos que, quando Je-
sus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, 
pois o veremos tal como Ele é” (1Jo 3,2). 

Da nossa parte, é preciso cultivar esse 
tesouro! Agradeçamos a Deus profun-
damente e evitemos todo tipo de pecado 
deliberado. Busquemos o Senhor conti-
nuamente na oração, nos sacramentos – es-
pecialmente na Eucaristia – e na escuta do 
Evangelho, que renovam a nossa vida inte-
rior. Jamais troquemos o Senhor por uma 
moda, aparente vantagem ou prazer passa-
geiro! Nada vale mais do que Ele! Peçamos 
constantemente a Jesus a perseverança na 
fé, na esperança e na caridade, até a morte! 

19º DOMiNGO DO TEMPO COMUM
8 DE AGOSTO DE 2021

‘Quem crê possui 
a vida eterna’

Santo Afonso Maria de Ligório im-
prime uma marca pessoal e carismática 
na construção da história da Igreja. Até 
hoje, sua contribuição teológica, pas-
toral e espiritual continua a produzir 
frutos em todas as dimensões da vida 
cristã e eclesial.

Nascido em Marianella, perto de 
Nápoles, na Itália, no dia 27 de setembro 
de 1696, Santo Afonso Maria de Ligório 
foi sacerdote, Bispo, Doutor da Igreja, 
Padroeiro dos Moralistas e Confessores, 
fundador da Congregação do Santíssi-
mo Redentor (Redentoristas) e autor de 
uma obra monumental de Teologia Mo-
ral. Tornou-se conhecido por sua grande 
dedicação ao confessionário.

De família cristã, nobre e rica, o pai 
empenhou-se em orientar Afonso nos 
estudos acadêmicos e científicos, en-
quanto a mãe preocupava-se em educá- 
-lo na fé e no Cristianismo. 

Cresceu um cristão fervoroso, músi-
co, poeta, escritor. Aos 16 anos, Afonso 
já era formado em Direito Civil e Canô-
nico. Atendia a todos, mas, dedicava- 
-se, em especial, aos mais pobres que 
não podiam pagar por um advogado. 

ChAmADO De DeuS
Após dez anos de profissão, ao se 

perceber involuntariamente susten-
tando uma falsidade,  decidiu dar um 
novo sentido à sua vida. “Ó mundo, 
agora te conheço! Tribunais, não me 
vereis mais!”

Após o acontecido, Afonso teria fi-
cado três dias recluso, em jejum e silên-
cio. Pouco depois de ter abandonado os 
tribunais, viu-se circundado por uma 
luz intensa e misteriosa, e ouviu em seu 
interior estas palavras: “Deixa o mundo 
e entrega-te todo a Mim”.

Ao ouvir o chamado de Deus, dei-
xou a carreira jurídica, abandonou 
seus títulos de nobreza e dedicou-se ao 
anúncio do Evangelho, iniciando seus 
estudos eclesiásticos. 

Ordenou-se sacerdote aos 30 
anos, em 1726. Como padre, dedi-

Santo Afonso maria de Ligório:
missionário para além do nosso tempo
BiSPO, DOUTOR 
DA iGREJA E 
FUNDADOR DOS 
REDENTORiSTAS, 
TORNOU-SE, PELO 
SEU TESTEMUNHO, 
PATRONO DOS 
CONFESSORES E 
TEóLOGOS DE 
DOUTRiNA MORAL. 
COMO SACERDOTE, 
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cou-se ao serviço da pregação e do 
atendimento às pessoas na confissão 
e orientação dos fiéis. Suas pregações 
eruditas, mas simples e claras, atraí-
am milhares de ouvintes.

Em seus primeiros anos de sacer-
dócio, procurou atender os marginali-
zados de Nápoles. Fundou as “Capelas 
da Tarde”, que eram centros dirigidos 
pelos próprios leigos para a oração, 
proclamação da Palavra de Deus, ati-
vidades sociais, educação e vida co-
munitária. Foi um homem de cons-
tante oração, de muitas penitências e 
de profundo amor a Jesus Cristo e a 
Nossa Senhora.

 
PrOJetO De vIDA

Cansado e esgotado da missão, foi 
às montanhas da região de Scala, para 
um momento de férias. Ali, o jovem 
sacerdote encontra-se consigo mesmo 
e com Deus. Naquele lugar, descobre os 
“mais abandonados”. 

Conheceu de perto a situação de 
abandono humano e espiritual dos 
pobres. Afonso encontrou-se com os 
“cabreiros” e decidiu que sua vida de-
veria ser gasta para a salvação integral 
daquele povo.

Ao conhecer os “preferidos de 
Deus”, o jovem padre direciona seu 
projeto de vida, diante da vivência com 
os pobres: deixa Nápoles e vai para 
Scala para viver entre os casebres e os 
currais dos pastores, e ali vive sua expe-
riência pastoral e a vocação sacerdotal.

 
vIver PArA OS mAIS PObreS

Missionário preocupado e dedica-
do às necessidades do povo, fundou em 
1732, a Congregação do Santíssimo Re-
dentor, popularmente conhecida como 
Redentoristas, para seguir o exemplo 
de Jesus Cristo anunciando a Boa-No-
va aos pobres e aos mais abandonados. 

Dedicou-se inteiramente a essa 
nova missão. Os primeiros compa-
nheiros, animados, não chegaram a 
um acordo e o deixaram só. Depois, 
lentamente vieram outros com grande 
força apostólica, santidade e unidos 
pelo mesmo ideal de dar a vida pela 

tando ainda que Santo Afonso é fonte 
inspiradora para as vocações religiosas 
e sacerdotais até hoje: “Ele inspira os jo-
vens a dizer ‘sim’ ao chamado de Deus, 
a servir nas periferias existenciais.”

 
LegADO eSPIrItuAL

O Sacerdote escreveu 123 obras so-
bre Espiritualidade e Teologia que foram 
traduzidas em 72 idiomas. Entre as mais 
célebres estão “Teologia Moral”, “Gló-
rias de Maria”, “Visitas ao Santíssimo Sa-
cramento” e “Tratado sobre a Oração”. 

Em sua experiência musical, com-
pôs músicas que até hoje são cantadas, 
entre elas o Dueto da Paixão e o cântico 
de Natal “Tu Scendi dalle Stelle” (Eis que 
lá das estrelas) e outros tantos hinos.

Santo Afonso é modelo para toda a 
Igreja missionária em saída, e seu teste-
munho indica o caminho para aproxi-
mar e formar as consciências do rosto 
acolhedor do Pai.

Santo Afonso morreu em 1º de 
agosto de 1787, data da sua festa litúrgi-
ca. Foi canonizado em 1839, proclama-
do Doutor da Igreja em 1871, e Patrono 
dos Confessores e Moralistas em 1950.

DIA DO PADre
A Igreja, todos os anos, no primeiro 

domingo de agosto, mês dedicado às 
vocações, celebra a vocação sacerdotal. 
A celebração está relacionada à memó-
ria litúrgica de São João Maria Vianney, 
o Santo Cura d’Ars, Patrono dos Sacer-
dotes, no dia 4 de agosto.

Celebrar a vocação sacerdotal tem 
por objetivo manifestar a importância 
do ministério para a Igreja, tomando 
por exemplo Santo Cura d’Ars, que é 
modelo de seguimento e fidelidade aos 
desígnios de Deus. Paradigma de santi-
dade, Cura d’Ars viveu plenamente seu 
sacerdócio dedicado aos fiéis, à Igreja e 
a Deus. É conhecido como o “incansá-
vel apóstolo do confessionário”. 

Contemplando o testemunho de 
São João Maria Vianney e Santo Afon-
so de Ligório, os padres são incentiva-
dos a revigorar o seu ministério e os 
jovens podem se despertar ao chamado 
à mesma vocação. 

Copiosa Redenção a serviço 
dos marginalizados. 

Por todo o mundo, mais de 
5 mil missionários redentoristas 
buscam seguir seu exemplo de 
fé, oração, estudo, simplicidade, 
caridade, dedicação aos mais 
pobres e muito amor à Igreja. 

Padre Eduardo Catalfo, re-
dentorista há 30 anos, é Reitor 
do Santuário Nacional de Nos-
sa Senhora Aparecida. Ele afir-
mou que “Santo Afonso foi um 
homem apaixonado por Deus. 
E, profundamente envolvido 
pelo amor de Deus, viveu sua 
vocação e fundou a congrega-
ção para pregar o amor e a mi-
sericórdia divina aos pecadores, 
aos mais abandonados e aos 
pobres na Igreja”, disse, ressal-
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A rádio 9 de Julho anunciou 
novidades em sua equipe e na pro-
gramação. Há pouco mais de um 
mês, o programa “Palavra de Ami-
go”, das 16h às 17h, conta com a 
apresentação do Padre Christopher 
Velasco.

O Sacerdote conta que aceitou 
com muita alegria o convite para 
integrar a equipe da emissora da 
Arquidiocese de São Paulo, com o 
intuito de, a cada programa, “apre-
sentar Nosso Senhor e sua Igreja 
com a proximidade de um amigo, 
por meio da escuta do ouvinte, que 
a cada tema participa, enviando 
perguntas, angústias e testemu-
nhos”.  

O programa propõe semanal-
mente uma temática aos ouvintes 
para que participem e deem suas 
contribuições. A cada dia, o assunto 
vai sendo aprofundado em um as-
pecto, de modo a sempre oferecer ao 
público um conteúdo de  formação 
e aprofundamento na fé. Na  pers-
pectiva da amizade, o “Palavra de 
Amigo” traz ainda o quadro “Entre 
histórias e memórias”, momento em 
que uma narrativa compartilhada 

rádio 9 de Julho estreia novidades e 
amplia espaço para a interação do público
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pelo ouvinte, ao mesmo tempo em que  
suscita curiosidade, é ponto de partida 
para um olhar de esperança. 

terÇO AO vIvO
Desde o dia 26 de julho, após a 

transmissão da Missa do Santuário São 
Judas Tadeu, que começa às 17h, o ou-
vinte é convidado a rezar os mistérios 
do Santo Terço com o Padre Carlos An-
dré, às 18h. 

Para o jovem Sacerdote, a experi-
ência de evangelizar por meio do rádio 
tem sido muito enriquecedora, pois 
“agrega muito no exercício do ministé-
rio sacerdotal, ser presença de Deus aos 
ouvintes”, afirma. 

Os ouvintes têm sido convidados a 
participar presencialmente da oração 
mariana no estúdio da rádio, como o 
senhor José Carlos F. Felipe, 73. Con-
gregado mariano, ele conta que a me-
ditação dos mistérios do Terço o faz se 
conectar com Jesus, por Maria, obten-
do paz, confiança e amor.

Esse testemunho de rezar o Terço 
com devoção, junto com tantas outras 
pessoas, conectadas pelas ondas do rá-
dio ou pelas redes sociais, foi também 
experimentado pelo acólito Ygor Car-
neiro da Silva, 22. Silva acredita que, 
diante das dificuldades que a Igreja tem 
enfrentado, “a gente precisa mais do 
que nunca de pessoas dispostas a rezar 
o Terço todos os dias e a se empenhar 
nesse combate espiritual”. 

Os ouvintes podem se inscrever 
para rezar o Terço pelo WhatsApp (11) 
3932-1600.  

mAIS eSPOrte 
Na última semana do mês de ju-

lho, a emissora destacou a ampliação 
do horário do programa “Esporte 9”,  

apresentado pelo experiente jornalista 
Alex Müller. Para o comunicador, o ra-
diojornalismo esportivo, sobretudo na 
cobertura do futebol,  tem um público 
fiel, atraído pelo dinamismo do meio 
rádio, tradicionalmente reconhecido 
pela rapidez das informações. O pro-
grama, que estreou em janeiro de 2019 
e vem se consolidando no disputado 
mercado do noticiário esportivo com 
o informativo dos clubes paulistas, foi 
estendido em meia hora. Com o novo 
horário, das 18h30 às 20h, o progra-
ma “ganha em qualidade e mais espa-
ço para a interação do ouvinte “, frisou 
Müller.

mISSA DA FAmíLIA DOS AmIgOS 
A missa da Família dos Amigos, 

na qual são colocadas as intenções 
dos ouvintes que aderem ao projeto 
de evangelização por meio do rádio – 
ajudando a emissora com doações vo-
luntárias –, está em um novo espaço. 
Após cerca de um ano e meio em que 
as celebrações aconteceram no estúdio 
da rádio 9 de Julho, medida cautelar 
em meio à pandemia de COVID-19, a 
missa da Família dos Amigos passa a 
ser realizada no Santuário Arquidio-
cesano de Nossa Senhora Aparecida, 
no Ipiranga. 

Acolhidos pelo Reitor do Santuá-
rio, Padre Zacarias Paiva, os devotos de 
Nossa Senhora, os fiéis da comunidade 
e agora a Família dos Amigos e ouvin-
tes da rádio são convidados à celebra-
ção, todos os sábados, às 16h.  

reeStruturAÇÃO
No ano de 2021, outras mudan-

ças na programação têm conquistado 
novos ouvintes, carentes de compa-
nhia e conteúdo qualificado. Em vista 

de um público acostumado a dormir 
mais tarde, seja por hábito, seja pelas 
circunstâncias, a emissora retomou o 
investimento em programação própria 
durante a madrugada. 

O comunicador Fábio Parpinelli 
está no comando do programa “Estou 
Contigo”, desde a meia-noite, ao vivo. 
São cinco horas de programação inin-
terrupta, com música, aconselhamento, 
oração, entrevistas e, no alvorecer do 
dia, as principais notícias para que o 
ouvinte comece sua jornada bem infor-
mado. 

Já durante as tardes, o programa 
“Em Família”, das 14h às 16h, tem 
cumprido a proposta de colocar a fa-
mília como projeto de Deus, no cen-
tro das atenções da Igreja e da socie-
dade, como orienta o Papa Francisco. 
Para tanto, são convidados especialis-
tas que discorrem sobre temas afins, 
como educação, finanças, direito, arte, 
culinária, comportamento e matrimô-
nio. Conduzido de maneira leve e cria-
tiva pela radialista Cidinha Fernandes, 
o programa ainda abre espaço para  
informação, interatividade e entrete-
nimento.

Além da inovação de plástica e con-
teúdo, sob a direção-geral do Padre Mi-
chelino Roberto, a rádio 9 de Julho tem 
se modernizado para cada vez mais ser 
um veículo multiplataforma.  

Além de sintonizar a transmissão 
pelo rádio, na frequência AM 1600 kHz, 
toda a programação pode ser conferi-
da no site www.radio9dejulho.com.br,  
no app Arqui SP, e o público pode 
acompanhar boa parte da programação  
pelos canais da emissora no Facebook 
e no YouTube. Conteúdos de podcast  
@radio9dejulho já podem ser acessa-
dos em várias plataformas digitais.

MUDANçAS NA 
GRADE DA EMiSSORA 
Já COMEçARAM 
A VALER; Há MAiS 
CONTEúDO FORMATiVO 
E DEVOCiONAL, 
JORNALiSMO E 
iNTERAçãO


