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No domingo passado, 
17 de outubro, fize-
mos a abertura do 
processo sinodal da 

Igreja, a caminho da assembleia 
geral de 2023, do Sínodo dos Bis-
pos. O tema daquela assembleia é a 
“sinodalidade”, e o Papa Francisco 
convocou toda a Igreja a fazer uma 
experiência sinodal durante esses 
dois anos de preparação. Em todas 
as dioceses do mundo, os bispos 
também celebraram com seu povo 
essa mesma abertura e iniciaram o 
caminho sinodal.

Trata-se de um momento novo e 
inédito na vida da Igreja, quando o 
inteiro povo de Deus é chamado a 
sair ao encontro uns dos outros para 
uma grande e atenta escuta e discer-
nimento sobre a situação da Igreja e 
sobre a nossa missão neste tempo. 
Mais uma vez, somos chamados a 
“ouvir o que o Espírito diz à Igreja”, 
como já alertou a palavra de Deus 
no fim do primeiro século do Cris-
tianismo (cf. Ap 2-3).

Muitos se perguntam sobre o 

significado do momento que a 
Igreja vive. A sinodalidade é a pa-
lavra mágica que vai resolver tudo 
por encanto? A bem da verdade, a 
Igreja não está propondo conceitos 
novos só pelo gosto da novidade. A 
sinodalidade indica uma qualidade 
originária da Igreja, que tendemos 
a esquecer com o passar do tem-
po, obscurecendo também a nossa 
compreensão da Igreja. A Igreja, na 
sua origem, é a comunidade dos dis-
cípulos que estão com Jesus, ouvem 
dele a palavra de Deus e aprendem 
a segui-la e a seguir o exemplo de 
Jesus, caminho, verdade e vida para 
todos. E uma das coisas que Jesus 
mais recomendou aos discípulos foi 
a unidade e a comunhão com Ele e 
entre eles.

Em outras palavras, a Igreja é 
uma experiência de fé e de comu-
nhão, vivida juntos; de caminho 
feito juntos, de interesse de uns 
pelos outros, de missão assumida 
juntos e de busca da grande espe-
rança que anima a todos. E isso 
tudo outra coisa não é do que uma 
Igreja sinodal. Os apóstolos, sobre-
tudo São Paulo, destacam muito a 
importância da experiência da fé, 
esperança e caridade vividas em 

comunhão. São Paulo ensina que 
a Igreja é como um corpo, no qual 
há uma cabeça (Cristo) e muitos 
membros e funções (nós). Cada 
membro cumpre a sua função para 
o bem do corpo inteiro e, por isso, 
todos os membros são importan-
tes, embora não desempenhem a 
mesma função.

As circunstâncias do tempo e 
da cultura levaram a identificar a 
Igreja com o clero (clerical) e que 
o povo é “ajudado” ou “beneficia-
do” pela Igreja. Isso foi levando as 
pessoas a um desinteresse e dis-
tanciamento crescente em relação 
à Igreja, considerada como “coisa 
do clero”, uma instituição clerical. 
Essa mentalidade clerical da Igreja 
é prejudicial à vida e à missão da 
Igreja, pois faz perder sua vitalida-
de e dinamismo. A Igreja, compre-
endida como povo de Deus, povo 
de batizados, com dons e carismas 
diversos, tem uma grande capaci-
dade de renovação e revitalização. 
Por isso, o Papa Francisco está cha-
mando todos os membros da Igreja 
a se tornarem mais conscientes de 
sua participação na vida e missão 
da Igreja, que não pode ficar apenas 
na dependência do clero. A missão 

do clero é importante e imprescin-
dível, mas a missão do povo de ba-
tizados também é imprescindível.

Dentro de um mês, celebrare-
mos a Assembleia Eclesial da Igreja 
da América Latina e do Caribe, na 
Cidade do México e em todo o con-
tinente americano. Os participantes 
serão mais de mil, mas a maioria 
ficará em seus países e participará 
pela internet. O tema da assembleia 
é “Somos todos discípulos missio-
nários em saída”. Mais uma vez, apa-
rece a preocupação da Igreja missio-
nária, que deve ser de todos, e que 
acontece num movimento de saída 
e “desinstalação”, rompendo as bar-
reiras da própria zona de conforto. 
O anúncio do Evangelho é um bem 
para todos e, por isso, essa é uma ta-
refa urgente e sempre atual.

Também nosso sínodo arquidio-
cesano, um “caminho de comunhão, 
conversão e renovação missionária”, 
está em sintonia com toda a Igreja, 
através do chamado do Papa Fran-
cisco e, também, da convocação 
da Assembleia Eclesial da Igreja da 
América Latina e do Caribe. Este é 
um momento bom para aprofun-
darmos a nossa experiência sinodal 
em São Paulo.
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MISSA NA PARÓQUIA RAINHA SANTA ISABEL
No domingo, 17, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, presidiu mis-
sa na Paróquia Rainha Santa Isabel, assistido pelo Diácono Permanente Franco Antônio 
Abelardo. Também nesse fim de semana, houve a apresentação de coroinhas e bênção 
das vestes, de acordo com o padrão da Arquidiocese.

(por Hilton Felix e Diácono Franco Aberlado)

BICENTENÁRIO DA MORTE DE FREI GALVÃO
No domingo, 24, às 16h, na Catedral da Sé, o Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, 
presidirá missa para marcar o início das comemorações do bicentenário de morte de San-
to Antonio de Sant’Anna Galvão, ocorrida em 23 de dezembro de 1822. Na segunda-feira, 
25, às 16h, na memória litúrgica do Santo, Dom Odilo presidirá missa no Mosteiro da Luz, 
local por ele fundado em 1774, à época com o nome de Recolhimento de Nossa Senhora 
da Conceição da Divina Providência.

HIlton Felix

ReproduçãoDivulgação

Reprodução



Um gigante da beleza e da fé
Editorial

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

Em artigo anterior (“O que é a ami-
zade?”, ed. 3.365, 29/09 a 5/10), refleti-
mos sobre o que é a amizade a partir 
das contribuições da filosofia grega, 
em especial, Platão. Neste, debruçar- 
-nos-emos sobre o porquê há amiza-
des que duram enquanto outras aca-
bam rápido.

Aristóteles (384/383-322 a.C.), em 
“Ética a Nicômaco”, afirma que a ami-
zade, embora seja necessária à vida 
e o ser humano não possa prescindir 
dela, pode se constituir sobre dois mo-
tivos acidentais que não permitem que 
seja duradoura: o prazer e a utilidade. 
“Os que amam por causa da utilida-
de, amam pelo que é bom para eles 
mesmos, e os que amam por causa 
do prazer, amam em virtude do que é 
agradável para eles, e não pela pessoa 
amada em si mesma por aquilo que é, 
mas enquanto lhe é útil e lhe propor-
ciona prazer. Por isso, estas amizades 
são acidentais; de fato, aquele que é 
amado não o é por aquilo que é, mas 
enquanto oferece ora um bem, ora um 
prazer. Portanto, amizades assim fa-
cilmente acabam, pois as pessoas não 
permanecem iguais, e, quando não são 
mais prazerosas e úteis, termina a ami-
zade. O que é útil não dura, mas muda 
de acordo com as circunstâncias. Esva-
necendo o motivo pelo qual eram ami-
gos, a amizade se desfaz, pois a amiza-
de existia em função desta utilidade.”

A diferença entre as amizades que acabam e as que duram
mente. Sua amizade dura porque são 
boas – e a bondade é uma coisa mui-
to estável. E cada um que é bom, o é 
em si mesmo e para com o seu amigo 
[...]. Uma tal amizade é, como seria de 
esperar, estável, já que eles encontram 
um no outro todas as qualidades que 
são necessárias para os amigos [...]. 
Numa amizade desta espécie, as outras 
qualidades também são semelhantes 
em ambos; e o que é irrestritamente 
bom também é agradável no sentido 
absoluto do termo, e essas são as qua-
lidades mais apreciáveis que existem”.

Aristóteles reconhece, porém, que 
amizades assim são raras: “Mas é natu-
ral que tais amizades não sejam muito 
frequentes, pois tais pessoas são raras. 
Acresce-se que uma amizade dessa 
espécie exige tempo e familiaridade. 
Como diz o provérbio, as pessoas não 
podem se conhecer mutuamente en-
quanto não tiverem ‘provado sal jun-
tas’; e tão pouco podem aceitar uma 
à outra como amigas enquanto cada 
uma não parecer estimável à outra 
e esta não depositar confiança nela”. 
Mesmo que seja difícil, não devemos 
renunciar ao desejo de ser e ter um 
amigo assim. O mundo atual precisa 
de pessoas que não renunciam a viver 
amizades verdadeiras.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Essas características, segundo 
Aristóteles, são encontradas fre-
quentemente na amizade entre os 
jovens, que por isso são muitas vezes 
volúveis e evanescentes: “A amizade 
dos jovens, por outro lado, parece 
buscar o prazer, pois eles são guia-
dos pela emoção e buscam acima 
de tudo o que lhes é agradável e o 
que têm imediatamente diante dos 
olhos; mas, com o correr dos anos, 
os seus prazeres mudam. É por isso 
que fazem e desfazem amizades ra-
pidamente: sua amizade muda com 
o objeto que lhes parece agradável, e 
tal prazer se altera bem depressa [...]. 

É por isso que tão depressa se apai-
xonam como esquecem a sua paixão 
[...]. Mas é certo que mesmo eles 
desejam passar juntos os seus dias e 
ter vida em comum, pois só assim al-
cançam o propósito da sua amizade”.

Para Aristóteles, apenas pesso-
as que buscam o bem podem viver 
amizades duradouras: “A amizade 
perfeita é a das pessoas que são boas 
e afins na virtude, pois essas desejam 
bem uma à outra igualmente [...]. Ora, 
as que amam os seus amigos por eles 
mesmos são as mais verdadeiramente 
amigas, porque o fazem em razão da 
sua própria natureza e não acidental-

ANA LyDIA SAwAyA

Opinião

Ana Lydia Sawaya é professora da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Fez doutorado em Nutrição na Universidade 
de Cambridge. Foi pesquisadora visitante do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e é 
conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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É bem conhecida a ideia, que vem 
da Renascença, de que somos 
anões que conseguem enxergar 
mais longe porque subimos em 

ombros de gigantes. Fazemos essa expe-
riência particularmente nos momentos de 
grandes mudanças, quando percebemos a 
desproporção entre a nossa sabedoria e os 
desafios a que a história nos lança.

Para a Igreja, os tempos que se sucede-
ram ao Concílio Vaticano II foram mais 
ou menos assim, e quem os têm vivido 
intensamente sabe que muitos gigantes da 
fé frequentaram nossos templos e nossas 
comunidades – e, para a maioria de nós, 
pequenos anões na vida espiritual, ficam a 
alegria e o estímulo de termos sido acom-
panhados e orientados por esses gigantes. 
Infelizmente, algumas vezes nossos filtros 
ideológicos se tornam tapa-olhos que não 
nos deixam perceber a grandeza dessas 
personalidades, pois primeiro nos per-
guntamos quais eram as suas posições, 
para depois mergulharmos em sua rique-

za humana e espiritual, mas isso é outra 
história...

Cláudio Pastro, o artista sacro paulis-
tano, falecido há cinco anos, foi um desses 
gigantes. Provavelmente o maior artista 
sacro brasileiro desde Aleijadinho, deixou 
uma vasta obra que reflete a renovação re-
ligiosa e litúrgica do Concílio Vaticano II. 
Além disso, seu trabalho sintetiza o encon-
tro desse movimento de renovação com a 
tradição artística do catolicismo oriental, 
com seus ícones e suas grandes igrejas em 
estilo bizantino, e a arte moderna latino-a-
mericana, desde a singeleza de uma Tarsila 
do Amaral até a grandiosidade dos murais 
de Diego Rivera.

Sua obra máxima, o interior da Basí-
lica de Aparecida, representa essa síntese 
de estilos e tradições num trabalho que é 
único, em sua grandiosidade, complexida-
de e riqueza de detalhes, mas, ao mesmo 
tempo, é o retrato fiel de nosso momento 
da história da Igreja e da cultura latino-a-
mericana. Não por acaso, alguns o ape-

lidaram de Michelangelo brasileiro. Tal 
como o gênio, Cláudio Pastro pode ser 
considerado como o representante exem-
plar de uma realidade histórica.

Alguns não aprovavam seu traço mo-
derno, que se afastava do padrão barroco 
predominante na arte sacra devocional 
brasileira. Outros tinham dificuldade com 
sua adesão incondicional à beleza do Misté-
rio cristão, com a sua negação de qualquer 
leitura sociologizante ou ideológica da fé.

Mas são justamente essas caracterís-
ticas que tornam sua arte tão especial. 
Quem contempla suas obras com olhar 
desprovido de preconceitos mergulha na 
beleza do Mistério, representado de forma 
simples e tão exuberante quanto as cores 
vivas que emprega, tão elegante quanto 
seus traços.

Ele praticava a dedicação integral à 
arte sacra, ciente de que estava colabo-
rando para criar, nas paredes das igrejas 
que pintava ou projetava, uma verdadei-
ra Biblia pauperum, a Bíblia dos pobres 

iletrados, composta apenas por ilustra-
ções, da tradição medieval. Nesse sen-
tido, nenhum detalhe de suas obras, da 
inclinação de um rosto à posição de um 
ambão, era deixado ao acaso. Tudo tinha 
um sentido pedagógico. Suas composi-
ções são feitas para serem admiradas em 
camadas nas quais vamos nos aprofun-
dando, da primeira impressão apenas 
estética até a reflexão sobre a mensagem 
expressa nas cenas retratadas.

Mas o próprio Cláudio não se sentiria 
bem sendo alvo de panegíricos e louva-
ções. Para ele, o artista era alguém a serviço 
de Deus e da comunidade, tanto que nem 
queria assinar suas primeiras obras. O que 
lhe interessava é que as pessoas encontras-
sem a fé não como norma artificiosa, mas 
sim como beleza do amor que transcende 
toda outra experiência humana.

Que todos nós, e a Igreja em São Paulo, 
onde ele viveu e trabalhou, possamos su-
bir nos ombros desse gigante e contemplar 
de lá os horizontes infinitos da Graça.



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 20 a 26 de outubro de 2021 | regiões episcopais/Fé e Vida | 5

Nestas últimas semanas, foi 
noticiado que pessoas po-
bres e famintas estavam 
procurando ossos no lixo 

para se alimentar. Logo que perceberam, 
alguns mercados deixaram de descartar 
os ossos e passaram a vendê-los. No ano 
passado, aconteceu um fato bem cho-
cante: uma pessoa rica se aproximou 
de um mendigo e lhe ofereceu dinhei-
ro, mas em seguida lhe deu um tapa no 
rosto e disse: “Vai trabalhar, vagabundo”. 
Interessante como algumas pessoas re-
agem diante daqueles que estão à beira 
do caminho: umas lucrando com aquilo 
que antes era lixo, outras humilhando e 
agredindo. Mas como deveriam reagir os 
seguidores de Jesus?

Lucas diz que Jesus estava saindo da 

cidade de Jericó na companhia dos dis-
cípulos e de grande multidão. Na beira 
do caminho, estava um cego que men-
digava para sobreviver, parecido com os 
que buscam ossos nos lixos ou aqueles 
que estão com placas nos semáforos 
gritando silenciosamente: “Estou com 
fome, pode me ajudar?” Lembremos 
que Jericó é a porta de entrada para a 
Terra Prometida, um oásis no deserto, 
lugar onde foi dito: “Se houver no meio 
de ti um pobre entre teus irmãos, em 
uma de tuas cidades, na terra que te dá 
o Senhor, teu Deus, não endurecerás o 
teu coração nem fecharás as mãos diante 
de teus irmãos pobres” (Dt 15,7). Nes-
sa cidade e em nossas cidades, há muita 
gente à beira do caminho.

Alguém do meio da multidão explica 
que o motivo de haver tanta gente na ca-
minhada é a presença de Jesus que passa. 
Sem se deixar atemorizar, o cego grita 
várias vezes em direção a Jesus, reconhe-
cendo-o como Filho de Davi. Muitos o 
repreendiam, pedindo que se calasse, 
mas Jesus pede que tragam aquele que 
não para de gritar. Repentinamente, 
tudo vai mudando: se antes queriam fa-
zê-lo calar, agora passam a encorajá-lo: 
“Coragem, levanta-te, Jesus te chama”. 

No diálogo com Jesus, uma pergunta: “O 
que queres que eu te faça?”. “Mestre, que 
eu veja.” E a cura acontece. 

Muito interessante verificar como as 
pessoas atuam nesse relato. Houve aque-
les que se sentiram muito próximos de 
Jesus e se viram no direito de dizer quem 
podia e quem não podia se aproximar do 
Senhor e, por isso, já tomam a decisão de 
repreender o cego que gritava. Hoje tem 
gente que se acha muito amigo de Jesus, 
mas se faz de surdo ao clamor dos mar-
ginalizados pelo caminho, em especial se 
estes não estão em conformidade com as 
normas eclesiásticas. 

Houve aqueles que encorajaram 
o cego a sair da beira do caminho e se 
aproximar de Jesus: “Coragem, Ele te 
chama”. Hoje são muitos os que compre-
endem que gritar o nome de Jesus não 
é suficiente, que é preciso atenção para 
os que se abeiram do caminho. Estes 
precisam ser ouvidos, assistidos em suas 
necessidades e incluídos. Não podemos 
avançar se deixamos gente à margem do 
nosso caminhar.

Encorajar as pessoas faz toda a dife-
rença. O que era cego e mendigo jogou o 
manto, pulou e foi até Jesus. Não queria 
aquela vida de humilhação e sofrimen-

to. Incomodava-o o fato de estar sendo 
estorvo para os caminhantes, “pessoas 
de bem” que se mostravam perturbadas 
com seus gritos. Estava inconformado 
e sabia que Jesus podia fazer o milagre 
de vencer a cegueira. Não se intimidou 
diante dos que o queriam calar e, ao se 
encontrar com Jesus, viu seu sonho se re-
alizar. A fé, como uma força adormecida 
ao ser despertada, transformou sua vida. 

Não podemos perder tempo. Precisa-
mos encorajar aqueles que estão à cerca-
nia do caminho. Não podemos ficar só 
no grito nem grudados no manto que dá 
uma falsa segurança, mas pular, avançar 
com Jesus, sendo protagonistas de um 
tempo novo que se abre à nossa frente. O 
que era cego se tornou discípulo de Jesus, 
“ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo 
caminho”. O convite é seguir Jesus pelo 
caminho, mesmo que haja contratem-
pos, pois “não podemos deixar de falar 
sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 
E dando um passo a mais, um passo à 
frente, podemos fazer uma oferta gene-
rosa para que ninguém fique à beira do 
caminho, que todos possam ter a opor-
tunidade de fazer o seu encontro com 
Jesus. No domingo, 24, é o dia da coleta 
para as missões. Colabore!

DOM JOSé 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA 

REGIÃO LAPA

Espiritualidade
Um grito que incomoda

A Paróquia Santa Margarida Maria, 
Setor Aclimação, realizou entre os dias 
13 e 15 um tríduo com missas e ora-
ções devocionais em louvor à Padroeira. 
No sábado, dia 16, data da memória de 
Santa Margarida Maria Alacoque, hou-
ve missa com o Padre Marcelo Delcin, 
Pároco, e, na manhã do domingo, 17, a 
missa solene foi presidida por Dom Car-
los Lema Garcia, e concelebrada pelo 
Pároco e pelo Monsenhor Antonio Fu-
sari, Vigário Paroquial.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-

quidiocese na Região Sé ressaltou que 
Santa Margarida Maria apresenta o Sa-
grado Coração de Jesus, e, em conso-
nância com o Evangelho, abre mão do 
próprio egoísmo e percebe que há mais 
alegria em dar do que em receber, se-
guindo assim os passos de Nossa Senho-
ra: “Eis aqui a serva do Senhor!”.

Após a missa, houve uma feijoada 
em sistema drive-thru para arrecadar 
fundos para a comunidade. Um sorteio 
de eletrodomésticos ocorrerá no fim do 
mês. Os números podem ser adquiri-
dos na secretaria paroquial pelo telefone  
(11) 5579-5059.

Na sexta-feira, 15, os fiéis da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria reuniram- 
-se para celebrar a memória litúrgica de 
Santa Teresa d’Ávila, em missa presidida 
por Dom Carlos Silva, OFMCap, e con-
celebrada pelos Padres Dorival Ferreira e 
Rogério Pires, cônegos regulares.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Brasilândia recor-
dou que a Palavra de Deus tem espírito 
e vida – “A Palavra se fez carne e habi-
tou entre nós. Essa palavra é Cristo” – e 

que Santa Teresa, depois de 20 anos no 
Carmelo, percebeu que era preciso agir 
de forma diferente para fazer a Palavra 
ecoar. 

“Deus clamou a Teresa para retor-
nar ao caminho da perfeição e cons-
trução do Reino. Ele nos fala que não 
podemos nos acomodar nas situações, 
mas precisamos ter ação e mudança, 
pois, quando servimos com amor, há 
uma transformação. Teresa nos recorda 
do caminho da santidade, da verdade e 
do amor, dizendo que vale a pena vi-
ver a vida, mas bem vivida, e não vivida 
mais ou menos”, ressaltou.

BRASILÂNDIA
‘Santa Teresa nos recorda da 
santidade, da verdade e do amor’

JESSICA DA CONCEIçÃO
COLABORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

SÉ
Santa Margarida Maria: uma vida 
em consonância com o Evangelho

PASCOM PAROQUIAL

[SANTANA] Na Paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, Setor Vila Maria, no domingo, 
17, aconteceu a  missa solene em louvor a Santo Inácio de Antioquia,  patrono  da Con-
gregação de Santo Inácio de Antioquia, e também em ação de graças pelos 30 anos de 
fundação da Ordem criada pelo Cônego Gino Serafim. A missa foi presidida pelo Pároco, 
Frei Ernane Pereira Marinho, SIA. Participaram, além dos paroquianos, os oblatos inacia-
nos (leigos consagrados) da Paróquia e da Capela Bom Pastor.

(por Frei Ernane Pereira Marinho, SIA)

Antonio Rampazzo

[SANTANA] No sábado, 16, em missa na Paróquia São Francisco de Paula e São Benedi-
to, concelebrada pelo Padre Antônio de Pádua Santos, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Santana, conferiu o sacramento da Confirmação a oito jovens 
e três adultos desta Paróquia e a três jovens da Paróquia Nossa Senhora da Consolata. 

(por Daniela Desiderá Boato) 

Daniela Desiderá Boato
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[IPIRANGA] Até o dia 28 acontece a 
festa patronal do Santuário São Judas 
Tadeu, no Jabaquara. Na memória litúr-
gica do padroeiro, ocorrerão 12 missas, 
a primeira delas às 5h30. A celebração 
solene será às 9h, presidida pelo Pároco, 
o Padre Daniel de Campos, SCJ. Às 12h, 
será com Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Ipiranga, e a das 17h, presidida pelo Car-
deal Odilo Scherer, Arcebispo Metropo-
litano. A novena em preparação à festa, 
iniciada no dia 18, continuará até o dia 
26, sempre às 15h45 e às 19h30. Outros 
detalhes podem ser obtidos pelo site  
www.saojudas.org.br ou pelas redes  
sociais  (@saojudastadeusp).    

(por Pascom paroquial)

[BRASILâNDIA] No sábado, 16, 
aconteceu na Paróquia Santos Apósto-
los a assembleia das paróquias do Setor 
São José Operário, com a presença de 
Dom Carlos Silva, OFMCap, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Brasi-
lândia, com a participação de todos os 
padres do Setor, além de leigos repre-
sentantes paroquiais.

(por Pascom Santos Apóstolos)

[BRASILâNDIA] No sábado, 16, teve 
início na Paróquia Santos Apóstolos, Se-
tor São José Operário, a nova turma da 
Catequese para adultos, com encontro 
presencial. O tema do dia foi “Objetos e 
paramentos litúrgicos”, ministrado pelo 
Padre Luiz Carlos Ferreira Tose Filho, Vigá-
rio Paroquial. No domingo, 17, começou 
a turma de Catequese infantil, composta 
por cerca de 40 crianças. 

(por Pascom Santos Apóstolos)

[BRASILâNDIA] No sábado, 16, em 
missa presidida pelo Padre Marcelo Ara-
vena, o Grupo Alegria de Maria, da Liga 
de Famílias do Santuário Sião do Jara-
guá, coroou a imagem da Mãe Rainha 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt 
de seu Santuário Lar, local em que cada 
casal tem um espaço da casa reservado 
para suas orações. 

(por Sueli Vilarinho)

[BRASILâNDIA] No domingo, 17, os 
fiéis da Paróquia Imaculado Coração de 
Maria se reuniram para celebrar um ano 
de vida consagrada sacerdotal do Padre 
Rogério Pires, dos Cônegos Regulares La-
teranenses (CRL), na Comunidade Nossa 
Senhora das Dores, Jardim Vista Alegre, 
Setor São José Operário. Concelebraram 
os Padres Dorival Ferreira, CRL, Gilson 
Feliciano e João Lucas, os dois últimos, 
vicentinos.

(por Karina Marta)

[IPIRANGA] Durante a celebração 
de abertura da etapa arquidiocesana do 
Sínodo dos Bispos, no domingo, 17, na 
Paróquia Nossa Senhora de Sião, houve 
a apresentação da futura Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe, que será construí-
da na Região Ipiranga, no bairro da Cháca-
ra Klabin. O casal Aidê Baltar Vilar e Aurélio 
Vilar, ministros extraordinários da Sagrada 
Comunhão da Paróquia Santa Rita de Cás-
sia, entrou com o ícone de Nossa Senhora 
de Guadalupe.

(por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Ipiranga, presidiu missa na Pa-
róquia Santa Rita de Cássia, Setor Pastoral 
Vila Mariana, no domingo, 17, durante a 
qual conferiu o sacramento da Crisma a 
31 jovens e adultos.      (por Caroline Dupim)

[SÉ] No dia 13, Dom Fernando Antônio Figueiredo, Bispo Emérito de Santo Amaro, pre-
sidiu missa na Capela dos Cavaleiros, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em ação de 
graças pelo fundador da Ordem de Malta, o Beato Gerardo (1040-1120). A liturgia foi or-
ganizada pelos dirigentes da Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem de Malta 
de São Paulo e Brasil Meridional. A Soberana Ordem de Malta realiza trabalhos huma-
nitários no Brasil e em mais de 100 países. Mantém mais de 1,5 mil hospitais e inúmeros 
ambulatórios nos cinco continentes. Na cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara, há 
cerca de 50 anos tem prestado atendimento à população carente; e desde 1984 mantém  
o Centro Assistencial Cruz de Malta.                                                          (por Reinaldo Antônio)

[SÉ] Na tarde do sábado, 16, Dom Carlos Lema Garcia conferiu o sacramento da Crisma a 
jovens e adultos da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Setor Cerqueira César.

(por Pascom Paroquial)

[LAPA] No sábado, 16, na Paróquia São João Batista, na Vila Ipojuca, Setor Lapa, Dom 
José Benedito Cardoso presidiu missa com a participação dos jovens. No dia 30, o Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa celebrará na Paróquia São José, no Jaguaré, 
com os jovens das paróquias do Setor Butantã.                                   (por Benigno Naveira)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan pre-
sidiu no sábado, 16, missa na festa da 
padroeira da Capela Santa Edwiges, per-
tencente à Paróquia Nossa Senhora da 
Luz,  Setor Tucuruvi. Concelebrou o Padre 
Valdevir Cortezi, Pároco, assistido pelo  
Diácono Permanente Márcio José Ribeiro.

(por Luciana Pinheiro)

Os fiéis da Paróquia Santo Eduardo, 
Setor Bom Retiro, celebraram o seu pa-
droeiro, o taumaturgo e confessor Rei 
Santo Eduardo, com uma programação 
religiosa entre os dias 10 e 13, e uma 
quermesse nos dias 9 e 10. 

A missa de abertura foi presidida 
pelo Padre Geraldo Pedro dos Santos, 
Pároco, também em ação de graças pe-
los 138 anos do bairro do Bom Retiro, 
do qual Santo Eduardo é o padroeiro. 
No dia 11, a missa foi presidida pelo 
Padre José Enes de Jesus, e no dia 12 
pelo Vigário Paroquial, Padre Antônio 

Genivaldo Cordeiro de Oliveira, OMI.
Na memória litúrgica do Santo, 13 de 

outubro, a missa das 19h30 foi presidida 
por Dom Carlos Lema Garcia e conce-
lebrada pelo Pároco, pelo Padre José Ar-
naldo Juliano dos Santos e o Frei Wilson 
Batista Simão, com a participação de paro-
quianos e membros da Pastoral da Família. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Sé salientou a reta e 
ilibada vida de Santo Eduardo, que é o pa-
trono das famílias, da estabilidade nacio-
nal e dos casais em segunda união. Dom 
Carlos ressaltou a importância da oração e 
da meditação diante das Sagradas Escritu-
ras e do despojamento dos bens materiais 
em prol daqueles que sofrem.

SÉ
Dom Carlos Lema Garcia preside missa na festa de Santo Eduardo

ANISIO CHIARI JUNIOR
COLABORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Regina Marcione

Caroline DupimArquivo paroquial

Pascom paroquial

Reinaldo Antônio

Pascom paroquial

Luciana Pinheiro
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Fé e Cidadania

MARLI PIROzELLI N. SILVA

Ao refletir sobre o vendaval que se abateu sobre a 
população do Afeganistão, com a tomada do poder pelo 
Talibã e a provável destruição de suas instituições demo-
cráticas, o jornalista Fernando De Haro, no encontro in-
ternacional Meeting Per l’Amicizia Per i Popoli, declarou 
que o problema central é anterior à instalação do novo 
governo e possui raízes bem mais profundas, diagnósti-
co que pode ser aplicado ao nosso País e a muitos outros 
que se encontram em crise. Observou que as democra-
cias europeias levaram séculos para se consolidar, num 
longo processo de amadurecimento, alternando perío-
dos de florescimento e de retrocesso.

Lembrou que “não há democracia se não há sujeito”, 
ou seja, a democracia não se instaura onde não existe 
um povo, isto é, uma comunidade de pessoas que es-
tabelecem laços entre si, compartilham valores, guiadas 
pelo ideal do bem comum. No discurso inaugural da 
Conferência de Aparecida, em 2007, Bento XVI reafir-
mou que temos a responsabilidade de promover a jus-
tiça social por meio da edificação de estruturas justas, 
mas ressaltou que estas estruturas não se constituem ou 
se mantêm por si mesmas, nem são a garantia de que 
os homens serão melhores e as sociedades mais justas, 
como asseguravam as grandes ideologias. As estruturas, 
assim como os ordenamentos jurídicos de um país, só 
se mantêm se forem a expressão de um consenso mo-
ral do povo, da vivência de valores fundamentais, sufi-
cientemente fortes para suplantar os interesses pessoais. 
Quando isso não acontece, cedo ou tarde as estruturas 
se tornarão obstáculos a serem eliminados ou formas 
vazias de sentido destinadas a desaparecer.

Konrad Adenauer, um dos grandes responsáveis 
pela reconstrução da Alemanha e da Europa após a 2ª 
Guerra Mundial, ensina que “a democracia é mais do 
que uma forma de governo participativo. É uma visão 
de mundo, enraizada na concepção da dignidade, do 
valor e dos direitos inalienáveis de cada pessoa” (1965). 
Esta visão nos fornece uma chave de compreensão para 
a crise que as democracias atravessam atualmente e suas 
possibilidades de superação.

A democracia é um ideal abstrato, mas se realiza 
num tempo e em determinadas condições históricas, 
em meio a uma complexa teia de relações sociais, políti-
cas, econômicas. Precisa ser continuamente atualizada, 
porque a sociedade se modifica. Surgem novos grupos, 
novas demandas e muitas vezes são necessárias profun-
das mudanças para “desencastelar” grupos que se man-
têm no poder.

Sabemos que as transformações sociais são lentas. A 
formação de um povo é o resultado de um lento proces-
so de educação da pessoa para a vida em comunidade. 
É preciso tempo, mas isso não deve nos desanimar. A 
urgência de mudanças leva-nos a agir, a nos empenhar-
mos em “gerar processos” por meio de mudanças políti-
cas e ações cotidianas, dando forma a uma nova cultura 
impregnada pelo encontro com Cristo, que se expressa 
na família, no trabalho, em obras educativas, sociais e 
em novos modelos de relações econômicas.

O caminho exige uma mudança pessoal, atenção 
às necessidades do outro, superação do preconceito e 
disposição em buscar alternativas por meio do diálogo, 
sem excluir ninguém, trabalhando com todos aqueles 
que demonstram um compromisso real com a popula-
ção. Não temos soluções prontas, mas carregamos uma 
grande riqueza em vasos de barro. Se quisermos levar a 
luz do Evangelho para a vida pública, cultural, econômi-
ca e política, só há uma coisa a fazer: acolher e responder 
a Cristo que vem ao nosso encontro, transforma a nossa 
vida e torna-nos sinal de esperança para o mundo.

Marli Pirozelli N. Silva, graduada em História e mestra em Filosofia 
da Educação, é professora universitária de Doutrina Social da Igreja.

O Afeganistão e a 
nossa democracia

CRISLEINE yAMAJI

Neste período de pandemia, 
muito se questionou sobre as difi-
culdades enfrentadas para o paga-
mento de aluguéis. Os impactos da 
COVID-19 nos contratos foram 
notórios, especialmente naqueles 
de locação residenciais de imóveis 
urbanos.

Atrasos nos pagamentos come-
çaram a perdurar no tempo e algu-
mas ações de despejo dos locatários 
e suas famílias, com expectativa de 
reintegração da posse do imóvel 
pelo locador, foram propostas para 
o tratamento do problema.

Esse aspecto acabou levando, no 
ano passado, à edição de uma legis-
lação especial para o tratamento de 
um regime jurídico emergencial, 
impedindo que medidas liminares 
fossem concedidas para desocupa-
ções, em 15 dias, de imóveis urba-
nos locados para fins residenciais, 
especialmente por descumprimen-
to do previsto no contrato, ausência 
de vínculo trabalhista, permanência 
de sublocatário no imóvel, ausência 
de apresentação de garantia adicio-
nal e alta de pagamento do aluguel e 
dos valores acessórios devidos com 
condomínio, tributos e contas. Essa 
era uma previsão da lei de locações 
de imóveis urbanos que foi relativi-
zada com a adoção de medidas ex-
cepcionais para lidar com os efeitos 
da pandemia. E foram inúmeras 
as decisões judiciais nesse sentido, 
mesmo antes do texto legal, até o 
momento atual.

A própria legislação emergen-
cial trouxe a necessidade de revi-
são e renegociação dos contratos 
em decorrência dos efeitos da 

pandemia em sua execução, algo 
que já era possível na lei de loca-
ções, por comum acordo entre as 
partes, mas que passou a ser ainda 
mais incentivado com a legislação 
emergencial.

Os efeitos dessa legislação per-
duraram expressamente até outubro 
de 2020, com posteriores edições de 
novas legislações para adoção de 
novas medidas excepcionais em 
proteção à moradia e a meios bási-
cos de subsistência. A última legisla-
ção em vigor suspende, até o fim de 
2021, o cumprimento de medidas 
de desocupação ou remoção força-
da de imóveis que sirvam de habita-
ção, sejam públicos, sejam privados, 
de forma individual ou coletiva, no 
espaço urbano, e leva em considera-
ção especialmente locações residen-
ciais cujos valores de aluguéis sejam 
abaixo de R$ 600 mensais.

Muito ainda se sente dos efeitos 
da pandemia do coronavírus na so-
ciedade brasileira, ainda mais com 
o aumento do desemprego ou da 
perda dos vínculos formais de tra-
balho, da elevação dos preços em 
decorrência da alta inflação e das 
dificuldades econômicas enfrenta-
das pela nossa população. Observa- 
-se, sem dúvida, uma disposição de 
locador e locatário para uma revi-
são de contratos, benéfica a ambos, 
com alongamento de prazos, novas 
garantias, não cobrança de multas 
e juros moratórios e novas formas 
de pagamento do aluguel em atra-
so. De toda forma, as partes devem 
continuar dialogando para que se 
diminuam os prejuízos e riscos a 
ambas as partes.

Apesar da ausência de acordo, 
medidas drásticas devem ser evi-

tadas pelo locador e pelo locatário, 
pois certamente podem prejudicar a 
manutenção de uma boa relação de 
confiança e de um canal de diálogo 
nos próximos meses.

Deve-se levar em conta que, 
diante da impossibilidade de ne-
gociação, ações de despejo podem 
ainda ser propostas, com possi-
bilidade de concessão de liminar 
(prévia) para desocupação, pelo 
locatário, em 15 dias, independen-
temente de audiência para ouvir 
o locatário ou de análise dos seus 
argumentos, desde que prestada 
caução, pelo locador, de três meses 
de aluguel pelo autor da ação e lo-
cador do imóvel, mas seus efeitos 
permanecerão suspensos e nada 
poderá ser feito, por força de lei, ao 
menos, até o fim deste ano.

Os impactos da pandemia não 
podem mais ser tratados como im-
previsíveis, muito embora perma-
neçam incertas a duração de suas 
consequências e as perspectivas 
de melhoria. Por isso, reforça-se a 
necessidade de prevalência de uma 
postura de colaboração ativa, em 
boa-fé, para observância adequa-
da às partes de obrigações e res-
ponsabilidades antes previstas nos 
contratos, inclusive multas e juros 
moratórios aplicáveis. E isso leva, 
sem dúvida, a orientar sempre à 
iniciativa e disposição para o diálo-
go e comum acordo, fundamentais 
para a construção e manutenção de 
uma relação humana e de confian-
ça para os meses de dificuldade e 
carestia que ainda prevalecerão em 
nosso País.

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

E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

A renegociação dos contratos de locação 
residencial durante a pandemia

Comportamento

[LAPA] Na sexta-feira, 15, os fiéis da Comunidade 
Santa Tereza d’Ávila, pertencente à Paróquia São José 
Operário, Setor Rio Pequeno, participaram da missa pre-
sidida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Lapa, por ocasião da festa 
da padroeira. Concelebrou o Padre Leandro Calazans de 
Oliveira, SJC, Pároco.                           (por Benigno Naveira)

[BELÉM] No domingo, 17, Dom Luiz Carlos Dias con-
feriu o sacramento da Crisma a jovens e adultos durante 
missa na Paróquia São João Batista, no Brás. Concele-
brou o Padre Valdeir Goulart, Pároco. Na homilia, o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém exortou os 
jovens a acolherem o Espírito Santo em suas vidas e a 
viverem a fé que professam.                   (por Fernando Arthur)

[LAPA] No dia 12, os grupos da Pastoral Social das 
Paróquias Santo Alberto Magno e Santo Antônio de Pá-
dua, ambas no Jardim Bonfiglioli, por meio dos agentes 
pastorais Rubens Ferreira, Fernando Silva e Marcia Fer-
raz, organizaram na Comunidade 1010, no bairro do Rio 
Pequeno, uma festa no Dia da Criança, reunindo mais de 
200 famílias. Houve o almoço, brincadeiras e distribui-
ção de doces e brinquedos para as crianças.

(por Benigno Naveira)

[LAPA] Os fiéis da Comunidade Nossa Senhora Au-
xiliadora da Paróquia Santo Alberto Magno, no Jardim 
Bonfiglioli, Setor Butantã, realizaram no dia 12, uma 
festa por ocasião do Dia da Criança, com brincadeiras e 
distribuição de algodão-doce, cachorro-quente, doces e 
brinquedos para as crianças.             (por Benigno Naveira)

Pascom São João Batista Mariana Al Zaher
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O Movimento da Mãe Rainha da 
Paróquia São Luís Gonzaga, Setor Pe-
reira Barreto, promoveu nas últimas 
semanas cinco encontros – feitos de 
modo virtual, em razão da atual pande-
mia –, com o propósito de unir o grupo 
de missionárias e apresentar os ensina-
mentos da Mãe Rainha para a comuni-
dade em geral. 

O lema central dos encontros foi 
“Minha família: terra maravilhosa”. Hou-
ve reflexões sobre os fundamentos e pi-
lares de uma casa, destacando-se o pri-
meiro fundamento como o Amor a Deus 
e à Mãe de Deus; e os pilares essenciais: 
a Palavra de Deus, o Pão, a Caridade e 
a Ação Missionária – estado permanen-
te de missão. Também foi relembrada a 
vida e obra de João Luiz Pozzobon, que 

iniciou a Campanha da Mãe Peregrina 
de Schoenstatt.

Os encontros foram conduzidos pe-
las missionárias Irene Ostafif, também 
coordenadora do movimento na Paró-
quia, e por Maria do Carmo Querol. A 
organização das lives ficou por conta da 
Pastoral da Comunicação paroquial. 

Também foi criada uma “Visita Vir-
tual da Mãe Peregrina” nas redes sociais 
da Paróquia para a publicação, durante 
todo o mês de outubro, de um card com 
a foto de uma família que recebe a visita 
da Mãe Peregrina e, também, o seu capi-
tal de graças. 

Uma missa em louvor à Mãe Rainha 
acontecerá na Paróquia no último do-
mingo de outubro, às 18h. Todos estão 
convidados a levar suas imagens e capeli-
nhas da Mãe Peregrina para serem aben-
çoadas e serão acolhidas novas famílias 
que desejem participar do movimento.

[BRASILâNDIA] A Paróquia Nossa Senhora do Retiro, Setor Pereira Barreto, realizou 
entre os dias 6 e 8 uma formação mariana em preparação à Solenidade de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, sob orientação do Padre Sebastião Braga. Já no dia 12, houve 
uma peregrinação com a visitação da imagem de Nossa Senhora Aparecida a todas as 
comunidades da Paróquia. O encerramento foi com missa solene, na qual foram come-
morados os 20 anos do Coral Infantil Mensageiros.                                   (por Vaneska Moura) 

[BRASILâNDIA] A Solenidade de Nossa Senhora Aparecida foi celebrada em paróquias 
e comunidades da Região Brasilândia, no dia 12, em especial naquelas dedicadas à Padroei-
ra do Brasil, como a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Souza (foto). As notícias so-
bre essas celebrações, com base em informações compiladas pela Pascom regional, podem 
ser vistas no site do jornal O SÃO  PAULO pelo link a seguir: https://cutt.ly/kRh9hA3.

[BRASILâNDIA] Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Setor Dom Paulo Eva-
risto, celebraram no sábado, 16, a festa de Santa Edwiges, padroeira de uma das comu-
nidades paroquiais. A missa foi presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, e concelebrada 
pelo Padre Aldo de Lima. Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasi-
lândia ressaltou que a santidade de vida é algo possível para todos e lembrou que Santa 
Edwiges se despojou de seus bens para servir a Deus e dedicar a sua vida aos pobres, 
sendo, assim, um modelo para todos os cristãos.                                (por Jackeline Gasparini)

BRASILÂNDIA
Movimento da Mãe Rainha 
da Paróquia São Luís Gonzaga 
realiza formações on-line

TAíSE CORTêS
COLABORADORA DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO

Dom Luiz Carlos Dias esteve reuni-
do com o clero atuante na Região Belém, 
no dia 13, no Centro Pastoral São José, 
para conversar, entre outros assuntos, 
sobre o Sínodo dos Bispos. Ele pediu que 
os padres se empenhem na divulgação e 
participação na etapa arquidiocesana do 
Sínodo, envolvendo todos os fiéis. 

Padre Tarcísio Mesquita, Coordena-
dor Arquidiocesano de Pastoral, expli-
cou as etapas do processo sinodal e tirou 
dúvidas dos sacerdotes. 

Na reunião também se falou sobre 
os preparativos para a Missa do Dia 

de Finados, organizada pela Região 
Belém, no dia 2, às 16h, no Cemitério 
da Vila Formosa, e que será presidi-
da pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
e concelebrada por Dom Luiz Carlos 
e padres atuantes na Região. O Bispo 
Auxiliar pediu que os padres preparas-
sem um cartaz com os nomes e fotos 
dos paroquianos que faleceram em de-
corrência da COVID-19 em suas res-
pectivas paróquias e o apresentassem 
na celebração. 

Ainda na reunião, os sacerdotes res-
ponsáveis pela Pastoral da Fraternidade 
Presbiteral fizeram uma exposição sobre 
os trabalhos desta nova iniciativa da Re-
gião Episcopal Belém.

BELÉM
Dom Luiz Carlos Dias exorta 
o clero à participação na etapa 
arquidiocesana do Sínodo

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO

[SÉ] Desde o dia 9, a Paróquia São Geraldo, Setor Perdizes, esteve em festa por seu pa-
droeiro. No domingo, 17, aconteceu o encerramento dos festejos com três missas:  às 9h, 
presidida pelo Cônego José Augusto Schramm, Pároco, após a qual houve a abertura das 
barracas de doces, salgados e bolos. A segunda missa foi às 11h, presidida pelo Padre  
Leonardo Venício, colaborador na Paróquia. À tarde, houve uma carreata com a imagem 
do Santo pelas ruas do bairro, antes da missa solene das 16h, presidida pelo Padre Leonar-
do e concelebrada pelo Cônego José Augusto Schramm.                              (por Pascom paroquial)

[SÉ] A nova sede da Pastoral do Menor na Paróquia Santa Cecília, localizada na Rua 
Canuto do Val, foi abençoada no sábado, 16, pelo Diácono Permanente Francisco Kuma-
gai, auxiliado pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão senhor Benedito Ansel-
mo Domingos Vitoriano. Participaram membros da Pastoral na Região Sé e missionários 
que atuam na Paróquia.                                                                                 (por Pastoral do Menor)

Pastoral do Menor

Pascom paroquial

Jackeline Gasparini

Pascom da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Souza

Vaneska Moura
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Esta é a dúvida que recebemos da 
Vilma, do Jardim das Rosas: “Eu fui 
uma vez à Igreja Carismática Brasileira 
e na hora da comunhão o padre entre-
gou a hóstia a todo mundo, inclusive 
para levar para casa. Até criança pegou. 
É certo isso?”.

Vilma, coloque na sua cabeça e no 

seu coração que esta igreja não é Católica 
Apostólica Romana. É mais uma dessas 
igrejas que usam nomes parecidos com 
os que nós, católicos romanos, usamos, 
exatamente para enganar o povo humil-
de. Pior ainda: “bispos” e “padres” destas 
igrejas copiam nossos ritos e preces, e o 
povo de Deus fica mais confuso ainda.

Não obedecer às orientações do Papa 
e dos bispos dá nisso. Um grupo de faná-
ticos acabou se separando da comunhão 

católica e fundou uma nova igreja. Isso é 
muito triste!

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) publicou orientações 
muito claras para a Renovação Caris-
mática. A imensa maioria obedeceu 
e a Renovação Carismática Católica 
(RCC) se tornou uma bênção. Os que 
desobedecem viraram seita. Qualquer 
movimento, associação ou pastoral que 
reza, celebra e age por conta própria 

peca contra a unidade da Igreja e dela 
se afasta. Julgue você mesma como esta 
tal Igreja Carismática Brasileira age em 
relação ao Santíssimo Sacramento. Eu 
espero de coração que o nosso povo 
não se deixe enganar. Uma coisa é pa-
recer com a nossa amada Igreja Cató-
lica. Outra coisa é ser a mesma Igreja. 
Deus abençoe você. E tente esclarecer 
seus conhecidos que frequentam essa 
tal igreja carismática.

Você Pergunta
O fiel pode levar a hóstia para casa?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

O Instituto Cristóvão Colombo (ICC), 
fundado em 1895 pelo Padre José Mar-
chetti, missionário scalabriniano, é uma 
das mais antigas instituições a trabalhar 
com crianças e adolescentes migrantes no 
estado de São Paulo. 

Durante viagens rumo ao Brasil no fim 
do século XIX e início do século XX, em 
navios com péssimas condições de salu-
bridade, muitos migrantes italianos mor-
riam, vitimados especialmente pela febre 
amarela. 

O jovem Padre se sensibilizou com essa 
realidade, especialmente depois de uma 
mãe, antes de morrer, lhe ter entregado o 
filho recém-nascido. Diante da dificulda-
de de encontrar em solo brasileiro alguém 
que acolhesse este e outros bebês, decidiu 
fundar um orfanato para as crianças órfãs 
no bairro do Ipiranga, na zona Sul da ca-
pital paulista. Assim surgia o instituto que 
atualmente atende 146 crianças e adoles-
centes de famílias migrantes e em situação 
de vulnerabilidade, prestando serviços de 
assistência social e educação, na perspecti-
va da formação humana integral.

ATUAçÃO
A missão do ICC é acolher e garantir 

a ação humana integral, dando às crianças 
acesso à educação e valorização dos seus 
direitos, com ênfase na atuação socioa-
ssistencial. Busca mediar a inclusão dos 
pequenos migrantes nos serviços assisten-
ciais de educação, cultura e saúde. 

Para isso, a instituição promove ati-
vidades educacionais, lúdicas, culturais e 

esportivas como formas de expressão, in-
teração, aprendizagem, proteção social e 
prevenção de situações de risco social.  

O convívio social e familiar é priorida-
de no ICC. As ações realizadas visam a de-
senvolver o senso de pertença, a formação 
da identidade, a construção de processos 
de sociabilidade, os vínculos sociais, as 
relações de cidadania das crianças e dos 
adolescentes. 

“As atividades do ICC promovem ex-
periências que potencializam a vivência 
desses ciclos etários em toda a sua plurali-
dade. Aqui, os beneficiários têm garantida 
a oportunidade de aprender, experimen-
tar, brincar; ser protagonistas; ter seus di-
reitos e deveres salvaguardados”, destacou 
Paula Leão, coordenadora geral do institu-
to, cuja capacidade de atendimento é 250 
crianças e adolescentes. 

 
EXTENSÃO ESCOLAR

Padre José Edvaldo Pereira Silva, Dire-
tor do instituto, salientou que a iniciativa 
“é uma extensão escolar. Inclusive, um dos 
requisitos [para ter vínculo com a institui-
ção] é estar matriculado na escola. O ICC 
promove diariamente atividades comple-
mentares com oficinas, música, lazer e es-
porte na promoção dos valores humanos, 
dignidade e aptidão ao estudo e aprendi-
zado”, disse o Padre, reforçando que o ca-
risma do instituto, desde sua origem, é o 
cuidado com os migrantes. 

No ICC, as crianças e adolescentes re-
cebem gratuitamente educação escolar – 
em parceria com o Estado –, uniforme, re-
feições, material pedagógico, atendimento 
odontológico preventivo, apoio psicológi-
co e assistencial.

 
PORTAS ABERTAS

A maior incidência de migrantes e re-
fugiados atendidos no instituto é de vene-
zuelanos, bolivianos e peruanos. 

Jiover José Carvajal Fermin, 40, é  pai 
da Arianna Saray Carvajal Herrera, 10, 
que atualmente frequenta o ICC. A fa-
mília migrou da Venezuela por causa da 
situação política e econômica e, também, 
em busca de melhores condições de saúde 
e educação para todos. 

“Cheguei ao Brasil com medo e cheio 
de incertezas, e logo conseguimos uma 
vaga no ICC. O estudo, a educação, a dis-
ciplina são muito importantes. A convi-
vência das crianças é fundamental para o 
crescimento e desenvolvimento. A inspi-
ração cristã é um diferencial”, destacou o 
engenheiro elétrico, que desabafou sobre 
a situação de seus compatriotas. “Na Ve-
nezuela, antes da crise, eu ganhava bem 
e mantinha um padrão de vida bacana. 
Hoje, os colegas que lá trabalham conse-
guem comprar um frango e um quilo de 
carne com o salário e nada mais; a realida-
de é dramática”, contou.

Ao longo da pandemia, o ICC or-

ganizou uma frente emergencial para 
combater a fome, distribuindo cestas 
básicas e kits de higiene. “As atividades 
continuaram seguindo os protocolos, 
mas precisamos criar frentes emergen-
ciais com a doação de alimentos e kits 
de higiene para amenizar o sofrimento 
e garantir o básico na mesa de muitas 
famílias que perderam seus empregos”, 
salientou o Padre José Edvaldo.

 
HORTA ORGÂNICA

As crianças recebem três refeições ao 
longo do dia. Boa parte dos alimentos é 
produzida na horta do ICC, que é total-
mente orgânica e com variedade de ver-
duras e hortaliças. Por mês, são plantadas 
mil mudas. As hortaliças são variadas: 
alface, couve, escarola, repolho, beterraba 
e mandioca; quanto às frutas, há o culti-
vo de banana, pitanga, acerola e amora. 
Toda a produção garante a alimentação 
das crianças e dos profissionais ao longo 
de todo o ano. O excedente é comparti-
lhado com as famílias das crianças, co-
laboradores da entidade e com a Missão 
Paz, que também atua no acolhimento de 
migrantes e refugiados.

“Tudo aqui é feito com amor e, por 
isso, a natureza retribui com abundância”, 
contou Cleber Pinsetta, 44, responsável 
pelo plantio e cultivo da horta há duas dé-
cadas, destacando que ela alimenta, diaria-
mente, 200 pessoas.

Scalabrinianos mantêm ações em favor 
de crianças migrantes e refugiadas
Fundado há 126 
anos, o InstItuto 
CrIstóvão Colombo 
oFereCe servIço 
de ConvIvênCIa e 
FortaleCImento de 
vínCulos a CrIanças 
e adoleCentes  
de 6 a 15 anos

ROSEANE wELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Instituto Cristóvão Colombo

ICC tem atividades educacionais, culturais e esportivas para filhos de migrantes e de refugiados e crianças em situação de vulnerabilidade
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No Dia do Professor, comemorado 
na sexta-feira, 15, a Arquidiocese de São 
Paulo rendeu graças a Deus pela vida e 
missão dos professores e educadores, em 
uma missa organizada pelo Vicariato 
Episcopal para a Educação e a Univer-
sidade, na Catedral da Sé, presidida por 
Dom Carlos Lema Garcia.

“Este ano, esta missa tem um motivo 
ainda mais especial: queremos agrade-
cer a Deus a vida dos educadores, que 
se mostram generosos e dedicados em 
sua missão, enfrentando corajosamente 
as limitações impostas pela pandemia, 
esforçando-se para transmitir os ensi-
namentos aos alunos”, afirmou o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 
e Vigário Episcopal para a Educação e a 
Universidade.

A celebração foi transmitida pelas 
mídias sociais da Arquidiocese e pela 
TV Canção Nova. Houve a participação 
presencial de professores, estudantes, 
diretores de escolas e demais profissio-
nais da área do ensino, além de reitores 
e responsáveis por universidades, cen-
tros universitários e faculdades católi-
cas; do prefeito da capital paulista, Ri-
cardo Nunes; e do secretário municipal 
de Educação, Fernando Padula. 

ATENçÃO DA IGREJA 
COM A EDUCAçÃO 

Na homilia, Dom Carlos Lema Gar-

SOBRE A ORIGEM DA DATA
A comemoração do Dia do Pro-
fessor remonta a 15 de outubro 
de 1827, quando Dom Pedro I 
decretou a obrigatoriedade do 
ensino elementar no Brasil, de 
modo que todas as cidades, vi-
las e vilarejos passassem a ter 
escolas de primeiras letras. Em 
1947, por iniciativa do profes-
sor paulista Salomão Becker 
(1922-2006), a data se tornou 
ocasião para festejar o traba-
lho dos professores. Em 1963, 
por meio do decreto federal 
52.682, oficializou-se o Dia do 
Professor, a ser comemorado 
sempre no dia 15 de outubro.

Desde a segunda-feira, 18, tornou-se 
obrigatória a retomada das aulas presen-
ciais nas escolas das redes estadual, muni-
cipal e particular vinculadas ao Conselho 
Estadual de Educação, conforme a capaci-
dade de ocupação física da unidade esco-
lar para que se mantenham os protocolos 
sanitários. 

A partir de 3 de novembro, em todo o 
estado, não será mais necessário manter o 
distanciamento de um metro entre as car-
teiras nas salas de aula e, assim, todas as 
escolas poderão receber 100% dos alunos 
simultaneamente em seus respectivos ho-
rários de estudos. 

Professores e diretores ouvidos pelo O 
SÃO PAULO durante a missa na Catedral 
da Sé (leia mais acima) falaram a respeito 
das expectativas e desafios para essa reto-
mada completa das aulas presenciais.

Para Edivan Mota, diretor do Institu-
to de Estudos Avançados em Educação, 
membro da Sociedade Thomas More e di-
retor de escola pública, o mais desafiador 
tem sido romper o medo dos pais. “Eles 
estão muito receosos ainda, temem pela 
questão da quantidade de alunos, de como 
os filhos vão reagir a essa volta”, comentou, 
destacando, porém, que entre os alunos 
a sensação é oposta. “Para os estudantes, 
tem sido uma alegria. Afinal, a escola não 
é só um lugar de aprendizado para eles, 
mas de encontrar o amigo, lugar de par-
tilha. Com eles, a preocupação que temos 
é a de relembrar os protocolos a serem 
seguidos”, detalhou, ressaltando que ao 
longo da pandemia a figura do professor 
e da família retomaram a centralidade no 
processo educativo. 

Professora há 20 anos, Débora Adelai-

de, que leciona no Colégio Maria Rainha 
do Amor, esteve na missa com cerca de 30 
alunos do 5º ano do ensino fundamental. 
“Hoje, além do papel pedagógico de en-
sinar, nosso dever é também o de ajudar 
que os estudantes se recomponham no dia 
a dia como cidadãos, principalmente por 
meio da nossa fé católica, para que possam 
transmitir o que eles têm dentro de si e não 
só receber conteúdos”, afirmou, detalhan-
do que desde o começo da pandemia tem 
percebido um olhar de maior respeito dos 
pais e dos alunos pelos professores. “A mis-
sa de hoje representa um reconhecimento 
para nós, professores, e um momento de 
nos entregar a Deus para uma renovação 
da missão”, complementou. 

Diretora do Colégio Santa Catarina de 
Sena, a Irmã Maria Izabel Coenca tam-
bém enalteceu a realização da missa pela 

Arquidiocese: “Neste dia, o melhor pre-
sente que nós podemos oferecer aos nos-
sos professores é a celebração eucarística, 
pois, recebendo Jesus, eles terão forças su-
ficientes para cumprir a missão que uma 
escola católica tem, que é a de transformar 
o mundo por meio da evangelização das 
crianças e dos jovens”, afirmou.

Irmã Maria Izabel recordou que, ao 
longo da pandemia, os professores do co-
légio adaptaram estratégias para manter o 
nível de ensino e dialogar com as famílias, 
e que na retomada das aulas presenciais 
o maior desafio será o de manter os estu-
dantes empenhados nos estudos em sala 
de aula após um período com tantas ati-
vidades on-line. “Com a ajuda dos profes-
sores conscientes sobre a missão de educar 
mentes e corações, acho que vamos fazer 
um bom trabalho”, concluiu. (DG)

Desafios e esperanças com a volta às aulas presenciais

Com exemplo de vida coerente, professores 
levam os alunos ao caminho do bem
em mIssa na Catedral 
da sé, arquIdIoCese 
de são Paulo rendeu 
graças a deus Pela 
vIda e mIssão dos 
eduCadores

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

cia recordou que o Papa Francisco re-
correntemente tem chamado toda a 
sociedade a se mobilizar em favor da 
Educação, reforçando este compromis-
so histórico da Igreja. Ele lembrou que 
o assunto será tratado na Campanha da 
Fraternidade de 2022.

“Com o tema da Educação na Cam-
panha da Fraternidade, a Igreja lembra 
que se queremos um futuro melhor, se 
queremos a verdadeira renovação da so-
ciedade e o crescimento harmônico das 
nossas famílias, precisamos investir na 
Educação”, afirmou. 

O PAPEL DOS 
PAIS E PROFESSORES

Dom Carlos Lema Garcia ressaltou 
que a família deve assumir o protago-
nismo na Educação das crianças, adoles-
centes e jovens, estejam eles em escolas 
públicas, particulares ou comunitárias, 
favorecendo, assim, a formação integral 
dos estudantes, não apenas para o do-
mínio dos diferentes saberes, mas como 
cidadãos e filhos de Deus.

“Nisso está a importância da trans-
cendência na escola. Sabemos que a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 
prevê o ensino religioso em todos os 
anos, desde o ensino fundamental. Dessa 
forma, também o Estado reconhece que, 
para a boa formação do cidadão, é preci-
so que ele aprofunde o sentido religioso 
da vida”, comentou o Bispo. 

Ao recordar que toda pessoa deve ter 
sua dignidade respeitada, Dom Carlos 
Lema Garcia afirmou que os bons edu-
cadores olham a dimensão humana de 
cada estudante, respeitam suas origens e, 
cientes de suas condições de vida e talen-
tos, ajudam-nos a superar os limites para 
que alcancem seus objetivos. 

O Vigário Episcopal para a Educa-
ção e a Universidade lembrou que Jesus 
Cristo é modelo a ser seguido pelos edu-
cadores: “Ele é o grande mestre e veio 
nos ensinar, dando exemplo a todos. Os 
professores e os educadores têm que se 
esforçar para ser exemplo de vida co-
erente e ‘arrastar’ os seus alunos para o 
caminho do bem”. 

GRATIDÃO
Ao fim da missa, a professora Marcia 

Cristina Camargo de Souza, coordena-
dora pedagógica do Colégio Santa Ca-
tarina de Sena, leu uma mensagem de 
agradecimento aos professores. 

“Recentemente, fomos ‘atropelados’ 
por algo denominado pandemia e mais 
uma vez nos reinventamos e aprimora-
mos os talentos já existentes, fazendo 
surgir alguns que nem imaginávamos 
ser capazes. Nossa missão diária e con-
tínua é formar nada mais nada menos 
que as mentes e os corações das crianças, 
dos jovens e dos adultos que passam por 
nossas mãos”, afirmou durante a home-
nagem.

O prefeito Ricardo Nunes agrade-
ceu o empenho dos profissionais da 
Educação da cidade de São Paulo na 
tarefa de bem formar as novas gera-
ções. “Não tenho dúvidas de que cada 
professor tem uma bênção especial de 
Deus e uma missão a cumprir na sua 
vocação”, afirmou.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Professores, estudantes e diretores de escolas participam da missa na Catedral da Sé, dia 15
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Uma Igreja sinodal não deve estar logo preocupada com a mudança das estruturas 
eclesiais, mas, sim, com a conversão, para se tornar sempre mais aquilo que ela é cha-
mada a ser desde o princípio: o povo de Deus, dos discípulos missionários de Jesus 
Cristo, testemunhas alegres do seu Evangelho no mundo, família de irmãos reunidos 
na mesma fé, esperança e caridade. Trata-se de uma mudança de mentalidade, para 
passar de uma Igreja vista sobretudo como instituição e organização clerical a uma 
Igreja de pessoas, povo de testemunhas e de irmãos.

Igreja sinodal é aquela que tem um só Deus e Pai, um só Senhor e Cristo Salvador de 
todos e o mesmo Espírito Santo, que está em todos, dá vida a tudo, anima e faz crescer 
a Igreja (cf Ef 4,1-7). Numa Igreja sinodal, os seus membros caminham juntos e uni-
dos, seguindo Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A Igreja será verdadeiramente 
sinodal se, juntos, nos mantivermos firmes e operosos na fé, esperança e caridade, vir-
tudes recebidas no Batismo, que são a marca da vida cristã. A Igreja sinodal acontece 
quando todos juntos se empenham no alegre testemunho do Evangelho e assumem a 
missão permanente da Igreja como nossa própria missão.

Uma Igreja sinodal celebra a Liturgia com profunda fé, sobretudo a Eucaristia no Dia 
do Senhor; proclama as maravilhas de Deus, louva e reconhece o bem que Ele faz 
em toda parte. É a Igreja reunida em torno da Palavra de Deus, acolhendo-a e res-
pondendo com fé. A Igreja sinodal acontece onde cada um coloca o próprio dom a 
serviço dos irmãos, especialmente os pobres e os que sofrem. A sinodalidade acontece 
quando são deixadas de lado as divisões e intrigas, provocadas sobretudo pelos indi-
vidualismos, soberbas e vaidades mundanas, contrárias à unidade da Igreja. Numa 
Igreja sinodal, os membros procuram ouvir uns aos outros, sensíveis e atentos às ne-
cessidades e buscas uns dos outros, ajudando-se mutuamente. Igreja sinodal é aquela, 
onde as comunidades, além de olharem para seu próprio bem, também estão abertas 
e disponíveis para socorrer outras comunidades.

Enfim, numa Igreja sinodal estamos felizes e agradecidos por sermos membros da 
grande família de Deus, que tem Maria por Mãe e os Santos como irmãos e grandes 
testemunhas de nossa fé. Eles caminham conosco, animam-nos com seu exemplo e 
intercedem por nós em todos os momentos, para sermos hoje a Igreja que Deus con-
voca com sua Palavra, reúne e conduz pelo seu Filho Jesus Cristo e anima com o dom 
do Espírito Santo, enviando-a sempre de novo em missão.

Queridos irmãos, povo de Deus da arquidiocese de São Paulo: sintam-se todos cha-
mados e enviados a aprofundar a experiência de uma Igreja sinodal. Caminhemos 
juntos; busquemos juntos; ajudemo-nos uns aos outros! Deus nos fortaleça e abençoe!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Mensagem do Cardeal Scherer à 
Arquidiocese de São Paulo no início da 
preparação para o Sínodo dos Bispos

São Paulo, 17.10.2021

Ao povo santo de Deus, religiosos/as,
estimados Bispos Auxiliares e membros do clero.
Povo de irmãos, testemunhas de Deus 
na Arquidiocese de São Paulo

Caríssimos/as:

Damos hoje início, em nossa Arquidiocese, como se faz em todas as dioceses do mun-
do, à preparação da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos. É o Papa Francisco que 
nos convoca, como pastor universal de toda a Igreja, a fazermos uma experiência bonita 
e rica de uma “Igreja sinodal”, na comunhão, participação e missão, com o envolvimen-
to de todos os membros da Igreja.

Somos chamados a caminhar juntos, a buscar juntos e agir juntos para redescobrir a 
nossa Igreja, da qual fazemos parte desde o nosso Batismo. Temos o privilégio e a alegria 
de crer, de seguir os passos de Jesus, que vai à nossa frente, e de testemunhar o Evan-
gelho no mundo. Recebemos dons e carismas do Espírito Santo para nos colocarmos 
todos juntos a serviço da vida e da missão da Igreja. São Paulo já ensinava que a Igreja é 
como um corpo, no qual cada membro e órgão tem a sua função e a cumpre em bene-
fício do corpo todo (cf 1Cor 12). A Igreja conta com a participação de todos; cada um 
tem algo a oferecer e todos se beneficiam com os dons dos demais.

Em São Paulo, nós já estamos em processo sinodal desde 2017 e ainda devemos concluir 
nosso sínodo arquidiocesano. Agora, o Papa nos convoca a aprofundar a experiência si-
nodal, junto com todas as dioceses do mundo. Esse processo pode ser resumido em três 
palavras, que exprimem as ações do processo sinodal: encontrar, ouvir e discernir. O 
primeiro passo – encontrar – é o exercício de uma “Igreja em saída”, que vai ao encontro 
das pessoas e das realidades vividas por elas. O segundo momento – da escuta – é um 
exercício de acolhida e de abertura atenta a todos, indistintamente. O terceiro momento 
– discernir – leva a questionamentos, análises e à tomada de decisões e atitudes.

Mais importante que discutir sobre a sinodalidade é fazer a experiência de uma Igreja 
sinodal. Várias vezes, o Papa observou que o Sínodo não é um parlamento, não consiste 
numa sondagem de opiniões nem é para a formação de maiorias e consensos, mas é 
uma maneira de ser da Igreja, uma grande ação eclesial, animada pelo Espírito Santo. 
Por isso, todos devemos “ouvir o que o Espírito diz à Igreja” (cf Ap 2-3) e ser dóceis às 
inspirações e à ação do Espírito Santo.

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, durante a missa de abertura da preparação da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos, na Catedral da Sé, dia 17
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, 
presidiu no domingo, 17, na Catedral da 
Sé, a missa de abertura da fase arquidio-
cesana do caminho sinodal convocado 
pelo Papa Francisco para toda a Igreja.

A celebração reuniu padres e fiéis, es-
pecialmente das paróquias e comunidades 
da Região Episcopal Sé, acompanhados de 
Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese para essa Região.

O caminho sinodal que culminará 
com a Assembleia Ordinária do Sínodo 
dos Bispos em outubro de 2023, no Vati-
cano, terá uma primeira etapa de escuta 
às Igrejas locais, seguida de outra fase em 
âmbito continental.

 
CONVOCADOS PELO PAPA

“É o Papa Francisco que nos convoca, 
como pastor universal de toda a Igreja, a 
fazermos uma experiência bonita e rica 
de uma ‘Igreja sinodal’, na comunhão, 
participação e missão, com o envolvi-
mento de todos os seus membros”, enfa-
tizou Dom Odilo, na homilia.

O Arcebispo recordou que a Igreja 
em São Paulo já vive, desde 2017, a expe-
riência do sínodo arquidiocesano: “Ago-
ra, o Papa nos convoca a aprofundar a 
experiência sinodal, junto com todas as 
dioceses do mundo”.

  ‘O Sínodo é uma grande ação 
eclesial, animada pelo Espírito Santo’
aFIrmou o Cardeal 
sCherer na 
abertura da Fase 
arquIdIoCesana 
do sínodo sobre a 
sInodalIdade

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

 
ENCONTRAR, OUVIR E 
DISCERNIR

Lembrando as palavras do Papa 
Francisco na homilia de abertura do Sí-
nodo, no dia 10, Dom Odilo sublinhou 
que esse processo pode ser resumido 
em três palavras: “encontrar, ouvir e 
discernir”. 

“O primeiro passo – encontrar – é o 
exercício de uma ‘Igreja em saída’, que vai 
ao encontro das pessoas e das realidades 
vividas por elas. O segundo momento – da 
escuta – é um exercício de acolhida e de 
abertura atenta a todos, indistintamente. 
O terceiro momento – discernir – leva a 
questionamentos, análises e à tomada de 
decisões e atitudes”, explicou o Arcebispo.

Dom Odilo reforçou que mais im-
portante do que discutir sobre a sinoda-

lidade é fazer a experiência de uma Igreja 
sinodal. “Várias vezes, o Papa observou 
que o Sínodo não é um parlamento, não 
consiste numa sondagem de opiniões 
nem é para a formação de maiorias e 
consensos, mas é uma maneira de ser da 
Igreja, uma grande ação eclesial, anima-
da pelo Espírito Santo”, salientou.

 
NAS PARÓQUIAS

Para marcar o envio do povo aos 
trabalhos do Sínodo, o Cardeal Scherer 
e Dom Carlos entregaram aos represen-
tantes das paróquias e comunidades da 
Região Sé uma vela acesa, que simboliza 
o dom do Espírito Santo invocado du-
rante a celebração para iluminar o cami-
nho sinodal.

Cada paróquia é chamada a envolver 

os membros dos conselhos paroquiais, 
lideranças de pastorais, grupos e organi-
zações, bem como outros fiéis para par-
ticipar desse processo de escuta.

Padre José Arnaldo Juliano, Co-
ordenador de Pastoral da Região Sé, 
enfatizou a importância de todos os 
padres animarem os fiéis em suas pa-
róquias e comunidades a participarem 
desse processo de escuta e discerni-
mento, seguindo o roteiro proposto 
pela Santa Sé.

A questão fundamental que orienta 
essa consulta do povo de Deus é: “Anun-
ciando o Evangelho, uma Igreja sinodal 
‘caminha em conjunto’: como é que este 
‘caminhar juntos’ se realiza hoje na nossa 
Igreja particular? Que passos o Espírito 
nos convida a dar para crescermos no 
nosso ‘caminhar juntos’?”.

Em seguida, o Documento Prepara-
tório apresenta dez núcleos temáticos, a 
fim de que sejam aprofundados diferen-
tes aspectos da “sinodalidade vivida”, sin-
tetizados nos seguintes títulos:

 1 Os companheiros de viagem;
 2 Ouvir;
 3 Tomar a palavra;
 4 Celebrar;
 5 Corresponsáveis na missão;
 6 Dialogar na Igreja e na sociedade;
 7 Com outras confissões cristãs;
 8 Autoridade e participação;
 9 Discernir e decidir;
 10 Formar-se na sinodalidade.

 
O Documento Preparatório e o vade-

mécum elaborados pela Secretaria Geral 
do Sínodo dos Bispos, assim como ma-
terial disponibilizado pelo Secretariado 
Arquidiocesano de Pastoral, podem ser 
acessados no portal ArquiSP pelo link a 
seguir: https://cutt.ly/dRkMixc.

Dom Jorge destaca o papel dos líderes paroquiais no caminho sinodal

SANTANA

ARQUIDIOCESE E REGIÃO Sé

Cerca de 700 fiéis participaram, na 
Região Santana, da missa de abertura da 
fase arquidiocesana do caminho sinodal, 
presidida por Dom Jorge Pierozan na 
Basílica de Sant’Ana, na tarde do domin-
go, 17. Participaram mais de 50 padres, 
três diáconos permanentes e represen-
tantes de várias comunidades religiosas. 

No início da celebração, Padre An-
drés Gustavo Marengo leu a mensagem 
do Cardeal Scherer ao clero e aos lei-
gos de São Paulo, na qual o Arcebispo 
Metropolitano destaca que as ações do 
processo sinodal podem ser exprimi-
das em três palavras: “encontrar, ouvir 
e discernir”.

Ao falar sobre o Sínodo durante a 
homilia, Dom Jorge Pierozan observou 
que, antes de encontrar – para escutar 
e discernir –, é preciso entender do que 

se trata: “Conosco, o Espírito Santo de-
seja realizar o Sínodo dos Bispos. Con-
tribuiremos melhor se tivermos um en-
tendimento anterior (a priori). É preciso 
compreender o chão em que estamos 
pisando”.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Santana também citou uma de-
claração do Papa Francisco, feita durante 
a missa de abertura do Sínodo, no dia 10: 
“Fazer Sínodo significa caminhar pela 
mesma estrada, caminhar em conjunto”.

Dom Jorge conclamou a todos – lei-
gos, padres, religiosos e religiosas – a 
atender à convocação do Papa: “Esteja-
mos dispostos a compreender este Sí-
nodo e a contribuir com o chamado da 
Igreja, cada um segundo a sua função, 
segundo a sua missão, segundo a sua 
vocação”.

No final da missa, cada padre coorde-
nador de Setor Pastoral, acompanhado 
de um leigo, recebeu das mãos do Bispo 
uma vela, como símbolo da cerimônia 
de abertura do Sínodo. As velas serão 
distribuídas a todas as paróquias da Re-
gião Episcopal e vão representar a luz ao 
longo do processo, até 2023.

Antes do encerramento da cerimô-
nia, Dom Jorge Pierozan assinalou que, 
ao distribuir a comunhão, reconheceu 
entre os fiéis lideranças pastorais das pa-
róquias. “Esses líderes serão muito im-
portantes no caminho sinodal. Creio que 
muitos frutos surgirão”, afirmou.

EDMILSON FERNANDES
COLABORADOR DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Juliana Bacci Lima



Na Região Ipiranga, a missa de aber-
tura da fase arquidiocesana do caminho 
sinodal aconteceu na tarde do domingo, 
17, na Paróquia Nossa Senhora de Sião, 
presidida por Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, com a participação do clero, 
leigos, religiosos e religiosas. 

Em gesto simbólico, representantes 
dos cinco setores pastorais – Anchie-
ta, Cursino, Imigrantes, Ipiranga e Vila 
Mariana – participaram da procissão de 

Na Região Belém, Dom Luiz Carlos 
Dias presidiu, na Paróquia Nossa Senho-
ra de Lourdes, na Quarta Parada, a missa 
de abertura da fase arquidiocesana do 
caminho sinodal, na tarde do domingo, 
17, com a participação do clero atuante 
na Região e fiéis que integram diferentes 
pastorais e movimentos. 

Membros das paróquias entraram 
com placas e bandeiras representando 
os setores pastorais e o Lecionário foi en-
tronizado por integrantes da Pastoral da 
Pessoa com Deficiência antes da liturgia 
da Palavra. 

No início da celebração, Padre Mar-
celo Maróstica, Coordenador Regional 

‘Uma proposta corajosa’, afirma Dom Luiz Carlos sobre o Sínodo

BELéM

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO

de Pastoral, destacou que o Papa “convi-
da toda a Igreja a refletir este tema de-
cisivo para sua vida e missão, pois – se-
gundo Francisco – ‘é precisamente este 
caminho de sinodalidade que Deus es-
pera da Igreja do terceiro milênio’”. 

Após a saudação inicial, o Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Belém 
leu a carta escrita pelo Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer a respeito dos propósitos e 
etapas do Sínodo. 

Na homilia, Dom Luiz Carlos ressaltou 

a importância deste Sínodo: “Trata-se de 
uma proposta corajosa de um pastor cora-
joso e desejoso de encontrar um caminho 
para a Igreja recuperar a dinâmica expres-
sa na primeira leitura [At 2,1-11], para re-
vigorar a missão de semear com decisão 
em todo solo, como vemos no Evangelho. 
Neste período difícil pelo qual passamos, 
de crise interna, desânimo e propostas 
nem sempre originais que tensionam a 
vida eclesial, eis um caminho para que to-
dos se manifestem na caridade fraterna”. 

O Bispo também falou sobre a sino-
dalidade e a importância da participação 
dos leigos no Sínodo, abrindo-se à ação 
do Espírito Santo. Ao fim da celebração, 
representantes das 66 paróquias da Re-
gião receberam o instrumento de traba-
lho sinodal. 

‘Uma convocação guiada pelo 
Espírito Santo’, diz Dom Carlos Silva

FELIPE MARQUES FERREIRA
COLABORAçÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

A missa de abertura da fase arquidio-
cesana do caminho sinodal foi realizada 
na Região Brasilândia na tarde do domin-
go, 17, na Paróquia São Luís Gonzaga, pre-
sidida por Dom Carlos Silva, OFMCap.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Brasilândia comentou que o Síno-
do é “uma convocação guiada pelo Espí-
rito Santo”.

Para simbolizar a ação do Espírito San-
to no processo sinodal, todos os presentes 
acenderam velas e foi recebida a corte da 
Festa do Divino Espírito Santo, que acom-
tece há 200 anos na Freguesia do Ó.

Na homilia, Dom Carlos Silva disse 
que o Papa sempre tem recordado que “o 
cristão é imerso nas águas do Batismo e 
nasce uma nova criatura” e, embora a lógi-

ca do mundo seja oposta ao Batismo e aos 
ideais cristãos, é preciso persistir.

“O Papa convoca a todos para a ação 
sinodal, buscando fortalecer a fé e incen-
tivando a fraternidade”, ressaltou. O Bispo 
concluiu dizendo que o Sínodo “busca a 
revisão de vida e leva-nos à ação evange-
lizadora para diminuir o sofrimento e au-
mentar a esperança”.

Ao fim da missa, o Padre Cilto José 
Rosembach leu a mensagem na qual o 
Cardeal Scherer explica o que é o Sínodo 
e apresenta os três passos pelos quais será 
realizado: encontrar (dimensão da Igre-
ja em saída), ouvir (exercício de escuta e  
acolhida) e discernir (questionamentos, 
análises e tomada de decisões e atitudes).

Participaram da missa padres, diáco-
nos e religiosos, leigos em geral e mem-
bros de movimentos, grupos pastorais, co-
munidades de vida e novas comunidades. 

BRASILÂNDIA

Dom José Benedito ressalta 
o caminhar conjunto da Igreja

BENIGNO NAVEIRA 
COLABORADOR DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO

Na tarde do sábado, 16, na Paróquia 
Nossa Senhora da Lapa, foi realizada a 
missa de abertura da fase arquidiocesana 
do caminho sinodal na Região Lapa, pre-
sidida por Dom José Benedito Cardoso, 
com ampla participação do clero, coorde-
nadores de pastoral, religiosos e religiosas, 
diáconos, seminaristas e leigos. 

No começo da missa, o Padre Geraldo 
Pereira, Assistente Eclesiástico da Anima-
ção Bíblico-Catequética da Região Lapa, 
lembrou que o Sínodo é uma convocação 
do Papa Francisco para que se faça “uma 
experiência bonita e rica de uma Igre-
ja sinodal na comunhão, participação e 
missão, com o envolvimento de todos os 
membros. Somos chamados a caminhar 
juntos, a buscar juntos e agir juntos para 
redescobrir a nossa Igreja, da qual fazemos 
parte desde o nosso Batismo”.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Lapa recordou que o 
Papa Francisco convida toda a Igreja a um 
caminhar conjunto, e para que, unidos, to-
dos a redescubram. 

Após a homilia, houve a entrada do 
Círio Pascal, momento no qual se recor-
dou que a Igreja sinodal é aquela que tem 
um só Deus Pai, um só Senhor e Cristo, 
Salvador de todos, e o mesmo Espírito 

LAPA

IPIRANGA

Dom Ângelo diz que o Sínodo é momento para aprofundar a espiritualidade
CAROLINE DUPIM

COLABORADORA DE COMUNICAçÃO NA REGIÃO
entrada com um punhado de terra nas 
mãos, que foi depositado em uma muda 
de oliveira, a fim de simbolizar o enrai-
zamento de uma árvore frutífera neste 
início de caminho sinodal. 

Ao longo da celebração, o Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Ipiran-
ga enfatizou a singularidade do início 
do Sínodo, ressaltando que este é um 
momento que deve ter destaque na vida 
pastoral e pessoal dos católicos “Hoje, 
cada um de nós é testemunha histórica, 
protagonista e agente da promoção do 
caminho sinodal”, afirmou na homilia.

Dom Ângelo destacou também o real 
sentido que o Papa Francisco, inspirado 
pelo Espírito Santo, propõe que se viven-
cie. “O Sínodo nos convida a fazer não 
só uma participação pastoral, mas um 
momento de aprofundamento em nos-
sa espiritualidade. Este é um caminho 
de experiência espiritual, estimulada 
pela Palavra de Deus”, disse, enfatizando 
também que “a proposta não é alcançar 
resultados materiais, mas, sim, viver ver-
dadeiramente este momento sinodal, na 
pluralidade da nossa igreja, caminhando 
sempre juntos, em unidade”. 

Santo, que está em todos, dá vida a tudo, 
anima e faz crescer a Igreja. Na sequência, 
Dom José acendeu a vela no Círio e os fi-
éis acenderam as velas que receberam para 
renovar a profissão de fé e, posteriormen-
te, rezar a oração Adsumus, Sancte Spiritus. 

Na parte final da missa, houve a en-
trega de uma vela do Sínodo aos padres 
responsáveis de cada paróquia. “Lembro 
que a participação de vocês, padres, diá-
conos, seminaristas, religiosos, religiosas 
e leigos das diversas representações pas-
torais foi muito significativa hoje, o que é 
muito importante para nós. Vamos ter que 
trabalhar rápido, pois teremos os meses de 
outubro, novembro e dezembro para fazer 
os trabalhos paroquiais, a fim de que, em 
janeiro, façamos a síntese a ser enviada à 
Arquidiocese”, recordou Dom José. 

Benigno NaveiraTaíse Cortês

Luiz Ivanov

Caroline Dupim
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Até 31 de outubro, quem 
passar pela Estação São Paulo- 
-Morumbi da Linha 4 - Ama-
rela do Metrô pode prestigiar 
a exposição sobre o livro “Os 
desafios de uma pandemia: his-
tória que ninguém conta”, obra 
que reúne cartas, versos, prosas, 
contos, poemas e relatos de pes-
soas em situação de rua acolhi-
das pelo Arsenal da Esperança.

Os quase 70 textos que com-
põem o livro foram produzidos 
neste ano no âmbito do con-
curso literário que é promovido 
pelo Arsenal desde 2007.  

“O concurso dá a possibi-
lidade de essas pessoas [em 
acolhimento] se manifestarem 
e se comunicarem por meio de 
textos escritos, sejam poesias, 
sejam crônicas, entre outros”, 
resume o Padre Simone Ber-
nardi, um dos responsáveis pela 
instituição. 

A cada ano, um tema é esco-
lhido para nortear as redações. 
Na recente edição, o assunto 
proposto foi sobre os desafios 
da pandemia do coronavírus. 

Em 2020, o concurso não 
aconteceu justamente em ra-
zão da pandemia. Neste ano, 
foi resgatado com o apoio da 
jornalista Desirée Suslick, da 
fotógrafa Mônica Zanon e da 
psicanalista e empreendedora 
social Patrícia Strebinger. Elas 
participam de um projeto da 
comunidade judaica intitulado 
Mitzvah Day, que tem por obje-
tivo fazer ações que beneficiem 
a sociedade, independente-
mente da religião. 

“No Arsenal da Esperança, 
percebemos que havia uma 
possibilidade de fazer algo 
concreto que realmente aten-
desse à demanda da institui-

Na estação do metrô, uma viagem pelas reflexões 
de pessoas em situação de rua sobre a pandemia
textos que 
ComPõem 
o lIvro ‘os 
desaFIos de 
uma PandemIa: 
hIstórIa que 
nInguém Conta’ 
estão em 
exPosIção na 
estação são 
Paulo-morumbI e 
Foram esCrItos 
Por aColhIdos 
do arsenal da 
esPerança

IRA ROMÃO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Quando questionado como se 
sente ao escrever, Milton foi direto. 
“Me sinto gente.”

“Espero que [as pessoas] tenham 
satisfação em ler [meu texto]. Por-
que, muitas vezes, você pega algo 
para ler e está escrito aquilo que gos-
taria de dizer. É isso que eu quero. 
Que ao ler meu texto as pessoas di-
gam: ‘Esse cara adivinhou o que eu 
estava pensando’”, expõe.  

Padre Simone avalia que retomar 
as atividades com uma iniciativa cul-
tural, após um período que foi pre-
ciso interromper muitas ações para 
conseguir manter o básico, foi como 
“colocar um balde de água no meio 
do deserto”.

“Eles têm fome e sede disso tam-
bém. Sentar lá, escrever um texto, 
participar de uma cerimônia de pre-
miação e receber um certificado. 
Tudo isso dá ânimo”, frisa o Sacerdo-
te. “Se as pessoas que ficaram dentro 
de um apartamento se deprimiram, 
imagina uma pessoa que está sem 
nada e vê que até aquele pouco que ti-
nha começou a desaparecer. Retomar 
foi como levantar uma bandeira de 
‘estamos vivos’.”

LANçAMENTO DO LIVRO 
O lançamento do livro ocorrerá 

em novembro, em data a ser anuncia-
da. No entanto, a pré-venda começou  
de modo on-line, nas versões e-book 
e impressa. Pedidos podem ser feitos 
por este link: https://cutt.ly/FRk1gKG. 

Todo valor arrecadado será re-
vertido para as atividades do Arsenal 
e para a construção de trailers de ba-
nho itinerantes, do projeto Banho da 
Esperança.  

A exposição passará por outras 
estações do Metrô: em dezembro, 
na Paulista (da Linha 4 - Amarela); 
em janeiro, na Santa Cruz (Linha 1 - 
Azul), e em fevereiro, na Largo Treze 
(Linha 5 - Lilás).

ção, da população e a nossa também”, 
diz Desirée. 

O trio ajudou a organizar e realizar o 
concurso, participando, inclusive, do júri 
da premiação. 

Padre Simone afirmou que a condi-
ção de vida das pessoas em situação de 
rua não é algo que deva preocupar ape-
nas aqueles na Igreja que atuam direta-
mente com elas, mas, sim, toda a socie-
dade: “Onde se cria um tecido de gente 
que colabora, é muito mais provável que 
se consiga ajudar alguém”. Para ele, a ini-
ciativa “é uma força a mais para atender 
esse pessoal. Ganhamos isso. Além de 
uma possível amizade. Quando algo as-
sim acontece, a palavra diálogo se torna 
concreta”, completou.

O ARSENAL
Localizado nas instalações da anti-

ga Hospedaria de Imigrantes, na região 
da Mooca, na zona Leste, o Arsenal da 
Esperança é uma casa que acolhe ho-
mens jovens e adultos em situação de  
vulnerabilidade. 

A instituição, fundada em 1996 por 
iniciativa de Ernesto Olivero e Dom Lu-
ciano Pedro Mendes de Almeida, está aos 
cuidados da Fraternidade da Esperança –
Sermig (Serviço Missionário da Juventu-
de) e consegue acolher todos os dias até 
1,2 mil pessoas. Os acolhidos encontram 
na casa um lugar para descansar, tomar 
banho e se alimentar. Entre outros ser-
viços, podem ainda frequentar cursos 
profissionalizantes e a biblioteca criada e 
mantida por doações. 

DO LIVRO à EXPOSIçÃO
Desirée conta que a ideia de trans-

formar os textos em livro, inicialmente 
em um e-book, surgiu ao longo do con-
curso e é uma iniciativa das três amigas, 
independente do projeto Mitzvah Day. 
“Vimos o volume e a qualidade da cons-
trução das redações. Percebemos que 
não poderia ficar restrito a essa comu-
nidade. Teria que ser levado para além 

das paredes do Arsenal, ainda mais nes-
te momento em que a problemática das 
pessoas em situação de rua está mais es-
cancarada”, comenta a jornalista.  

“Acreditamos que, por meio de um 
e-book e de uma exposição, podemos 
dar a oportunidade às pessoas de ouvi-
rem a voz de quem faz parte dessa rea-
lidade e que passa a ter um rosto [por 
meio dos textos]”, acrescenta Desirée. 

“Tenho certeza de que quem for ver a 
exposição ou quem ler o livro mudará o 
olhar quando enxergar pessoas em situ-
ação de rua. Passará a se preocupar com 
a história que está por trás, afinal, essas 
pessoas [em situação de rua] também têm 
sonhos, projetos e identidade”, enfatiza.

Além dos textos, a exposição conta 
com imagens captadas por Mônica. São 
registros de detalhes das expressões e 
corpos dos acolhidos. “Viemos com essa 
questão do detalhe porque queríamos 
dizer: essa pessoa tem esse olhar forte, 
essas mãos fortes, poderia ser qualquer 
um de nós”, diz Mônica. “O objetivo é 
que elas sejam vistas e escutadas. Que 
todos percebam que têm vida e voz”,  
complementa.

A fotógrafa destaca que, embora as 
fotos tenham sido feitas com acolhi-
dos do Arsenal, não necessariamente 
correspondem ao autor do texto que 
ilustram. Por fim, ela lembra que cada 
acolhido tem muito a compartilhar: 
“Às vezes, essa pessoa só precisa ser 
escutada”.

CONCURSO 
“Foi a oportunidade de colocar no 

papel, aquilo que eu estava sentindo”, 
conta Milton P., que ficou em segundo 
lugar na premiação. 

Milton é acolhido no Arsenal há 
cerca de quatro meses e afirma que se 
sentiu aliviado quando entregou a reda-
ção. “Foi um desabafo que fiz. Não tinha 
interesse em ganhar prêmio. Meu desejo 
era falar aquilo que eu não via em repor-
tagem televisiva.” 

Mônica Zanon

Exposição na estação São Paulo-Morumbi apresenta trechos de livro que será lançando com reflexões de acolhidos no Arsenal da Esperança



Considerado internacional- 
mente como o mais importan-
te artista sacro brasileiro e um 
dos maiores do mundo, Cláu-
dio Pastro, que morreu há cin-
co anos, em 19 de outubro de 
2016, tem suas marcas presen-
tes em centenas de igrejas, ca-
pelas, conventos e mosteiros no 
Brasil e em outros países.

Mais do que pinturas, íco-
nes, painéis, projetos arquite-
tônicos e objetos litúrgicos, sua 
obra expressa a fé viva de co-
munidades que caminham para 
o encontro com Cristo. Por isso, 
não é possível falar apenas de 
um patrimônio estático do pas-
sado, pois seu legado artístico 
sintetiza uma experiência ecle-
sial do presente.

Para compreender a atuali-
dade da obra de Pastro para a 
Igreja no Brasil, a reportagem 
do O SÃO PAULO visitou lu-
gares e conversou com pessoas 
que ajudam a entender não so-
mente as referências técnicas de 
seu trabalho, mas, sobretudo, as 
fontes de onde brotava a experi-
ência de fé que ele traduzia em 
arte.   

 
ORIGEM

Paulistano do bairro do 
Tatuapé, na zona Leste de São 
Paulo, Cláudio nasceu em 15 
de outubro de 1948. Recebeu 
sua formação religiosa das Ir-
mãzinhas da Assunção, com as 
quais estudou dos 7 aos 19 anos 
e aprendeu a ter gosto pela bele-
za da liturgia e pela objetividade 
da relação da pessoa com Deus.

Sua mãe, Dona Luizita, era 
modista. Desde os primeiros 
anos da infância, ele acostu-
mou-se a vê-la desenhar. “Às 
vezes, a mãe lhe dava papel e 
o convidava a fazer uma pai-
sagem com montanha, uma 
casinha, sol, um riacho. Cada 
um criava o seu desenho. Ven-
do que a mãe desenhava um sol 
vermelho, ele corrigiu: ‘Mãe, o 
sol é amarelo e o seu está ver-
melho!’ E a mãe: ‘Você dese-
nhou o seu e eu, o meu! Cada 
um vê a paisagem como quer’.  
Essa foi, talvez, a primeira aula 
para o futuro artista se sentir 
livre para criar ‘o seu mundo’”, 
relata uma crônica sobre a vida 
de Pastro, escrita pelas monjas 
do Mosteiro Nossa Senhora da 
Paz, em Itapecerica da Serra 
(SP), comunidade à qual o ar-
tista foi profundamente ligado.

Cláudio Pastro: o artífice
do belo no mistério de Cristo

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Na juventude, ele cultivou o desejo 
de ingressar na vida monástica, che-
gando a conhecer o Mosteiro Benedi-
tino da Anunciação, em Curitiba (PR). 
O Mosteiro, porém, fechou alguns anos 
depois e ele acabou por se dedicar ao 
estudo da Arte.   

Quando terminou o ensino secun-
dário, o jovem quis cursar a faculdade 
de Belas Artes, mas seus pais não po-
diam pagar seus estudos. Por influência 
de amigos, escolheu Ciências Sociais na 
PUC-SP. Mesmo assim, nunca deixou 
de desenhar.

 
CARREIRA

Na década de 1970, Pastro conhe-
ceu o movimento Comunhão e Liber-
tação, que realizava trabalhos pasto-
rais nas comunidades do bairro de São 
Mateus, na periferia da zona Leste da 
capital paulista. Lá, ele dava aulas de 
artesanato aos moradores. Foi nessa 
ocasião que o missionário polonês Pa-
dre Francesco Ricci o conheceu e ficou 
admirado com seu talento, levando-o 
para a Europa, onde promoveu expo-

sições de seus trabalhos na Alemanha, 
Suíça, França, Itália e Áustria.

No Mosteiro Nossa Senhora da Paz, 
ele conheceu Madre Dorotéia Rondon 
Amarante (1916-2015), que foi sua 
mais marcante e duradoura influência 
artística. Com ela, desenvolveu uma 
espiritualidade sóbria e austera, que se 
refletiu na simplicidade e pureza dos 
traços de suas obras.

Foi nesse mosteiro que Cláudio 
Pastro realizou um de seus primei-
ros grandes trabalhos: um painel do 
Cristo Pantokrator, na capela aba-
cial, em 1978. Também foi lá que, em 
1987, pintou o painel da vida monás-
tica feminina. “A Madre permitia que 
olhássemos o seu trabalho, mas não 
o interrompêssemos, ainda que com 
legítimas exclamações de admiração. 
Ele, porém, às vezes, parava para ava-
liar o que fazia e – como costumáva-
mos dizer –, lembrava-nos a narração 
do Gênesis, depois de cada dia da cria-
ção: ‘Deus viu que tudo era bom!’ E 
exclamava: ‘Está muito bom!’”, relata-
ram as monjas em suas crônicas.

 
DISCíPULA

Outra das primeiras gran-
des obras de Cláudio Pastro foi 
o importante painel da História 
da Salvação, na igreja do Colé-
gio Santo Américo, dos Bene-
ditinos, no Morumbi, na zona 
Sul de São Paulo. Foi durante 
os trabalhos desse painel, em 
1982, que a jovem estudante de 
Artes Visuais, Hilda Souto, foi a 
ele apresentada.

De estagiária, tornou-se 
assistente e primeira discípula 
do artista sacro. “Ele me deu o 
pincel na mão e começamos a 
trabalhar”, contou a artista, que 
hoje é pesquisadora da obra do 
seu mestre.

 
FORMAçÃO

Cláudio Pastro estudou Arte  
na Abbaye Notre Dame de 
Tournay (França), no Museu de 
Arte Sacra da Catalunha (Es-
panha), na Academia de Belas 
Artes Lorenzo de Viterbo (Itá-
lia), na Abadia Beneditina de 
Tepeyac (México) e no Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo. 
As origens de sua arte, contudo, 
sempre foram sua experiência 
de fé, marcada pela beleza da 
liturgia e sua vivência nos mos-
teiros beneditinos.

Ele também conheceu os 
grandes mestres do Concílio 
Vaticano II: Odo Casel, Aemi-
liana Löhr, Louis Bouyer, Ro-
mano Guardini, entre outros. 
Também nessa época, teve con-
tato com dois padres operários 
recém-chegados ao Brasil, Mi-
chel Cüenot e Jomar Vigneron, 
que lhe apresentaram obras da 
Teologia oriental e da icono-
grafia bizantina. Posteriormen-
te, Pastro conheceu também o 
grande precursor do Movimen-
to Litúrgico no Brasil, Dom 
Martinho Michler, Monge do 
Mosteiro de São Bento do Rio 
de Janeiro, que muito influen-
ciou a sua formação espiritual e 
litúrgica.

No fim da década de 1990, 
ele foi convidado para sua obra 
mais importante: concluir o 
interior da Basílica de Apare-
cida (SP). Ainda no início dos 
trabalhos, em função de uma 
crise hepática, foi hospitaliza-
do e entrou em coma por 40 
dias. Os anos que se seguiram 
foram marcados pelos sofri-
mentos causados pela saúde 
comprometida e por uma pro-
dução artística que impressio-
nava a ele mesmo. Nunca havia 
produzido tanto ou sido tão  
reconhecido.
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Artista sacro Cláudio Pastro, morto em 19 de outubro de 2016, aos 68 anos
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Fosse uma grande basílica ou um pe-
queno oratório, Cláudio Pastro dava o 
mesmo valor e atenção ao trabalho rea-
lizado. “Ele contava que, quando decidiu 
que dedicaria toda a sua vida para isso, 
teve a certeza de que sua meta era con-
duzir as pessoas para a experiência do 
encontro com Cristo”, relatou a artista e 
pesquisadora Hilda Souto.

“Cláudio aprendeu desde cedo que 
o Cristianismo não é uma doutrina in-
telectual, mas um fato presente, docu-
mentado na experiência da beleza e nos 
encontros que fazemos ao longo da vida. 
Quem o conhecia, rapidamente se dava 
conta de como a beleza e a objetividade 
do encontro com Cristo dominavam não 
só sua arte, mas toda a sua vida”, comple-
tou a artista.

Dois exemplos concretos dessa mar-
ca do trabalho de Cláudio Pastro podem 
ser encontrados em Mogi das Cruzes 
(SP), nos mosteiros da Encarnação e 
da Transfiguração, respectivamente, 
das monjas e dos monges Beneditinos  
Camaldolenses.

A Capela do Mosteiro da Encarnação 
foi inaugurada em setembro de 2013, e 
levou cerca de dez meses para ser con-
cluída. Seu projeto foi todo idealizado e 
executado por Cláudio Pastro, que pen-
sou em cada detalhe.

 
ESPAçO DO MISTéRIO PASCAL 

Na inauguração da capela, o próprio 
artista apresentou os elementos arquite-

‘O artista sacro não é um 
grande especialista em igrejas, 
mas alguém que tem fé’

tônicos e artísticos do templo ao 
grupo de abadessas beneditinas 
que veio de várias partes do mun-
do. Irmã Maria de Lourdes Santos, 
monja responsável por acompa-
nhar a obra na época, gravou essa 
aula dada em primeira pessoa.

“Para mim, o mais importante 
é a ligação entre liturgia e espaço. 
O arquiteto não é um e a liturgia, 
outro. O espaço deve servir à litur-
gia. O artista sacro não é um gran-
de especialista em igrejas, mas al-
guém que tem fé”, afirmou Cláudio 
Pastro na ocasião. 

Ele também explicou o sentido 
dos elementos que constituem a 
capela, a qual definiu como o “es-
paço do mistério pascal”. A porta, 
por exemplo, representa Cristo, o 
novo Adão, por meio do qual se 
entra no Paraíso. “O altar, na tra-
dição cristã, segundo São Cirilo de 
Alexandria, é Cristo, no sentido 
que celebramos aqui o mistério da 
própria encarnação e ressurreição”, 
detalhou o artista.

Em destaque no presbitério 
está um grande painel com a cena 
da Anunciação do Senhor, evento 
que marca a encarnação do Verbo 
no ventre da Virgem Maria, verda-
de de fé que dá nome ao mosteiro.  

 
OBRA PÓSTUMA

No Mosteiro da Transfiguração, 
Cláudio já havia feito um painel na 
entrada principal e na pequena ca-
pela onde os monges realizam suas 
orações cotidianas. A comunidade 
monástica, porém, ainda não tinha 
uma igreja para acolher os fiéis 
para as celebrações litúrgicas. Foi 
assim que, em 2015, o então Prior 
do Mosteiro, Dom Emanuele Bar-
gellini, pediu ao artista que proje-
tasse o templo. No entanto, Cláu-
dio Pastro morreu em 2016 e não 
chegou a ver o projeto concluído. 

“O Cláudio envolveu toda a 
comunidade no processo de idea- 
lização da igreja”, relatou Dom 
Emanuele ao O SÃO PAULO, 
enfatizando que Pastro não era  
simplesmente um artista que pres-
tava um serviço profissional, “era 
alguém que interpretava com a 
linguagem artística e simbólica a 
alma da comunidade”. Concreta-
mente, ele buscava, por meio de 
diversas visitas e conversas, conhe-
cer a história e a experiência de fé 
específica da comunidade. 

Mesmo com a morte do artista, 
o projeto não foi interrompido. Em 
2017,  a comunidade se mobilizou 
para viabilizar a obra e, em maio de Desenho de um anjo da Basílica de Aparecida Painel da Anunciação do Senhor, no Mosteiro da Encarnação
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2019, começou a construção, mantendo 
a fidelidade ao projeto original, tendo 
apenas algumas pequenas modificações 
de engenharia. A igreja levou exatamen-
te um ano para ser finalizada. No entan-
to, devido à pandemia, só pôde ser inau-
gurada em novembro de 2020. 

 
CENTRALIDADE DE CRISTO 

Ao entrar na igreja do Mosteiro da 
Transfiguração, logo são identificadas 
algumas marcas características da ar-
quitetura de Cláudio Pastro. Uma sutil 
diferenciação da tonalidade do piso deli-
mita o espaço do presbitério, onde está o 
conjunto do altar feito de uma única pe-
dra, em harmonia com o ambão (mesa 
da Palavra) e com a cadeira (sédia) do 
presidente da celebração. “Imediatamen-
te se percebe que o centro do templo é o 
presbitério, mas, ao mesmo tempo, não 
é separado do espaço da assembleia que 
celebra”, comentou Dom Emanuele.

Nas grandes portas principais, de ma-
deira, está gravado o desenho da árvore 
da vida, feito por uma das fiéis da comu-
nidade, inspirada no conceito artístico de 
Cláudio Pastro. Nas manhãs de domingo, 
quando as portas são abertas para a mis-
sa, a luz do sol invade o interior da igreja, 
que é envolta por uma luz dourada.

 
POVO A CAMINHO 

O formato do telhado como uma ten-
da recorda que a igreja é o lugar onde os 
fiéis se reúnem para celebrar a presença 
do Ressuscitado, mas este é um povo 
peregrino, que está sempre a caminho. 
“Essa tenda não exprime apenas o mo-
mento da celebração litúrgica, mas a 
atitude da vida, da existência, que é sem-
pre um caminho na fé, orientado para a 
ressurreição”, reforçou o antigo Prior do 
Mosteiro. 

Para Cláudio Pastro, a experiência 
mistagógica, isto é, aquela em que o fiel 
é introduzido no mistério a partir de 
sua vivência celebrativa, não se limita 
às liturgias, mas inclui a experiência de 
fé vivida pela comunidade local. Nesse 
sentido, Hilda Souto enfatizou que, para 
o artista, não se tratava apenas de cons-
truir um “cenário”, mas um espaço litúr-
gico que, como tal, favorecesse as pesso-
as a vivenciarem o mistério.

 
COMUNHÃO E PARTICIPAçÃO 

 “Quanto mais estudo sobre o Cláudio 
Pastro, mais percebo o quanto ele viveu 
essa dimensão eclesial, mas também den-
tro de uma mística”, afirmou Hilda, subli-
nhando que é possível identificar na sua 
obra a perspectiva sinodal, de comunhão, 
participação e missão, temas do atual Sí-
nodo iniciado pela Igreja, expressa tanto 

no processo de criação, ao envolver a 
comunidade em seus projetos, quan-
to no próprio projeto em si. Essa as-
sociação ocorre, na verdade, porque 
a arte de Cláudio Pastro é profunda-
mente alicerçada nos ensinamentos 
do Concílio Vaticano II, não só sobre 
a liturgia, como também sobre a pró-
pria concepção da Igreja.

 
ORAçÃO E PALAVRA 

A Abadessa do Mosteiro Nossa 
Senhora da Paz, em Itapecerica da 
Serra (SP), Madre Martha Lúcia Ri-
beiro Teixeira, descreve Cláudio Pas-
tro como um homem que buscava 
Deus apaixonadamente em tudo o 
que fazia. Foi por isso que ele se iden-
tificou com a Regra de São Bento e se 
tornou um oblato beneditino, ado-
tando o nome de Irmão Martinho. 

“Sua intensa atividade artística 
brotava do amor que consagrava ao 
Senhor”, afirmou a Beneditina, recor-
dando que o próprio Cláudio Pastro 
escreveu em um de seus livros: “Mi-
nha escola, a mais eficiente, sempre 
foi e é a liturgia, a participação nos 
sagrados mistérios e tudo o mais que 
dela decorre, como a Lectio Divina, 
o Ofício Divino, as obras e grandes 
amizades dentro e fora da Igreja”. 

“Ele era um artista que evangeli-
zava enquanto trabalhava, explican-
do para as pessoas que o acompa-
nhavam o sentido de cada elemento 
do projeto, suas referências bíblicas, 
litúrgicas e teológicas”, completou 
Madre Martha Lúcia. (FG)

Altar de pedra, elemento central da arte litúrgica de Pastro

Desenho do projeto da igreja do Mosteiro da 
Transfiguração, idealizado por Pastro; e interior 
da mesma igreja, concluída após a sua morte

Painel de Cristo na igreja do Mosteiro Nossa Senhora da Paz
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Por seu trabalho na Basíli-
ca de Aparecida, o artista sacro 
Cláudio Pastro chegou a ser 
considerado um “Michelange-
lo” brasileiro. 

“A comparação tem muitas 
razões de ser. A basílica é um 
dos maiores templos religiosos 
do mundo, situada no maior 
país católico da atualidade, e 
sintetiza a tradição cristã dos 
primeiros séculos, muito valo-
rizada após o Concílio Vatica-
no II, com a arte latino-ameri-
cana contemporânea. Ela não 
é apenas grandiosa, mas tam-
bém o fruto emblemático da 
arte católica de nosso tempo. 
Um significado semelhante ao 
que a Capela Sistina e Miche-
langelo têm para a relação en-
tre Renascimento e arte cris-
tã do século XV”, afirmou o  
sociólogo Francisco Borba Ri-
beiro Neto, coordenador do 
Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP. 

 Borba, como é mais co-
nhecido, ressaltou, ainda, que 
a produção artística de Cláu-
dio Pastro bebia nas fontes 
cristãs da Patrística, no rico 
e complexo simbolismo do 
mundo oriental, mas também 
refletia a alma popular lati-
no-americana e as tendências 
primitivistas da arte moderna 
do século XX. “Muitos consi-
deram suas obras muito sim-
bólicas e cerebrais, mas o povo 
simples sempre aderiu com 
facilidade à beleza e às cores 
vibrantes de sua arte... Com 
o tempo, suas obras foram se 
tornando mais delicadas e os 
traços mais essenciais. A sín-
tese entre Oriente e Ocidente 
se consumava cada vez mais, e 
o mistério parecia se apoderar 
sempre mais de sua criativida-
de”, completou. 

O sociólogo enfatizou, 
também, que os especialistas 
de patrimônio cultural consi-
deram os templos religiosos 
como obras físicas “mortas”, a 
serem preservadas para retratar 
um período histórico. Cláudio 
Pastro, no entanto, as analisava 
como obras vivas, fruto da inte-
ração permanente da comuni-
dade de fiéis com as estruturas 
materiais. “Por isso, afora casos 
específicos de alto valor histó-
rico, considerava que o templo 
tinha que passar sempre por 
um processo de renovação que 
mantivesse suas raízes, mas 
também acompanhasse a evo-
lução da comunidade”, frisou.

  
‘HERANçA’ 

Antes de morrer, Cláudio 

Obra de Pastro é patrimônio 
que deve ser conhecido e preservado

Pastro confiou ao Mosteiro Nossa Se-
nhora da Paz o cuidado do legado de 
suas obras e da sua memória artística, 
assim como seu acervo pessoal, que 
inclui desenhos, projetos inacabados e 
estudos.  

Estima-se que haja cerca de 300 
igrejas espalhadas pelo mundo e um 
número incontável de quadros, escul-
turas e objetos litúrgicos idealizados 
por ele. É preciso, porém, fazer o le-
vantamento e a catalogação de todas 
as suas obras para serem conhecidas e 
devidamente preservadas, uma vez que 
as obras de arte também possuem uma 
propriedade intelectual que deve ser 
respeitada. 

Madre Martha compartilhou o 
desejo de tornar acessível ao público 
também as obras do acervo pessoal do 
artista. Existe, inclusive, o projeto de 
tornar a casa onde viveu, ao lado do 
mosteiro, um memorial a ele dedicado. 
Ao mesmo tempo, a Abadessa ressaltou 
que a pandemia ajudou a refletir sobre 
a possibilidade de o acesso a esse ma-
terial não ser somente presencial, mas 
também disponível para a apreciação 
virtual.

É sobre esse acervo que Hilda Souto 
dedica sua pesquisa de doutorado em 
Teologia pela Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná, com o foco em 
uma “crítica genética” do artista a partir 
das suas obras. 

 
CONSERVAçÃO

Justamente pelo valor não só artís-
tico e histórico, mas eclesial e espiritu-
al das obras de Cláudio Pastro, que há 
uma preocupação daqueles que cuidam 
de seu legado para que esse patrimônio 
seja preservado.

Madre Martha alertou para o 
cuidado com certas intervenções, 
modificações e até reproduções que 
comprometem o projeto original do 
artista. A religiosa enfatizou que esse 
cuidado não se deve apenas ao fato 
de ser uma arte assinada por Pas-
tro, mas também porque cada obra é 
fruto de uma experiência vivida por 
toda uma comunidade que partici-
pou ativamente do processo de cria-
ção e inspirou determinado projeto, 
sendo, portanto, parte integrante de 
sua história.

Nesse sentido, a Abadessa fez um 
apelo para que as pessoas que tenham co-
nhecimento de obras do artista em suas 
paróquias e comunidades, que a infor-
mem a respeito. O contato pode ser feito 
pelo e-mail: hildasouto.arte@gmail.com. 

 
VALORIzAçÃO DA ARTE 

Para Hilda Souto, Cláudio Pastro dei-
xou um legado não só para a Arte como 
também para a própria compreensão da 
Igreja sobre a missão dos artistas sacros. 
“Não podemos negar que o Cláudio foi 
uma pessoa responsável por um grande 

movimento que aconteceu no 
Brasil... Se a Igreja agora valori-
za os artistas como participan-
tes da sua missão, devemos isso 
ao pioneirismo dele.”

Em seu livro “O Deus da 
beleza”, o próprio artista escre-
ve: “A arte realiza em nós uma 
lenta, silenciosa, mas profun-
da educação, autodomínio e 
conhecimento, disciplina e 
respeito. Pouco a pouco, ob-
servador e arte se fundem. Dá-
se uma catarse. A arte é a vida 
em harmonia... A preocupa-
ção com a beleza, a harmonia, 
desenvolve uma personalida-
de aberta, universal, que não 
se prende a querelas banais do 
momento, pois a arte os con-
duz muito além... A arte nos 
une ao invisível”.

Conforme um desejo ma-
nifesto pelo próprio Cláudio 
Pastro, seus restos mortais fo-
ram sepultados em um túmulo 
atrás da igreja abacial do Mos-
teiro Nossa Senhora da Paz, 
embaixo de uma cerejeira de 
que ele gostava muito. Na lápi-
de de seu túmulo foi eterniza-
da a frase que sintetiza o ápice 
da sua vocação: “O artífice do 
belo foi encontrar-se com a 
eterna Beleza”. (FG)

Luciney Martins/O SÃO PAULO - jul.2017

Interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, uma da maiores obras feitas por Cláudio Pastro
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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.

Ao recordar Santa Teresa 
d’Ávila, Dom Odilo enaltece a 
vida contemplativa na Igreja
https://cutt.ly/wRkzoWk

Professor brasileiro é o 
novo membro da Pontifícia 
Academia das Ciências Sociais
https://cutt.ly/XRkzGy3

Atividades litúrgicas e 
pastorais são retomadas no 
Vietnã
https://cutt.ly/ARkzU3Z

SP anuncia redução de 
intervalo de doses da Pfizer 
para 21 dias
https://cutt.ly/CRkzQnh

Francisco: a lógica de Cristo é 
descer do pedestal para servir
https://cutt.ly/dRkJABH

Procon paulista divulga 
pesquisa sobre alta da taxa 
de juros
https://cutt.ly/KRkz6fn

Fundada em Dublin, na Irlanda, em 
1921, a Legião de Maria está presente 
em 180 países. A associação de leigos, 
que tem como vocação a missão evan-
gelizadora no mundo, chegou ao Brasil 
em 1951, inicialmente ao Rio de Janeiro 
(RJ), e a partir de 1954 à Arquidiocese 
de São Paulo. 

Em 1955, com o intuito de expandir 
a obra, foi fundada a Cúria Aparecida, 
atual Senatus Nossa Senhora Aparecida. 
Os primeiros grupos foram formados 
na Paróquia Nossa Senhora da Salette, 
na zona Norte, denominado Praesidium 
Nossa Senhora da Salette, e o Praesidium 
Immaculata, na Catedral da Sé, ativos 
ainda hoje. 

IDENTIDADE E UNIDADE
Frank Duff (1889-1980), fundador 

do movimento e cujo processo de bea-
tificação já foi iniciado, se inspirou na 
estrutura organizacional do exército da 
antiga Legião Romana, para o nome  
Legio Mariae. Ele ressignificou os sím-
bolos do exército romano e adotou algu-
mas nomenclaturas em latim para coisas 
próprias da Legião de Maria. 

“Os grupos estão ligados entre si por 
um Conselho maior, chamado Cúria, 
geralmente em nível diocesano, que os 
orienta e recebe o relatório de suas ati-
vidades. Estes Conselhos, por sua vez, 
estão ligados a outro maior, em nível 
estadual ou nacional, chamado de Comi-
tium ou Senatus, que, por sua vez, está 
ligado ao Conselho superior na Irlanda, 
sede do movimento”, explicou Nelson de 
Morais, 59, coordenador do movimento 
no Regional Sul 1 da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

O movimento reúne homens e mu-
lheres, adultos e jovens, divididos em 
dois grupos. Os membros ativos par-
ticipam das reuniões semanais do seu  
Praesidium, rezam e executam um tra-
balho legionário, especialmente voltado 
às pessoas mais afastadas da Igreja. Já os 
membros auxiliares se comprometem a 
rezar, diariamente, determinadas ora-
ções próprias do movimento. 

“A Legião de Maria está aberta a 
todos os católicos praticantes, e que te-
nham o desejo de exercer seu apostolado 
na Igreja e, por meio dele, levar Maria ao 
mundo”, enfatizou Morais, destacando 

Legião de Maria: 
há 100 anos, leigos a 
serviço da evangelização
InICIatIva é voltada 
à  santIFICação das 
Pessoas Por meIo da 
oração e trabalho 
aPostólICo

ROSEANE wELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

que, a partir “da primeira Comunhão e 
com o desejo de oferecer a vida no caris-
ma, qualquer pessoa pode entrar no gru-
po da Legião”.

 
PROTAGONISMO LEIGO

Essa associação de leigos, com apro-
vação da Igreja, destina-se à evangeliza-
ção e à santificação dos homens por meio 
da oração e do trabalho apostólico ativo, 
sob a proteção de Nossa Senhora. O ob-
jetivo é a santificação de seus membros, 
pela oração e cooperação ativa; além de 
integrar as necessidades pastorais, aten-
der a todas elas e evidenciar o protago-
nismo dos leigos. 

“Nós, legionários, somos leigos en-
gajados que, a partir de uma profunda 
vida de oração, atuamos na vida da Igre-
ja, colocando-nos a serviço do bispo ou 
do pároco para os trabalhos necessários”, 
afirmou Morais.

Entre as atividades apostólicas estão 
as visitas às famílias, aos doentes, aos 
idosos, aos hospitais, às cadeias, às esco-
las, além da presença nas pastorais. 

Na Santa Missa, na Sagrada Comu-
nhão, na adoração do Santíssimo, no 
Terço, na prática da via-sacra e de outras 
devoções, o legionário busca identificar- 
-se com Maria e meditar os mistérios da 
Redenção. 

FORTES NA Fé
Na avaliação do Frei Guilherme Pe-

reira Anselmo Júnior, 50, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no 
Jardim Tremembé, e Diretor Espiritual 
da Legião de Maria, “o movimento é um 
ponto de articulação da missão leiga na 
Igreja. Os legionários são missionários a 
serviço do Reino, amparados na devo-
ção mariana e na propagação do Evan-
gelho”.

O Frade apontou, ainda, que uma 
das principais características da Legião 
“é ser presença nas bases, nas paróquias 
e comunidades, servindo nas pastorais, 
em comunhão com os apelos do Papa 

Francisco na construção de uma Igreja 
em saída”.

Sobre o momento atual, Frei Gui-
lherme ressaltou que a pandemia trouxe 
desafios e aprendizados. “Tempos difí-
ceis, mas o esforço de cada legionário de 
aprender as novas formas de encontros 
virtuais, a perseverança na oração e a 
ajuda mútua consolidaram uma experi-
ência enriquecedora que uniu e aproxi-
mou a todos”, assegurou, mencionando 
a realização de lives e momentos orantes 
diários e semanais pelas mídias sociais.

VOCAçÃO DE SERVIR
Lucinda Mendes Fonseca, 60, é vi-

ce-presidente do Senatus Nossa Senho-
ra Aparecida. Nascida em Portugal, ela 
chegou ao Brasil em 1982 e conheceu 
a família legionária em 1990: “A Legião 
de Maria é minha família aqui no País. 
Sou feliz e realizada na missão de servir à 
Igreja e de ir ao encontro do irmão, seja 
de forma presencial, seja por meio da 
oração que nos une”.

Membro da Legião há 20 anos, Da-
niel Sousa Lima, 33, presidente do movi-
mento na Paróquia Santa Rosa de Lima, 
no Jardim Tremembé, falou sobre os três 
pilares da Legião: oração, 
reunião e trabalho apos-
tólico. “Eles norteiam a 
vida e ação de cada mem-
bro que dedica sua vida a 
serviço da Igreja no tra-
balho voluntário de amar, 
acolher e servir”, disse, 
ressaltando que a oração 
diária é elemento pri-
mordial dessa vivência.

Lima comentou sobre 
a atuação dos legionários 
jovens, que, inseridos no 
movimento, contribuem 
para divulgar a espiritu-
alidade mariana e atuar 
nas várias frentes de mis-
são. “Durante a pande-
mia, entre tantas ações, 

nós colaboramos com um posto vacinal 
do bairro, contribuindo com a orientação 
e organização das filas”, ressaltou, afir-
mando que na Legião encontrou a sua 
vocação como ser humano e cristão. “Ser 
legionário é servir! Não é ficar de bra-
ços cruzados, mas se colocar a serviço, a 
exemplo de Maria”, finalizou.

Associação de leigos, fundada na Irlanda, em 1921, iniciou atividades no Brasil em 1951

Luciney Martins/O SÃO PAULO - set.2014

Vatican Media
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Barreira física capaz de evitar que 
partículas de saliva com o coronavírus 
passem de uma pessoa a outra ou de que 
alguém infectado as deposite em uma su-
perfície, a máscara tem sido uma medida 
não farmacológica fundamental ao longo 
desta pandemia. Com o avanço da vacina-
ção, porém, crescem as discussões sobre a 
possibilidade de que seu uso deixe de ser 
obrigatório em âmbito nacional ou ao me-
nos em cidades e estados que apresentam 
redução significativa de novos casos, inter-
nações e óbitos por COVID-19. 

UM ESTUDO NA 
CAPITAL PAULISTA

Na quinta-feira, 14, a Prefeitura de São 
Paulo informou que ao menos até 10 de 
novembro o uso das máscaras continuará 
a ser obrigatório na capital paulista. Nes-
ta data, haverá a divulgação de uma nova 
rodada do Estudo de Rastreamento, Mo-
nitoramento e Testagem de Contatos, cha-
mado de Rastcov-Sampa.

O estudo conduzido pela Secretaria 
Municipal da Saúde foi feito para com-
preender a dinâmica da transmissão da  
COVID-19 entre os contatos mais próxi-
mos de pessoas cujos testes deram resulta-
do positivo para a doença, e leva em conta 
a predominância da variante Delta do co-
ronavírus na cidade. 

De acordo com Paula Bisordi Ferreira, 
coordenadora do núcleo epidemiológico 
da Vigilância Sanitária, a taxa de trans-
missão entre um infectado e alguém com 
quem esta pessoa teve contato direto sem 
a devida proteção – por exemplo, uma 
conversa sem máscaras por até 15 minu-
tos – ficou em 42,2%. 

“O resultado do estudo nos recomenda 
manter a utilização de máscaras tanto em 
ambientes fechados quanto em ambientes 
abertos”, afirmou Edson Aparecido, secre-
tário municipal da Saúde.

Usar máscaras ainda é indispensável
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br
Paula citou, ainda, um estudo publica-

do pela revista Nature Medicine segundo 
o qual 44% das pessoas que se infectaram 
mediante este tipo de contato direto con-
traíram o coronavírus 48 horas antes da-
quele que lhes transmitiu ter apresentado 
os primeiros sintomas da doença, sendo 
que essa transmissão foi ainda mais in-
tensa nas 24 horas anteriores ao período 
sintomático. “Esses contatos, caso se in-
fectem, também vão transmitir a doença 
antes de terem os primeiros sintomas. Nis-
so está a importância das medidas não far-
macológicas de prevenção, principalmen-
te o uso de máscara, que é um aliado para 
se evitar a transmissão”, ressaltou.  

No estado de São Paulo, o uso de más-
caras continua em vigor. “Hoje os núme-
ros, apesar da melhora, indicam que ainda 
temos pessoas ficando com doença grave, 
requerendo internação, ainda temos per-
das de vidas e, portanto, devemos continu-
ar utilizando também essa proteção, além 
da vacinação”, declarou, no dia 6, Paulo 
Menezes, coordenador do Comitê Cien-
tífico que auxilia o governo paulista no 
combate à pandemia. Não está descartado, 
porém, que a obrigatoriedade seja revista 
até o fim do ano. 

QUANDO SERÁ A 
HORA DE LIBERAR O USO?

Com mais de 90% da população 
adulta vacinada e baixas frequentes no 
número de internações, casos e óbitos 
por COVID-19, a capital paulista reúne 
os principais fatores que permitiriam fle-
xibilizar o uso das máscaras, mas a dinâ-
mica da cidade tornaria essa decisão ar-
riscada, conforme avalia o infectologista 
Jamal Suleiman, do Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas.

“São Paulo é um hub [ponto central 
de circulação de pessoas, serviços e ativi-
dades de uma região específica]. Assim, 
embora a área urbana da cidade tenha 
alta porcentagem da população completa-
mente vacinada, o problema é que o en-

torno não chegou a esse percentual ainda, 
nem o País, de modo que liberar o uso de 
máscaras não é uma medida segura”, co-
mentou Suleiman. 

No dia 8, o Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass) divulgou nota 
defendendo a manutenção do uso de más-
caras no Brasil, além do avanço da vacina-
ção, testagem em massa e monitoramento 
das pessoas infectadas e de suas contatan-
tes: “É preciso que estejamos atentos às 
experiências frustrantes de alguns países 
que, acreditando ter superado os riscos, 
suspenderam a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, afrouxaram as medidas de pre-
venção e, por isso mesmo, tiveram recru-
descimento importante do número de ca-
sos e de óbitos, obrigando-os a retroceder”.

Nos Estados Unidos, a obrigatoriedade 
do uso da máscara passou a ser flexibili-
zada em maio para atividades ao ar livre e 
algumas em ambientes fechados. Porém, o 
avanço da variante Delta e a lenta veloci-
dade de vacinação – no país, o movimento 
antivacina é um dos mais fortes do mundo 
– fizeram com que no fim de julho o Cen-
tro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) revisse a medida e voltasse a reco-
mendar o uso da proteção facial, mesmo 
para os completamente vacinados, em 
áreas com altos índices de transmissão. No 
começo daquele mês, 46% da população 
já estava imunizada contra o coronavírus.

No Boletim do Observatório  
COVID-19, publicado na sexta-feira, 
15, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
apontou que “o  uso  de  máscaras  conti-
nua  sendo,  e  continuará  ainda  por  um  
tempo,  uma  estratégia  essencial  para  se  
evitar  a  transmissão  do  vírus.  Com  pelo  
menos  80%  da  população  com  esque-
ma  vacinal  completo,  seu  uso  pode  ser  
flexibilizado  em  atividades ao ar livre que 
não envolvam aglomeração, mas deve ser 
exigido  em  locais  fechados  ou  locais  
abertos  com  aglomeração”.

No entender de Suleiman, “não é hora 
de retirar a máscara, até porque não atin-

gimos todos os idosos que precisam rece-
ber a dose de reforço e há um contingen-
te de pessoas ainda não vacinadas. Além 
disso, é preciso que a taxa de transmissão 
chegue perto de 0.1 [ou seja, cada 100 pes-
soas infectadas transmitirão o coronavírus 
para no máximo outras dez]. Quando isso 
acontecer, a chance de esse vírus encontrar 
alguém suscetível, vulnerável, passa a ser 
bastante remota. Portanto, precisaremos 
de mais algumas semanas para levantar o 
manto da máscara”, avaliou.

Secretaria  de Estado da Saúde de São Paulo
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A Fundação Pontifícia Ajuda à 
Igreja que Sofre (ACN) promoveu, na 
segunda-feira, 18, mais uma edição do 
evento anual “Um milhão de crianças 
rezam o Terço pela paz”. Realizada de 
forma virtual e divulgada antecipada-
mente nos cinco continentes, a iniciati-
va deste ano contou com a participação 
de crianças de mais de 80 países, sendo 
que 30.761 delas eram brasileiras. 

“A oração para um cristão é o fun-
damento, a base e a essência de sua 
vida. E quando isto já é colocado no 
âmbito do processo do despertar da 
vida das crianças, a oração dá muito 
mais solidez e fundamento para que, 
tanto crianças quanto adolescentes, 
possam crescer com valores na  cons-
trução de um mundo melhor e mais 
pacífico”, lembra Frei Rogério Lima, 
Assistente Eclesiástico da ACN Brasil.

 
SURGIMENTO E OBJETIVO

A ideia inicial para esta campanha 
foi concebida em 2005, à beira do ca-
minho para um santuário de Nossa Se-
nhora, em Caracas, na Venezuela, vin-
da de um grupo de crianças que rezava 
espontaneamente o Terço. Algumas 
mulheres que também estavam pre-
sentes sentiram uma profunda presen-
ça da Virgem Maria. Uma delas recor-
dou que, certa vez, São Padre Pio havia 
dito: “Quando um milhão de crianças 
rezarem o Terço, então o mundo vai 
mudar”.

O objetivo desta iniciativa é mos-
trar, em primeiro lugar, que a oração 
confiante das crianças pode voar como 

O Papa Francisco exortou o dire-
tor-geral da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO) a adotar “soluções ino-
vadoras” para transformar a maneira 
como produzimos e consumimos ali-
mentos “para o bem-estar das pessoas 
e do planeta”.

“A celebração anual do Dia Mun-
dial da Alimentação nos coloca frente a 
frente com um dos maiores desafios da 
humanidade: superar a fome de uma vez 
por todas é uma meta ambiciosa”, escre-
veu o Papa Francisco, em uma mensa-
gem dirigida a Qu Dongyu.

Francisco disse que o tema deste 
ano para o Dia Mundial da Alimenta-
ção – “Nossas ações são o nosso futuro. 
Melhor produção, melhor nutrição, um 
ambiente melhor e uma vida melhor” 
– “sublinha a necessidade de uma ação 
planejada para que todos tenham acesso 
a dietas que garantam o máximo de sus-
tentabilidade ambiental e também sejam 
adequadas e acessíveis”.

 
PARADOXO

Francisco, um forte defensor da luta 
contra a fome e a desnutrição, apontou 
um paradoxo no que diz respeito ao 
acesso aos alimentos, observando que 
enquanto mais de 3 bilhões de pessoas 
não têm acesso a uma dieta nutritiva, 
quase 2 bilhões estão com sobrepeso de-
vido a dietas inadequadas e um estilo de 
vida sedentário.

“Se não queremos prejudicar a saú-
de de nosso planeta e de toda a nossa 
população, devemos encorajar a parti-
cipação ativa na mudança em todos os 
níveis e reorganizar os sistemas alimen-
tares como um todo”, escreveu ele em sua 
mensagem.

 
DESTAQUES

O Papa destacou quatro áreas em 
particular em que uma ação urgente é 
necessária: no campo, no mar, à mesa e 
na redução da perda e do desperdício de 
alimentos.

Embora “as escolhas individuais de 
estilo de vida e práticas de consumo 
diário influenciem a dinâmica global 
e ambiental”, disse ele, “devemos enco-
rajar os produtores e consumidores a 
fazerem escolhas éticas e sustentáveis   e 
aumentar a consciência entre as gera-
ções mais jovens do importante papel 
que desempenham na construção de 
um mundo sem fome”.

Francisco garantiu ao diretor-ge-
ral da FAO que “a Santa Sé e a Igreja 
Católica caminham lado a lado com a 
FAO e todas as outras entidades e indi-
víduos que fazem o seu melhor para ga-
rantir que nenhum ser humano tenha 
seus direitos fundamentais minados ou  
desrespeitados”.

Fonte: La Croix International

Papa assegura 
à ONU o 
compromisso da 
Igreja de superar 
a fome no mundo

Com alegria e esperança, o Con-
selho Episcopal Latino-Americano 
(Celam) celebra o fato de que “o Papa 
Francisco tenha erigido canonicamen-
te a Conferência Eclesial da Amazônia 
(Ceama) como pessoa jurídica pública 
eclesiástica”, informa o Cardeal Marc 
Ouellet, Prefeito da Congregação para 
os Bispos, em carta enviada ao presi-
dente da Ceama, o Cardeal brasileiro 
Cláudio Hummes, no dia 11.

“Por decisão do Santo Padre, nós 
nos enchemos de alegria no momen-
to em que a Igreja latino-americana 
e caribenha enfatiza sua opção pela 
sinodalidade, colegialidade, conversa-
ção integral, voz profética, perspectiva 
integrativa, articulando e integrando 
redes, promovendo a descentralização 

e acolhimento do Magistério do Papa 
Francisco”, disse uma mensagem divul-
gada pelo Celam no domingo, 17, coin-
cidindo com a abertura do processo 
sinodal em todas as dioceses do mun-
do. É importante destacar que “esses 
princípios são norteados pelo processo 
de reforma e reestruturação do Celam, 
que inclui a Ceama em sua estrutura 
organizacional”.

 
NOVAS ESTRADAS PARA A 
AMAzôNIA

No comunicado, assinado por Dom 
Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente do 
Celam, e Dom Jorge Eduardo Lozano, 
Secretário-Geral, o órgão episcopal ex-
pressa a sua gratidão ao Papa Francisco 
“pela orientação, proximidade e apoio 

no início dos novos caminhos para a 
Igreja e para uma ecologia integral na 
Amazônia”, que também é “o resultado 
do processo desencadeado pelo Sínodo 
para a Pan-Amazônia, com uma parti-
cipação significativa do Santo Povo de 
Deus desta região”.

Embora se espere a continuidade da 
revisão e aprovação de dois estatutos da 
Ceama e que o decreto de sua ereção 
canônica seja logo divulgado pelas ins-
tituições correspondentes, o Celam rea-
firmou seu desejo de apoiar as iniciativas 
da Igreja na Pan-Amazônia, ao mesmo 
tempo em que assegurou a sua “vontade 
de continuar caminhando juntos, como 
discípulos missionários, para que tenha-
mos vida em Jesus Cristo”.

Fonte: Celam

Celam celebra a criação da 
Conferência Eclesial da Amazônia

ACN estimula a participação 
de crianças do mundo todo 
na reza do Terço

JOSé FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

uma flecha diretamente para o cora-
ção de Deus e, consequentemente, tem 
grande poder, tornando-se um instru-
mento de paz e unidade no âmbito das 
famílias. 

São João Paulo II escreveu em sua 
carta apostólica sobre o Rosário: “O 
Rosário é, por natureza, uma oração 
pela paz, pois consiste na contempla-
ção de Cristo, o Príncipe da Paz, Aque-
le que é a nossa paz”. 

 
ATUAL EDIçÃO

Este ano, a iniciativa foi centrada em 
São José, com citações da carta apostó-

lica Patris corde (“Com o coração de 
um Pai”), escrita pelo Papa Francisco 
para marcar o Ano de São José. 

A intenção era que as crianças re-
zassem “de mãos dadas com Nossa 
Senhora e sob a proteção de São José”, 
disse o Cardeal Piacenza, Presidente 
da ACN, que lembrou que São José, 
como Patrono Universal da Igreja, “é 
um grande exemplo para nós de como 
Deus pode transformar todas as coi-
sas em bem por meio de nossa oração, 
nossa fidelidade e nossa obediência à 
Sua Palavra”.

 Fonte: ACN

ACN
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O sistema econômico atual funcio-
na com “uma implacável lógica de ga-
nância” e está “escapando ao domínio 
humano”. São palavras do Papa Francis-
co em mensagem enviada ao IV Encon-
tro Mundial dos Movimentos Populares, 
no sábado, 16. No discurso, gravado em 
vídeo – cuja íntegra pode ser vista em  
https://cutt.ly/aRh5a20 –, o Papa faz uma 
ampla análise social e apresenta suas angús-
tias sobre problemas que vão desde a crise 
sanitária à pobreza e ao cuidado do meio 
ambiente.

Referindo-se à Doutrina Social da Igre-
ja, e em contínuo diálogo com esses mo-
vimentos, ele disse que é preciso dar “um 
rosto humano” aos modelos sociais e eco-
nômicos de hoje. O discurso vem sendo 
considerado por observadores do Vaticano 
como um dos mais importantes do ponti-
ficado neste período de pandemia de CO-
VID-19. 

EM NOME DE DEUS
Recordando a passagem bíblica sobre as 

bem-aventuranças, ele apresentou uma lista 
de pedidos para a família humana, apelos 
que faz “em nome de Deus”.

“A mudança pessoal é necessária, mas é 
imprescindível também ajustar nossos mo-
delos socioeconômicos para que tenham 

rosto humano”, disse. “E, pensando nessas 
situações [de injustiça], faço esses pedidos 
a todos, e quero pedir-lhes em nome de 
Deus.” Entre os pedidos do Papa estão:

  A quebra das patentes de vacinas para 
doenças globais como a COVID-19, pois 
“há países em que só 3% ou 4% dos habi-
tantes foram vacinados”;
  O perdão da dívida de países pobres por 
países ricos e organismos internacionais;

  O fim da contaminação de rios e mares 
por empresas extrativistas;

  O fim dos monopólios na produção e 
distribuição de alimentos;

  O fim da produção e do tráfico de armas;
  O fim da “exploração da fragilidade 
humana” por parte dos gigantes da tec-
nologia e dos que difundem “discursos 
de ódio, o grooming, fake news, teorias 
conspiratórias e manipulação política”;
  A liberação de acesso a conteúdos edu-
cativos por parte de empresas de teleco-
municações;
  O fim da desinformação nos meios de  
comunicação;
  O fim dos bloqueios unilaterais a qual-
quer país e a resolução de conflitos so-
mente nas Nações Unidas e em instân-
cias multilaterais;
  Que os governantes estejam próximos de 
seu povo e o representem;

  Que os líderes religiosos nunca usem o 
nome de Deus para difundir violência 
ou realizar golpes de Estado.

Em discurso a especialistas em bioéti-
ca, na segunda-feira, 18, o Papa Francisco 
destacou que as ciências médicas devem 
colocar a pessoa humana sempre no centro 
de suas atividades. Ele disse que “é preciso 

colocar o doente primeiro que a doença”.
Em suas palavras, “é fundamental para 

um tratamento que seja verdadeiramente 
integral, humano, que o doente venha pri-
meiro do que a doença”. O discurso foi pro-

ferido em audiência à Biomedical Univer-
sity Foundation, da Universidade Campus 
Biomédico, ligada à Prelazia do Opus Dei.

Citando o Beato Álvaro del Portillo, 
bispo que foi prelado da “Obra”, o Papa 

Francisco exortou os profissionais da ci-
ência e da saúde a “se colocarem a serviço 
da pessoa humana em sua integralidade” 
na assistência médica, na pesquisa e na 
educação. (FD)

O Papa Francisco conferiu a ordenação episcopal a dois sacerdotes 
com funções na Cúria Romana, no domingo, 17. O conhecido Mestre 
das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, Dom Guido Marini, será Bispo 
da Diocese de Tortona, na Itália. Após 14 anos dedicados às cerimônias 
papais, ele retorna à sua região de origem – pois é natural de Gênova, 
cidade próxima de Tortona.

Já Dom Andrés Gabriel Ferrada Moreira é o novo Secretário da Con-
gregação para o Clero, cargo normalmente ocupado por um arcebispo. 
Ele é o segundo na hierarquia do dicastério, abaixo do Prefeito, atual-
mente Dom Lazarus You Heung-sik. Até então, Dom Andrés era padre 
em Santiago, no Chile.

“No bispo, rodeado por seus presbíteros, está presente em meio a vós 
o próprio Senhor, Nosso Jesus Cristo, Sumo Sacerdote em eterno”, decla-
rou o Papa. “No ministério do bispo é Cristo quem continua a pregar o 
Evangelho.”

Ele disse que o episcopado é um serviço. “Sejam autênticos pastores 
no servir, não nas honrarias, no poder, não. Servir, sempre servir”, afir-
mou o Santo Padre, pedindo que os bispos manifestem “proximidade” 
ao povo de Deus. (FD)

Bioética: O doente é mais importante do que a doença

Novos bispos: Dom Guido Marini e 
Dom Andrés Gabriel Ferrada Moreira

Pedidos do Papa para dar um 
‘rosto humano’ à economia

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Vatican Media



www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br   | 20 a 26 de outubro de 2021 | Geral/Fé e Vida | 23

Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA 

“No caminho” de Jerusalém, Jesus notou 
um bulício. Alguns dos que O acompanha-
vam repreendiam um homem “sentado à 
beira do caminho”… Ele gritava repetida-
mente: “Jesus, Filho de Davi, tem piedade 
de mim!”. Era um cego pobre e mendigo. O 
Senhor poderia – como fizera a tantos outros 
– inclinar-se até ele. Mas apenas pediu que o 
chamassem… “Coragem, levanta-te, Jesus te 
chama!”, e o pobre “jogou o manto, deu um 
pulo e foi até Jesus”.  

Cristo sabia exatamente o que o homem 
queria, mas desejava uma vez mais testar a sua 
fé: “O que queres que Eu te faça?”. A resposta, re-
pleta de confiança, traduz o que nós – homens 
e mulheres de fé – devemos suplicar ao Senhor: 
“Mestre, que eu veja!” (cf. Mc 10,46-52). 

Permitindo-nos distinguir a luz, as pesso-
as e os objetos, a visão é um dom pelo qual 
devemos continuamente agradecer a Deus. 
Mas, além disso, ela simboliza espiritualmen-
te algo ainda mais importante: a capacidade 
de “ver” com a luz da fé. Uma luz divina e 
“inacessível” brilhou em nossas almas jun-
tamente com a fé no dia do Batismo: “Foste 
iluminado por Cristo; caminha, de agora em 
diante, como filho da luz”. 

Nos Evangelhos, a luz significa mistica-
mente a fé, a verdade, a graça, a vida eterna e 
o próprio Deus. Por isso, São João afirma que 
“Deus é luz” (1Jo 1,5)! Falando sobre a vin-
da e a rejeição de Jesus neste mundo, diz que 
“a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a 
compreenderam” (Jo 1,5). Segundo a Escritu-
ra, ama de verdade aquele que está na “Luz”: 
que se abre à Verdade, à Graça e à Vida eterna 
que vem de Deus por meio da fé. 

Por isso, muitos santos pediram diaria-
mente ao Senhor: “Envia-me Tua luz e Tua 
verdade, elas me guiarão e levarão ao Teu 
Monte Santo e às Tuas Moradas” (Sl 42,3). 
Peçamos sempre ao Senhor a luz do conhe-
cimento sobrenatural e do discernimento! E 
isso não apenas quando nos encontrarmos 
em confusão ou na penumbra. A Igreja nos 
ensina a pedi-lo constantemente: “Deus, que 
instruístes o coração dos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito”. 

Quem é Deus? O que Ele pede de nós? O 
que fazer nesta ou naquela situação? Como 
alcançar a vida eterna?… Para responder a 
estas e a outras perguntas, é necessário bus-
car respostas na Bíblia e no Magistério da 
Igreja – especialmente no Catecismo. Porém, 
qualquer leitura piedosa será infrutífera sem 
essa luz sobrenatural que o Senhor nos quer 
comunicar por meio da oração. Afinal, “a fé é 
um dom que Deus concede a quem pede com 
humildade” (Compêndio, 28).  

O Senhor espera que, como Bartimeu, 
lancemos fora o manto do comodismo, pule-
mos em Sua direção e, humildemente – como 
mendigos –, peçamos o que Ele já nos quer 
dar: “Senhor, que eu veja! Que eu veja o Teu 
Rosto, a Tua Beleza, os Teus caminhos!”. Será 
que seremos atendidos?… “Se vós, que sois 
maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, 
quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito 
Santo a quem pedir” (Lc 11,13). 

30º domIngo do temPo Comum
24 de outubro de 2021

‘Mestre, que eu veja!’

Na quinta-feira, 14, aconteceu na 
Catedral da Sé mais uma edição 
do projeto “Pequenos Chefs”, que 
marcou a retomada das atividades 
presenciais da Pastoral do Menor da 
Arquidiocese de São Paulo. Os ‘Pe-
quenos Chefs’ com idades entre 7 e 
11 anos, fazem atividades no Centro 
Educacional Comunitário Emília 
Mendes de Almeida, do Centro 
Social Nossa Senhora do Bom Parto 
(Bompar). Eles tiveram a oportuni-
dade de conhecer a Igreja-mãe da 
Arquidiocese e aprender algumas 
receitas de forma lúdica com o chef 
Anderson Clayton e o boneco Gui-
nho. Leia a notícia completa no site 
do O SÃO  PAULO, pelo link a seguir: 
https://cutt.ly/eRkkvEX

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Chegou aos cinemas brasileiros, 
no dia 14, o filme “Fátima – A His-
tória de um Milagre”. A produção 
realizada nos Estados Unidos, Itália 
e Portugal, remonta à história de Lú-
cia, Francisco e Jacinta, três pastori-
nhos com idades entre 7 e 10 anos 
que testemunharam seis aparições 
da Virgem Maria em Fátima, Portu-
gal, entre 13 de maio e 13 de outubro 
de 1917.

O longa tem direção de Marco 
Pontecorvo, que também assina o ro-
teiro ao lado de Valerio D’Annunzio 
e Barbara Nicolosi.

A produção é estrelada pela jo-
vem atriz espanhola Stephanie Gil, 
além de Lúcia Moniz, Joaquim de 
Almeida, Jorge Lamelas, Alejandra 
Howard, Joana Ribeiro e Goran Vis-
njic. A atriz brasileira Sônia Braga e 
Harvey Keitel fazem participações 
especiais. O filme tem trilha sonora 
assinada pelo cantor italiano Andrea 
Bocelli, que compôs uma música es-
pecialmente para a obra.

 
APARIçõES

A trama narra a saga das crian-
ças para convencer as pessoas sobre 
a veracidade das aparições de Nossa 
Senhora (Joana Ribeiro). Eles rela-
tam à comunidade terem visto uma 
mulher vestida de branco, que teria 
aparecido enquanto pastoreavam 
ovelhas, pedindo que rezassem o 
Terço e fizessem penitência pela paz.

A história é contada a partir dos 
relatos de Lúcia (Sônia Braga), já ido-
sa, no Carmelo de Coimbra, ao céti-
co professor Nichols (Harvey Keitel).

O filme permite mergulhar no 
vilarejo de Fátima na época das apa-
rições, que vivia o drama das famí-
lias aflitas à espera de notícias de 
seus filhos em combate na 1ª Guerra 
Mundial e a discriminação religiosa 
por parte das autoridades laicas da 
região.

Muitos duvidaram deles, ques-
tionaram sua visão e chegaram até a 
hostilizar as crianças que, mesmo em 

Superprodução leva a mensagem 
de Fátima aos cinemas

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

meio à pressão e perseguição, teste-
munham a veracidade do que viam 
e ouviam.

 
DEVOçÃO

Ao mesmo tempo, o lugar das 
aparições começou a atrair inúmeros 
fiéis em busca de graças e milagres, 
o que incomodou as autoridades 
locais. Em um primeiro momento, 
também as autoridades religiosas 
tiveram dificuldade para crer nos fa-
tos. Nesse sentido, a produção mos-
tra que o pároco local, Padre Ferreira 
(Joaquim de Almeida), teve um pa-
pel importante no acompanhamento 
das crianças e suas famílias.

O filme também remonta à cena 
do chamado “milagre  do sol” quan-
do, no dia da última aparição da 
Virgem Maria, em 13 de outubro de 
1917, mais de 50 mil pessoas teste-
munharam a aparição de Nossa Se-
nhora na Cova da Iria. Muitos afir-
maram ter visto o sol em formato de 
disco girando no céu, acompanhado 
de luzes multicoloridas.

 
ESPERANçA

Distribuído pela Diamond Fil-
ms, o longa é baseado no livro de 
uma das pastorinhas, “Memórias 
da Irmã Lúcia”, que contou ter vis-
to a Sagrada Família, São José, Je-
sus e Nossa Senhora abençoando o 
mundo. A estreia no Brasil estava 
prevista para 2020, mas foi adiada 

devido à pandemia de COVID-19. 
Segundo a  divulgação da dis-

tribuidora, o objetivo do filme é 
contribuir “com o resgate da espe-
rança e da fé dos que creem”, espe-
cialmente no contexto de angústia e 
sofrimento vivido pela humanida-
de no último ano. Por isso, a trama 
foi filmada totalmente em inglês, a 
fim de chegar ao maior número de 
pessoas possível.

 
DIRETOR

Pontecorvo há anos atuava como 
diretor de fotografia em diversos 
projetos audiovisuais, como a série 
“Game of Thrones” e o longa “Aman-
te a Domicílio”, de John Turturro. 
Ele dirigiu diversas produções para 
TV, mas “Fátima – A História de um 
Milagre” é seu primeiro longa em 
língua inglesa. No lançamento, o di-
retor conta que, como a aparição de 
Nossa Senhora é muito famosa nos 
países católicos, ele já tinha familia-
ridade com a história.

A produção chegou a receber 
uma carta de felicitação pelo proje-
to assinada pelo Reitor do Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, Padre 
Carlos Cabecinhas.

“Fátima – A História de um 
Milagre” está em cartaz nas prin-
cipais salas de cinema do País. 
Para outras informações e para 
assistir ao trailer do filme, acesse:  
https://tinyurl.com/ydwccgrq.

Diamond Films

Cena do filme  ‘Fátima – A História de um Milagre’, em cartaz nos cinemas do Brasil
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O presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), o deputado estadual Car-
lão Pignatari (PSDB), repudiou as 
declarações feitas pelo deputado 
estadual Frederico d’Avila (PSL), no 
dia 14, na tribuna da Assembleia, 
em que fez ataques ao Papa Fran-
cisco, à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e, particu-
larmente, a Dom Orlando Brandes, 
Arcebispo de Aparecida (SP).

Na segunda-feira, 18, Dom Pe-
dro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi 
das Cruzes (SP) e Presidente do 
Regional Sul 1 da CNBB (Estado 
de São Paulo), esteve na Alesp para 
entregar oficialmente a carta aberta 
da entidade ao presidente da casa 
legislativa. 

Na abertura da 49ª Sessão 
Ordinária no Plenário Juscelino 
Kubitschek, também na segun-
da-feira, o presidente da Alesp, 
em nome do Parlamento paulis-
ta, repudiou toda palavra que vá 
além da crítica e que se constitua 
de ataques que extrapolem os li-
mites da liberdade de expressão e 
da imunidade parlamentar.

“Para o político, o dom da 
palavra é um direito inalienável. 
Mas que encontra limites no res-
peito pessoal e na própria lei. Não 
comporta, portanto, a irresponsa-
bilidade e o crime. Em nome do 
Parlamento paulista, eu rogo um 
pedido expresso de desculpas ao 
Papa Francisco e a Dom Orlando 
Brandes, Arcebispo de Aparecida, a 
quem dirigimos nossa mais incon-
dicional solidariedade. A palavra 
não é arma para destruição. Ela é 
um dom. É construção”, afirmou o 
presidente da Alesp.

Pignatari disse discordar total-
mente das expressões proferidas 
contra o Papa e Dom Orlando, além 
de destacar que são antirregimen-
tais. Ele determinou a retirada das 

Discurso de deputado estadual
com ofensas ao Papa e ao episcopado 
brasileiro é amplamente repudiado
PresIdente do 
legIslatIvo 
PaulIsta PedIu 
desCulPas 
Por Falas 
do dePutado 
FrederICo d’avIla, 
que InCluíram 
xIngamentos a 
bIsPos, à Cnbb e 
ao PontíFICe

REDAçÃO
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notas taquigráficas das ofensas proferidas, 
nos termos do artigo 18 do Regimento In-
terno da casa.

 
CARTA ABERTA DA CNBB

Na sequência, o presidente da Alesp 
leu integralmente a Carta Aberta en-
tregue pela CNBB. No documento as-
sinado pela presidência da entidade e 
divulgado no sábado, 16, a Conferência 
Episcopal rejeita “fortemente as abomi-
náveis agressões” proferidas por Fre-
derico d’Avila e reitera que, “com ódio 
descontrolado”, o parlamentar atacou o 
Santo Padre, a CNBB e, particularmen-
te, o Arcebispo de Aparecida.

“A CNBB se ancora, profeticamente, 
sem medo de perseguições, no seguinte 
princípio: a Igreja reivindica sempre a li-
berdade a que tem direito, para pronunciar 
o seu juízo moral acerca das realidades so-
ciais, sempre que os direitos fundamentais 
da pessoa, o bem comum ou a salvação 
humana o exigirem (cf. Gaudium et spes, 
76)”, consta em um dos trechos da carta.

“Defensora e comprometida com o 
Estado democrático de direito, a CNBB, 
respeitosamente, espera dessa egrégia 
casa legislativa, confiando na sua credibi-
lidade, medidas internas eficazes, legais e 
regimentais, para que esse ultrajante des-
respeito seja reparado em proporção à sua 
gravidade – sinal de compromisso inarre-
dável com a construção de uma sociedade 
democrática e civilizada”, lê-se em outro 
parágrafo. 

Ainda segundo a carta, as declarações 
do deputado “feriram e comprometeram 
a missão parlamentar, o que requer ime-
diata e exemplar correção pelas instâncias 
competentes”. Além da entrega à Alesp, a 
CNBB vai buscar uma reparação jurídica 
a ser corrigida “pelo bem da democracia 
brasileira”.

Segundo Pignatari, a carta da CNBB já 
configura uma denúncia passível de análi-
se por parte do Conselho de Ética na Alesp. 
De acordo com a Assembleia, somente na 
segunda-feira, 18, o Conselho recebeu 
pelo menos quatro representações contra 
o parlamentar do PSL, protocoladas por 
seis diferentes deputados estaduais.

 
PEDIDO DE DESCULPAS

Na mesma sessão, Frederico d’Avila se 
dirigiu à tribuna da Alesp e pediu descul-
pas pelos excessos cometidos em seu pro-
nunciamento. Ele alegou ter sido inflama-
do por problemas pessoais ocorridos nos 
dias anteriores. “Meu pronunciamento foi 
inapropriado, exagerado, descabido e infe-
liz”, disse o deputado.

No discurso do dia 14, o parlamentar 
criticou as palavras ditas por Dom Orlan-
do Brandes durante a homilia da missa da 
Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, 
no Santuário Nacional, no dia 12. Na oca-
sião, o Arcebispo pediu a intercessão da 
Padroeira do Brasil pela nação e ressaltou:

“E para ser pátria amada não pode 
ser pátria armada. Para ser pátria amada, 
seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria 
amada, uma república sem mentira e sem 
fake news. Pátria amada sem corrupção. 
E pátria amada com fraternidade. Todos 
irmãos construindo com a grande família 
brasileira”.

 
‘ATAQUE INJUSTIFICADO 
E IRRACIONAL’

No domingo, 17, no programa “Diálo-
gos de Fé”, transmitido pela rádio 9 de Ju-
lho e pelas mídias digitais da Arquidiocese, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer condenou 
o que chamou de “enorme agressão” verbal 
contra Dom Orlando, a CNBB e o Papa.

O Arcebispo de São Paulo manifestou 
sua solidariedade às pessoas e entidades 

insultadas e expressou seu “profundo sen-
timento de dor” pelo “ataque injustificado 
e irracional” ao Pontífice.

Momentos antes, na conclusão da mis-
sa celebrada na Catedral da Sé, o Arcebis-
po também lamentou o ocorrido e concla-
mou o povo a rezar pela unidade da Igreja 
e pela conversão daqueles que semeiam o 
“fermento de divisão” entre os fiéis.

Além do Arcebispo de São Paulo, ou-
tros bispos brasileiros e organizações re-
ligiosas e civis manifestaram repúdio às 
palavras do parlamentar paulista.

 
APOIO DO CELAM

Em mensagem na segunda-feira, 18, 
endereçada a Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte 
(MG) e Presidente da CNBB, a presidên-
cia do Conselho Episcopal Latino-Ameri-
cano (Celam) manifestou sua fraternida-
de, proximidade, solidariedade e apoio ao 
episcopado brasileiro “diante dos ataques e 
discursos de ódio” proferidos pelo deputa-
do estadual Frederico d’Avila. 

A presidência do Celam ressaltou que, 
além de condenar e rejeitar o teor do dis-
curso, “eleva sua voz para exigir das au-
toridades competentes uma intervenção 
exemplar e pronta para aplicar as corre-
ções legislativas e judiciais corresponden-
tes em uma sociedade democrática como 
a brasileira”. 

Os prelados latino-americanos tam-
bém recordaram que, desde a sua origem, 
o compromisso da CNBB, “em favor da 
população mais vulnerável, dos mais po-
bres e do cuidado da casa comum, lhe 
deram a credibilidade e a autoridade éti-
ca, moral, social e política de que goza 
em nível nacional e internacional, funda-
mentado no Evangelho, no Magistério do 
Sumo Pontífice e no Magistério da Igreja  
Latino-Americana”.

Carol Jacob e Felipe Augusto/Alesp Alesp

Dom Pedro Luiz entrega ao presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, carta de repúdio da CNBB por ofensas do deputado Frederico d’Avila


