
Editorial

Encontro com o Pastor

Espiritualidade

Liturgia e Vida

Comportamento

O verdadeiro diálogo só 
existe onde há uma honesta 
busca pela verdade

A ‘sabedoria que vem do 
alto’ está resumida no 
amor a Deus e ao próximo

Ninguém deve proibir os 
outros de fazer o bem e de 
construir dias melhores

O Senhor recompensa as 
boas obras, mas não tolera 
o escândalo em Seu Nome

Superendividamento: 
decorrente das necessidades 
vitais ou do consumismo?

Página 4

Página 2

Página 5

Página 23

Página 7

Francisco: a violação da 
dignidade humana é um 
atentado contra Deus

Paróquia Nossa Senhora 
do Ó: 225 anos de história 
e testemunho da fé

Fundada em setembro de 
1796, ela já foi destruída por um 
incêndio e ao longo das déca-
das adaptou ações pastorais.

Páginas 12 e 13

O Papa foi à Hungria e Eslo-
váquia entre os dias 12 e 15. No 
voo de volta a Roma, reafirmou 
que o aborto é um homicídio.

Página 20

Página 23 Página 11 Página 22

Aliança de Misericórdia tem seu estatuto aprovado
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As comemorações do centenário de nascimento 
do Cardeal Arns, 5º Arcebispo de São Paulo, entre 
1970 e 1998, foram abertas no dia 14, com uma missa 
na Catedral da Sé.

A Eucaristia foi presidida pelo Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano. Ele ressaltou que 
Dom Paulo, falecido em dezembro de 2016, foi “um 
dom que Deus concedeu à humanidade e, particular-

mente, à Igreja” e que “teve sempre a marca da espe-
rança, ainda que a cruz fosse pesada para ele e para 
o povo”. 

Diferentes instituições também realizaram even-
tos para recordar este centenário, como a PUC-SP, a 
Câmara de São Paulo e a Diocese de Criciúma (SC), 
onde fica sua terra natal, Forquilhinha.  

Páginas 18 e 19

No dia 14, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo, 
aprovou as constituições e o esta-
tuto definitivo da Associação Priva-
da de Fiéis Aliança de Misericórdia. 
Fundada em 2000, por inspiração 
de três missionários italianos, o mo-
vimento eclesial tem a missão de 
propagar o amor misericordioso de 
Deus, sobretudo aos mais pobres.

A Aliança de Misericórdia reúne 
homens e mulheres de diferentes 
estados de vida que realizam um 
apostolado de evangelização e res-
gate da dignidade das pessoas em 
situação de rua, alimentados pela 
convicção de que “a misericórdia 
de Deus alcança a todos”. 

Página 10 Padres Leandro e Rodrigo, com Dom Odilo e o Padre Everton, Chanceler do Arcebispado

Cardeal Odilo Scherer preside missa em sufrágio de Dom Paulo Evaristo Arns, na  data do centenário de nascimento do ‘Cardeal da Esperança’
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Caminhando com os 
apóstolos para Jerusa-
lém, Jesus lhes revela 
qual será o fim de sua 

própria vida: em Jerusalém, ele de-
verá sofrer muito, será rejeitado 
pelas autoridades religiosas e será 
morto, mas ressuscitaria ao tercei-
ro dia (cf. Mc 8,31). Pedro protesta 
e quer defender Jesus, dizendo que 
isso nunca aconteceria (cf. Mc 8,32-
33). Ele estava disposto a usar a for-
ça e sua liderança para livrar o Mes-
tre de tais terríveis ameaças. Pedro 
também tenta impedir a prisão de 
Jesus no Jardim das Oliveiras, avan-
çando com a espada sobre os guar-
das e cortando a orelha de um de-
les (cf. Jo 18,10-11). Nos dois casos, 
Jesus o repreende por querer agir 
com violência para resolver uma si-
tuação, dizendo-lhe: “Tu não pensas 
conforme Deus, mas, sim, como os 
homens”.

A vida dos cristãos deve ser 
marcada por esse contínuo “pen-

sar conforme Deus”. A questão é 
saber o que significa “pensar con-
forme Deus”? Jesus manda que 
Pedro saia da sua frente e volte à 
condição de discípulo, o que sig-
nificava: Pedro precisava aprender 
mais, compreender melhor o que 
Deus quer, ser menos pretensioso, 
não querer resolver as coisas com 
um golpe de força. E Jesus pede a 
Pedro e aos demais que devem es-
tar prontos a seguir seus passos, 
mesmo num caminho difícil, to-
mando aos ombros também a pró-
pria cruz. Pensar conforme Deus, 
por vezes, requer paciência e ama-
durecimento, mesmo por meio do 
sofrimento, para compreender os 
desígnios de Deus.

Os apóstolos pouco ou nada 
compreenderam disso naquele mo-
mento. De fato, logo em seguida, 
continuando o caminho para Je-
rusalém atrás de Jesus, começaram 
a discutir entre si sobre quem era 
o maior entre eles e quem deveria 
ocupar os lugares mais importan-
tes, quando Jesus tomasse conta do 
trono de Davi, em Jerusalém. Jesus 
os surpreende e pergunta-lhes: “O 
que vocês andaram discutindo pelo 
caminho?” (Mc 9,33). Com aquele 
jeito de cumplicidade de quem tem 

um segredo comprometedor, eles 
nada respondem. Mas o evangelista 
revela: “Pelo caminho, eles tinham 
discutido quem deles é o maior” 
(Mc 9,34).

Mais uma vez, Jesus ensina-lhes 
que isso não é “pensar conforme 
Deus”. As vaidades e rivalidades, a 
soberba e a busca do poder pelo po-
der não são um pensar e agir con-
forme Deus. E os convida a verem 
a vida de outro modo: não para am-
bicionar coisas, que dão um brilho 
fugaz de fama, por vezes conquis-
tadas de maneira desonesta e nada 
transparente. A vida é ocasião de 
servir os outros, amar e fazer o bem 
a todos. Quem quiser ser grande se 
faça pequeno e simples como uma 
criança. Quem quiser ser o primei-
ro se coloque a serviço de todos, 
com desapego e grande humildade. 
Jesus ensina que Ele mesmo não 
veio para ser servido, buscar po-
deres, vaidades e vantagens para si 
neste mundo, mas para servir e en-
tregar a sua vida por amor a todos  
(cf. Mc 9,35-36).

A Carta de São Tiago é dirigida 
a uma comunidade em que havia 
brigas, divisões, busca dos primei-
ros lugares, vantagens pessoais e 
desprezo pelos pobres. O autor 

mostra que, quando há pessoas que 
não pensam conforme Deus, acon-
tecem invejas, desordens e toda es-
pécie de maldades. As paixões hu-
manas desenfreadas trazem brigas, 
cobiças, lutas e guerras. Tiago exor-
ta a buscar “a sabedoria que vem do 
alto”, que é pura e não corrompida, 
ensina a justiça, traz a paz e não a 
guerra, é modesta e conciliadora, 
cheia de misericórdia e de bons 
frutos. Em outras palavras, buscar 
a verdadeira sabedoria, que torna 
possível “pensar conforme Deus” 
(cf. Tg 3,16 – 4,3). 

Onde encontramos essa sabedo-
ria, que vem do alto? Jesus convida 
a seguir o seu exemplo, aprendendo 
dele essa sabedoria. São Paulo diz 
que Jesus Cristo crucificado é “sa-
bedoria de Deus para o mundo” (cf. 
1Cor 1,22-25), nem sempre com-
preendida e aceita. E Jesus mesmo 
ensina que a sabedoria de Deus para 
nós está resumida no amor a Deus 
e ao próximo. Nós também temos 
a necessidade de buscar e acolher 
constantemente a “sabedoria que 
vem do alto”. Ler a Bíblia com fé, 
conhecer melhor a Palavra de Deus, 
faz-nos conhecer melhor a sabedo-
ria de Deus; e nos faz sábios e capa-
zes de “pensar conforme Deus”.
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Tu pensas conforme Deus?
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CAMI - CENTRO DE APOIO E PASTORAL DO MIGRANTE
C.N.P.J.: 19.122.009/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM: 31/12/2020 
DESCRIÇãO  2020 2019 
    31/12/2020 31/12/2019 

ATIVO   1.442.402,65D 988.780,82D 
 ATIVO CIRCULANTE 1.334.410,60D 896.380,25D
  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.297.431,43D 831.174,92D 
  OUTROS CRÉDITOS 36.979,17D 65.205,33D 
 ATIVO NãO-CIRCULANTE 107.992,05D 92.400,57D 
  IMOBILIZADO 107.992,05D 92.400,57D 

PASSIVO  1.442.402,65C 988.780,82C 
 PASSIVO CIRCULANTE 156.154,03C 137.224,96C 
  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 74.195,89C 62.601,87C 
  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.369,01C 5.038,52C 
  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 78.589,13C 69.199,57C 
  OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 385,00C 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.286.248,62C 851.555,86C 
  PATRIMONIO SOCIAL 2.743,87C 0,00 
  SUPERAVIT DOS EXERCICIOS  1.283.504,75C 851.555,86C 
    

DEMOSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO EM 31/12/2020
DESCRIÇãO 2020 2019 
RECEITAS OPERACIONAIS 1.867.484,79 1.297.110,20 
 COM RESTRIÇÃO 1.031.540,71 803.386,87 
 SEM RESTRIÇÃO 835.944,08 493.723,33 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.054.041,95) (824.499,85) 
 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) (1.054.041,95) (824.499,85) 
RESULTADO BRUTO 813.442,84 0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS (381.493,95) (291.078,84) 
 ADMINISTRATIVAS (381.493,95) (291.078,84) 
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) 431.948,89 181.531,51 
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 431.948,89 181.531,51 
    431.948,89 181.531,51
    
SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020     
 ROSANA MAGALHAES GAETA ANA LUCIA POLLI 
 PRESIDENTE REG. NO CRC - SP SOB O NO. 1SP197556/O-4 
 CPF: 022.726.338-38” CPF: 117.041.338-23”

EDITAL DE CONVOCAÇãO
Pelo presente edital convoca-se Sr (o) Cristiano Marques da Silva Gaeta, (endereço desco-
nhecido) para que compareça de terça à sexta-feira, das 13 hs., às 16h, ao Tribunal Eclesiás-
tico Interdiocesano de São Paulo, sito à Av. Nazaré, 993 - Ipiranga - São Paulo - SP.
(Telefone 3826-5143), para tratar de assunto que lhe diz respeito. 

São Paulo, 22 de setembro de 2021.

Mons. Sérgio Tani Vigário Judicial do TEI-SP

Por ocasião do encerra-
mento da novena em pre-
paração da festa de Santa 
Cândida, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, presidiu 
a Santa Missa na manhã  
do domingo, 19, na matriz 
paroquial.

Santa Cândida, que vi-
veu no primeiro século, foi 
catequizada e batizada por 
São Pedro, o qual a aco-

Na terça-feira, 21, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo Metropolita-
no de São Paulo, comemorou seu 72º 
aniversário.

Durante a missa celebrada na capela 
de sua residência, transmitida pela rádio 
9 de Julho e pela mídias digitais da Ar-
quidiocese, Dom Odilo pediu a Deus que 
lhe conceda saúde e força para a missão 
a ele confiada. Ele se recordou, de modo 
especial, de seus pais, Edwino Scherer e 
Francisca Wilma Steffens Scherer, que 
lhes transmitiram a vida, assim como to-
dos aqueles que colaboraram na sua for-
mação como sacerdote e arcebispo.

Natural de Cerro Largo (RS), Dom 
Odilo nasceu em 21 de setembro de 1949. 
Cresceu em Toledo (PR), onde foi orde-
nado padre em 7 de dezembro de 1976. 
Está em São Paulo desde 2002, quando foi 
nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese. 
Em 2007, tornou-se Arcebispo Metropo-
litano e Cardeal da Igreja.

 
ESPErANçAS

Em uma entrevista concedida ao O 
SÃO PAULO, em 2019, por ocasião de 
seu 70º aniversário, o Cardeal Scherer 
revelou recordações, inquietações e aspi-
rações do seu coração de pastor da maior 
Arquidiocese do País. Leia alguns trechos:

“O primeiro desejo é manter a saúde 
e condições para poder trabalhar e con-
tinuar a realizar algo bom. Do ponto de 
vista pessoal, eu desejaria ter bastante 
tempo para poder me sentar, ler e escre-
ver mais, com maturidade e discernimen-

Dom Odilo comemora 72 anos de vida
rEDAçãO

osaopaulo@uol.com.br 

Arcebispo preside missa na novena 
da Paróquia Santa Cândida

PADrE ANDErSON 
MArçAL MOrEIrA 
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lheu em sua casa. Tendo conhecimento 
do martírio do apóstolo, ela se dirigiu a 
Roma, e também foi martirizada no dia 
20 de setembro do primeiro século da 
era cristã.

A novena em preparação da festa de 
Santa Cândida teve missas presididas 
por Dom Carlos Lema Garcia e Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispos 
auxiliares da Arquidiocese, e  padres 
convidados.

Dom Odilo, na homilia, destacou a 
importância de seguir Jesus Cristo ape-
sar de todos os empecilhos que possam 

aparecer. Ressaltou que a decisão defini-
tiva por Jesus passa pela cruz para che-
gar à ressurreição. Falou também sobre 
o quanto o exemplo de Santa Cândida 
é atual: uma menina doente e pagã, que 
assim que ouviu o anúncio do Evange-
lho, pregado pelo apóstolo Pedro, logo se 
converteu e pediu o Batismo.

Ao longo da festa da padroeira, a 
exortação aos paroquianos foi a de que 
tenham um desejo profundo de ouvir 
a Palavra de Deus e buscar a cada dia o 
sentido real da vida, que está fundamen-
tado em Jesus Cristo.

Cardeal Scherer participa da festa 
patronal da Paróquia São Mateus

to, para aprender da sabedoria da história 
e da cultura. Os outros desejos são muito 
mais relacionados com a missão que exer-
cemos. Em primeiro lugar, desejo que o 
sínodo arquidiocesano possa continuar 
bem e chegar a bom efeito para trazer 
uma renovação da vida da Arquidiocese 
de São Paulo. Eu desejo ver um Brasil me-
lhor do que nós temos atualmente”.

“Para a vida da Igreja, na qual vivemos 
uma série de tensões, crises e preocupa-
ções em torno da sua missão, desejo ver 
o renascimento das vocações sacerdotais, 
religiosas, ver os jovens valorizando o 
Matrimônio e a família. Claro que esses 
desejos não dependem sempre das nossas 
possibilidades, mas muita coisa podemos 
fazer para realizá-los”.

A comunidade de fiéis da Paróquia 
São Mateus, no Jardim Esmeralda, Re-
gião Episcopal Lapa, festejou seu padro-
eiro com um tríduo entre os dias 18 e 20. 

No primeiro dia, a missa foi presi-
dida por Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Lapa. No domingo, 19, pelo Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, tendo como concele-
brantes os Padres Antonio Roberto Pi-
menta, Administrador Paroquial, e José 
Ferreira Filho, assistidos pelo Diácono 
André Iasz.

No começo da missa, Dom Odilo 
lembrou que Mateus estava sentado à 
mesa da coletoria de impostos quando 
aceitou o convite de Jesus para segui-lo, 
tornando-se, assim, um dos apóstolos. 

Ele escreveu um dos Evangelhos. O Car-
deal ressaltou ainda que as atitudes de 
Mateus são exemplos de vida. 

Na homilia, o Arcebispo Metropo-
litano refletiu sobre o Evangelho do dia 
(Mc 9,30-37), no qual se destaca que “se 
alguém quiser ser o primeiro, seja o últi-
mo de todos, aquele que serve a todos!” 

Antes da bênção final, Padre Roberto 
manifestou a grande alegria da comuni-
dade paroquial pela visita de Dom Odilo, 
que foi homenageado por seu aniversá-
rio natalício, festejado na terça-feira, 21, 
na mesma data da memória litúrgica de 
São Mateus. O Arcebispo recebeu pre-
sentes das mãos das crianças, e agrade-
ceu a homenagem.

Na segunda feira, 20, o tríduo  foi 
encerrado com a missa presidida pelo 
Padre Cristiano de Souza Costa. Na ter-
ça-feira, 21, dia do padroeiro, a missa foi 
presidida pelo Administrador Paroquial.

BENIgNO NAvEIrA
ESPECIAL PArA O SãO PAULO

Benigno Naveira
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Paróquia Santa Cândida



A arte de dialogar
Editorial

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

Vinte e um de setembro é o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência. É uma data dedicada a 
mostrar à sociedade as barreiras en-
frentadas por pessoas que nasceram 
ou adquiriram alguma deficiência 
durante a vida.

Quando se fala nesses obstácu-
los, o senso comum vai ao encon-
tro das limitações arquitetônicas, 
porém as piores barreiras dizem 
respeito às atitudes. Por exemplo, 
quando uma autoridade afirma que 
é necessário separar as crianças com 
deficiência daquelas sem deficiên-
cia, pois uma atrapalha a aprendiza-
gem da outra.

Tal afirmação deixa claro o 
despreparo e o preconceito diante 
dessa questão. Indica a motivação, 
de quem fala, em destruir algo que 
vem sendo conquistado há déca-
das, que é o direito que o deficiente 
tem de se sentir como parte da so-
ciedade. Felizmente, tais falas vêm 
sendo condenadas por diversos se-
tores da sociedade. Isso só mostra 
que o lema adotado pelas pessoas 
com deficiência, que tem o sentido 
de valorizar o seu protagonismo no 
enfrentamento de suas dificuldades 
- “Nada sobre nós sem nós” -, está 

Eu, atrapalho…
lado de artistas com deficiência para 
os próximos trabalhos. A princípio 
eles se interessaram; no entanto, fa-
laram “mande seus amigos procura-
rem o site da agência e se inscreverem 
e, quem sabe um dia (depois de três 
anos), serão chamados”.

Como se verifica neste discur-
so, a publicidade, ainda que diga o 
contrário, trabalha meramente na 
lógica do mercado e não na lógica 
da inclusão. No caso, a deficiência é 
vista como um mero produto para 
vender uma marca. A propaganda 
só será inclusiva quando se começar 
a pensar políticas inclusivas dentro 
do mainstream. Do contrário, artis-
tas com deficiência estarão nadando 
contra a maré.

No próximo ano, a Campanha 
da Fraternidade terá como tema a 
Educação. Essa temática precisa de 
um amplo debate. É necessário evi-
tar levantar pautas marginais, que 
pouco agregam à educação, para fa-
lar de temas centrais. Por exemplo, 
como incluir crianças com deficiên-
cia em uma escola. Temática impor-
tante, que une a sociedade em torno 
do bem comum e só agregará ao de-
bate e à Campanha da Fraternidade 
do ano que vem.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

ganhando cada vez mais adesão na 
sociedade civil.

Essas falas, apesar de muito tris-
tes, mostram uma atitude de segre-
gação muito presente em diversos 
setores da sociedade, dos mais pro-
gressistas aos mais conservadores. 
Por exemplo, como já falado em um 
artigo, de minha autoria, publicado 
no blog do movimento Mobiliza-
ção Artística, no dia 28 de maio de 
2021, o mercado publicitário, que 
na teoria é inclusivo e diverso, na 

prática tem atitudes segregacionis-
tas muito semelhantes a esta.

Há um mês, fui fazer meu pri-
meiro teste para um comercial – vale 
lembrar que depois de três anos de 
agenciamento, sob o argumento de 
que agora precisam de pessoas com 
deficiência em algumas peças publi-
citárias. A grande questão é: só ago-
ra a propaganda precisa de pessoas 
com deficiência? Isso significa que 
logo não precisará mais? Depois des-
te teste, ofereci à agência um compi-

ArthUr ACOStA BALDIN

Opinião

Arthur Acosta Baldin é ator e professor 
de Teatro, com ênfase em Arte e Deficiência.
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Não é preciso ser um ob-
servador muito perspicaz 
para perceber que as in-
terações sociais de nossos 

contemporâneos estão ficando cada 
vez mais tensas: as pessoas assumem 
para si certos pertencimentos cultu-
rais, políticos ou ideológicos como 
sua própria identidade – e passam a 
ver a mera expressão de uma opinião 
divergente nesses âmbitos como uma 
odiosa agressão. Quando estamos en-
tre pessoas que pensam diferente, re-
caímos frequentemente no dilema de 
arriscar a irrupção de um conflito ou 
preferir a falsa “paz” de votar certos 
assuntos ao interdito.

O que pouca gente enxerga, no en-
tanto, são as premissas mais profun-
das que deram origem a este cenário. 
De fato, essa perda da capacidade de 
discussão racional é consequência do 
chamado voluntarismo filosófico, se-
gundo o qual “as coisas são verdadeiras 
porque eu quero que elas sejam verda-
deiras”. Essa “dominação do intelecto 

pela vontade” acaba por tornar pratica-
mente impossível um verdadeiro deba-
te sobre qualquer assunto importante: 
“Se a realidade muda e oscila conforme 
a vontade dos indivíduos, então nun-
ca conseguiremos controlá-la juntos; 
nunca poderemos habitar num mesmo 
espaço intelectual por tempo suficien-
te para ter uma conversa. (...) Quando 
a vontade de cada pessoa é absoluta, a 
possibilidade de uma conversa cons-
trutiva a partir de um fundamento co-
mum desaparece, e tudo o que resta é 
um choque de liberdades” (Robert Bar-
ron, Discutindo religião – Um Bispo se 
apresenta no Facebook e no Google).

No mesmo sentido já se havia pro-
nunciado o Papa São João Paulo II, 
ao falar de uma “crise da verdade” em 
nossos tempos. É que, se por um lado, a 
cultura moderna havia logrado a gran-
de conquista de valorizar mais a digni-
dade de cada pessoa, este movimento 
veio acompanhado, por outro lado, de 
ideologias que “se afastam da verdade 
do homem”, ao “exaltar a liberdade até 

o ponto de se tornar um absoluto, que 
seria a fonte dos valores” e a “instância 
suprema do juízo moral”. Em outras 
palavras, os homens de nosso tempo 
perderam “a ideia de uma verdade uni-
versal sobre o bem, cognoscível pela 
razão humana”, e passaram a definir a 
verdade com “um critério de sinceri-
dade, de autenticidade”, desembocan-
do numa “ética individualista, na qual 
cada um se vê confrontado com a sua 
verdade, diferente da verdade dos ou-
tros”. E se já não há nenhuma verdade 
que valha para todos os seres humanos, 
tampouco há uma natureza humana 
que lhe sirva de fundamento (cf. Veri-
tatis splendor, 31).

Mas, mesmo que admitamos a exis-
tência de uma verdade das coisas, à 
qual nossa busca intelectual deve alme-
jar, continua verdadeiro que as pessoas 
discordam em muitos pontos sobre 
qual seja esta verdade. Qual é, então, a 
solução que nos propõe nossa raciona-
lidade e nossa fé católica? 

O caminho é retomarmos a arte do 

verdadeiro diálogo – não aquela aceita-
ção indiscriminada de toda e qualquer 
ideia (o “diálogo-mito, de fundo hege-
liano, que exclui a verdade absoluta”, e 
que busca a mera “sintetização de ideias 
contrapostas”). Antes, aquele “diálogo 
profundo (...), [que] faz-se no tête-à-
tête sério e sereno, honesto e discre-
to”, e em clima de amizade (José Pedro 
Galvão de Sousa et. al., Dicionário de 
Política). Esta atitude dialogante é ma-
gistralmente exemplificada pelo Sócra-
tes de Platão: em seus diálogos, busca 
sempre ouvir com atenção e humildade 
seus interlocutores. Como ele próprio 
diz no Górgias: “Sou daqueles homens 
que têm prazer em ser refutados, no 
caso de afirmarem alguma inverdade, e 
prazer também em refutar a um outro, 
se esse disser algo que seja inexato (...). 
Pessoalmente, considero preferível ser 
refutado, por ser mais vantajoso ver- 
-se alguém livre do maior dos males do 
que livrar dele a um outro”. Busquemos, 
então, sempre a Verdade, e ela nos li-
bertará (cf. Jo 8,32).
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Estamos no fim de setembro, mês 
da Bíblia, experiência muito 
rica da Igreja no Brasil. Nestes 
50 anos de história, muito se fez 

para que a Palavra de Deus fosse mais 
bem compreendida e pudesse ser vivida 
nas experiências mais diversas da vida 
pessoal, comunitária e social. A cada 
ano, há uma proposta nova, um texto 
para ser mais bem conhecido e subsídios 
produzidos por pessoas bem qualifica-
das, indicando caminhos seguros para 
uma verdadeira interpretação da Palavra 
de Deus.  

Considerando que a cada domingo 
somos alimentados pela Palavra, dirigi-
mos nosso olhar para o texto do livro de 
Números, que relata a marcha do povo 
de Deus rumo à conquista da terra pro-
metida. O capítulo 11 apresenta alguns 

obstáculos que impedem o povo de 
avançar. A falta de comida fez com que 
o povo se revoltasse, levando Moisés a se 
queixar a Deus por estar com um fardo 
muito pesado. A solução foi escolher 70 
anciãos para auxiliá-lo nas tarefas essen-
ciais. Dois dos escolhidos não compare-
ceram à tenda, mas receberam o Espírito 
e passaram a profetizar no acampamen-
to. Brotou aquele ciúme e houve quem 
pedisse que os fizessem se calar. Moisés 
reage elogiando os feitos daqueles que, 
mesmo não participando da reunião, es-
tavam fazendo o bem: “Quem me dera 
que todo o povo do Senhor fosse pro-
feta”. O importante era fazer a travessia, 
apressar os passos para chegar à terra 
prometida.

Também Jesus é procurado por João, 
relatando ter visto um homem expul-
sando demônios em Seu nome. Conta 
o fato e já relata o que fizeram: “Nós o 
proibimos, porque ele não nos segue”. 
Pensavam estar dando uma grande con-
tribuição, mas de imediato levam uma 
advertência de Jesus: “Não o proibais... 
Quem não é contra nós é a nosso favor”. 
Expulsar demônios era o principal sinal 
da chegada do Reino de Deus, significa-
va a promoção da liberdade e da digni-
dade das pessoas. Para Jesus, ninguém 

deve proibir outros de fazer o bem, mes-
mo que essa pessoa não pertença a seu 
grupo ou religião. Em vez de calar, tais 
pessoas devem ser incentivadas, motiva-
das a continuar dando sua contribuição 
para construir dias melhores, especial-
mente para os pobres.

Tanto Moisés quanto Jesus não es-
tão preocupados com o controle dos 
mecanismos do poder, mas com a vida 
e o bem-estar das pessoas. Suas atitudes 
revelam a necessidade de a comunidade 
ser aberta, acolhedora, tolerante, capaz 
de aceitar como sinais de Deus os gestos 
libertadores que acontecem no mundo. 
Quem luta pela justiça e faz as obras em 
favor do homem está do lado de Jesus 
e vive a dinâmica do Reino. Há aquelas 
que não estão formalmente dentro da es-
trutura eclesial, mas são comprometidas 
com a defesa da vida, fazem caridade, 
envolvem-se em políticas públicas, co-
bram procedimentos éticos das autori-
dades. Estas merecem respeito, incentivo 
e parceria.

Todos devem fazer o bem, e qualquer 
boa ação, por menor que seja, é sempre 
bem-vinda. Mesmo que seja apenas o 
oferecimento de um copo d’água não fi-
cará sem a recompensa. Hoje tem muita 
gente oferecendo um copo d’água, sus-

tentando instituições que promovem a 
vida, distribuindo cestas básicas, cui-
dando de doentes, entre outras ações. 
O que é deplorável é escandalizar os pe-
queninos, induzi-los ao erro, dando mau 
exemplo. Por isso, é necessário cortar o 
mal pela raiz.

Vale atuar fora da comunidade para 
promover a vida, valem os pequenos 
gestos que atendem às necessidades mais 
urgentes do ser humano, vale todo sa-
crifício para não escandalizar os peque-
ninos; o que não vale é enriquecer, acu-
mular à custa de injustiças praticadas em 
prejuízo dos pobres. São Tiago denuncia 
a obsessão dos ricos que retêm o salário 
dos trabalhadores para manter uma vida 
luxuosa. Amontoam tesouros à custa do 
sangue dos pobres que estão a gritar. Está 
aí a origem de muitos males: desigualda-
de, pobreza, injustiça, violência e morte. 

Por fim, mesmo que os fatos apon-
tem para a dureza da vida, é sempre sau-
dável sonhar com Jesus por “um mundo 
onde os homens têm mãos que só sabem 
dar, têm pés que percorrem as sendas 
dos amigos, onde florescem olhos mais 
luminosos do que o dia, onde todos são 
dos nossos, todos são amigos do gênero 
humano e, por isso, amigos de Deus” 
(Ermes Ronchi, teólogo).

DOM JOSé 
BENEDItO 
CArDOSO

BISPO AUXILIAr DA 
ArQUIDIOCESE NA 

rEgIãO LAPA

Espiritualidade
Amigos de Deus

LAPA

No dia 8, na Cúria da Lapa, Dom José Bene-
dito Cardoso recebeu a visita do presidente da 
Subseção da Lapa da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), doutor Rogério Barros. Também 
participaram do encontro os jornalistas Benig-
no Naveira, da Pastoral da Comunicação (Pas-
com) regional, e Tatiana Vieira, representante 
da Pastoral Fé e Política da Região Lapa.

Dom José Benedito e Tatiana Vieira apre-
sentaram ao presidente da OAB a proposta do 
Movimento Lapa pelo Pacto pela Vida e pelo 
Brasil, iniciativa que busca engajar os atores 
locais no compromisso pelo Pacto pela Vida 
e pelo Brasil, documento lançado em abril de 

2020 entre a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a OAB, a Comissão de De-
fesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Eva-
risto Arns, a Academia Brasileira de Ciências 
(ABC), a Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI) e a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC).

Durante o encontro, foi lembrado que o 
Brasil vive uma grave crise sanitária, econômi-
ca, social e política, exigindo de todos, especial-
mente de governantes e representantes do povo, 
o exercício de uma cidadania guiada pelos prin-
cípios de solidariedade e a dignidade humana, 
assentada no diálogo maduro e responsável, na 
busca de soluções conjuntas em vista do bem 
comum, particularmente dos mais vulneráveis.

(Colaborou: Tatiana Vieira).

Dom José Benedito Cardoso, 
acompanhado dos jornalistas Benigno 
Naveira, da Pastoral da Comunicação 
(Pascom) regional, e Tatiana Vieira, 
representante da Pastoral Fé e Política 
regional, visitaram no dia 9 a Subpre-
feitura da Lapa, sendo recebidos pela 
subprefeita Fernanda Galdino.

Na ocasião, todos dialogaram so-
bre a construção de políticas públi-
cas em defesa dos mais vulneráveis e 
sobre como fortalecer o Movimento 

Lapa pelo Pacto pela Vida e pelo Brasil.
O Bispo Auxiliar da Arquidiocese 

na Região Lapa explicou à subprefeita 
como está estruturada a Região Epis-
copal Lapa, com 35 paróquias, dividi-
das pelos setores Lapa, Butantã, Leo-
poldina, Rio Pequeno e Pirituba. 

Dom José ressaltou ainda que 
diante da pandemia é necessária a 
união de toda a sociedade brasileira 
em um momento em que a humani-
dade está sendo colocada à prova.

Dom José Benedito faz visita 
à Subprefeitura da Lapa

Presidente de subseção da OAB visita a cúria regional
BENIgNO NAvEIrA

COLABOrADOr DE COMUNICAçãO NA rEgIãO

[SÉ] No domingo, 
19, aconteceu a ação 
intitulada “Banho 
Vicentino”, em frente 
à Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, 
Setor Pastoral Bom 
Retiro, bairro Campos 
Elísios, em parceria 
com a Equipe da  
Confederação Vicentino. 
Foi montado um trailler 
que proporcionou 
banho quente com 
troca de roupas às  
43 pessoas em situação 
de rua atendidas 
naquele dia.  
(por Pascom Paroquial)

Pascom paroquial

Benigno Naveira
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[SÉ] Em ação de graças pelo seu 14º aniversá-
rio de ordenação presbiteral, o Padre Ricardo 
Cardoso Anacleto presidiu a missa no dia 16 na 
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Setor 
Aclimação, onde é pároco, assistido pelo Diá-
cono Permanente Jefferson André dos Santos, 
com a participação do seminarista Salomão 
David.                                        (por Pascom paroquial)

Padres e diáconos que atuam na Re-
gião Episcopal Sé estiveram reunidos com 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer e com 
Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese nesta Região, no dia 15, 
na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, Setor Pastoral Perdizes.

O Arcebispo falou sobre a retomada 
das atividades nas paróquias e pediu que os 
padres reorganizassem as atividades pasto-
rais e, especialmente, as missas, presidindo 
mais de uma por dia se preciso for, para 
que não haja aglomerações, estimulando, 
assim, a volta das pessoas às celebrações. 

Houve também uma palestra sobre o 
tema da espiritualidade sacerdotal, com o 

Padre Cícero Alves de França, Reitor do 
Seminário de Teologia Bom Pastor da Ar-
quidiocese de São Paulo. Ele afirmou que o 
padre que tem Cristo como modelo essen-
cial é aquele que serve, de modo que sua 
espiritualidade é a de assumir a autoridade 
sem autoritarismo. O poder do sacerdote é 
o de agir na pessoa de Cristo e seu serviço 
é dom, entrega, sendo extremamente im-
portante que viva a humildade. 

“O padre, por meio da força do sacra-
mento da Ordem, assume espiritualmente 
essa participação na caridade de Cristo, as-
sume e vive esta caridade. Portanto, a cari-
dade pastoral é uma entrega de si mesmo, 
uma entrega de si à e na Igreja. A caridade 
pastoral é o critério que determina o servi-
ço do sacerdote, o modo e a forma como o 

presbítero pensa, age e se relaciona com as 
pessoas”, comentou Padre Cícero.

Dom Carlos Lema complementou que 
a espiritualidade é o sustento de vida do 
sacerdote, que deve se dedicar à oração, 
pois rezar também é serviço pastoral. “Nós 
servimos ao povo quando nos dedicamos 
à oração; a oração não é fuga, capricho, 
individualismo, mas sim serviço ao nosso 
povo. O povo gosta de ver o padre rezando 
junto com ele, pois as pessoas têm muita 
confiança nas orações dos padres.”

Sobre a formação dos ministros extra-
ordinários da Sagrada Comunhão Euca-
rística na Região Sé, Padre Helmo César 
Faccioli recordou que uma carta foi envia-
da aos padres. Ele reforçou que as forma-
ções serão realizadas nos setores pastorais 

com, no mínimo, três encontros, até o fim 
de outubro, destinadas a todos os minis-
tros e candidatos indicados pelos párocos, 
que devem informar os nomes ao Bispo 
por meio de carta em papel timbrado. Em 
março de 2022, acontecerá um Encontro 
Regional em data a ser divulgada.

Dom Carlos Lema Garcia explanou 
ainda sobre a Campanha da Fraternidade 
de 2022, que tem como tema “Fraternida-
de e Educação” e lema “Fala com sabedoria, 
ensina com amor” (Pr 31,26). O Bispo suge-
riu que os padres tentem atender às escolas 
e colégios do território de suas paróquias, 
para promoverem uma evangelização du-
rante a Campanha. Destacou, também, que 
deve ser efetivado e colocado em prática o 
Ensino Religioso e a Catequese nas escolas.

A missa em honra a San Gennaro 
aconteceu na manhã do domingo, 19, 
na Paróquia São Januário, na Moo-
ca, presidida por Dom Carlos Lema 
Garcia, e concelebrada pelos Padres 
Wellington Laurindo dos Santos, Páro-
co, e João Benedicto Villano.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Sé refletiu sobre a história 

de coragem e força dos mártires do iní-
cio do Cristianismo, destacando a vida 
difícil que enfrentavam e de muita tri-
bulação, sofrimento e até a morte. San 
Gennaro foi um deles. Ainda jovem, 
ele foi Bispo da região de Benevento de 
Nápoles. Os napolitanos têm especial 
devoção ao Santo, e pediram a sua iner-
cessão durante a erupção do Vesúvio, e 
nas maiores tribulações da região por 
séculos, tendo sido atenuadas.

O milagre da liquefação do san-

gue de San Gennaro é reconhecido e 
aguardado no mundo todo em suas 
três datas anuais, novamente acon-
teceu no dia 19, dia de seu martírio. 
Dom Carlos Lema destacou que se 
este é um milagre visível e de extra-
ordinário impacto, a consagração em 
cada missa é um milagre ainda maior 
e divino.

Após a missa solene, aconteceu pe-
las ruas do bairro a tradicional procis-
são com o andor do Santo.

FáBIO SANChES
COLABOrAçãO ESPECIAL PArA A rEgIãO 

Dom Carlos preside missa na festa de San gennaro

SÉ
Caridade pastoral é assunto em destaque na reunião do clero

CENtrO PAStOrAL DA rEgIãO Sé

[SÉ] No dia 11, foi inaugurada a sede da 
Pastoral do Menor da Paróquia Santa Ce-
cília, situada na Rua Canuto do Val, 170, 3º 
piso. Participaram presencialmente: Sueli 
Camargo, coordenadora arquidiocesana 
da Pastoral do Menor; Ivan Bezerra dos 
Santos, secretário desta Pastoral na Arqui-
diocese; Maricene Pereira Cintra, cantora 
soprano do Coral da Cidade de São Pau-
lo e participante da equipe de canto das 
Paróquias Nossa Senhora do Brasil e Santa 
Cecília, além da Escola de Cantores da Ca-
tedral da Sé; Ana Júlia Tardelli, professora 
de dança; Juslaine Zanin, advogada; Irmã 
Josefa, coordenadora da Pastoral do Me-
nor na Região Sé, que conduziu o encon-
tro; e Divina Jovina e Dra. Maritza Bojas 
Reforme, respectivamente, coordenadora 
e vice-coordenadora da Pastoral na Pa-
róquia; além das catequistas da Paróquia 
Santa Cecília, Ana Luíza José e Maria Apa-
recida, pais e crianças membros da comu-
nidade paroquial. 

(por Pastoral do Menor da Região Sé)

Tradicionalmente, os meses de setem-
bro são muito festivos na Paróquia Nossa 
Senhora da Salette, no Alto de Santana, 
zona Norte. Este ano, os devotos e pere-
grinos tiveram ainda mais motivos para 
celebrar. Desde setembro de 2020, uma 
vasta programação foi realizada, trans-
correndo para a comemoração dos 175 
anos da aparição da “Bela Senhora”, ocor-
rida no último dia 19.

Após a novena, que contou com a 
presença de diversos sacerdotes e de 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Santana, mi-

SANTANA
Devotos festejam os 175 anos da aparição de Nossa Senhora da Salette

POr PASCOM SALEttE SP

lhares de pessoas, das mais diferentes 
regiões da capital paulista e de cidades 
vizinhas foram à Paróquia, no dia 19, 

manifestar a devoção e carinho a Nossa 
Senhora da Salette.

Segundo testemunho de alguns fiéis, 

[BELÉM] Na manhã do dia 15, o cle-
ro atuante na Região Episcopal Belém 
se reuniu com Dom Luiz Carlos Dias, 
no Centro Pastoral São José. No início 
da reunião, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém saudou 
os sacerdotes e diáconos presentes 
e, juntos, rezaram a Oração da Hora 
Terça. Dom Luiz também recordou o 
centenário de nascimento de Dom 
Paulo Evaristo Arns (1921-2016), ce-
lebrado no dia anterior, e motivou os 
sacerdotes e diáconos a continuarem 
firmes na missão evangelizadora. Na 
reunião foi ainda comemorado o ani-
versário natalício de Dom Luiz Carlos 
Dias e de alguns sacerdotes.

(por Fernando Arthur)

[SANTANA] No dia 13, na Capela San-
ta Cruz, pertencente à Paróquia Nossa 
Senhora da Piedade, Setor Jaçanã, Dom 
Jorge Pierozan presidiu missa no terceiro 
dia do tríduo em preparação para a Festa 
da Exaltação da Santa Cruz. Concelebrou 
o Padre Luís Isidoro Molento, Pároco.

(por Bianca Araújo)

Pastoral do Menor

Pascom paroquial Bianca Araújo

Pascom Salette

o Santuário Salette acabou se tornando 
uma referência à devoção mariana no 
bairro de Santana pelo zelo às celebra-
ções eucarísticas, a ternura da Mãe da 
Salette, que é sentida neste templo, e a 
disponibilidade dos missionários que 
ali atuam no atendimento das Confis-
sões diariamente. 

Como marco comemorativo, foi inau-
gurada na entrada do templo uma ima-
gem de Nossa Senhora da Salette, com 3 
metros de altura e quase uma tonelada, 
esculpida pelo artista plástico Elias San-
tos. Foram feitas obras de adequação e 
modernização em toda a área externa 
para melhor acolher os peregrinos que ali 
se dirigem há mais de 80 anos. 
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Fé e Cidadania

ANgELA gANDrA MArtINS

Tive a honra e a alegria de participar do II Encon-
tro Internacional de Católicos com responsabilida-
des políticas, que teve lugar em Madri, na Espanha, 
entre os dias 3 e 5 de setembro, promovido pelo Car-
deal Osoro Sierra, Arcebispo da cidade, com patro-
cínio simultâneo da Konrad Adenauer Stiftung e da 
Universidade San Pablo CEU, para trabalhar o tema 
da cultura do diálogo na vida política à luz da carta 
encíclica Fratelli tutti.

Do evento, denominado “Uma Cultura de En-
contro na Vida Política para o Serviço dos Povos”, 
participaram líderes políticos de diversos países e 
partidos, a título pessoal, contando ainda com a es-
pecial presença do Cardeal Pietro Parolin, da Secre-
taria de Estado do Vaticano.

As palestras tocaram em temas profundos, desde 
as lições e desafios da pandemia, passando pela amiza-
de cívica, fraternidade e solidariedade na vida política, 
compreensão e misericórdia, até o amor a Deus e a to-
dos os seres humanos, concordem ou discordem de nós.

Escolhi como tema “Valores Humanos, Diálogo 
e Pluralismo”, apresentando quatro considerações 
fundamentadas na proposta do documento em foco, 
que estimula uma abertura social e política permea-
da pela amizade e centrada no bem comum.

Em resumo, pude destacar que os valores cristãos 
são, antes de tudo, humanos, e nós os compartilhamos 
de alguma forma. Nesse sentido, é preciso aprender a 
abrir-se também a entender os distintos aspectos que 
compõem o pensamento dos demais – sem precon-
ceitos ou acepção de pessoas – e, ao mesmo tempo, 
não subestimar a capacidade do ser humano de ser 
humano. Nesse contexto, pude falar das políticas fa-
miliares como uma pauta que une, e, sobre a família, 
como escola de relações, cidadania e solidariedade.

O segundo requisito para um diálogo mais fe-
cundo seria o estilo. Não se pode defender o ser 
humano de forma infra ou desumana. Temos que 
cultivar o respeito, a cordialidade, a afabilidade etc., 
de maneira compositiva, e, não, opositiva. A verda-
de penetra por meio da caridade. É preciso querer 
as pessoas, vencendo repulsas e dilatando o coração.

O terceiro ponto tratou da necessidade de formar 
uma nova geração de políticos, com sentido de mis-
são e amor ao bem comum. De fato, os jovens estão 
sedentos de valores pelos quais valha a pena lutar 
– ainda que a mídia barulhenta insista em demons-
trar o contrário –, também por experiência de falta 
ou gozo da felicidade própria ou das pessoas que os 
circundam, buscando uma vida mais plena. Acres-
centei ainda, a partir de observação e prática, que a 
reflexão filosófico-antropológica pode ser um bom 
caminho para pensar e agir por conta própria e de 
forma autotranscendente.

Por último, sublinhei a obrigação de manter o 
coração reto e expurgado de autointeresse, como es-
sencial à vocação política.

O que mais desejo destacar, porém, é o que pu-
demos aprender e aprofundar, também por meio da 
convivência, neste fraterno e animado intercâmbio. 
Entre tantas outras lições, saliento a necessidade de 
ser pontes – deixando-se pisar pelos dois lados –; sa-
ber escutar a todos; presentear aos demais com nossa 
amizade e, em especial, servir!

Por fim, uma boa conclusão, a partir das palavras 
do Cardeal Parolin, que identificou a política como 
serviço, sintetiza-se nesta definição, que, como afir-
mamos, deve levar à ação: Política é poder? Política é 
servir? Política é poder servir! 

Angela Gandra Martins é doutora em Filosofia 
do Direito e secretária nacional da Família.

Política e 
Fraternidade

beLÉm

CrISLEINE YAMAJI
 
Em um momento de alta infla-

cionária, aumento de preços e taxas 
de câmbio, maior incentivo à expor-
tação de produtos alimentícios, em 
detrimento do mercado interno, e 
ampliação do desemprego, torna-se 
ainda mais relevante a preocupação 
com a proteção do consumidor, o 
qual perde seu poder de compra de 
bens essenciais e se endivida sobre-
maneira para sua sobrevivência. Ain-
da, o mesmo consumidor mergulha 
no consumismo desenfreado para 
buscar suprir um vazio existencial e 
um apego cada vez maior aos bens 
materiais, algo tão falado em nossos 
tempos atuais. 

Com vistas à maior proteção do 
consumidor, entrou em vigor, em 
julho de 2021, uma alteração do Có-
digo de Defesa do Consumidor, para 
incluir, entre seus direitos básicos, a 
preservação do mínimo existencial, a 
repactuação de dívidas e a concessão 
de crédito, com maior preocupação 
com a educação financeira a fim de 
evitar o superendividamento, em li-
nha com outras previsões legislativas 
protetivas contra esta questão ao re-
dor do mundo. 

Essa legislação nacional busca 
limitar padrões de superendivida-
mento da população consumidora 
em geral, para evitar novos padrões 
de exclusão social, criar conceitos 
que protejam a sobrevivência e aler-
tar para o consumo exacerbado de 
bens e serviços de luxo e para a to-
mada de crédito responsável. Cria 
procedimentos para que os consu-

midores pessoas físicas possam, as-
sim como empresas em recuperação, 
superar paulatinamente sua situação 
de crise econômico-financeira. 

No Brasil, a disciplina foi trazida 
com conceitos abertos, a serem pos-
teriormente mais bem regulamenta-
dos, entre os quais se destaca o míni-
mo existencial. Este visa à proteção e 
garantia do mínimo para a sobrevi-
vência digna. 

Essa nova previsão de mínimo 
existencial no Código de Defesa do 
Consumidor não traz consigo cri-
térios claros e objetivos (exemplo: 
valores-limite ou percentuais do 
salário), mas conceitos que devem 
ser preenchidos e compreendidos 
de acordo com o que se considera 
necessário para a dignidade de cada 
pessoa ou cada núcleo familiar. 

Nesse caso, um recurso à Cons-
tituição federal nos leva a considerar 
elementos e critérios que compõem 
o salário mínimo, como ponto de 
partida, e trazer à luz as despesas 
mínimas necessárias para moradia, 
saúde, educação, alimentação, trans-
porte, higiene, lazer, vestuário e pre-
vidência de cada um. 

Na última Pesquisa Orçamentá-
ria Familiar divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) neste ano de 2021, relativa 
aos anos 2017-2018, outros crité-
rios mínimos orçamentários foram 
acrescentados aos acima citados: a 
renda média, o acesso a serviços pú-
blicos, o acesso a serviços financei-
ros, a composição e as condicionan-
tes de cada organização familiar.

Cada organização familiar tem 

sua própria composição de renda 
e despesas, a depender do número 
de membros e das condicionantes 
de cada um desses membros (sexo, 
nível de instrução, idade, entre ou-
tros), e apresenta suas diferenças 
orçamentárias em relação ao míni-
mo existencial. O que se nota desse 
estudo do IBGE é que, quanto me-
nor a renda, maior o percentual de 
despesas per capita de cada família 
para sua própria sobrevivência. E 
chama a atenção, também, que, em 
média, mais de 75% de despesas 
totais per capita das famílias brasi-
leiras são compostas por emprés-
timos, inclusos os decorrentes de 
financiamento de dívidas de cartão 
de crédito, e financiamentos imobi-
liários e veiculares. 

Em um momento de crise eco-
nômica e de valores, a regulamen-
tação do superendividamento, pro-
posta pela nova redação de alguns 
dispositivos do Código de Defesa 
do Consumidor, nos leva a refletir 
o quanto nosso próprio compor-
tamento de consumo tem supera-
do padrões mínimos de dignidade 
e sobrevivência, não só porque a 
renda é escassa, mas porque não 
nos damos conta desse comporta-
mento que reflete um consumismo 
desenfreado, pressiona o nosso or-
çamento familiar do futuro e nos 
coloca em situações de estresse, 
descontrole e superendividamento, 
a prejudicar nossa própria organi-
zação familiar.  

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

Comportamento
Superendividamento: entre 
necessidade vital e consumo desenfreado

Na vila Antonieta, Dom Luiz Carlos Dias 
preside a festa da Exaltação da Santa Cruz

Na festa patronal da Paróquia 
Santa Cruz, no dia 14, Dom Luiz 
Carlos Dias presidiu missa na matriz 
paroquial, concelebrada pelo Padre 
Eduardo Bina, Pároco. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Belém re-
cordou que naquele dia em que ce-
lebrava a Exaltação da Santa Cruz 
também se comemorava o cente-
nário de nascimento de Dom Paulo 
Evaristo Arns (1921-2016), que com 
suas ações abriu os braços ao povo 
de Deus, recordando o Bom Pastor 
que dá a vida por suas ovelhas, assim 
como devem fazer constantemente 
os bispos e padres. 

Dom Luiz Carlos destacou que 

todo cristão deve obedecer aos desíg-
nios de Deus, não insistindo em que-
rer sempre fazer a própria vontade, 
pois, quando a pessoa se depara com 
uma realidade e percebe que não 
dará conta dela, é que se encontra o 
Espírito de Jesus na Cruz. Sabendo 
das deficiências humanas, Deus não 
nos rejeita, e a Cruz de Cristo nos 
mostra que Ele vem para nos salvar. 

Assim, a Cruz é presente de Deus na 
vida de cada um. 

As Comunidades Nossa Senhora 
do Amparo, São João Batista e San-
ta Cruz, que compõem a Paróquia, 
se reuniram em espaço aberto para 
a missa, que teve a participação pre-
sencial de 170 pessoas, e outras 300 
pessoas acompanharam a celebração 
pelo Facebook da Paróquia.

PADrE EDUArDO BINA
COLABOrAçãO ESPECIAL PArA A rEgIãO

Pascom da Paróquia Santa Cruz
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[BRASILÂNDIA] No dia 15, Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu missa na Casa das 
Irmãs Franciscanas Japonesas, no Jaraguá. Na ocasião, o Bispo abençoou as religiosas.

(por Priscila Rocha)

Padre Reinaldo Torres

[BRASILÂNDIA] No domingo, 19, foi realizada a missa de envio de 57 ministros ex-
traordinários da Sagrada Comunhão na Paróquia São Luís Gonzaga, Setor Pereira Barreto. 
A celebração foi presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, e concelebrada pelo Padre Ro-
berto Moura, Pároco, aniversariante do dia. “Vocês têm o privilégio de servir ao Senhor. 
Não é outro privilégio. É o serviço. Lembremo-nos do Salmo: ‘É o Senhor que sustenta a 
nossa vida’”, afirmou aos ministros o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia. 

(por Taíse Cortês)

Taíse Cortês

[LAPA] No dia 12, na Paróquia Santo Alberto Magno, no Jardim Bonfiglioli, Setor Bu-
tantã, oito crianças receberam o sacramento da primeira Comunhão durante missa pre-
sidida pelo Padre Antonio Francisco Ribeiro, Pároco. Os catequizandos tiveram formação 
durante dois anos com os catequistas Marisa Monteiro Oliveira, Maria Paula Rossi, Cássia 
Peres Protti e Genivaldo Vasconcelos.                                                        (por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] No domingo, 19, Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, em missa 
na Paróquia São José, Setor Pastoral Ipi-
ranga, apresentou o novo Administrador 
Paroquial, Padre Benedito Donizetti Viei-
ra, NDS; e o novo Vigário Paroquial, Padre 
Oberdan Santana da Silva, NDS.

(por Caroline Dupim)

POr PASCOM PArOQUIAL

Entre os dias 6 e 14, foi realizado o 
setenário de Nossa Senhora das Dores. A 
cada dia foi recordada e rezada uma das 
dores da Virgem Dolorosa. Já no dia da 
padroeira, 15, houve missas às 10h e às 
20h, com a coroação da imagem mariana.

No dia 12, um domingo, além das 
missas, foi montada no pátio da igreja 
a lojinha de Nossa Senhora das Dores, 
com vendas de objetos religiosos e vários 
outros produtos. Foram vendidos tam-
bém os bolos e pudins da padroeira. Das 
12h às 14h, houve o almoço de Nossa Se-
nhora das Dores em formato drive-thru 
no salão paroquial. 

Ainda como parte da festa da padro-
eira, no sábado, 18, aconteceu a ordena-

[SANTANA] No sábado, 18, foi celebrada 
missa na Capela São Benedito, pertencente 
à Paróquia Nossa Senhora das Graças, Setor 
Casa Verde. Presidiu Dom Jorge Piorezan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Santana, e concelebrou o Padre Mauricio 
José de Lima, Pároco, assistidos pelo Diáco-
no Permanente José Luiz Silvério.

(por Hilton Felix)

[IPIRANGA] No domingo, 19, na Paró-
quia Imaculada Conceição, foi celebrada 
missa em ação de graças pelo primeiro ano 
de ordenação episcopal de Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ. Na homilia, o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga 
agradeceu a recepção e o apoio do clero 
atuante na Região.  A todos ele lembrou que 
“não há outra certeza na fé mais fundamen-
tal do que esta: é o Senhor que sustenta a 
mim, sustenta a Igreja, a nossa vida na fé, o 
nosso trabalho, no bem, na fraternidade e 
na justiça. Em primeiro lugar, quero elevar 
a Deus esse sentimento de gratidão e pro-
clamar essa grande certeza, que é o Senhor 
que nos sustenta”.          (por Caroline Dupim)

IPIRANGA
Múltiplas atividades marcam a 
festa da Paróquia Nossa Senhora das Dores

ção sacerdotal do Diácono Frei Manue-
linho Maria Moreira José, da Ordem 
dos Servos de Maria, pela imposição das 
mãos de Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Episcopal Ipiranga. 

Após a missa em que houve a ordena-
ção, todos foram convidados a participar 
de uma recepção no salão da igreja, se-
guindo todos os atuais protocolos reco-
mendados para evitar a disseminação do 
coronavírus.

[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Santa Ifigênia realiza entre os dias 13 e 
22 os festejos de Santa Ifigênia, a padroeira da moradia. Como parte da programação, 
entre os dias 18 e 19, a Orquestra Sinfônica Sinos Azuis apresentou o concerto intitu-
lado “Serenatas de Inverno”, representadas pela maestrina Mônica Giardini, pelo solista 
e contrabaixista Webster Silas, que apresentou a Sinfonia nº 2 em Ré Maior Op. 73 de 
Johannes Brahms, e pelo solista e violista Marcelo Jaffé, que apresentou o Concerto Para 
Viola de Radamés Gnattali.                                                                          (por Pascom Paroquial)

[SÉ] Todos os meses, a cada dia 13, acon-
tecem, na Capela Santa Luzia, no centro 
da cidade, quatro missas devocionais – às 
8h30, 10h, 12h e 15h – à padroeira da co-
munidade. Em setembro, a missa das 12h 
foi presidida por Dom Carlos Lema Garcia 
e concelebrada pelos Padres Luiz Claudio 
de Almeida Braga, Capelão, e José Hen-
rique do Carmo, colaborador da Capela 
para o rito extraordinário. 

(por Padre Luiz Cláudio de Almeida Braga)

[SÉ] No dia 16, aconteceu uma reunião 
presidida por Dom Carlos Lema Garcia, 
com a participação do Frei Wilson Batis-
ta Simão, OFM, Assistente Eclesiástico do 
Encontro de Casais com Cristo (ECC) e do 
Padre Alessandro Enrico de Bourbón, As-
sistente Eclesiástico da Pastoral Familiar, 
e dos casais coordenadores na Região Sé, 
Ana Cristina Paula Lima e José Roberto 
Berreta, do ECC, e, Simone Mavignier Ma-
deira e Bráulio Rocha Gonçalves, da Pasto-
ral Familiar. O objetivo principal foi discutir 
os caminhos para a realização de um tra-
balho em conjunto em prol das famílias.   

 (por Pastoral Familiar)

[SANTANA] No dia 15, foi celebrada a 
missa de abertura das festividades da pa-
droeira da Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, Setor Casa Verde, presidida por Dom 
Jorge Pierozan, concelebrada pelo Cônego 
Cido Pereira, Pároco, assistidos pelos Diáco-
nos Permanentes Francisco Donizete Ma-
chado e Ailton Machado Mendes. Nos dias 
16, 17 e 18 houve momentos de oração e 
missas; e  no dia 19, ocorreram a missa sole-
ne  e uma carreata pelas ruas do bairro.

(por Hilton Felix)

Arquivo paroquial

Pascom paroquial

Benigno Naveira

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Hilton Félix
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O Nilso Nepomuceno, da Vila Maria-
na, está com a seguinte dúvida: “Quem 
pode ser escolhido para se tornar diáco-
no? Tem que fazer um curso pra isso?”

Meu irmão, para qualquer vocação, 
seja o diaconato, seja o sacerdócio, a ini-
ciativa é de Deus e não dos homens. Nes-
se sentido, Deus escolhe, chama, capaci-
ta e envia em missão. Assim, a escolha e 
o chamado são feitos. A Igreja os acolhe, 
eles se preparam, são ordenados pelo 

bispo e assumem o serviço aos pobres e à 
evangelização.

Na Arquidiocese de São Paulo, os di-
áconos devem ser casados, ter estabilida-
de financeira e a autorização da esposa 
e dos filhos para exercer esse ministério. 
Após passarem por um curso de gradu-
ação na PUC-SP, com duração de cinco 
anos, cujo currículo contempla disci-
plinas de Filosofia e Teologia, além de 
formação paralela na Escola Diaconal e 
inserção ativa na vida pastoral de uma 
paróquia, são solenemente ordenados 
(desde que, nesta ocasião, tenham entre 

40 e 65 anos de idade, e, pelo menos, dez 
anos de vida matrimonial). O Arcebispo, 
então, os nomeia para diferentes serviços 
na Arquidiocese, particularmente nas 
paróquias.

Vale recordar que há, digamos assim, 
duas formas de diaconato: diaconato 
transitório e diaconato permanente. O 
diaconato transitório antecede a ordena-
ção sacerdotal e, portanto, se refere àque-
les que cumprem uma caminhada no se-
minário em vista de um dia se tornarem 
padres, razão pela qual, na nossa Arqui-
diocese, são chamados de diáconos se-

minaristas. Por sua vez, o diaconato per-
manente é destinado aos leigos casados, 
e possui esse nome porque aqueles que o 
exercem o fazem de forma permanente.  

O serviço da caridade, a pregação do 
Evangelho e a administração dos sacra-
mentos do Batismo e do Matrimônio são 
conferidos aos diáconos como parte de 
sua missão.

Resta exaltar aqui a dignidade deste 
ministério. Na Arquidiocese de São Pau-
lo, ele é de grande ajuda na evangelização 
da cidade. Meu irmão, aprofunde mais 
este tema com o seu pároco.

Você Pergunta
Como é feita a escolha dos diáconos permanentes?

PADrE CIDO PErEIrA
osaopaulo@uol.com.br

A Região Episcopal Brasilândia pro-
moveu no sábado, 18, a Assembleia de 
Comunicação Regional, primeira a ser 
realizada após o início da pandemia, 
sob a orientação de Dom Carlos Silva, 
OFMCap, com assessoria da coordena-
ção regional e do Padre Orisvaldo Car-
valho, Assistente Eclesiástico Regional 
da Pastoral da Comunicação (Pascom).

A atividade ocorreu na Comunida-
de São Francisco, da Paróquia Nossa 
Senhora do Retiro, Setor Pereira Bar-
reto, com a participação de mais de 70 
agentes de comunicação e padres atu-
antes em paróquias e comunidades da 
Região Brasilândia. 

Na abertura da assembleia, o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia comentou que “a comuni-
cação é a saúde de uma relação e quere-
mos uma Região cheia de saúde”. Dom 
Carlos Silva falou sobre a necessidade 
de rearticulação dos trabalhos, com a 
realização de diferentes movimentos 
nas paróquias e comunidades até se 
chegar à esfera regional. 

Na sequência, foi realizada uma me-
sa-temática sobre comunicação. Cleide 
Barbosa, jornalista da rádio 9 de Julho, 
apresentou um panorama da história da 
comunicação, lembrou que se comuni-

[BRASILÂNDIA] Na Paróquia Santa 
Cruz de Itaberaba, Setor Freguesia do Ó, 
foi realizada, entre os dias 5 e 14, a nove-
na em preparação ao dia da Exaltação da 
Santa Cruz de 2021, com o tema: “Quere-
mos encontrar Jesus como São José”. O oi-
tavo dia da novena contou com a celebra-
ção presidida por Dom Carlos Silva, OFM 
Cap, que destacou na homilia: “São José é 
sombra que caminha contigo; sombra do 
único Pai celeste; sombra que acompanha 
o Filho”. Em suas reflexões, o Padre Ede-
milson Gonzaga, Pároco, destacou: “Esti-
mulados pelo amor a São José, queremos 
implorar a sua intercessão e imitarmos as 
suas virtudes ao encontro de Jesus”. 

(por Katia Maderic)

[BRASILÂNDIA] No dia 14, o Setor 
Dom Paulo Evaristo homenageou o “Car-
deal da Esperança”, na data em que com-
pletaria 100 anos de vida. Uma missa, na 
festa da Exaltação da Santa Cruz, foi rea-
lizada na Paróquia Santo Antônio, na Vila 
Brasilândia, presidida pelo Cônego José 
Renato Ferreira, Pároco. Na ocasião, refle-
tiu-se sobre o legado deixado por Dom 
Paulo, no qual todos podem se inspirar 
para manter a fé viva e ter esperança em 
um país mais justo, uma sociedade mais 
igualitária, sem preconceitos e discrimina-
ções. Integram este Setor Pastoral as Paró-
quias São Francisco de Assis, Santa Terezi-
nha, Santo Antônio, São José Operário (do 
Jardim Damasceno), Nossa Senhora do 
Carmo, Santa Rita de Cássia e Bom Pastor.

(por Fabia Mara dos Santos Prado  
e Marcos Rubens Ferreira)

bRASILÂNDIA
Assembleia de comunicação mobiliza 
agentes de paróquias e comunidades

tAíSE COrtêS
COLABOrADOrA DE COMUNICAçãO NA rEgIãO

car é parte da essência humana, com o 
objetivo primordial de criar comunhão, 
estabelecer vínculos de relações, pro-
mover o bem comum, o serviço, como 
indicado no Diretório de Comunicação 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (Documento 99).

Padre Silvio Costa de Oliveira, Pá-
roco da Paróquia Nossa Senhora do 
Retiro, falou sobre a comunicação feita 
por Deus, que se comunica com a hu-
manidade por diferentes formas, tem 
sua essência feita de comunicação e “se 
somos a sua imagem e semelhança, nós 
também somos comunicadores”. Lem-
brou, ainda, que a palavra tem como 
objetivo provocar alguma reação e dis-
so decorre o compromisso com aquilo 
que é comunicado. 

O mediador da mesa-temática, Pa-
dre Reinaldo Torres, Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora das Graças, na Vila 
Carolina, relembrou o tema da Cam-
panha da Fraternidade de 1989 –“Co-
municação para a verdade e a paz” –, 
reforçando que todos devem ter o com-
promisso de ser bons comunicadores. 

Durante a assembleia, foi apresenta-
do um breve panorama da Pastoral da 
Comunicação na Região Brasilândia, a 
partir de dados coletados no primeiro 
semestre de 2021, quando foram reali-
zadas reuniões virtuais com os agentes 
de comunicação que responderam a 

um questionário específico. Na sequên-
cia, houve a discussão em grupos para 
análise do contexto setorial e, poste-
riormente, a partir das reflexões, foram 
apresentados os três principais desafios 
e suas respectivas propostas de ação.

Também foram eleitos os referen-
ciais dos setores que passarão a compor 
a coordenação regional. Como primei-
ra missão, farão um plano de ação da 
Pascom para 2022.

Na parte final do evento, o Padre 
Cilto José Rosembach, Pároco da Paró-
quia São José de Perus e vice-diretor da 
Associação Cantareira de Comunica-
ção, fez uma análise geral sobre os pon-
tos observados durante a assembleia. 
Ele sublinhou algumas urgências que 
foram mencionadas como articulação 
e partilha; formação em todas as di-
mensões; espiritualidade; produção; e 
investimento na pastoral, aspectos que 
possuem relação com os  documentos 
produzidos pela CNBB para a Pascom: 
Guia Nacional de Implantação da Pas-
toral da Comunicação e o Diretório de 
Comunicação da CNBB.

Por fim, Dom Carlos Silva fez o en-
vio dos comunicadores, abençoou-os 
e foi rezada a oração da Pascom. A as-
sembleia foi concluída com o propósito 
de melhorar o trabalho da Pastoral da 
Comunicação e estabelecer um cami-
nho de unidade.

Pascom Brasilândia

Pascom da Paróquia Santa Cruz de Itaberaba
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Os missionários da Aliança 
de Misericórdia estão em fes-
ta. No dia 14, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo, aprovou as consti-
tuições e o estatuto definitivo 
dessa associação privada de 
fiéis que tem a missão de pro-
pagar o amor misericordioso 
de Deus, sobretudo aos mais 
pobres.

Fundado no ano 2000, o 
movimento eclesial nasceu da 
inspiração dos missionários 
italianos Padre Antonello Ca-
deddu, Padre João Henrique 
Porcu e a Irmã Maria Paola do 
Cordeiro Imolado. Após terem 
contato com a realidade das 
pessoas em situação de rua de 
São Paulo, reuniram alguns lei-
gos para realizar um trabalho 
com o objetivo de restaurar a 
dignidade dessas pessoas.  

A Aliança de Misericórdia 
recebeu sua primeira apro-
vação temporária, em 2005, 
do então Arcebispo Metro-
politano, o Cardeal Cláudio  

vada de fiéis de direito diocesano e, no 
âmbito civil, como organização religio-
sa (leia o decreto ao lado).

 
CArISMA

Em síntese, o carisma da Aliança de 
Misericórdia é testemunhar a misericór-
dia de Deus, que transforma os peca-
dores em santos e anunciadores da sua  
misericórdia. 

“Nós anunciamos a misericórdia a 
todas as pessoas, de forma especial aos 
mais pobres, desejando que essas pesso-
as, tocadas por esse carisma, sejam trans-
formadas e também se tornem anuncia-
doras dessa misericórdia. Nós vamos às 
ruas, às favelas e aos bairros mais pobres 
ao encontro das pessoas que vivem uma 
situação de miséria para ajudá-las a res-
gatar a sua dignidade, para se tornarem 
homens e mulheres que também colabo-
rem na missão da Igreja e na construção 
de uma sociedade melhor”, explicou o 
Padre Rodrigo Custódio Andrade Ra-
mos, atual presidente da associação.

A Aliança de Misericórdia reúne ho-
mens e mulheres de diferentes estados de 
vida, como sacerdotes, leigos consagra-
dos pelo celibato, além de leigos solteiros 
e casados. Esses membros participam 
da associação em variados núcleos. O 
primeiro deles é a comunidade de vida, 
na qual os consagrados compartilham 
a experiência da vida comum em uma 
mesma casa, dedicados integralmente à 
missão.

Além disso, há os leigos que assu-
mem o carisma do movimento a partir 
da sua realidade local, como é o caso 
das famílias e jovens profissionais, parti-
cipando da vida das paróquias e outras 
atividades eclesiais. 

 
OrgANIzAçãO 

Irmã Maria Paola faleceu em 2009, 

vítima de câncer. Em 2015, os padres 
fundadores decidiram fazer uma transi-
ção da autoridade da comunidade ainda 
em vida para a atual presidência, que, 
além do Padre Rodrigo Custódio, conta 
com o Padre Evandro Henrique Torlai e 
a Irmã Mary de Calcutá.

Atualmente, a Aliança de Miseri-
córdia tem 10 mil membros espalha-
dos por 40 cidades do Brasil e em sete 
países.

O casal Ana Beatriz (Bia) e Fernan-
do Hauptmann conheceu a Aliança de 
Misericórdia em 1999, quando ainda era 
um sonho no coração dos fundadores. 
“Nós participávamos das reuniões do 
primeiro grupo, de cerca de dez pessoas. 
Ainda não compreendíamos bem o que 
estava acontecendo, mas já nos sentía-
mos atraídos para essa obra”, relatou Bia, 
que hoje é responsável pela gestão dos 
projetos da associação e seu desenvolvi-
mento institucional.

“Nós fomos como que gerados por 
esse carisma, fizemos uma forte experi-
ência do amor de Deus em nossas vidas 
e o desejo de propagar essa experiência 
para mais pessoas”, enfatizou a missioná-
ria, acrescentando que o que mais a atrai 
na associação é a missão de ser “ponte” e 
“elo” entre as pessoas. 

“A Aliança deseja unir os pobres e os 
ricos, o centro e a periferia, pois a miseri-
córdia de Deus alcança a todos”, comple-
tou Hauptmann.

 
MISSãO

Em São Paulo, uma das principais 
frentes de missão da associação é o 
trabalho pastoral realizado na Igreja 
Nossa Senhora da Boa Morte, templo 
histórico da cidade que permanece 
aberto 24 horas com celebrações, aten-
dimentos de fiéis e adoração perpétua 
ao Santíssimo Sacramento.

No centro da capital paulista, tam-
bém acontece o trabalho missionário 
com as pessoas em situação de rua, 
com destaque para a região conheci-
da como Cracolândia. O movimento 
possui, ainda, a Casa Restaura-me, no 
bairro do Brás, onde são atendidas dia-
riamente cerca de 450 pessoas em situ-
ação de rua.

A casa-mãe da associação está localiza-
da no sítio Botuquara, no extremo Noro-
este da cidade, onde acontece a formação 
dos jovens missionários e há um centro de 
evangelização para a realização de retiros 
e encontros. Nesse bairro, o movimento 
promove serviços de solidariedade para as 
famílias mais necessitadas.

Padre Rodrigo afirmou ao O SÃO 
PAULO que o reconhecimento defini-
tivo da Aliança de Misericórdia é um 
grande presente de Deus e da Arquidio-
cese de São Paulo. “Nestes 21 anos de 
existência, nosso carisma foi testado e 
provado. Esse reconhecimento definitivo 
é como um selo da Igreja que confirma 
sua autenticidade para continuar a reali-
zar a sua missão”, afirmou.

Hummes. Houve renovações em 
períodos seguintes, até que este ano, 
após passar por revisões, recebeu 
a aprovação definitiva do Cardeal 
Scherer como uma associação pri-

Aliança de Misericórdia recebe aprovação 
definitiva na Arquidiocese de São Paulo

FErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Membros da Aliança de Misericórdia com as constituições e o estatuto  
definitivo aprovado por Dom Odilo Pdro Scherer

Aliança de Misericórdia

Reprodução
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Criado em 2017, o projeto 
“Marmitas do Bem – Orar&A-
ção” é uma iniciativa liderada 
por Tatiana Barone, 41, tenente 
da Marinha do Brasil e cirur-
giã-dentista. Sensibilizada com 
o drama da fome das pessoas 
em situação de rua, ela decidiu 
produzir em casa as marmitas e 
entregá-las, pessoalmente, com 
a ajuda dos filhos, Leonardo, 
16, e Julia Ramires Barone, 13, 
e amigos voluntários.

Tatiana e os voluntários fa-
ziam a distribuição de marmi-
tas e kits alimentares na região 
da Sé, com o apoio da Pároquia 
São Francisco de Assis, locali-
zada no Largo de São Francis-
co, próximo à Faculdade de Di-
reito da USP, onde entregavam 
1,2 mil marmitas.

Por causa do crescente nú-
mero de pessoas em situação de 
rua na região da Luz e do Bom 
Retiro, o Museu de Arte Sacra 
de São Paulo (MAS), institui-
ção da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, e o Mosteiro da 
Luz abriram suas portas para 
apoiar o projeto.

A distribuição das marmi-
tas acontece no estacionamento 
das instituiçãos, localizado na 
Rua Jorge Miranda, 43, bem 
próximo à Avenida Tiradentes, 
às quintas-feiras, a partir das 
18h30.

SACIAr A FOME
Todo o alimento é prepara-

do por uma equipe de volun-
tários que colaboram com a 
tenente, figura bastante conhe-
cida pelas pessoas que habitam 
as ruas do centro da capital.

“Eles conhecem o meu 
carro e, quando chego, é emo-
cionante ver seus sorrisos. Es-
pontaneamente se organizam 
em filas, e a gratidão, expressa 
no olhar, reafirma que a ação 
é uma forma de levar, além de 
comida, esperança”, destacou 
Tatiana.

A inspiração para o nome 
da ação é uma junção de ora-
ção e ação. “Na fé está a base da 

‘Marmitas do Bem – Orar&Ação’: iniciativa
misericordiosa às pessoas em situação de rua
PROPOSTA é 
COMBATER A FOME 
E DAR ASSISTêNCIA 
àS PESSOAS EM 
VULNERABILIDADE 
SOCIAL DA REgIãO 
DA LUz E DO  
BOM RETIRO

rOSEANE WELtEr
ESPECIAL PArA O SãO PAULO

nossa atuação, como cristãos e filhos de 
Deus”, recordou a idealizadora.

O intuito da tenente é distribuir 600 
marmitas, semanalmente, no pátio do 
MAS. “Estamos migrando do Largo 
São Francisco para o novo espaço. Não 
importa o local. A vulnerabilidade e a 
fome, infelizmente, nestes tempos som-
brios, continuam a crescer e, lamenta-
velmente, é uma dura realidade que 
enfrentamos. Sinto como missão divi-
na contribuir com o pouco que posso”, 
afirmou à reportagem.

Ela conta que, além dos ingredien-
tes básicos, as marmitas são produzidas 
com pitadas de amor, generosidade, fé, 
doação, coragem, que brotam no cora-

maioria vive em condições abaixo da 
linha da dignidade; um bairro de mui-
tas ocupações; pessoas em situação de 
rua; jovens e adolescentes nas ruas e 
inebriados com a drogadição e famílias 
numerosas em condição subumana .

“É uma região muito carente e que 
necessitada de ações pontuais como 
a ‘Marmitas do Bem’. A distribuição 
das marmitas é fundamental frente 
ao crescente número de vulneráveis”, 
disse, alertando para a necessidade de 
gestos concretos de caridade para ali-
mentar quem está com fome.

Padre José Arnaldo destacou a 
urgência de políticas públicas capa-
zes de reverter essa situação. “A Igreja 

da dignidade”, afirmou Marçal, desta-
cando, ainda, que a parceria veio em um 
momento de pandemia, em que milha-
res de brasileiros perderam seu emprego 
e entes queridos que davam o suporte 
financeiro.

“Só quem está na linha de frente, 
atuando em prol do próximo, sabe a ur-
gência de unir esforços para amenizar o 
sofrimento dos mais afetados pela desi-
gualdade social”, pontuou.

SABOr E AMOr
João contou, entre uma garfada e ou-

tra, que a marmita é saborosa e nutriti-
va. “Na única refeição do dia, sinto que a 
comida é apetitosa e foi feita com amor”, 

ção dos voluntários e são escritas nas 
tampas das embalagens.

“Cada marmita leva um pouco da 
nossa essência e anseio de saciar a fome. 
Sinto que essa é uma missão que Deus 
plantou em meu coração e quero poder 
contribuir com quem precisa”, disse Ta-
tiana, frisando que, com a marmita, é 
entregue um kit de lanches, refrigerante 
e uma sobremesa.  

UNIDOS PELA SOLIDArIEDADE
De acordo com a Prefeitura de São 

Paulo, a partir de dados de 2019, mais de 
24 mil pessoas estão em situação de rua 
na cidade, mas este número aumentou 
com o avanço da pandemia e os impac-
tos econômicos por ela causados.

Padre José Arnaldo Juliano dos San-
tos, 70, Capelão do Mosteiro da Luz e 
Pároco da Paróquia São Cristóvão, res-
saltou a realidade de pobreza e extrema 
vulnerabilidade na região.

O Pároco sublinhou que o entorno é 
permeado por realidades distintas: gran-
de número de imigrantes bolivianos, pa-
raguaios e peruanos, sendo que a grande 

precisa ser voz ativa na luta por políticas 
públicas em vista de oferecer condições 
necessárias e básicas para a dignidade 
humana”, concluiu.

UNIãO DE ESFOrçOS
José Carlos Marçal, diretor executivo 

do MAS, assegurou que a parceria en-
tre o Museu, o Mosteiro e o ‘Marmitas 
do Bem’ é uma ação que gera esperança, 
aquece a solidariedade, conforta e reavi-
va o sentido da vida.

“A fome está gritante nas ruas da ca-
pital e no País. Basta ver o número de 
pessoas nas filas em busca de um prato 
de comida, elemento básico de sobrevi-
vência”, disse, ressaltando a importância 
da atuação do projeto social.

O MAS abraça a causa do proje-
to, oferecendo a infraestrutura (es-
paço, banheiros, segurança) e o su-
porte para o desempenho da ação 
com tranquilidade e sem violência ou 
qualquer intercorrência.

“Juntos somos mais fortes e, muito 
além de estender a mão, com um prato 
de comida, é um ato concreto de resgate 

afirmou. Ele que conhece Tatiana desde 
quando ela atuava na Praça da Sé. 

Paulo passava em frente ao MAS, viu 
a ação e, com o sorriso no rosto, agrade-
ceu o alimento do dia. “Deus coloca an-
jos em nossa vida para nos ajudar. Como 
é bom receber a comida”, disse, guardan-
do o kit de lanches para o café da manhã, 
do dia seguinte.

CONhEçA E PArtICIPE!
Para os que desejam contribuir com 

a causa, o MAS receberá doação de ali-
mentos não perecíveis durante todo o 
seu período de funcionamento ao públi-
co, portanto, de terça-feira a domingo, 
das 9h às 17h. 

O projeto “Marmitas do Bem – 
Orar&Ação” enfatiza os pedidos de itens 
como molho de tomate, macarrão, arroz, 
óleo, feijão, bolacha, leite, açúcar e tam-
bém itens de higiene pessoal.

Outra forma de colaborar é produzir 
as marmitas e às quintas-feiras, às 18h30, 
participar ou entregar aos voluntários no 
pátio do Museu, na Avenida Tiradentes, 
676, Luz.

Às quintas-feiras, as ‘Marmitas do Bem’ são distribuídas no pátio do Museu de Arte Sacra a pessoas em situação de vulnerabilidade social

Fotos: Tatiana Barone
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Pontualmente às 19h30, 
ouve-se no interior do templo 
e pelas ruas próximas o repi-
car do sino do alto da torre. 
Aos que estão na igreja, este é 
o sinal de que devem ficar em 
pé para rezar a Ave-Maria e 
acompanhar o comentário ini-
cial de mais uma das missas da 
matriz da Paróquia Nossa Se-
nhora da Expectação, no bair-
ro da Freguesia do Ó.

Na assembleia de fiéis, é 
possível ver famílias inteiras, 
filhos na companhia de pais 
idosos e alguns jovens. No 
altar-mor, a imagem de Nos-
sa Senhora do Ó está entre as 
de Sant’Ana e São Joaquim, e 
à frente do presbitério está a 
de Nossa Senhora das Dores, 
celebrada por toda a Igreja 
naquele 15 de setembro. Para 
os paroquianos, há mais uma 
razão para render graças a 
Deus: os 225 anos de criação 
da Paróquia. 

“Louvemos e bendigamos 
a Deus, porque Ele fez mo-
rada aqui na Freguesia do Ó”, 
afirmou no começo da missa 
o Padre Carlos Alves Ribeiro, 
Pároco. “Nós herdamos esta 
fé e somos gratos a todos os 
que por aqui passaram”, disse 
na homilia. “A Freguesia não 
pode se esquecer de que nas-
ceu da devoção mariana”, en-
fatizou. 

UMA DAS MAIS 
ANtIgAS DA CIDADE

A Paróquia Nossa Senhora 
da Expectação foi erigida em 
15 de setembro de 1796, quan-
do a então Rainha de Portugal, 
Maria I, decretou a tripartição 
da Freguesia da Sé, única cir-
cunscrição da Diocese de São 
Paulo até então, criando as 
Freguesias de Nossa Senhora 
da Penha de França e de Nossa 
Senhora do Ó. Naquele perío-
do, estava em vigor o regime 
do padroado e o império ti-
nha poder sobre a organização 
eclesiástica em Portugal e em 

Paróquia Nossa Senhora do Ó: 225 anos 
de testemunho cristão e de devoção mariana
UMA DAS IgREJAS 
MAIS TRADICIONAIS 
DA CIDADE Já FOI 
DESTRUíDA POR 
UM INCêNDIO E 
ADAPTOU AçõES 
PASTORAIS AO 
LONgO DAS 
DéCADAS

DANIEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

territórios sob seus domínios, como era 
o Brasil.

Em um artigo produzido por oca-
sião dos 225 anos da Paróquia, o Diá-
cono Permanente Benedito Camargo, 
que atua nesta comunidade paroquial, 
explica que a nomenclatura freguesia “é 
proveniente de uma deformação ou da 
má compreensão do termo Filii Eccle-
siae, aportuguesado; “Freguesia”, que é 
uma porção do povo de Deus – ‘Filhos 
da Igreja’ –, essa é uma forma de perten-
ça, hoje denominada de ‘Paróquia’”. 

Bem antes da oficialização da Paró-
quia, o catolicismo já era intenso naque-
las terras. No começo dos anos 1610, o 
bandeirante português Manuel Preto 
e a esposa, Águeda Rodrigues, que ali 
chegaram em 1580, construíram uma 
capela dedicada a Nossa Senhora da 
Esperança (Expectação). Não demorou 
muito para que a capela se tornasse “lu-
gar de encontro e de oração nas práticas 
devocionais dos seus habitantes. Ter um 
lugar para a oração possibilitou o au-
mento da fé e da esperança do povo. A 
caridade espalha-se, tornando aquele lu-
gar o centro de partilha e solidariedade”, 
escreve o Diácono Benedito Camargo 
no já referido artigo. 

Em razão das antífonas do breviário 
romano que eram recitadas na novena 

de Nossa Senhora da Esperança, ini-
ciadas com o vocativo “Ó”, a capela em 
poucos anos se tornou conhecida como 
a Capela de Nossa Senhora do Ó.

INCêNDIO E rECONStrUçãO
Construída próxima às margens do 

rio Tietê, a capela passou a apresentar si-
nais de deterioração na década de 1780, 
em razão da umidade. Assim, decidiu- 
-se pela construção de outro templo, em 
uma colina daquelas terras, o qual se 
tornou, em 1796, a matriz da Paróquia 
recém-criada, tendo como primeiro pá-
roco o Padre João Franco da Rocha.

Dias após a comemoração do cente-
nário, um incêndio destruiu completa-
mente a capela, em 22 de setembro de 
1896. “Relatos de época dão como causa 
do incêndio a zelosa atitude do sacristão 
que, no intuito de queimar uma colmeia 
de abelhas que se instalara na porta do 
templo, acabou por provocar a tragédia”, 
lê-se em um dos trechos do livro “200 
anos de Paróquia Nossa Senhora do Ó: 
1796-1996”, produzido pela comunidade 
paroquial na comemoração do bicente-
nário de fundação. 

Já no ano seguinte, uma comissão de 
moradores se mobilizou para viabilizar 
a construção de uma nova igreja, cuja 
pedra fundamental foi lançada em 9 de 

janeiro de 1898. A inauguração do atu-
al templo ocorreu em 27 de janeiro de 
1901, há 120 anos. 

“Graças ao trabalho dos habitantes 
do lugar, a construção foi erguida em 
três anos, tempo recorde para a época. 
Destaque nessa tarefa foi o trabalho dos 
animais utilizados na busca da água, 
trazida do rio Tietê, que possibilitou a 
construção do novo prédio. Mulas fo-
ram utilizadas. Como é sabido, esses 
muares, orientados em processo repeti-
tivo, passam a executar as tarefas, sozi-
nhos, e assim, iam ao rio e retornavam 
dele sem condutores, bastando ter al-
guém que colocasse a carga ao lombo e 
quem descarregasse”, escreve o Diácono 
Benedito Camargo.

Para a construção da nova igreja, 
famílias colaboraram financeiramente 
e terrenos que eram de propriedade da 
Paróquia foram vendidos para angariar 
verbas. “Não obstante a falta de recur-
sos do povo, que é sumamente religioso, 
presta ele seus serviços pessoais e, em 
grande número, tem concorrido com 
certos materiais, empenhando-se pela 
breve conclusão da nova igreja”, lê-se em 
uma carta de 24 de julho de 1898, envia-
da ao Núncio Apostólico do Brasil pelo 
Padre João de Freitas Monteiro e Vas-
concellos, então Pároco. 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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OrAçãO E EvANgELIzAçãO
Em 1904, surgiu na comuni-

dade o Apostolado da Oração, 
um dos primeiros grupos a atuar 
na nova matriz. Documentos de 
1927 indicam a presença tanbém 
da Irmandade Santíssimo Sacra-
mento, Pia União das Filhas de 
Maria, União Católica de Moços 
São Luiz Gonzaga, Associação 
dos Escoteiros Católicos e Gru-
po de Bandeirantes Católicas.

Entre as décadas de 1930 e 
1950, foram intensificados os 
grupos de Catequese e os mo-
mentos orantes no templo e nas 
casas. Em 1961, com a entroni-
zação da imagem do Beato San-
to Antônio de Categeró, a igreja 
passa a receber mais fiéis regu-
larmente, em especial no dia 18 
de cada mês, para as missas de-
vocionais ao Bem-Aventurados, 
as quais ocorrem ainda hoje. 

FEStA DO DIvINO ESPírItO 
SANtO

Uma das tradições na Pa-
róquia Nossa Senhora do Ó é 
a Festa do Divino Espírito, que 
acontece na Solenidade de Pen-
tecostes e que em 2021 comple-
tou 200 anos. 

“A responsável por levar a fes-
ta a Portugal foi a Rainha Isabel, 
esposa de Dom Diniz, que en-
tregou seu cetro e sua coroa ao 
Divino Espírito Santo, pedindo a 
paz para seu país, que estava em 
guerra. Vem daí a tradição de a 
família imperial se despojar de 
suas prerrogativas, destinando
-as a um local sempre ricamente 
ornamentado, onde ficam a ima-
gem do Divino Espírito Santo, o 
cetro e a coroa, simbolizando que 
é Dele, do Espírito Santo, o reina-
do durante a festa”, conta Maria 
Lúcia Miserochi de Oliveira Lins, 
uma das organizadoras da Festa 
do Divino na Paróquia. 

Anualmente é escolhido, por 
sorteio, o cortejo imperial: alfe-
res (porta-bandeira), capitão-do
-mastro e imperador. Há, ainda, 
os guardiões da bandeira, famí-
lias que, ao longo do ano, reali-
zam momentos de evangeliza-
ção pelo bairro, incluindo visitas 
às casas e hospitais.

INCIDêNCIA NO BAIrrO
Com a chegada do Cônego 

Noé Rodrigues, em 1966, os fiéis 
da Paróquia Nossa Senhora do 
Ó intensificaram a realização de 
gestos concretos de misericórdia.

A Obra Assistencial Nos-
sa Senhora do Ó e a Fundação 
Nossa Senhora do Ó, atualmente 
geridas pelos padres camilianos, 
surgiram na Paróquia e viabili-
zaram a construção do Hospital 
Nossa Senhora do Ó, que por 
décadas foi o único da região, 
bem como a manutenção de 
creches em comunidades caren-
tes. Iniciativas como a Feira das 
Nações, criada na época do Cô-
nego Noé, permitiam angariar 

Em 15 de setembro, no encerramento da missa em ação de gra-
ças pelos 225 anos da Paróquia Nossa Senhora do Ó, a vereadora 
Sandra Santana informou à comunidade paroquial que a Câmara 
Municipal aprovou a concessão da Salva de Prata em homena-
gem à igreja matriz por ocasião do jubileu de fundação e pelos 
200 anos da Festa do Divino Espírito Santo. A vereadora foi a pro-
ponente desta que é a mais alta honraria oferecida pelo Poder Le-
gislativo paulistano a instituições. Também é dela a autoria da lei, 
sancionada em julho deste ano pelo prefeito Ricardo Nunes, que 
cria o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz 
de Nossa Senhora do Ó.

recursos financeiros para a manutenção 
dessas atividades. 

Romano Iughetti, paroquiano desde 
1972, e um dos autores do livro do bicen-
tenário da Paróquia, recorda que o Cô-
nego sempre desejou que a comunidade 
não reduzisse suas ações à manutenção 
do templo. “A construção das creches, 
por exemplo, foi uma ideia do Cônego 
Noé ao perceber que havia muitos casais 
com filhos pequenos que precisavam tra-
balhar e não tinham com quem deixar as 
crianças”, afirmou Iughetti. 

O paroquiano, assim como Carlos 
Mikola, da equipe do conselho adminis-
trativo, e o Padre Carlos recordaram que 
foi o Cônego Noé, junto com o Diáco-
no Benedito Camargo e o senhor João 
Mota, que por primeiro se mobilizaram 
para que um dia o metrô pudesse che-
gar à Freguesia do Ó, algo que deve estar 
concretizado até 2025, com a inaugura-
ção da Linha 6 - Laranja. O Cônego foi 
pároco até abril de 1998 e morreu em 
2012, aos 95 anos de idade. 

rUMO à SANtIDADE 
Ao completar 225 anos, a Paróquia 

Nossa Senhora do Ó, de acordo com o 
Padre Carlos, conta tanto com paroquia-
nos que moram no próprio bairro quan-
to com outros que já não residem mais 
na Freguesia do Ó, mas continuam a par-
ticipar das missas e atividades pastorais. 

A transmissão da fé cristã e das tradi-
ções tem ocorrido entre as gerações, em-
bora haja o desafio, segundo o Pároco, de 

envolver mais os jovens nas iniciativas 
paroquiais.

A última turma de Catequese, inicia-
da antes da pandemia, teve 65 pessoas, 
que receberam o sacramento da primei-
ra Eucaristia este ano, de acordo com a 
catequista Márcia Regina de Oliveira 
Alves. Padre Carlos diz perceber a maior 
procura de adultos pelos sacramentos da 
Iniciação à Vida Cristã. Até o fim deste 
ano, por exemplo, cerca de 30 adultos 
serão crismados. O Sacerdote afirma que 
muitos deles passaram a ter maior con-
tato com a fé cristã assistindo às missas 
pela tevê, vendo conteúdos pelas mídias 
sociais e, ao se interessar em saber mais 
sobre a Igreja, decidiram-se pelo ingres-
so na preparação para o Batismo, pri-
meira Eucaristia e Crisma.

Entre os grupos com maior atividade 
na Paróquia, está o Encontro de Casais 
com Cristo (ECC), já em sua 94ª edição. 
“O ECC abre as portas para os casais e 
eles vão mergulhando em outros servi-
ços da comunidade”, comenta o Pároco. 
Também em expansão está o Terço dos 
Homens, que no último mês liderou uma 
iniciativa de arrecadação de alimentos, 
que resultou em 4 toneladas de itens.

Padre Carlos lembra que a doação de 
alimentos é uma prática recorrente dos 
paroquianos e não só diante de mobili-
zações especiais. “Todos os meses, aju-
damos diretamente 40 famílias e ainda 
conseguimos enviar alimentos para duas 
ou três paróquias da Região. Os paro-
quianos são bem sensíveis a isso. Neste 
tempo de pandemia, em nenhum mês 
faltaram alimentos para ajudar a quem 
mais precisa.”

rEStAUrO DO tEMPLO
Uma das campanhas permanentes 

da Paróquia é para o restauro do tem-
plo, que vem sendo feito conforme as 
recomendações técnicas, uma vez que 
a igreja matriz é tombada desde 1992 
pelo Conselho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico, Cultural 

e Ambiental da Cidade de São Paulo 
(Conpresp).

“Nós começamos o processo de res-
tauro porque o forro estava na iminência 
de cair, mas graças a Deus isso não acon-
teceu. Eu cheguei à Paróquia em 2012 e 
tínhamos R$ 80 mil em caixa, para uma 
demanda que custa mais de R$ 2 mi-
lhões”, recorda Padre Carlos.

Para angariar recursos, a equipe de 
restauro da Paróquia organizou rifas, 
carnês e foi à procura de doações, que 
permitiram, além da estabilização do 
forro, a pintura das paredes, o resgate de 
aspectos da arquitetura original, além 
de terem sido encontrados documentos 
e obras de arte que eram desconhecidos 
ou dados como desaparecidas. 

Em 13 de agosto de 2015, houve a 
missa de ação de graças pela conclusão 
do restauro do forro, vitrais superiores, 
cornijas e lustres centrais da igreja. Tam-
bém já se concluiu o restauro de toda a 
nave, das Capelas do Batismo, de Nossa 
Senhora das Dores, do Beato Santo An-
tônio de Categeró, além dos bancos. Ain-
da faltam ser restaurados o presbitério, a 
Capela do Santíssimo, o piso, as portas, a 
sacristia e a casa paroquial.

CENárIO DE NOvELA
Nas proximidades da matriz paro-

quial já foram gravados filmes, comer-
ciais e outras produções televisivas, in-
cluindo cenas da novela “O tempo não 
para”, que foi ao ar pela TV Globo entre 
julho de 2018 e janeiro de 2019, com um 
enredo que retratava, de modo fictício, a 
vida da família que fora a primeira pro-
prietária das terras da Freguesia do Ó.

“Na época da novela, muitos vieram 
conhecer a Paróquia por curiosidade. A 
novela acabou por divulgar o bairro. Ain-
da hoje, quando vou celebrar em algum 
lugar, falo que sou da Paróquia daquela 
novela sobre a Freguesia do Ó”, brinca 
Padre Carlos, lembrando que as grava-
ções, algumas no interior do templo, não 
interferiram nas atividades paroquiais. 

Arquivo pessoal

PArÓQUIA NOSSA SENhOrA 
DA EXPECtAçãO (DO Ó)
Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
s/n, Freguesia do Ó
Missas: segunda-feira, às 15h; de terça a sexta-feira, 
às 7h e 19h30 (na quinta-feira não há a missa à noite) 
domingo, às 7h, 9h, 11h e 18h. Todo dia 18, missas às 
7h, 15h e 18h30 em louvor ao Beato Santo Antônio 
de Categeró e Nossa Senhora do Ó
Telefones: (11) 3931-1898// (11) 3932-1702 
WhatsApp: (11) 93385-2734
Nas mídias digitais: Paróquia Nossa Senhora da 
Expectação do Ó



Aí na sua casa ou estabe-
lecimento, o que se costuma 
fazer com as garrafas de refri-
gerantes, cervejas ou vinho? 
As bebidas engarrafadas são as 
preferidas da grande maioria, 
mas, para o ecossistema, elas 
representam um risco.

Reciclar essas garrafas aca-
ba não sendo vantajoso para 
as empresas, e a decomposição 
total do vidro na natureza pode 
durar até 1 milhão de anos.

Pensando nisso, o Institu-
to Nacional de Preservação 
Ambiental (INPA), associação 
sem fins lucrativos, de Aqui-
dauana, no Mato Grosso do 
Sul, promove projetos sociais 
de proteção e preservação am-
biental e atua em várias frentes 
de ações, inclusive a recicla-
gem de materiais descartados 
no meio ambiente. 

Recentemente, o institu-
to começou a reaproveitar as 
garrafas de vidro, itens que se 
acumulam nos lixões, trans-
formando-os em lajotas.

rECICLAgEM
O projeto recolhe, diaria-

mente, de 400 a 1,5 mil quilos 
de garrafas de vidro naquela 
cidade. Uma ação colabora-
tiva dos membros do INPA, 
voluntários e catadores da 
cidade, gesto concreto que, 
além de colaborar com a na-
tureza, arrecada fundos para 
a manutenção dos trabalhos 
em prol do meio ambiente, 
emprega e capacita os cata-
dores da região.

Marcelo Torres Mendonça, 
42, é bombeiro civil, presiden-
te do INPA e coordenador do 
projeto de reciclagem das gar-
rafas de vidro. Em entrevista 
ao O SÃO PAULO, ele falou 
sobre a iniciativa e sua respon-
sabilidade social.

“Estamos no início do pro-
jeto, ainda de forma manual, 
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Itens descartáveis são usados para a 
produção de lajotas e camisetas
EM AqUIDAUANA 
(MS), gARRAFAS DE 
VIDRO E ITENS qUE 
IRIAM PARA O LIxO 
SãO RECICLADOS; 
INICIATIVA AJUDA 
A PRESERVAR O 
MEIO AMBIENTE 
E PERMITE A 
gERAçãO DE 
RENDA

rOSEANE WELtEr
ESPECIAL PArA O SãO PAULO

mas confiantes de que estamos no 
caminho certo: cuidar do planeta é 
responsabilidade de todo cidadão”, 
afirmou, ressaltando que toda ação 
colaborativa, hoje, é uma forma de 
cuidar do amanhã.

PrODUçãO
Após o recolhimento das garrafas, 

elas são quebradas e trituradas. Para 
a fabricação das lajotas, são usados 
uma porção de cimento, areia e o vi-
dro triturado. A mistura é colocada 
em uma fôrma que modela e dá con-
sistência à lajota.

No processo de produção de cada 
lajota, utiliza-se material equivalente 

de 300 a 400 garrafas de vidros descar-
tadas.

O coordenador enfatizou que o pro-
cesso de fabricação das lajotas ainda 
é manual, e que a meta é produzi-las e 
vendê-las para levantar fundos e, entre as 
ações, comprar o maquinário para agre-
gar na produção.

O objetivo do instituto é destinar as 
lajotas, a custo acessível, para a constru-
ção de casas, confecção de artefatos ar-
tesanais e abranger a construção civil da 
cidade, da região e expandir para o País.

O coordenador destacou que o vi-
dro triturado substitui o granilite (pedra 
brita). “A substituição mantém a mesma 
durabilidade da lajota normal e, sobre-
tudo, contribui para a diminuição da 
degradação ambiental frente à extração 
das britas”, disse.

FONtE DE rENDA
O dinheiro arrecadado com a venda 

das lajotas é revertido em renda às pessoas 
que trabalham na coleta desses resíduos e 
na manutenção dos projetos do instituto. 

“Com a aquisição dessas lajotas, a 
pessoa não só colabora com a natureza, 
como também no sustento de muitas 
famílias atendidas pelo INPA de Aqui-
dauana”, enfatizou Mendonça. 

O conhecimento na área de prote-
ção ambiental despertou em Mendonça 
a vontade de colaborar, de alguma for-
ma, com o cuidado ambiental da cidade 
onde mora, que é turística, considerada 
o Portal do Pantanal, e promover renda a 
partir dos descartáveis.

“Cuidar e promover ações de prote-
ção ambiental é a nossa missão”, ressal-
tou, destacando que a instituição é pio-
neira no recolhimento e destinação das 

garrafas de vidro no ramo da produção 
de lajotas, na região. 

Mendonça destacou, também, que a 
conscientização da população é muito 
importante na execução do projeto. 

“A educação ambiental nas escolas 
e nas famílias proporciona a percepção 
das pessoas de não jogar as garrafas no 
lixo e, assim, dar um destino correto e 
sustentável ao vidro, além de preservar a 
nossa casa comum”, explicou.

gArrAFAS PET EM CAMISEtAS
Outra ação em andamento no INPA 

de Aquidauana é a produção de camise-
tas, a partir de garrafa pet. 

Com o reaproveitamento das gar-
rafas plásticas, é possível confeccionar, 
além das camisetas, uniformes, calças 
jeans, bermudas entre outros itens.

Mendonça salientou que o instituto 
estabeleceu uma parceria com a pre-
feitura para a confecção dos uniformes  
escolares. 

“Junto com as escolas municipais, o 
projeto visa a impactar ainda mais! A 
aquisição dos uniformes pelos alunos 
onera muito [o orçamento familiar], e, 
com as camisetas a partir da reciclagem, 
o custo sai basicamente pela metade do 
preço”, ponderou.

O coordenador mencionou que cada 
camisa utiliza material equivalente a oito 
garrafas pet descartadas.

“A confecção é 50% reciclável e leva a 
mesma quantidade de algodão. Além de 
sustentável, a qualidade é a mesma das 
demais confecções”, afirmou Mendonça, 
contando que são essas ações que permi-
tem o descarte do material de maneira 
que não agrida a natureza e ainda cola-
bora com a instituição.

Garrafas de vidro que se acumulam em lixões estão sendo transformadas em lajotas por meio da iniciativa realizada no Mato Grosso do Sul

Fotos: Instituto Nacional de Preservação Ambiental/Divulgação
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Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 
no Brasil, semana a semana são registradas quedas nas 
quantidades de óbitos, novos casos e internações de-
correntes do coronavírus. No entanto, notícias sobre 
os efeitos adversos das vacinas e de mortes de pessoas 
já vacinadas ainda provocam receios em parte da po-
pulação. Por isso, O SÃO PAULO apresenta um painel 
informativo para esclarecer as dúvidas mais recorrentes.

 
EStá SUSPENSA A 
vACINAçãO PArA ADOLESCENtES? 

Na maioria dos estados, não. No dia 15, o Minis-
tério da Saúde recomendou que pessoas entre 12 e 
17 não fossem vacinadas contra a COVID-19, exceto 
aquelas com deficiência permanente, comorbidades 
ou privadas de liberdade. A pasta argumentou que 
este público, no geral, quando se contagia, tem evo-
lução benigna da doença, que os benefícios da vaci-
nação em adolescentes sem comorbidades ainda não 
estão claramente definidos e que a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) não recomenda a imunização de 
pessoas desta faixa etária. A decisão do Ministério foi 
criticada por especialistas em Saúde, e a maioria dos 
estados decidiu prosseguir com a vacinação, utilizan-
do o imunizante da Pfizer/Biontech, o único autori-
zado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para este público. 

 
OS ADOLESCENtES QUE Já SE 
vACINArAM COrrEM ALgUM rISCO?

Diferentes autoridades em Saúde, entre as quais a 
OMS, asseguram que não. No entanto, no dia 15 sur-
giu a informação de que uma adolescente de 16 anos 
morreu no estado de São Paulo após ter recebido a 
vacina da Pfizer. No dia 17, a Secretaria de Estado da 
Saúde, após análises técnicas, refutou essa possibili-
dade, ao afirmar que a causa provável do óbito foi a 
evolução da doença autoimune Púrpura Trombótica 
Trombocitopênica (PTT), sem relação com a aplica-
ção da vacina. A Anvisa já se reuniu com a Pfizer e 
apura o caso. Em nota, no dia 16, a agência reafirmou 
que até o momento, para todas as faixas etárias, “os 
benefícios da vacinação excedem significativamente 
os seus potenciais riscos”. 

Também a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
lembrou que crianças e adolescentes não estão imunes 
a desenvolver formas graves da COVID-19, devendo, 
assim, ser vacinadas, e recordou que o evento adverso 
mais grave identificado já verificado em quem rece-
beu o imunizante da Pfizer no Reino Unido e nos Es-
tados Unidos foi a miocardite/pericardite. “A maioria 
dos casos ocorreu em adolescentes do sexo masculino 

vacinação contra COvID-19: benefícios 
são maiores que os potenciais riscos

DANIEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

maiores de 16 anos e adultos jovens com menos de 
30 anos de idade, mais frequentemente após a 2ª dose 
da vacina. A maioria dos pacientes respondeu bem ao 
tratamento com rápida recuperação”, consta na nota 
da SBP.

 
QUAIS OS EFEItOS 
ADvErSOS MAIS COMUNS?

A OMS indica que os efeitos adversos, na maioria das 
vezes – “reações da vacina” –, são leves e moderados, tais 
como febre, dor no local da aplicação, dores musculares, 
fadiga, dor de cabeça, calafrios ou diarreia: “São sinais de 
que o sistema imunológico do corpo está respondendo 
à vacina, especificamente ao antígeno (uma substância 
que desencadeia uma resposta imunológica), e está se 
preparando para combater o vírus. Esses efeitos colate-
rais geralmente desaparecem por conta própria depois 
de alguns dias”.

ALgUMA ‘rEAçãO’ DA vACINA 
PODE LEvAr ALgUéM à MOrtE?

Embora cada organismo reaja de um modo à vaci-
nação, raríssimos são os registros de efeitos colaterais 
graves – como reações alérgicas ou anafilaxia (hiper-
sensibilidade à vacina), mas estes, quando ocorrem, se 
dão geralmente em poucos minutos após a aplicação, de 
modo que um manejo clínico de emergência é capaz de 
evitar óbitos. A OMS lembra, ainda, que nenhuma das 
vacinas aprovadas contém o vírus vivo, assim, ninguém 
irá adoecer com a COVID-19 por ter se vacinado. 

E POr QUE PESSOAS Já 
vACINADAS AINDA PODEM SE INFECtAr?

A imunização completa contra a COVID-19 só 
ocorre duas semanas após a pessoa ter recebido a 
2ª dose ou a vacina de dose única (no Brasil, apenas 
a da Janssen). Assim, conforme explica a OMS, “é 
possível que uma pessoa possa estar infectada com  
SARS-CoV-2 pouco antes ou depois da vacinação e 
ainda ficar doente com COVID-19. Isso porque a va-
cina ainda não teve tempo suficiente para fornecer 
proteção”. E mesmo alguém com o ciclo de imuniza-
ção completo pode se contagiar com o coronavírus e 
transmiti-lo, pois a vacina não impede o contágio, mas, 
sim, que a doença não evolua para quadros graves. “A 
função da vacina é evitar que você morra da doença. 
Contágio pode ocorrer, mas as formas da doença serão 
leves ou moderadas. Bom seria se a vacina evitasse que 
a pessoa se infectasse, mas uma vacina assim não existe 
para doença alguma. A imunização não é um ato que 
interessa só a você, mas também à sua família,  bairro 
e comunidade”, comenta o infectologista Jamal Sulei-
man, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

A INtErCAMBIALIDADE DE 
IMUNIzANtES trAz ALgUM rISCO?

Em razão da falta de imunizantes da AstraZeneca 
na primeira quinzena deste mês, o Ministério da Saúde 
autorizou a intercambialidade de vacinas: assim, quem 
recebeu a 1º dose da AstraZeneca pode receber como 2ª 
dose o imunizante da Pfizer. Com a liberação de novos 
lotes de vacinas pela Fiocruz na última semana, a inter-
cambialidade deixará de ser adotada. 

Essa “mistura de vacinas” não representa qualquer 
risco para a pessoa que as receber, mas a OMS reco-
menda que tal expediente só seja adotado em situações 
excepcionais. Em uma nota técnica do mês de julho, a 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) apontou 
que “considerando que todas as vacinas COVID-19 
objetivam a indução de resposta imune contra o mes-
mo antígeno, a proteína Spike (proteína S) do vírus  
SARS-CoV-2, é esperado que uma segunda dose de 
outra vacina seja capaz de induzir uma amplificação da 
resposta imune, sendo que a intercambialidade de vaci-
nas está fundamentada nos princípios básicos da imu-
nologia e já é descrita com outras vacinas. Com base 
neste conceito, alguns países adotaram a possibilidade 
de esquemas de intercambialidade de vacinas para si-
tuações específicas, como Alemanha, França, Suécia, 
Finlândia, Dinamarca e Noruega”.

 
ALgUMAS DAS vACINAS FOrAM 
PrODUzIDAS DE MODO ANtIétICO?

Esta tem sido uma dúvida recorrente entre os cris-
tãos, pois na etapa de desenvolvimento de dois dos 
imunizantes se utilizou linhagens celulares de um feto: 
na Oxford/AstraZeneca, a célula na qual o vírus foi in-
troduzido era de um feto abortado em 1973; e, no da 
Janssen, fez-se uso de uma célula de um feto de 18 se-
manas, morto em 1985. Em dezembro do ano passa-
do, a Congregação para a Doutrina da Fé declarou ser 
moralmente aceitável o uso de todas as vacinas contra a 
COVID-19 que tenham usado linhas celulares de fetos 
abortados há vários anos no seu processo de pesquisa e 
produção, e quem com elas for imunizado não coopera-
rá para a prática do aborto. No entanto, a Congregação 
enfatiza que “o uso lícito de tais vacinas não requer e 
não deve de modo algum implicar a aprovação moral 
da utilização de linhas celulares de fetos abortados. Por-
tanto, pede-se tanto às empresas farmacêuticas quanto 
às agências de saúde governamentais que produzam, 
aprovem, distribuam e ofereçam vacinas eticamente 
aceitáveis que não criem problemas de consciência”, res-
saltou, indicando, ainda, que pessoas que por razões de 
consciência se recusarem a receber vacinas produzidas 
em células de fetos abortados, devem “tomar medidas 
para evitar, por outros meios profiláticos e comporta-
mentos apropriados, se tornar veículos de transmissão 
do agente infeccioso”. 

 Fontes: Agência Brasil, g1, Anvisa, SBIm, Vatican News e revista Exame

governo do Estado de São Paulo
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cente decide trazer a obra cami-
liana a São Paulo, tendo a anuên-
cia de Dom Duarte Leopoldo e 
Silva, então Arcebispo Metropo-
litano. As primeiras ações foram 
o Hospital Umberto I, a Santa 
Casa de Misericórdia e a Capela 
de Nossa Senhora do Rosário de 
Vila Pompeia. 

Todos estes fatos serão reme-
morados neste ano jubilar, cujo 
encerramento está marcado para 
15 de setembro de 2022, com mis-
sa no Santuário Nacional de Nos-
sa Senhora Aparecida. 

Para celebrar com ardor mis-

sionário, resgatando a história dos 
Camilianos no mundo da saúde, 
“três cruzes peregrinas” passarão 
visitando as comunidades reli-
giosas dos Camilianos: paróquias, 
obras sociais, educacionais e as-
sistenciais, assim como a Grande 
Família Carismática Camiliana, 
com momentos orantes, euca-
rísticos, artísticos e ações sociais. 
Todas as iniciativas podem ser 
acompanhadas pelas platafor-
mas digitais – Facebook e Insta-
gram – da Província Camiliana  
(@camilianosbr).

(Com informações do Padre José Wilson, MI) 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou 
na terça-feira, 21, na abertura da 76ª Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), evento que anu-
almente reúne os chefes de Estado, na sede da entidade, em 
Nova York, nos Estados Unidos.

Bolsonaro listou o que considerou como avanços de 
seu governo: nenhum caso comprovado de corrupção, 
respeito à Constituição, valorização da família tradicional, 
recuperação da capacidade de lucro das estatais e uso do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para financiar obras no próprio Brasil e não mais 
em países comunistas. 

De acordo com o presidente, hoje o Brasil possui o 
maior programa de parceria de investimentos com a inicia-
tiva privada de sua história, tendo já sido contratados 100 
bilhões de dólares de novos investimentos, arrecadados 23 
bilhões de dólares em outorgas; leiloados 34 aeroportos e 
29 terminais portuários e firmados contratos privados para 
novas ferrovias na ordem de 6 bilhões de dólares. “Em nos-
so governo, promovemos o ressurgimento do modal fer-
roviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis 
fósseis e redução do custo Brasil, em especial no baratea-
mento da produção de alimentos”, afirmou. 

Bolsonaro enalteceu o fato de o Brasil ter uma “moder-
na e sustentável agricultura de baixo carbono que alimen-
ta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 
8% do território nacional”, afirmou que 83% da geração de 
energia do País é de fonte renovável, que 14% do territó-
rio nacional é destinado a reservas indígenas, onde “600 
mil índios vivem em liberdade e cada vez mais desejam 
utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades”. 
Também apresentou o dado de que em agosto houve re-
dução de 32% no desmatamento da Amazônia comparado 
ao mesmo mês de 2020. Essa informação diverge da apre-
sentada pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), 
do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônica 
(Imazon), segundo o qual foram desmatados 1.606 km² da 
floresta em agosto, um aumento de 7% em comparação ao 
ano passado.

Ainda em seu discurso, o presidente da República disse 
que o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra 
o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de 
Intolerância, apontou a família tradicional como funda-
mento da civilização e ressaltou que “a liberdade do ser hu-
mano só se completa com a liberdade de culto e expressão”. 

Bolsonaro lamentou as mortes por COVID-19 no Bra-
sil e no mundo desde o começo da pandemia e destacou 
que seu governo sempre se empenhou em “combater o ví-
rus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma 
responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown 
deixaram um legado de inflação, em especial, nos gêneros 
alimentícios no mundo todo”. Mencionou, ainda, a política 
de auxílio emergencial, que beneficiou 68 milhões de pes-
soas em 2020, ano que, apesar da pandemia, foi encerrado 
com mais empregos formais que em 2019. 

O presidente da República destacou que 90% da po-
pulação adulta do País já recebeu ao menos a 1ª dose 
da vacina contra o coronavírus. “Apoiamos a vacinação, 
contudo o nosso governo tem se posicionado contrário 
ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacio-
nada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a 
autonomia do médico na busca do tratamento precoce, 
seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de 
Medicina [...] Não entendemos porque muitos países, 
juntamente com grande parte da mídia, se colocaram 
contra o tratamento inicial”, comentou, antes de concluir 
o discurso, enfatizando que “o Brasil vive novos tempos. 
Na economia, temos um dos melhores desempenhos en-
tre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilida-
de externa e, hoje, se apresenta como um dos melhores 
destinos para investimentos”. 

Fontes: g1, UOL e Agência Brasil

Em discurso na ONU, 
Bolsonaro fala das 
potencialidades 
brasileiras

Camilianos iniciam comemorações por 
100 anos de presença no Brasil

Marcha pela vida será 
presencial em 3 de outubro

A Marcha pela Vida voltará a 
acontecer presencialmente este 
ano, no dia 3 de outubro, a partir 
das 9h no Pateo do Collegio, com 
término às 11h, na Praça da Sé, 
seguida de missa presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, na Cate-
dral da Sé. 

Em razão da pandemia de CO-
VID-19, a edição do ano passado 
aconteceu virtualmente, no forma-
to de um programa de televisão. 

A Marcha pela Vida, iniciativa 
popular de manifestação cívica e 
espontânea, aconteceu pela pri-
meira vez em 2018, como respos-
ta às tentativas de setores políticos 
que tentavam legalizar o aborto 
em vários países da América Lati-
na. A proposta é sempre enfatizar 
que as duas vidas são invioláveis: 
a da mãe e a do bebê em gestação, 
o nascituro. 

A Marcha deste ano marcará a 
abertura da Semana Nacional da 
Vida, e tem como tema “8 de ou-
tubro – Dia do Nascituro (criança 

Reprodução

a nascer): toda criança é um dom, 
tem direitos e dignidade”. Ou-
tras informações sobre a Marcha 
podem ser obtidas pelo e-mail  
marchapelavidabrasilsp.2021@
gmail.com.

Entre os dias 1º e 9 de outubro, 

serão realizadas diversas ações no 
País. A Diocese de Presidente Pru-
dente (SP) realizará palestras em 
forma de lives, com palestrantes in-
ternacionais    e    bispos    brasilei-
ros, transmitidas    pelo    Facebook    
e    YouTube (dioceseprudente). 

No dia 15, com uma missa na 
Paróquia Nossa Senhora do Rosá-
rio de Pompeia (foto), na Região 
Sé, teve início a comemoração do 
Ano Jubilar dos Camilianos no 
Brasil. Presidiu a celebração o Pa-
dre Antônio Mendes, Provincial 
dos Camilianos.

Em 15 de setembro de 1922, 
os primeiros religiosos da “Cruz 
Vermelha” desembarcaram no 
Rio de Janeiro, porém a fundação 
camiliana no Brasil começou no 
Hospital Civil de Pádua, na Itá-
lia, quando o Padre Teófilo San-
son, da Arquidiocese de Mariana 
(MG), adoeceu no país europeu 
e foi assistido pelos Camilianos. 
Encantado com a assistência re-
ligiosa que estes prestavam aos 
enfermos, falou a Dom Silvério 
Gomes Pimenta, então Arcebis-
po de Mariana, sobre a possibili-
dade de uma fundação camiliana 
na cidade, e o Prelado oficializou 
o pedido em uma carta de 23 de 
março de 1922. Ambos faleceriam 
antes da chegada dos primeiros 
Camilianos – quando os Padres 
Inocente Radrizzani e Eugênio 
Dallagiacoma desembarcassem 
no Rio de Janeiro e dali fossem 
para Mariana.

Tempos depois, Padre Ino-

Karine de Souza Lima
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www.osaopaulo.org.br
Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir, 
algumas notícias e artigos publica-
dos recentemente.

Dom Odilo: ‘Estejamos unidos 
e rezemos sempre pelo Papa’
https://cutt.ly/NEg7QQr

Médicos já usam plasma 
convalescente para tratar 
pacientes com COVID-19
https://cutt.ly/nEg7A2x

Um milhão de crianças 
rezam o Terço por um 
mundo melhor
https://cutt.ly/yEg50Gt

Migrantes e Refugiados: 
Campanha “Eu não, nós” 
é lançada
https://cutt.ly/kEg5ZC6

Papa envia mensagem 
à conferência sobre a 
proteção de menores
https://cutt.ly/PEg6wat

Pastoral da Saúde promove 
seminário sobre políticas 
públicas e em defesa do SUS
https://cutt.ly/7EhqUmI

A Comissão Episcopal Pastoral para 
a Cultura e a Educação da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e a Associação de Dirigentes Cristãos 
de Empresas (ADCE Brasil) realizaram,  
no dia 11, o XIII Encontro de Diálogos 
Bispos e Empresários.

O evento, realizado na modalidade 
on-line, teve como tema: “Por que preci-
samos da Economia de Francisco?”, e as 
reflexões se concentraram sobre o papel 
dos empresários para um sistema mais 
justo, digno e humano.

Entre os participantes estavam o Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo; Dom Walmor Oliveira Aze-
vedo, Presidente da CNBB; e Dom João 
Justino de Medeiros Silva, Presidente da 
Comissão Pastoral para a Cultura e a 
Educação da CNBB.

O evento foi aberto com um momen-
to de oração conduzido por Dom Odilo, 
que meditou sobre o Evangelho do dia  
(Lc 6,43-49), no qual Jesus afirma que toda 
árvore é reconhecida pelos seus frutos e 
compara aqueles que ouvem sua palavra e 
a colocam em prática àqueles que constro-
em a casa alicerçada sobre a rocha.

“Jesus fala de projetos e empreen-
dimentos que devem ter base sólida e 
plantas que produzem frutos segundo 
a sua natureza... É missão de todos os 
cristãos, de todos os empreendimentos 
que tenham inspiração na fé e na mo-
ral cristã a produzirem bons frutos e, ao 
mesmo tempo, tenham projetos sólidos, 
alicerçados em Cristo”, afirmou o Carde-
al Scherer.

 
ECONOMIA DE FrANCISCO

Em seguida, o Arcebispo de São Pau-
lo propôs uma reflexão a partir de um 
trecho da mensagem do Papa Francisco 
aos jovens participantes do encontro in-
ternacional “A Economia de Francisco”, 
realizado em novembro de 2020, em As-
sis, na Itália.

“Precisamos de uma mudança, que-
remos uma mudança, procuramos uma 
mudança. O problema surge quando 
nos damos conta de que, para muitas 
das dificuldades que nos afligem, não 
temos respostas adequadas e inclusivas; 
pelo contrário, sofremos de uma frag-
mentação na análise e no diagnóstico 
que acaba por bloquear todas as soluções 
possíveis. Afinal, falta-nos a cultura ne-
cessária para permitir e estimular a aber-
tura de diferentes visões, baseadas num 
tipo de pensamento, política, programas 
educacionais e até de uma espiritualida-
de que não se deixe fechar numa única 
lógica dominante”, afirmou o Pontífice, 
na ocasião. 

O Presidente da CNBB sublinhou a 
importância do diálogo entre o episco-
pado, os empresários cristãos, particu-

Bispos e empresários 
refletem sobre a economia
à luz da fé e da caridade

FErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

larmente em um tempo difícil como o 
atual, em que o Papa Francisco indica 
a necessidade de uma economia que 
promova a vida e a dignidade humana. 
“Crises econômicas são crises éticas e, 
portanto, um enorme desafio para todos 
nós, especialmente para os empresários”, 
ressaltou Dom Walmor.

 
DESENvOLvIMENtO 
SUStENtávEL

Em um dos painéis, a executiva Grá-
cia Fragalá, vice-presidente do Con-
selho Superior de Responsabilidade 
Social e diretora titular do Comitê de 
Responsabilidade Social da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), destacou os objetivos de desen-
volvimento sustentável (ODS) e metas 
para erradicar a pobreza e promover 
a vida digna para todos, indicados na 
agenda 2030 da ONU.

“São objetivos e metas claras, para 
que todos os países adotem, de acordo 
com suas próprias prioridades, e atuem 
no espírito de uma parceria global que 
orienta as escolhas necessárias para me-
lhorar a vida das pessoas, agora e no fu-
turo”, explicou Grácia.

A executiva reforçou que as empre-
sas têm grande poder de influência e 
transformação por serem formadoras 
de pessoas e mentalidade. “Nós, como 
empresários, contribuímos de forma 
individual com nossos colaboradores... 
Nós abrigamos famílias, estimulamos 
sonhos e os tornamos realidade, geran-
do trabalho e renda. Mas também gera-
mos externalidades, podemos impactar 
o meio em que vivemos”, afirmou Grá-
cia, reforçando que a paz social, a soli-
dariedade e a nova economia almejada 
pelo Papa dependem de atitudes concre-
tas do empresariado, especialmente dos 
cristãos.

 
DESAFIOS

Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebis-
po de Campo Grande (MS), destacou 
alguns aspectos indicados pela Econo-
mia de Francisco, como a centralidade 
da dignidade do trabalho; a superação 
da cultura do descarte que atinge tanto 
os jovens quanto os idosos; a superação 
da desigualdade social que também gera 
violência.

“Esses desafios são tão grandes que 
só conseguiremos enfrentar se realmente 
unirmos esforços... Que a dignidade da 
pessoa humana passe a fazer parte estru-
tural dos projetos, das políticas públicas 

e do trabalho que cada um desenvolve”, 
enfatizou Dom Dimas. 

 
EMPrESA COM vALOrES

O presidente da Uniapac América 
Latina, Sérgio Cavalieri, destacou o es-
forço da entidade e dos bispos para a im-
plementação de formações sobre a Dou-
trina Social da Igreja para os empresários 
e empreendedores no Brasil.

Nesse sentido, foi idealizado o pro-
grama Empresa com Valores, que nasceu 
do diálogo entre a ADCE e a CNBB, para 
promover nas dioceses, paróquias e comu-
nidades grupos de reflexão e vivência, por 
meio dos quais os participantes possam 
trocar experiências, discutir e estudar so-
bre os conceitos práticos da responsabili-
dade social, tendo como foco o ser huma-
no a partir do ensinamento social cristão.

“Esse diálogo é fundamental para en-
contrarmos caminhos para a responsabi-
lidade social a partir dos valores da Dou-
trina Social da Igreja, e respostas novas 
para que o desenvolvimento integral seja 
a grande pauta [...].  Falamos de economia 
à luz da fé e da caridade”, completou Dom 
Walmor, recordando que Santo Inácio de 
Antioquia dizia que “o princípio da vida 
é a fé, e a caridade é o seu cume; a união 
das duas virtudes tornada unidade leva o 
homem de Deus à perfeição”.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Com uma missa solene 
na Catedral da Sé, no dia 14, 
festa litúrgica da Exaltação da 
Santa Cruz, a Arquidiocese 
de São Paulo celebrou a ação 
de graças pelos 100 anos do 
nascimento de seu 5º Arcebis-
po, o Cardeal Paulo Evaristo 
Arns (1921-2016).

A Eucaristia, que abriu 
o ano de comemorações do 
centenário de Dom Paulo, foi 
presidida pelo Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo. Entre os diversos 
bispos concelebrantes esta-
va Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, Arcebispo de Belo 
Horizonte (MG) e Presiden-
te da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
além de diversos padres, mui-
tos deles ordenados por Dom 
Paulo.

Também participaram da 
celebração familiares e ami-
gos do Cardeal Arns, autori-
dades civis e militares.

 
hOMEM DA ESPErANçA

“Comemoramos o cente-
nário do Cardeal Paulo Eva-
risto Arns e estamos aqui para 
recordá-lo, como um dom 
que Deus concedeu à huma-
nidade e, particularmente, à 
Igreja e à comunidade de São 
Paulo. Entre os muitos aspec-
tos da pessoa e da ação de 
Dom Paulo, desejo lembrar 
que ele foi um homem de es-
perança, e seu serviço à Igreja 
e à comunidade humana teve 
sempre a marca da esperança, 
ainda que a cruz fosse pesada 
para ele e para o povo”, afir-
mou Dom Odilo, na homilia.

O Cardeal Scherer recor-
dou que o lema episcopal de 
seu predecessor – “De espe-
rança em esperança” – foi ins-
pirado na Palavra de Deus e 
serviu de orientação para sua 
vida e ação episcopal.

“Em 1970, com apenas 
quatro anos de episcopado, 
ele foi nomeado Arcebispo de 
São Paulo pelo Papa Paulo VI, 
que lhe conferiu o pastoreio 
de toda a metrópole paulista-

‘O Cardeal Arns foi um dom que Deus 
concedeu à Igreja e à humanidade’
AFIRMOU DOM 
ODILO SCHERER 
EM MISSA PELO 
CENTENáRIO DE 
SEU PREDECESSOR, 
DOM PAULO

FErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

na. Na mesma época, São Paulo e o Brasil viveram anos difíceis, du-
rante os quais Dom Paulo, com destemor e paciência, indicou cami-
nhos de esperança e superação. Diante das situações aviltantes para 
a dignidade humana, ele se empenhou na realização de pequenas e 
grandes esperanças das comunidades da periferia urbana e do povo 
empobrecido”, lembrou o Arcebispo.

Dom Odilo sublinhou que as esperanças do Cardeal Arns para o 
povo e para a Igreja continuam a valer nos tempos atuais. “Dom Paulo 
queria uma Igreja ao lado dos pobres e dos que sofrem, testemunhan-
do o amor misericordioso de Deus e a dignidade de cada pessoa, ama-
da por Deus e pela qual Jesus morreu na cruz. O Papa Francisco nos 
chama a sermos uma ‘Igreja em saída missionária’, qual ‘hospital em 
campo de batalha’ ao lado dos feridos e caídos, e também comprome-
tidos no cuidado da casa comum e na fraternidade da grande família 
humana”, acrescentou.

 
SACErDOtE,  
MEStrE E PAStOr

No início da missa, o Cônego Antônio Aparecido Pereira, membro 
da comissão arquidiocesana para o centenário, apresentou um histórico 
do Cardeal Arns, no qual destacou as diferentes dimensões de sua vida 
como sacerdote, mestre e pastor.

Cônego Aparecido também ressaltou o testemunho e a coragem 
com os quais Dom Paulo enfrentou os momentos difíceis do regi-
me militar que marcaram parte de seu arcebispado em São Paulo, e 
afirmou que “viveu profundamente as três virtudes teologais: fé, es-
perança e caridade. Sua fé e o seu amor incrível a Deus e ao próximo 
fez dele o homem da esperança”.

“É preciso dizer o quanto Dom Paulo Evaristo Arns amou São 
Paulo Apóstolo, amou São Paulo, a Arquidiocese, São Paulo es-
tado, São Paulo cidade. Enganam-se aqueles que enxergam em 
Dom Paulo apenas uma figura pública. Não! Não! Não! Ele foi 
um homem de Deus; um homem de oração; um homem animado 
por profunda mística; homem de Deus que diariamente tomava o 
Cristo presente na mesa do altar. E foi esta mística que fez dele o 
sacerdote, o mestre, o pastor, o Cardeal da Esperança, dos Direi-
tos Humanos, da Defesa dos Pobres”, completou o Cônego. 

Acesse todos os conteúdos sobre o centenário de Dom Paulo em:   
https://osaopaulo.org.br/dom-paulo.

AgENDA DE COMEMOrAçõES 
NOvA SérIE

Dom Paulo: Irmão dos Pobres | Apresentação
Em comemoração do 1º Centenário de Nascimen-
to de Dom Paulo Evaristo Arns, a TvFranciscanos 
apresenta uma série de vídeos sobre a vida deste 
“Incansável Homem da Esperança”. Frei Gustavo 
Medella, Vigário Provincial, narra alguns fatos da 
vida do Irmão dos Pobres. Os novos episódios irão 
ao ar nos dias 14 de cada mês, até setembro de 
2022, como uma das ações deste ano jubilar.
Acompanhe na #TvFranciscanos:  
https://tinyurl.com/yje86dd9.

 
MOStrA CULtUrAL
Realizada no Memorial Corinthians, a mostra re-
úne livros, reportagens e fotografias do Cardeal 
brasileiro, que era um corintiano fanático - uma de 
suas obras é o livro “Corintiano, graças a Deus!”.
A mostra estará aberta ao público de 18/09 até 
31/10. O Memorial Corinthians fica aberto de terça 
a sexta-feira das 10h às 17h, e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 16h.

 
EXPOSIçãO FOtOgráFICA
A Basílica Menor de Sant’Ana realizará uma expo-
sição fotográfica, a partir de 28 de outubro. A mis-
sa que marcará a abertura do evento será às 10h, 
presidida pelo Cardeal Scherer, Arcebispo Metro-
politano.
Com curadoria dos professores doutores Padre 
José Roberto Abreu de Mattos e Padre José Ulisses 
Leva, a exposição visa a contemplar, por meio de 
registros fotográficos de diferentes épocas, não só 
a história de Dom Paulo, que é marcada pela defe-
sa e liberdade dos direitos humanos, como tam-
bém relembrar a sua humanidade. Compreender 
a dinamicidade na eclesiologia de Dom Paulo Eva-

Dom Odilo Scherer diante do túmulo de Dom Paulo Evaristo Arns na cripta da Catedral da Sé; ‘Cardeal da Esperança’ morreu em 2016, aos 95 anos

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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rEPErCUSSãO DO 
CENtENárIO NA MíDIA
Folha de S. Paulo
Dom Paulo Evaristo Arns comple-
ta 100 anos, pois sobrevive como 
exemplo dos direitos humanos

Portal UOL
Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal 
da resistência à ditadura, faria 
100 anos

SP1 (tv globo)
Centenário de Dom Paulo Evaristo 
Arns
‘Cardeal da Esperança’ completa-
ria 100 anos hoje

Canção Nova Notícias
Igreja celebra o centenário de 
Dom Paulo Evaristo Arns

Jornal da Cultura (tv Cultura)
Dom Paulo Evaristo Arns: inspira-
ção dentro e fora da Igreja

 (Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

NA DIOCESE DE CrICIÚMA (SC)
Em comemoração do centenário de nas-
cimento de Dom Paulo Evaristo Arns, a 
Diocese de Criciúma (SC) realizou no dia 
13 uma live, em parceria com o Instituto 
Arns e a Pastoral da Criança. O “Cardeal 
da Esperança” nasceu em 14 de setembro 
de 1921, no município de Forquilhinha, 
na área de abrangência da Diocese. Lilian 
Arns, sobrinha de Dom Paulo, participou 
do encontro on-line diretamente da Paró-
quia Sagrado Coração de Jesus, localizada 
naquela cidade, e leu um relato escrito 
pelo tio falecido em 2016: “Forquilhinha 
me fez filho de Deus e me abriu todas as 
portas para ser sacerdote, bispo, arcebis-
po, cardeal e amigos dos mais pobres do 
mundo”, escreveu. O Cardeal Odilo Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, também este-
ve no encontro. A íntegra da notícia pode 
ser lida no site do O SÃO  PAULO, no link a 
seguir: https://cutt.ly/jEdHmjQ.

NA PUC-SP
Por ocasião dos centenários de nasci-
mento de Dom Paulo Evaristo Arns (1921-
2016) e do educador Paulo Freire (1921-
1997), a Comissão Pró-Centenário Dom 
Paulo Evaristo Arns, em parceria com a 
PUC-SP e diversas outras entidades, rea-
lizou no dia 14 a entrega do Prêmio Dois 
Paulos, homenageando personalidades 
de diferentes campos de atuação que tra-
balharam diretamente com o “Cardeal da 
Esperança” e/ou o educador Paulo Freire, 
ou que expressam em suas ações os ideais 
que difundiram.  Na abertura das ativida-
des, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano e Grão-Chanceler 
da PUC-SP, comentou que os legados de 
ambos estão em seus exemplos de vida, 
escritos e posicionamentos que tiveram, 
e que celebrar o centenário de seus nas-
cimentos é ocasião para que as memórias 
do que fizeram não sejam perdidas ao lon-
go do tempo.

Uma sessão solene na Câmara 
Municipal de São Paulo na segunda- 
-feira, 20, recordou o centenário de 
nascimento do Cardeal Paulo Evaris-
to Arns (1921-2016). 

A homenagem foi proposta pelo ve-
reador Toninho Vespoli (PSOL) e entre 
os convidados estavam o Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo Metropoli-
tano de São Paulo; Padre Julio Renato 
Lancellotti, Vigário Episcopal para a 
Pastoral do Povo da Rua; Margarida 
Genovois, ex-presidente da Comissão 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo; Célia Leme, articuladora das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
na Região Episcopal Brasilândia; e Pau-
lo Pedrini, coordenador arquidiocesa-
no da Pastoral Operária.

O proponente da sessão solene 
ressaltou que a comemoração do cen-
tenário de Dom Paulo é uma oportu-
nidade de reflexão sobre seu papel na 
sociedade, especialmente  no empe-
nho pela promoção da dignidade hu-

mana e por uma sociedade mais justa 
e democrática.

 
PESSOA EXtrAOrDINárIA

“Dom Paulo era uma pessoa ex-
traordinária, que fez a sua parte no 
momento certo”, afirmou o Cardeal 
Scherer, sublinhando que Dom Paulo 
iniciou seu ministério episcopal logo 
após o término do Concílio Vaticano 
II, que trouxe para a Igreja um “ar fres-
co de esperança”.

 Dom Odilo observou que, na so-
ciedade, contudo, os ares eram menos 
esperançosos, com o regime militar 
que endurecia cada vez mais no Brasil, 
e o Cardeal Arns tomou a posição de 
luta pela volta da normalidade demo-
crática no País.

“Nas suas lutas, Dom Paulo era ani-
mado por forte esperança de superação 
da situação”, completou o Arcebispo, 
chamando a atenção para a grande ca-
pacidade de liderança de Dom Paulo, 
que inspirou a muitas outras  pessoas 

a se empenharem na transformação da 
sociedade.

 
INSPIrADOr

Margarida Genevois se referiu ao 
Cardeal Arns como um “pai, inspirador 
e professor”. Em suas viagens internacio-
nais para buscar apoios para projetos e 
iniciativas da Comissão Justiça e Paz, ela 
constatou o respeito e a admiração que 
a comunidade internacional tinha pelo 
Cardeal Arns. “O nome de Dom Paulo 
abria portas. Todos queriam saber mais 
sobre ele e admiravam sua capacidade de 
enfrentar situações tão difíceis”, contou, 
completando que “todos os que traba-
lhavam com ele cresciam, tornavam-se 
melhores e mudavam o modo de ser”.

“Dom Paulo sempre nos ensinou a 
ver onde a cidade chora, a ver as feridas 
da cidade”, afirmou o Padre Julio Lan-
cellotti, ressaltando a sensibilidade pas-
toral do então Arcebispo pelas pessoas 
mais sofridas, em especial os pobres e 
doentes.  (FG)

vereadores de São Paulo homenageiam Dom Paulo
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Diocese de Criciuma

Reprdução

risto Arns também é um dos objetivos 
da exposição.
A Basílica está localizada na Rua Volun-
tários da Pátria, 2.060, no bairro de San-
tana. A entrada será gratuita.

 
MEMÓrIA NA EDUCAçãO
Na semana Teológica 2021, da Faculda-
de de Teologia da PUC-SP, de 18 a 22 de 
outubro, haverá um dia dedicado ao le-
gado de Dom Paulo no campo da Edu-
cação. A lembrança será no dia 20/10.

LIvE 
‘Dom Paulo, pessoa de fé sem frontei-
ras’ 
24/10, 17h, organizada pelo Cônego 
José Bizon

SESSãO SOLENE
Na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo
22/11, 19h, organizada pelo deputado 
Paulo Fiorilo

 (Colaborou: Julia Cabral)
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Antes que o Papa Francisco 
partisse para a Hungria e a Eslo-
váquia, em sua primeira viagem 
internacional desde a cirurgia 
intestinal, em julho, muito se 
especulava sobre o tom político 
que ele poderia adotar em seus 
discursos.

No Leste Europeu marcado 
pelo período de ocupação nazis-
ta e comunista, misturam-se reli-
gião e política. Se olharmos, po-
rém, sob esse viés sua passagem 
por lá, entre os dias 12 e 15, há 
que se notar que o Papa se con-
centrou na crítica à instrumenta-
lização política da religião – e não 
na condenação deste ou daquele 
movimento específico.

Lendo a visita além da polí-
tica, Francisco estendeu a mão 
aos membros da comunidade 
judaica e identificou na violência 
contra a dignidade humana um 
atentado contra o nome de Deus.

UM DIA EM BUDAPEStE
Sua rápida passagem pela 

Hungria, apenas para celebrar a 
missa de encerramento do 52º 
Congresso Eucarístico Interna-
cional, no dia 12, em Budapes-
te, levou muitos observadores 
a questionar se Francisco não 
estaria evitando o primeiro-mi-
nistro Viktor Orbán ou lhe man-
dando uma mensagem velada de  
hesitação.

Só para citar um possível 
ponto de tensão entre os dois: 
Orbán tem adotado políticas an-
timigratórias na Hungria (tema 
caro ao Papa Francisco) e uma 
postura duramente anti-islâmica. 
Ele também tem criado tensões 
na comunidade europeia, por 
buscar uma gradual concentra-
ção de poder em suas mãos, tida 
por outros líderes do continente 
como antidemocrática.

Francisco teve com Orbán 
uma reunião cordial, em um 
museu, e que não foi tão curta: 
durou 40 minutos. Também par-
ticipou o presidente János Áder. 
Segundo o Vaticano, eles falaram 
de temas que têm em comum, 
como a Igreja presente na Hun-
gria, questões ambientais e pro-
moção da família.

Como é comum, o Papa 
também se reuniu com bispos 
locais e outros membros da 

Papa critica o uso político 
da religião e destruição ‘em nome 
de Deus’ na hungria e na Eslováquia

FILIPE DOMINgUES
ESPECIAL PArA O SãO PAULO, EM rOMA

Igreja, assim como líderes de outras 
tradições cristãs. Durante a missa, 
que naturalmente tinha como centro 
da liturgia e da pregação a Eucaristia, 
o Papa Francisco alertou para o ris-
co de confundir Deus com “messias 
poderosos, vencedores e adorados 
pelo mundo”, sinalizando que o uso 
da religião para fins políticos é algo 
a ser evitado.

“A Eucaristia está diante de nós 
para recordar quem é Deus”, decla-
rou. Nas palavras do Papa, o Deus 
verdadeiro é aquele que esvazia a 
si mesmo com amor, se entrega na 
Cruz. E “a Cruz nunca está na moda”, 
disse ele. Aqueles que se apresentam 
como líderes iluminados, hoje, mui-
tas vezes atraem para si toda a glória 
– algo que Cristo não fez. 

“Como é diferente Cristo, que se 
propõe só com amor”, afirmou. “Je-
sus nos sacode, não se contenta com 
declarações de fé, nos pede para pu-
rificar a nossa religiosidade diante de 
sua Cruz, diante da Eucaristia”, acres-
centou, defendendo a adoração euca-
rística como importante forma de en-
contro com Cristo. Admirando-o, é 
possível imitá-lo, explicou o Pontífice 
na Praça dos Heróis, em Budapeste.

AMIzADE E 
DOr COM OS JUDEUS

Além dos encontros com bispos 
e religiosos da Eslováquia, o Papa 
Francisco também se reuniu com 
representantes de diferentes comu-
nidades cristãs. Celebrou, inclusive, 

uma “divina liturgia” em rito bizantino 
– tradicional para algumas Igrejas cristãs 
orientais. Aos jovens, disse que “a verda-
deira originalidade e a verdadeira revolu-
ção de hoje é se rebelar contra a cultura do 
provisório”, é “amar toda a vida com todo 
o seu ser”. Também acolheu os membros 
da comunidade Rom (conhecidos popu-
larmente como “ciganos”).

Um ponto alto da viagem ao país foi o 
encontro com membros da comunidade 
judaica, em uma praça que no passado foi 
de um bairro hebreu, destruído posterior-
mente. Os judeus da Eslováquia sofreram 
muito com a perseguição dos nazistas, no 
contexto da 2ª Guerra Mundial. Nas pala-
vras do Papa, “a sua história é nossa histó-
ria, a sua dor é a nossa dor”.

Mais uma vez – como na Hungria –, 
falou de situações em que a religião foi ins-
trumentalizada. “O nome de Deus foi de-
sonrado, na loucura do ódio. Durante a 2ª 
Guerra, mais de 100 mil judeus eslovacos 
foram mortos. E, depois, quiseram apagar 
os traços da comunidade, aqui a sinagoga 
foi demolida”, recordou.

Quando se viola a dignidade da vida 
humana, “o nome divino, sua realidade 
pessoal” é violada. “Aqui o nome de Deus 
foi desonrado, porque a blasfêmia pior que 
Ele pode sofrer é aquela de usá-lo para os 
próprios fins, em vez de respeitar e amar 
os outros.”

E continuou: “Quantas vezes aqui o 
nome inefável do Altíssimo foi usado para 
indizíveis atos de desumanidade. Quantos 
opressores declararam ‘Deus está conosco’, 
mas eram eles a não estar com Deus”.

Francisco completou que “hoje não 

faltam ídolos vãos e falsos que desonram 
o nome do Altíssimo”, buscando apenas 
poder e dinheiro, acima da dignidade 
humana. “Estamos unidos, repito, ao 
condenar a violência, toda forma de an-
tissemitismo, e no empenho para que 
não seja profanada a imagem de Deus 
na criatura humana.”

‘ABOrtO é hOMICíDIO’ 
No voo de retorno a Roma, o Papa 

Francisco falou com os jornalistas que o 
acompanharam no avião, como de praxe, 
e deu uma de suas respostas mais comple-
tas sobre o tema do aborto. 

O Papa reiterou imediatamente que 
todo aborto “é um homicídio”. Basta ver 
os livros de embriologia, disse ele. “Na ter-
ceira semana de concepção, muitas vezes 
antes que a mãe descubra [estar grávida], 
todos os órgãos estão já ali, e também o 
DNA. Não é uma pessoa? É uma vida hu-
mana, ponto. E essa vida humana deve ser 
respeitada.”

Essa resposta, que ganhou as manche-
tes de muitas publicações, reflete o estilo 
do Papa Francisco. Dentro da tradição 
e da doutrina da Igreja, que ele reafirma 
com convicção, também adota uma pos-
tura pastoral, a de ir ao encontro dos pe-
cadores dentro e fora da Igreja, mantendo 
sempre aberta uma porta de acesso.

“O que deve fazer o pastor?” “Ser pas-
tor. Ser pastor, e não sair condenando. Ser 
pastor. E também pastor dos excomunga-
dos? Sim, é pastor e deve ser pastor com 
eles, ser pastor com o estilo de Deus. E o 
estilo de Deus é proximidade, compaixão 
e ternura”, disse o Pontífice.

Vatican Media

No segundo dia da Viagem Apostólica à Eslováquia, Francisco tem um encontro com a Comunidade Judaica na Praça Rybné Námestie

AnáLiSe
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O Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) lançou uma nova “es-
trutura de resultados” para favorecer o 
atingimento de suas metas. A iniciativa 
– parte de um planejamento estratégico – 
inclui três indicadores de “saúde sexual e 
reprodutiva”, que medem a capacidade de 
crianças e adolescentes de tomar decisões 
sobre sua sexualidade, – sem a anuência 
dos pais –, bem como apontam a presença 
de serviços de educação sexual e de saúde 
voltados a essa faixa etária nas escolas.

OBJEtIvOS
Sabe-se que incluir saúde e informa-

ção sexual para o público infantojuvenil 
ao trabalho do Unicef aumentaria consi-
deravelmente a disponibilidade de fundos 
e recursos humanos para as agências da 

Em 2010, o primeiro-ministro nacio-
nalista Viktor Orbán retornou ao poder 
na Hungria e, com isso, decidiu que iria 
resgatar a identidade cristã do país, supri-
mida pelos regimes totalitários aos quais a 
nação teve de se submeter no passado. 

Por iniciativa de Orbán e como uma 
das medidas da chamada “revolução con-
servadora”, agora as escolas húngaras estão 
sendo cada vez mais submetidas à autori-
dade eclesial.

SUrPrESA
Com a volta das aulas no país, alu-

nos de instituições como a escola Franz 
Liszt se surpreenderam ao descobrir 
que, a partir de agora, todos os seus dias 
letivos começam em uma igreja, onde 

rezam, cantam e batem palmas ao som 
de hinos. A medida, incentivada pelo 
governo, faz parte da “recristianização” 
da educação húngara.

A diretora da instituição, Andrea 
Magyar, afirmou que o colégio “a partir 
de agora, está sob a direção das religio-
sas dominicanas”.

Segundo ela, a transferência do con-
trole da escola para a igreja foi aprovada 
pelos pais dos alunos, mediante uma vo-
tação. Nesse sentido, eles estariam “muito 
satisfeitos” com as mudanças, sobretudo 
porque o currículo “não mudou” com a 
decisão.

Embora as salas de aula estejam ador-
nadas com crucifixos e os horários dos 400 
alunos sejam marcados por orações e au-

las de catecismo, “nenhuma das mudanças 
é obrigatória”, insiste Andrea. Por isso, ela 
acredita que existem “relações menos bu-
rocráticas e mais calorosas” com a diocese 
do que com a autoridade educacional.

CAUtELA
De família calvinista e inicialmente 

identificado como não religioso, Orbán 
estabeleceu, nos últimos anos, vínculos 
próximos com a Igreja Católica e incluiu 
uma referência a Deus na Constituição re-
visada da Hungria.

Alguns na hierarquia católica se pre-
ocupam com o possível uso da Igreja 
para finalidades políticas, mas Orbán 
espera que o Papa Francisco, com quem 
se reuniu recentemente durante a visita 

do Pontífice ao seu país, aprecie os es-
forços húngaros para resistir à tendência 
europeia à secularização.

rESULtADOS
Antes do comunismo, 22% das escolas 

eram católicas, porém, no início dos anos 
2000, esse número caiu para apenas 5%. 
Em 2010, chegou a 9,4% e, em 2018, subiu 
para 18%, disse Kriszta Ercse, uma soció-
loga especializada em educação.

Ela alertou, porém, que algumas esco-
las religiosas “praticam uma forma drás-
tica de seleção, que favorece os alunos de 
famílias ricas”, à custa dos mais pobres, 
como os da minoria romani (ciganos), o 
que tende a levar à “guetização”. (JFF)

Fontes: UOL, Aventura na História e RFI Brasil

O Unicef e a ‘autonomia sexual infantojuvenil’
JOSé FErrEIrA FILhO

osaopaulo@uol.com.br
Organização das Nações Unidas (ONU) 
que promovem sua controversa agenda 
referente à saúde e à reprodução.

Sob o novo plano, o Unicef passaria a 
mensurar a “proporção de mulheres com 
idade entre 15 e 19 anos de tomar suas 
próprias decisões sobre as suas relações se-
xuais, uso de contraceptivos e serviços de 
saúde reprodutiva”, bem como o “núme-
ro de países que oferecem prioridades de 
saúde aos adolescentes, incluindo a saúde 
sexual e reprodutiva, nos serviços básicos 
de saúde, nas escolas ou nas plataformas 
digitais”.

AMPLIAr O ALCANCE
Ambos os indicadores já são adotados 

por outras instituições da ONU, como o 
ONU Mulheres (entidade que defende a  
igualdade de gênero e o empoderamento 
feminino) e o ONU Fundo Populacio-
nal (agência que tem por objetivo imple-

mentar políticas reprodutivas e de saúde 
materna), que olham para a presença da 
“educação sexual completa” no programa 
escolar como medida de progresso.

Essas agências estão promovendo o de-
senvolvimento de aplicativos para oferecer 
educação sexual diretamente às crianças e 
adolescentes em seus celulares e tablets, de 
forma tão confidencial a ponto de excluir 
por completo a supervisão parental dessa 
questão tão importante aos jovens. 

NOvA EStrUtUrA
A nova estrutura do Unicef também 

adiciona um indicador para “intervenções 
em saúde infantil, reprodutiva, materna e 
neonatal”. Este indicador foi desenvolvi-
do pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para adicionar “saúde reprodutiva” 
como parte do que é considerado como 
serviços essenciais de saúde.

O componente de saúde reprodutiva 

do indicador é medido pela OMS, aten-
dendo à “necessidade de planejamento 
familiar obtido com métodos moder-
nos”. Esse indicador também duplica o 
trabalho do ONU Fundo Populacional, 
que promove o uso de contraceptivos 
em mulheres que não querem usar an-
ticoncepcionais por questões de saúde, 
religiosas ou outras.

MUDANçAS
É a primeira vez em sua história que 

o Unicef inclui saúde reprodutiva e sexu-
al em seu plano de ação estratégica, o que 
demonstra a real intenção da entidade, 
contrária à que é formalmente divulgada. 

Entre as delegações do conselho exe-
cutivo do Unicef que tradicionalmente se 
opõem às políticas sociais controversas 
estão Djibuti e Camarões, na África; e Pa-
quistão, Bangladesh e Rússia, na Ásia. 

Fonte: zenit

Hungria
Com crucifixos nas salas de aula, país promove ‘recristianização’ do ensino
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Para auxiliar as dioceses de todo o 
mundo na realização do caminho sino-
dal convocado pelo Papa Francisco até 
2023, a Secretaria do Sínodo dos Bispos 
publicou um vademécum que orienta os 
principais passos a serem dados na etapa 
que começará no dia 17 de outubro.

“Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão” é o tema do Síno-
do  que, pela primeira vez, será consti- 

Manual da Santa Sé orienta 
fase diocesana do Sínodo de 2023

FErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

 
OBJEtIvOS

Ao explicar  os objetivos do processo 
sinodal, o texto enfatiza que a sinodali-
dade não é tanto “um acontecimento ou 
um slogan”, mas um estilo e um modo de 
ser pelo qual a Igreja vive a sua missão 
no mundo.

“O atual processo sinodal que es-
tamos empreendendo é guiado por 
uma questão fundamental: como se 
realiza hoje este ‘caminhar juntos’ nos 
diversos níveis (do local ao universal), 
permitindo à Igreja anunciar o Evan-

e os fiéis das Igrejas [locais] em todos 
os diferentes níveis, pelos meios mais 
adequados, de acordo com as realida-
des locais específicas.”

  
O MANUAL rESSALtA QUE ESSA 
EtAPA DO  PrOCESSO SINODAL 
DEvE ENvOLvEr:

   Discernimento por meio da escuta, 
para criar espaço para a orientação 
do Espírito Santo.

   Acessibilidade, a fim de garantir que 
o maior número possível de pessoas 

pação na escuta trata cada pessoa de 
forma igual, para que todas as vozes 
sejam devidamente ouvidas.
 

PrOCESSO ESPIrItUAL
O vademécum sublinha que esse ca-

minho sinodal é, antes de tudo, “um pro-
cesso espiritual”. 

“Não é um exercício mecânico de co-
leta de dados ou uma série de reuniões 
e debates. A escuta sinodal é orientada 
para o discernimento. Requer que apren-
damos e exercitemos a arte do discerni-

terceiro milênio”, consta no vademécum.
 

SIgNIFICADO
O texto fundamenta o significado do 

termo “sinodalidade”, a partir da pro-
posta feita pelo Papa Francisco a toda 
a Igreja. “‘Sínodo’ é uma palavra antiga 
e venerável na Tradição da Igreja, cujo 
significado se inspira nos temas mais 
profundos da Revelação [...] Indica o 
caminho que o povo de Deus percorre. 
Da mesma forma, refere-se ao Senhor 
Jesus, que se apresenta como ‘o caminho, 
a verdade e a vida’ (Jo 14,6), e ao fato de 
que os cristãos, seus seguidores, foram 
originalmente chamados de ‘seguidores 
do Caminho’”, recorda.

O manual explica que sinodalidade 
denota o estilo particular que qualifica a 
vida e a missão da Igreja, “exprimindo a 
sua natureza de povo de Deus que cami-
nha junto e se reúne em assembleia, con-
vocado pelo Senhor Jesus na força do Es-
pírito Santo para anunciar o Evangelho”.

gelho? E quais são os passos que o Es-
pírito nos convida a tomar para cres-
cer como Igreja sinodal?”, acrescenta o 
documento.

 
ESCUtA

A primeira fase do Sínodo, portanto, 
será a de escuta nas Igrejas locais. Para 
auxiliar esse processo, foi solicitado a 
cada bispo diocesano, em maio, que no-
measse uma pessoa de contato ou equipe 
para liderar essa etapa localmente.

Essa pessoa ou equipe é também o elo 
entre a diocese e as paróquias, bem como 
entre a diocese e a conferência episcopal, 
responsável por reunir as contribuições 
de cada diocese e enviá-las à Secretaria 
Geral do Sínodo até abril de 2022.

“O objetivo da primeira fase do ca-
minho sinodal é fomentar um amplo 
processo de consulta, a fim de recolher 
a riqueza das experiências da sinodali-
dade vivida, em suas diferentes articu-
lações e facetas, envolvendo os pastores 

possa participar, independentemen-
te de localização, idioma, educação, 
condição socioeconômica, capacida-
de / deficiência e recursos materiais.

   Conscientização cultural para cele-
brar e abraçar a diversidade no âmbi-
to das comunidades locais.

   Inclusão, envidando todos os esfor-
ços para envolver aqueles que se sen-
tem excluídos ou marginalizados.

   Parceria baseada no modelo de Igreja 
corresponsável.

   Respeito pelos direitos, dignidade e 
opinião de cada participante.

   Sínteses precisas que realmente cap-
turam a gama de perspectivas críticas 
e apreciativas de todas as respostas, 
incluindo opiniões expressas apenas 
por uma minoria de participantes.

   Transparência, garantindo que os 
processos de convite, envolvimento, 
inclusão e agregação de contribuições 
sejam claros e bem comunicados.

   Equidade, garantindo que a partici-

tos e estereótipos;
   Superar o clericalismo;
   Prevenir-se do “vírus da autossufici-
ência”;

   Superar ideologias;
   Criar esperanças.

 
O texto alerta, ainda, para o perigo de 

algumas “tentações” que podem surgir 
ao longo dos trabalhos sinodais, como:

 
   Ver apenas os problemas;
   Focar estruturas apenas;
   Não olhar para além dos limites visí-
veis da Igreja;

   Perder o foco dos objetivos;
   Conflitos e divisões;
   Tratar o Sínodo como uma espécie de 
parlamento;

   Ouvir apenas aqueles que já estão en-
volvidos nas atividades da Igreja.
 
O vademécum está disponível em: 

https://tinyurl.com/ygay4nws.

tuído de três etapas: dio-
cesana (2021), continental 
(2022) e universal  (2023).

Na apresentação do Do-
cumento Preparatório do Sí-
nodo, no último dia 7, no Va-
ticano, o Secretário-Geral do 
Sínodo dos Bispos, Cardeal 
Mario Grech, enfatizou que a 
etapa diocesana não será uma 
fase preparatória, mas já será 
um Sínodo e deve ter a parti-
cipação de todos os batizados, 
pois “a Igreja quer entender 
melhor a si mesma”.

O manual de 31 páginas 
oferece apoio prático às pes-
soas ou equipes diocesanas 
de contato, designadas pelos 
bispos para preparar e reunir 
o povo de Deus “para que 
possa dar voz à sua experi-
ência na Igreja local”.

“Ao criar a oportunidade 
de escuta e diálogo em nível 
local por meio deste Sínodo, 
o Papa Francisco está cha-
mando a Igreja a redescobrir 
sua natureza profundamente 
sinodal. Esta redescoberta 
das raízes sinodais da Igre-
ja envolverá um processo 
de aprender juntos, humil-
demente, como Deus nos 
chama a ser como Igreja no 

mento pessoal e comunitário”, 
afirma, acrescentando que, “se 
a escuta é o método do proces-
so sinodal e o discernimento é 
o objetivo, a participação é o 
caminho”.

Os frutos da fase diocesana 
e de outras instâncias eclesiais 
locais servirão de base para a 
elaboração de um primeiro Ins-
trumento de Trabalho que será 
discutido nas reuniões conti-
nentais. Com base nos docu-
mentos produzidos em âmbito 
continental, será elaborada uma 
segunda edição do Instrumento 
de Trabalho para uso na Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos em 
outubro de 2023, com a parti-
cipação de delegados de todo o 
mundo e do Papa Francisco.

 
AtItUDES E CUIDADOS

O manual também enume-
ra algumas atitudes fundamen-
tais para o desenvolvimento do 
processo de escuta:

   Tempo para compartilhar;
   Humildade para ouvir e co-
ragem para falar;

   Diálogo que leva à novida-
de;

   Abertura para conversão e 
mudança;

   Deixar para trás preconcei-

Divulgação
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Liturgia e Vida

PADrE JOãO BEChArA vENtUrA

Jesus deixou que um homem expulsasse 
demônios pois “ninguém faz milagres em Meu 
nome para logo falar mal de Mim” (Mc 9,39). 
Os exorcismos e milagres verdadeiros somen-
te são possíveis pela fé em Cristo e com a for-
ça de Deus. Destruir a ação do maligno per-
tence somente a Ele: “Se é pelo dedo de Deus 
que Eu expulso demônios, então é chegado 
até vós o Seu Reino!” (Lc 11,20). Sustentado 
pelo Céu, aquele homem apenas fazia o bem.

Não era, portanto, um dos tantos char-
latães que, ao longo da história, realizariam 
falsos milagres para confundir os fiéis. Não 
era um feiticeiro que causava fatos extraordi-
nários mediante a ação do próprio demônio. 
Não era tampouco alguém que se opusesse a 
Jesus ou aos apóstolos. Ele seguia o Mestre, 
mas não fazia parte do círculo de discípulos 
mais próximos. A Igreja, porém, devia cres-
cer e incluir mais gente que o pequeno grupo 
inicial! Por isso, o Senhor disse: “Quem não é 
contra nós é a nosso favor” (Mc 9,40). 

Essa benevolência, contudo, deve ser lida 
à luz de outra passagem. Quando fariseus O 
acusaram de expulsar demônios pelo poder 
de satanás, Jesus declarou: “Quem não está co-
nosco, está contra nós; quem não recolhe co-
nosco, dispersa” (Mt 12,30). Portanto, Ele não 
dava autorização para a criação de seitas, fra-
turas e divisões na sua Igreja. Apenas mostrava 
que o apostolado não é um privilégio de pou-
cos, nem deve ser controlado e restrito devido 
a preferências pessoais, antipatias ou – pior 
– ao desejo de mandar e controlar os demais. 

Jesus também declarou a necessidade de se 
discernir quem está realmente agindo em seu 
nome: “Guardai-vos dos falsos profetas, que 
vem a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro 
são lobos ferozes!” (Mt 7,15). O critério para se 
saber quem age conforme Cristo é este: “Pelos 
frutos os conhecereis” (Mt 7,20). Os que falam 
coisas belas aparentam ser bonzinhos, mas 
não dão o bom fruto da fidelidade, não pas-
sam de mentirosos. Os que parecem até fazer 
milagres, mas não obedecem aos Mandamen-
tos e à verdadeira fé, são, na verdade, lobos. 

Afinal, “nem todo aquele que Me diz ‘Se-
nhor, Senhor’, entrará no Reino dos Céus, mas 
sim o que faz a vontade do Meu Pai” (Mt 7,21). 
Ainda que alguém faça aparentes “sinais”, não 
terá proveito algum se no seu coração, em 
lugar da fé e da caridade, houver apego ao 
dinheiro, impureza, heresia, politicagem e ir-
reverência. Suas palavras adocicadas desmen-
tidas pela má conduta servirão apenas para 
causar escândalo, levando os fiéis à dispersão, 
ao erro e ao pecado. Belas palavras e sinais até 
Judas realizou.

O Senhor prometeu recompensar a míni-
ma obra boa, até a doação de um simples copo 
d’água. Recompensará ainda mais as grandes 
obras e prodígios feitos em Seu Nome! Não 
tolerará, porém, o escândalo. A quem ensi-
nar o mal, confundir as consciências, semear 
a confusão, ostentar obras más com orgulho 
e corromper os mais jovens… “Melhor seria 
que fosse jogado no mar com uma pedra de 
moinho amarrada ao pescoço” (Mc 9,42).

26º DOMINgO DO TEMPO COMUM
26 DE SETEMBRO DE 2021

Agir em nome do 
Senhor

Com o objetivo de refletir sobre 
a realidade democrática, as priorida-
des e os desafios da política no Brasil 
e as possibilidades de contribuição da 
Igreja para o diálogo plural no am-
biente político, em especial no Poder 
Legislativo, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) reali-
zou, entre os dias 16 e 17, o 1º En-
contro de Parlamentares Católicos a 
Serviço do Povo Brasileiro. 

Cerca de 80 parlamentares – ve-
readores, deputados estaduais e fe-
derais e senadores – de diferentes 
partidos participaram da atividade 
realizada de modo on-line. Os nomes 
foram sugeridos pelos 19 Regionais 
da CNBB, pelas comissões episco-
pais pastorais e organismos ligados à 
Conferência.

POr UMA ‘POLítICA MELhOr’
Na abertura dos trabalhos, Dom 

Walmor Oliveira de Azevedo, Ar-
cebispo de Belo Horizonte (MG) e 
Presidente da CNBB, ressaltou que 
a Igreja incentiva a participação dos 
cristãos na vida pública, à luz de 
sua Doutrina Social; apoia tudo que 
possa promover a “política melhor”, 
como é pedido pelo Papa Francisco 
na encíclica Fratelli tutti; e que a rea-
lização do encontro é “uma aposta na 
eficácia do diálogo como instrumen-
to de construção de entendimentos 
e respostas novas na reconstrução 
da sociedade brasileira nos trilhos 
da justiça e da paz, à luz dos valores 
e princípios do Evangelho de Jesus 
Cristo”.

Dom Giambattista Diquattro, 
Núncio Apostólico no Brasil, desta-
cou que a fraternidade é uma virtude 
a ser aprimorada no País. Ele pediu 
que os parlamentares cultivem a “be-
leza do conjunto”, o que requer paci-
ência, fadiga, coragem, partilha, zelo 
e criatividade.

O senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), presidente do Congres-
so Nacional, enalteceu o histórico da 
CNBB na defesa da democracia. Ele 
ressaltou que a ação política deve dar 
atenção especial aos mais vulneráveis 
e desfavorecidos, e ser pautada nos 
valores da fraternidade, solidarieda-
de e justiça social. 

O conceito de “política melhor”, 
apresentado na Fratelli tutti, foi 
detalhado pela teóloga Maria Cla-
ra Lucchetti Bingemer, professora 
do Departamento de Teologia da  
PUC-Rio. Ela lembrou que a políti-
ca deve trabalhar para a construção 
do bem comum, pensando de modo 
generoso nas gerações presentes e 
futuras e não se submetendo à lógica 
da economia, do poder e da corrup-
ção; além de integrar os diferentes e 
convergir para questões comuns por 
meio do diálogo. 

CNBB e parlamentares dialogam 
sobre a política brasileira

DANIEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

O QUE DISSErAM
OUtrOS PArtICIPANtES
‘Amar ao próximo como a si mesmo 
foi o ensinamento maior de Cristo. E 
colocar isso em prática na política é 
fundamental se queremos garantir 
mais desenvolvimento social e qua-
lidade de vida para todos’

Antonio Anastasia, senador (PSD-MG)

‘Sempre esperamos que a Igreja es-
teja atenta aos fatos pelos quais o 
Brasil está passando, como a neces-
sidade de mais diálogo, a superação 
das polarizações e que traduza isso 
para a vida do povo’

nelson Arns, senador (Podemos-PR)

‘Que possamos debater políticas 
públicas para a nossa gente, tendo 
como base a fraternidade e a amiza-
de para construir um mundo melhor, 
pacífico e com mais justiça, como al-
meja Sua Santidade, o Papa Francisco’

Valderez Castelo Branco, deputada  
estadual em Tocantins (PP)

PArLAMENtArES QUErEM 
MAIOr PrOXIMIDADE 
COM A IgrEJA

No segundo dia do encontro, de 
maneira intercalada, nove parlamenta-
res falaram do que esperam da Igreja e 
nove bispos apresentaram as expectati-
vas da comunidade eclesial com os ca-
tólicos eleitos para as casas legislativas. 

Foram anseios comuns dos par-
lamentares um maior contato com a 
Igreja e a realização mais frequente de 
formações sobre aspectos doutrinais.

O deputado federal Francisco Jú-
nior (PSD-GO), por exemplo, espera 
que a Igreja seja como uma mãe e pas-
tora, capaz de apontar os caminhos e 
referências para a sua atuação baseadas 
na Doutrina Social, mas também de 
acompanhar os mandatos, chamar a 
atenção quando algo está errado e in-
centivar quando há acertos. 

A deputada federal Carmem Za-
notto (Cidadania-SC) pediu que conti-
nuem a ser realizados encontros como 
este, a fim de refletir sobre como os 
parlamentares podem estar mais próxi-
mos na atuação de temas e projetos que 
unem os católicos.

Já Maria Francelizia da Silva, verea-
dora do PT em Itacoatiara (AM), disse 
entender que o mandato de um católico 

cebispo do Rio de Janeiro (RJ), exortou 
os parlamentares a apresentarem proje-
tos que levem à promoção da dignida-
de humana. 

Dom Guilherme Werlang, Bispo de 
Lages (SC) e Presidente do Grupo de 
Trabalho Pacto pela Vida e Pelo Brasil 
da CNBB, afirmou que os parlamenta-
res católicos devem agir em defesa da 
democracia, do diálogo, dos ecossiste-
mas e dos biomas. 

Dom Leonardo Steiner, Arcebispo 
de Manaus (AM), ressaltou que os po-
líticos católicos devem ser os primeiros 
a conhecer a Palavra de Deus, o ma-
gistério da Igreja, a Doutrina Social, o 
magistério dos Papas e os documentos 
da CNBB. 

O Cardeal Sergio da Rocha, Arce-
bispo de São Salvador (BA), comentou 
que os parlamentares católicos devem 
ser testemunhas cristãs no mundo da 
política, em harmonia com a fé que 
professam e manifestando a comunhão 
com a Igreja.

Dom Giovane Pereira, Bispo de 
Tocantinópolis (TO) e Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para o 
Laicato da CNBB, apontou que a busca 
do diálogo, da cultura do encontro e a 
atenção das demandas locais devem ser 
a base de atuação dos parlamentares.

é uma extensão da atuação pastoral 
que deve ter no espaço político. 

PAUtAS COErENtES 
COM O QUE PrOFESSAM

O ponto comum da fala dos 
bispos foi o pedido para que os 
parlamentares exerçam seus man-
datos de modo coerente com a fé 
que professam.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, exortou os 
parlamentares a serem  bons po-
líticos, “no sentido de buscar ser 
coerentes nas opções pautadas pela 
honestidade e pela ética nas ações”.

Dom Ricardo Hoepers, Bispo 
de Rio Grande (RS) e Presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Família da CNBB, ressal-
tou que os parlamentares devem 
pautar sua atuação na promoção, 
defesa e cuidado com a vida, da 
concepção à morte natural, e em 
favor das famílias. 

O Cardeal Orani Tempesta, Ar-
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