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Editorial

Encontro com o Pastor

Espiritualidade

Liturgia e Vida

Comportamento

Jovens, venham conhecer 
de perto a Igreja e deixem-se 
maravilhar por ela

O Deus da esperança 
nos dá força e coragem 
e não nos abandona

A família deve ser sempre 
um lugar de consolação 
e de vivência da fé

O Senhor Jesus não tarda 
a chegar! Levantai-vos 
e erguei a cabeça!

Olhando para si mesmo, 
veja o que precisa mudar 
para educar pelo exemplo
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Papa aos jovens: sejam
livres, autênticos e tenham
consciência crítica

Dom Odilo ordenará 
4 sacerdotes para a
Arquidiocese de São Paulo

Como usar o Pix sem se 
tornar alvo fácil para 
golpes e fraudes?

No Dia Mundial da Juventude, 
celebrado em âmbito diocesano, 
no dia 21, Francisco pediu aos 
jovens uma postura ativa na so-
ciedade, e que ajam iluminados 
pela amizade com Cristo para 
construir “um Reino do amor”.
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Serão ordenados no dia 4, 
às 15h, na Catedral da Sé, os 
Diáconos Álvaro Moreira, Clau-
dinês Venancio, Ignacio Torres 
Julián e Nicolò Stauble.
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Quem responde é Luiz Vianna,  
especialista em desenvolvimen-
to de soluções em nuvem e em 
segurança de aplicações. 
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Na pandemia, igreja em São Paulo amplia ações 
caritativas e fiéis realizam obras de misericórdia

Tem início a 1ª Assembleia Eclesial
da América Latina e do Caribe

Até o domingo, 28, cerca de cem pessoas pre-
sencialmente e outras mil de modo on-line partici-
pam da 1ª Assembleia Eclesial da América Latina e 
do Caribe, na Cidade do México.

O evento, que tem como tema “Somos todos 
discípulos missionários em saída”, foi um pedido 
do Papa Francisco ao Conselho Episcopal Latino
-Americano (Celam), para que se reflita a respeito 
da Igreja no continente americano à luz das delibe-

rações da V Conferência de Aparecida, em 2007, 
avaliando os frutos já obtidos e as questões que 
precisam ser retomadas e aprimoradas.

Na terça-feira, 23, o Cardeal Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo e 1º Vice-presidente do  
Celam, falou sobre o caminho de conversão pas-
toral e missionária apresentado no Documento de  
Aparecida. 
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Diante dos incertos, mas já es-
perados desafios pastorais que a 
pandemia de COVID-19 traria à 
sociedade, em março de 2020 o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano, fez um apelo 
para que as paróquias e todas as 
organizações da Igreja continuas-
sem e até multiplicassem as ações 
em favor dos mais pobres. 

Passados 20 meses deste pe-
dido, são perceptíveis os frutos da 
expansão das ações caritativas e 
de promoção humana promovidas 
pelos católicos na capital paulista, 
desde a arrecadação de alimen-
tos, roupas e produtos de higiene e 
limpeza, bem como mutirões para 
o preparo de refeições e até pro-
jetos de capacitação profissional. 

Páginas 12 e 13Na cidade, paróquias mobilizam fiéis para ações caritativas, como a doação de refeições

Missa de abertura da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe é realizada no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no domingo, 21

Arquivo pessoal

Conferencia del Episcopado Mexicano
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Com o Domingo de Cris-
to Rei, chegamos ao 
final de mais um ano 
litúrgico, ao longo do 

qual celebramos os mistérios de 
nossa fé, desde a criação do mundo 
e do homem até o nosso encontro 
definitivo com Deus, na vida eter-
na. Nosso coração busca a Deus de 
muitas maneiras, e Deus vem ao 
nosso encontro com sua providên-
cia salvadora. Dia após dia, domin-
go após domingo, festa após festa, 
recordamos e celebramos esses en-
contros salvadores de Deus conosco 
e nos deixamos conduzir por sua 
mão misericordiosa.

Jesus Cristo, celebrado como Rei 
do Universo, expressa esta verdade 
grandiosa em que cremos: Deus, na 
sua misteriosa providência, chama- 
-nos para o grande encontro final 
com Ele, por meio de Jesus Cristo 
Salvador. O homem e este mundo 
não estão fadados à ruína e ao ani-
quilamento, mas à salvação e à vida 

eterna feliz, com Deus. No livro do 
Apocalipse, depois que o Filho en-
trega, finalmente, o mundo redimi-
do nas mãos do Pai, este diz: “Eis 
que faço novas todas as coisas”. É a 
consumação do desígnio salvador 
de Deus sobre o mundo: não o des-
carte e a morte, mas a vida e a reno-
vação de tudo, mediante a obra sal-
vadora do Filho e do Espírito Santo.

O ano litúrgico é orientado por 
uma grande certeza: o desígnio de 
Deus é a renovação da nossa vida e 
também da vida deste mundo. Ao 
longo da história do mundo e tam-
bém de nossa história pessoal, expe-
rimentamos muitas vezes a precarie-
dade da nossa existência e de nossos 
propósitos e projetos, por bons que 
sejam. Nada ainda é perfeito neste 
mundo, pelo contrário: nós mesmos 
e o mundo experimentamos com 
frequência que o pecado ainda do-
mina sobre nós e pode até nos levar 
para longe de Deus e de seu desíg-
nio salvador. Mas continua valendo 
a promessa de Deus, sempre fiel a si 
mesmo e a nós.

Essa convicção nos enche de 
esperança e nos faz continuar na 
prática do bem, mesmo quando 
isso custa. E nos faz levantar a cada 
tropeço e queda, retomando o ca-

minho na direção da grande espe-
rança. Também quando a situação 
social e política está confusa e des-
focada em relação ao bem comum, 
em conformidade com o desígnio 
de vida para todos, não é hora de 
desanimar, nem, muito menos, de 
abraçar um projeto de morte, sem 
Deus e sem esperança. Sem tirar do 
homem a liberdade e a responsabi-
lidade, Deus acompanha a sua his-
tória e, mediante o Espírito Santo, a 
conduz e renova a face da terra.

Estamos celebrando a Assem-
bleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, o “continente da esperança”, 
com o objetivo de darmos conta das  
situações que nossos povos enfren-
tam e das realidades sociais que a 
missão da Igreja deve enfrentar to-
dos os dias no meio desses mesmos 
povos. Há muitas questões antigas 
e novas que tornam pesada a vida 
para grande parte dessas populações. 
Como discípulos e missionários de 
Jesus Cristo, questionamo-nos sobre 
a responsabilidade que temos, para 
que todos tenham vida mais plena 
neste mundo, e não deixem de bus-
car a plenitude da vida em Deus.

O processo de escuta realizado em 
preparação da Assembleia Eclesial re-
velou muitas expectativas em relação 

à Igreja na América Latina e no Cari-
be. São povos, em geral, marcados por 
forte religiosidade popular, sobretudo 
o amor à Virgem Maria e a devoção 
aos Santos. Ao mesmo tempo, porém, 
percebe-se um certo “descolamen-
to” entre a religiosidade, tantas vezes 
exuberante, e a vida comum, na qual 
permanecem injustiças sociais e des-
respeitos à dignidade das pessoas. Na 
própria Igreja é necessário desenvol-
ver maior senso de participação e co-
munhão no desempenho da missão 
confiada por Jesus a todos os cristãos, 
conforme o Papa Francisco orienta 
por meio do “processo sinodal” que a 
Igreja vive neste tempo.

A Igreja que encerra o ano litúr-
gico é a mesma que inicia um novo 
ano, com a celebração do Advento 
e do Natal. Nosso Deus é sempre o 
“Deus-que-vem”, entra na nossa his-
tória, se faz carne e caminha conos-
co. Ele conta conosco, dá-nos forças 
e coragem e não nos abandona. É o 
Deus da esperança, que nos conduz, 
dia a dia, à plenitude da esperança 
e da vida. Assim também os nossos 
povos, animados por essa mesma 
esperança, não sucumbem ao de-
sespero e seguem em frente e se tor-
nam participantes na construção da 
novidade e da vida para todos.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

A grande esperança
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A A.P.M (Associação de Pais e Mestres) da EMEI PROFESSORA NEYDE GUZZI DE 
CHIACCHIO, localizada na cidade de São Paulo, no Largo da Lapa, s/nº - Lapa – CEP 
05069-030 declarar, comunica a população o extravio do LIVRO GERAL nº 06 – do 
período de 01/01/2019 à 31/12/2019) – ANO 2019. Caso de Livro nº06 – 2019 seja 
encontrado solicitamos que seja encaminhado a Diretoria Regional de Educação – Piri-
tuba/Jaraguá, rua Aurélia, 996 –Vila Romana – São Paulo – Capital – CEP 05046-000.

No dia 17, nas dependências da Casa Arquiepiscopal, 
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, aco-
lheu o ato de Profissão de Fé e Juramento de Fidelidade  
dos quatro diáconos seminaristas da Arquidiocese de São 
Paulo que serão ordenados presbíteros em dezembro, na 
Catedral da Sé: Álvaro Moreira Gonçalves, Claudinês Ve-
nancio da Silva, Ignacio Torres Julián e Nicolò Stauble. 

Segundo determina a disciplina eclesiástica, os can-
didatos à Ordem chamados a assumir um ministério em 
nome da Igreja devem emitir, livremente e sem coação, 
diante do ordinário local, o ato de Profissão de Fé e Jura-
mento de Fidelidade, de forma a manifestar o firme pro-
pósito de abraçar fielmente o ministério e a missão. 

PROFiSSÃO E JURAMENTO
O rito da Profissão de Fé é a declaração pública 

do candidato que afirma crer firmemente na fé da 
Igreja e em tudo o que ela ensina. Sua fórmula inicia 
com a recitação de cada uma das verdades contidas 
no símbolo de fé niceno-constantinopolitano, acres-
centando a crença em tudo o que está contido na Pa-
lavra de Deus – tanto escrita como transmitida pela 
Tradição, e considerado como divinamente revela-
do –, com amável adesão ao Papa e a tudo o que o  
Magistério da Igreja propõe. 

Por sua vez, o Juramento de Fidelidade declara que 
o candidato conhece as obrigações do ministério e abra-
ça livremente o sacramento da Ordem, reconhecendo, 
igualmente, a unidade de culto e de doutrina emanada 
da Igreja.

Divulgação

Diáconos seminaristas fazem a Profissão 
de Fé e o Juramento de Fidelidade em 
vista da ordenação presbiteral

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

A Paulinas Sepac (Serviço à Pastoral 
da Comunicação) realizou a live “Nos Ca-
minhos da Comunicação”, no dia 17, sobre 
o tema da sinodalidade, transmitida pelo 
YouTube. Com mediação da Irmã Helena 
Corazza, doutora em Ciências da Comu-
nicação, a atividade teve a participação do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer. 

Ao contextualizar os termos “sínodo”, 
“sinodalidade” e “Igreja sinodal”, Dom 
Odilo recordou que a palavra sínodo, do 
grego syn (juntos) e hodós (caminho), sig-
nifica “caminhar juntos na missão”. 

“O sínodo é um organismo da Igreja ins-
tituído pelo Papa Paulo VI, em 1965, no fim 
do Concílio Vaticano II”, destacou, comen-
tando, ainda, que o sínodo é um “organis-
mo da Igreja que busca se reunir para reto-
mar e continuar a reflexão sobre os grandes 
temas do Concílio, para aplicar, atualizar 
e avaliar as grandes questões do Concílio”. 

igREJA SiNODAL 
“Se observarmos, todas as Assembleias 

Dom Odilo participa de live promovida pela Paulinas Sepac sobre a sinodalidade 
dos Sínodos retomam os grandes temas 
dos documentos do Concílio Vaticano II. 
Aqui, evidencia-se o conceito de Igreja si-
nodal, que caminha refletindo em conjun-
to a busca de corresponder à sua missão, 
que não é individual, mas, sim, uma Igreja 
em comunhão de discípulos de Jesus no 
itinerário de anunciar e testemunhar o 
Evangelho”. 

O Arcebispo recordou os apelos do 
Papa Francisco em relação ao processo 
do sínodo: “Este deve ser, em primei-
ro lugar, uma grande escuta do Espírito 
Santo; não uma escuta de espectadores, 
mas uma escuta de discípulos de Jesus 
que têm como norma a Palavra de Deus, 
como lei divina a caridade e que têm o 
encargo de anunciar e testemunhar o 
Evangelho ao mundo”.

Dom Odilo comentou, ainda, alguns 
equívocos recorrentemente ditos a res-
peito do Sínodo: “Não é um parlamento, 
tampouco um processo político para for-
mar maiorias. Não é o momento de fazer 
discursos, e, sim, um evento de Igreja ani-
mado pelo Espírito Santo. Não é uma pes-
quisa de opiniões, mas o momento para 

ouvir o Espírito por meio das realidades 
da vida. Não é um exercício de busca de 
maioria, mas é se abrir à ação do Espírito 
para discernir juntos, o bem maior para a 
vida e missão da Igreja”. 

ASSEMbLEiA ECLESiAL 
E SíNODO ARqUiDiOCESANO

O Arcebispo também falou sobre a As-
sembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, que prossegue até o dia 28. Trata-se  
de um evento pedido pelo Papa ao Con-
selho Episcopal Latino-Americano (Ce-
lam), para avaliar os frutos já produzidos, 
as lacunas ainda existentes na aplicação do 
Documento de Aparecida e as novas ques-
tões a serem enfrentadas pela evangeliza-
ção, com a participação do povo de Deus. 

Dom Odilo também destacou a ex-
periência do sínodo arquidiocesano, 
convocado em 2017, ressaltando que 
ele é um exemplo concreto da sinoda-
lidade, à qual toda a Igreja é chamada 
a refletir.

“Estamos realizando uma experiência 
de, juntos, ouvir a voz de Deus sobre a 
nossa realidade como Arquidiocese; para, 
então, ouvir o povo e ouvir a voz de Deus 
por meio das circunstâncias que circun-
dam a vida da sociedade, da Igreja, da hu-
manidade, para, então, entender o que o 
Espírito Santo está nos interpelando sobre 
a nossa missão.”

Leia a reportagem completa em  
www.osaopaulo.org.br. Assista à íntegra da 
live no link a seguir:  https://cutt.ly/iTJo4ZX.

ROSEANE WELTER
ESPECiAL PARA O SÃO PAULO



Catolicismo e preconceitos
Editorial

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

O perfil petrino da Igreja lembra Pedro, 
com sua dimensão hierárquica e institucio-
nal; o paulino, do apóstolo Paulo, é o da difu-
são da mensagem cristã e que rompe com o 
passado judaico. O joanino traz a mensagem 
do amor, da unidade e da contemplação; o 
jacobita projeta a figura de Tiago, substituto 
de Pedro quando este deixou Jerusalém, re-
presentando a tradição.

Esses princípios enriquecem a Igreja, 
não de modo isolado, mas participando 
um do outro, sendo que, para articular e 
unir estas dimensões, é essencial o papel 
exercido pelo perfil mariano. No princípio 
mariano, temos a mãe, a esposa, a colabo-
radora de Cristo na redenção e a sua fun-
ção na unidade da Igreja. 

A Maternidade Divina, a Virgindade Per-
pétua de Maria, a Imaculada Conceição e a 
Assunção de Maria são os Dogmas Marianos 
da Igreja. No Concílio de Éfeso (ocorrido no 
ano 431), foi aclamada como “Theotókos”, 
palavra grega que quer dizer: “Mãe de Deus”.

O teólogo Hans Urs von Balthasar enfati-
zou que o perfil mariano é a presença de Ma-
ria nos carismas, nas famílias religiosas, nos 
movimentos eclesiais e em novas comunida-
des. Traz esta característica materna para a 
Igreja que é edificada sobre os apóstolos, re-
presentados pelos Papas – seus sucessores –, 
mas também sobre Maria, sendo que ambos 
conduzem a Igreja à santidade. 

Maria faz parte do mistério da Trindade 
e nos faz descobrir uma missão específica, 
como cooperadores da missão do Salva-

O perfil mariano da Igreja
Cristo e nos tornamos partícipes deste mo-
mento de redenção. O papel relevante da pre-
sença de Maria no Cenáculo, em Pentecostes, 
na “fundação” da Igreja, nos leva ao novo, ao 
inusitado, possibilitando-nos “estar” na co-
munidade primitiva.

Chiara Lubich – fundadora do movi-
mento dos Focolares –, em Londres, em 16 
de junho de 2004, no College Saint Mary’s da 
Universidade de Surrey fala sobre o carisma 
da unidade e o perfil mariano da Igreja:

“Sendo o perfil mariano tão importante 
na Igreja (...) homens, mulheres, jovens e 
adultos, sacerdotes, religiosos e bispos po-
dem modelar-se hoje em Maria, imitando-a, 
aliás, de certo modo, ‘revivendo-a’ para 
torná-la presente – na medida do possível 
– na terra.” 

“No mundo ocidental, por exemplo, exis-
te uma busca pela autorrealização, que na 
verdade se concentra mais em ter do que em 
ser. Em termos concretos, esta forma de ver 
as coisas se traduz, sobretudo, numa neces-
sidade de bem-estar e liberdade em todos os 
campos: uma visão bastante limitada e arris-
cada das coisas.”

“Eis, então, Maria que – por meio da ‘es-
piritualidade da unidade’ ou ‘de comunhão’ 
– fala ao coração dos homens de hoje e os 
convida a não fazer do bem-estar e dos ideais 
fúteis e passageiros o objetivo primordial de 
suas vidas, mas a fazer de Deus, tal como Ela 
fez, o ideal pelo qual viver.”

Arte: Sergio Ricciuto Conte

dor. Maria participa na Comunhão 
Trinitária, como nos lembra o Papa 
Francisco na oração do Angelus em 7 
de junho de 2020, quando confirma 
Maria como “a morada da Trindade”. 
Olhando a Igreja a partir de Maria, 
deparamo-nos com a mãe que gerou 
Cristo, e hoje articula e conduz a Igre-
ja à unidade.

Existe a necessidade da coexis-
tência dos princípios para que a or-
ganização, hierarquia, respeito às 
leis e tradição possam ser animados 
pelo frescor de novos carismas e do 
aspecto mariano, para que a Igreja ca-
minhe com equilíbrio na vivência do 
amor trinitário.

São inúmeros os momentos de 
Maria na vida da primeira comu-
nidade cristã, desde a Anunciação, 
quando ela diz o seu sim, que re-
presenta o nosso sim, acreditando 
no amor e se entregando à vontade 
de Deus. Demonstra, ainda, a sua 
solidariedade com a visita à prima 
Isabel, fazendo ecoar o belo canto 
do Magnificat.

Capacidade de repartir e distri-
buir a graça recebida, ensinando-nos 
a importância do sofrimento na obra 
da Salvação. De fato, a presença de 
Maria aos pés da cruz, nos faz recor-
dar sempre que, com a nossa vida, 
completamos o que falta à Paixão de 

LUiz ANTONiO ARAUJO PiERRE

Opinião

Luiz Antonio Araujo Pierre é membro do 
movimento dos Focolares, professor e advogado. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado 
em Gestão de Pessoas e especialista em Direito do Trabalho.
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Uma das características mais 
marcantes da época em que 
vivemos é a crítica aos pre-
conceitos: aquelas noções 

generalizadas, preconcebidas e frequente-
mente negativas, sobre certos grupos ou 
instituições. Se até há pouco tempo não 
era raro se falar depreciativamente de “cai-
piras”, “nordestinos”, “pobres”, “gordinhos” 
e outros grupos, hoje esta prática costuma 
ser imediatamente rechaçada (e com ra-
zão!) por sua injustiça. Existe, no entanto, 
uma instituição que vem sendo cada vez 
mais alvo de preconcepções inverídicas, 
embora pouca gente pareça se incomodar 
com o fato – falamos do preconceito con-
tra a Igreja Católica.

De fato, os diversos elementos da vida 
da Igreja são depreciados das mais diversas 
formas: em determinados ambientes “in-
telectuais”, sua profissão de fé é vista como 
uma superstição medieval e obscurantista; 
seu ensinamento moral é reprovado como 
um conjunto de regrinhas e proibições 

sem sentido; e os homens e mulheres que 
empenham suas vidas como sacerdotes, 
religiosos e religiosas são tidos como igno-
rantes, ou até mesmo como aproveitado-
res da credulidade popular.

Se por um lado esses preconceitos são 
difusos, por outro existem hoje em nosso 
País milhares de jovens que, após se abri-
rem para um primeiro contato sincero 
com a Igreja, surpreendem-se com a be-
leza do que encontram. Podemos mesmo 
falar de um “renascimento católico” no 
Brasil, já extremamente fecundo, e que 
promete um florescimento ainda maior 
nas próximas décadas. Mas o que veem 
esses jovens na Igreja?

Em primeiro lugar, eles veem que a 
fé cristã é tudo, menos obscurantista e 
supersticiosa. Foi a Igreja, afinal, a res-
ponsável pela criação das primeiras uni-
versidades, como em Bolonha e Paris, 
que buscavam despertar o intelecto para 
a busca do bom, do belo e do verdadei-
ro; ou ainda, pela criação do conceito de 

previdência social e dos hospitais (que, 
não à toa, se chamam ainda Santa Casa, 
ou, em francês, Hôtel-Dieu, “Casa de 
Deus”). Isso para não falar na enorme 
quantidade de cientistas e estudiosos 
que eram também padres católicos: para 
ficar em alguns, pensemos em Alcuíno 
de Iorque (responsável pela reforma 
educacional do reino de Carlos Mag-
no, que se difundiu por toda a Europa), 
Nicolau Copérnico (pai do heliocentris-
mo), Gregor Mendel (pai da genética), 
George Lemaître (proponente da Teoria 
do Big Bang); Henri Breuil (pré-historia-
dor e arqueólogo responsável por auten-
ticar a famosa caverna de Lascaux, com 
pinturas rupestres de 20 mil anos)...

Outra descoberta vem da percepção 
de que a moral cristã não é um amon-
toado confuso de proibições: antes, os 
chamados “mandamentos” nada mais 
são que um caminho de excelência hu-
mana e felicidade que nos foram dados 
como dons por Deus e que a moral ca-

tólica é baseada na sólida experiência 
acumulada ao longo de 2 mil anos por 
algumas das mentes mais brilhantes da 
humanidade. O caminho é exigente, 
sem dúvida, mas, como dizem aqueles 
que se dedicam ao condicionamento fí-
sico, “sem esforço, não há resultado”.

Por fim, quando os jovens começam 
a se aproximar da Igreja, ajuda-os muito 
conhecer padres e freiras verdadeiramente 
cultos, altruístas, que entregam suas vidas 
amorosamente pelo bem das almas a si 
confiadas – que são, por assim dizer, como 
“velas acesas”, que se incendeiam de amor.

Mas o que poderíamos dizer a quem 
ainda não entrou neste processo de se 
maravilhar com a Igreja? Como desfazer 
os preconceitos de quem imagina monges 
tramando, às escondidas, os próximos pla-
nos do Tribunal da Inquisição? O melhor 
caminho, nos parece, é imitar o que Cristo 
fez com seus primeiros discípulos: “Vinde 
e vede!” – Venham conhecer a Igreja e dei-
xem-se maravilhar por ela.
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A Igreja, diuturnamente e sem 
medir esforços, afirma, re-
afirma, escreve, proclama, 
grita ao mundo, convoca os 

homens e as mulheres de boa vontade 
a ainda terem consciência do caráter sa-
grado e inviolável da família. Na mesma 
direção, a Igreja anuncia a beleza da fa-
mília e do sacramento do Matrimônio, 
e sua grandiosidade no projeto de Deus. 
Sim, nós exaltamos, celebramos e consa-
gramos a família e o Matrimônio!

Temos ciência de que as famílias são 
marcadas de uma maneira muito forte 
pelo amor e pela dor e que, por isso mes-
mo, marido e mulher são conduzidos ao 
carregar da mesma cruz, num mesmo 
caminho de fé, esperança e obediência 
ao Criador. Então, entenderemos me-
lhor o sacramento do Matrimônio, e é 
somente  assim  que  alcançamos  com-
preendê-lo: a partir da cruz de Nos-
so Senhor Jesus Cristo. Dentro do lar, 
quando alguém cai, possibilita àquela 
família aceitar a experiência da miseri-
córdia de Deus. Diante das dificuldades 
pelas quais passa uma família, a leitura, 
a escuta e a vivência da Palavra de Deus 
serão, certamente, o alimento da es-
perança e um sinal de docilidade filial, 
capaz de gerar a entreajuda, a paciência, 
a solidariedade, o espírito fraterno, o 
amor à espiritualidade e despertar, dessa 
forma, a necessidade da oração. Rezar 
juntos, eis a questão!

O Cardeal José Tolentino Mendon-
ça refletiu assim, em seu livro “Elogio 
da Sede”: “Deus sabe quantos obstácu-
los internos nos travam; quantos blo-
queios Lhe colocamos, quantas derivas 
nos retardam. Despendemos os nossos 
meios naquilo que não é alimento e 
gastamos a nós próprios em coisas que 
não nos dão satisfação vital alguma. Es-
tamos tão perto da fonte e vamos tão 
longe, dispersos em lugares mais do 
que desertos, à procura da torrente que 
nos saciaria, ignorando, assim, o dom 
que Deus tem para nos dar”. É tempo 
de não perder tempo! É tempo de levar 
as crianças à Catequese, à missa, à vida 
de oração, à prática da fé. Caríssimos, 
este não é um tempo para distrações 
desguarnecidas! A família não pode 
ter lacunas na formação de nenhum de 
seus membros. As trevas nos espreitam 
o tempo todo.

No livro “Devocional com Papa 

Francisco”, da editora Fontanar, o 
Sumo Pontífice rezou: “Jesus, Maria e 
José, em Vós contemplamos o esplen-
dor do verdadeiro amor, a Vós, com 
muita confiança, nos dirigimos. Sagra-
da Família de Nazaré, tornai também as 
nossas famílias lugares de comunhão e 
cenáculos de oração, escolas autênticas 
do Evangelho e pequenas Igrejas do-
mésticas. Sagrada Família de Nazaré, 
que nunca mais se façam, nas famílias, 
experiências de violência, egoísmo e 
divisão: quem ficou ferido ou escanda-
lizado, depressa conheça a consolação 
e a cura”. O exercício do perdão, den-
tro do lar, é fundamental para  que haja 
consolação, resgate, cura e vontade de 
continuar. “Cada um perdoe o outro, 
do mesmo modo que o Senhor per-
doou vocês” (Cl 3,13). Rezemos para 
que as famílias cresçam na fé, renovem 
a fé, retomem a fé e, assim, encontrem 
a felicidade.

DOM JORgE 
PiEROzAN

biSPO AUxiLiAR 
DA ARqUiDiOCESE 

NA REgiÃO 
SANTANA

Espiritualidade
Família: um lugar de consolação e fé

IPIRANGA

Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Ipiranga, celebrou recentemente 
missas nas quais houve a investidura dos 
ministros extraordinários da Sagrada 
Comunhão e dos Enfermos para as pa-
róquias dos Setores Pastorais Cursino e 
Ipiranga. 

Para evitar aglomerações, foram rea-
lizadas quatro missas. A primeira ocor-
reu na quinta-feira, 18, na Paróquia São 
Francisco de Sales, Setor Cursino, quan-
do 58 candidatos dessa comunidade pa-
roquial e das Paróquias Sagrada Família 
e Santo Afonso Maria de Ligório e da 
Área Pastoral Santo Estevão receberam 
o ministério. 

Na sexta-feira, 19, a missa foi na 
Paróquia Santa Ângela e São Serapião 
(foto), com a investidura de 87 ministros 
extraordinários da própria comunidade 

[BRASILÂNDIA] Como parte dos pre-
parativos para a 201ª Novena e Festa do 
Divino Espírito Santo que será realizada 
em maio de 2022, aconteceu no domin-
go, 21, na Paróquia Nossa Senhora da Ex-
pectação, o sorteio dos novos festeiros. A 
alferes da bandeira será Maria Aparecida 
dos Santos Santana; o capitão-do-mastro, 
Carlos Antonio de Aguiar; e o imperador 
da Festa do Divino, Rodrigo Henrique da 
Silva. O sorteio tradicionalmente feito na 
Festa de Pentecostes foi adiado em razão 
da fase mais aguda da pandemia naquele 
momento. Os festeiros ajudam na organi-
zação e na realização da novena e da festa 
junto com a Equipe do Divino.                                                  

(por Marta de Oliveira Gonçalves)

investidos os ministros extraordinários da 
Sagrada Comunhão em dois setores pastorais

CAROLiNE DUPiM
COLAbORADORA DE COMUNiCAÇÃO NA REgiÃO

paroquial e também das Paróquias San-
ta Ângela e São Serapião, Nossa Senhora 
Mãe de Jesus, Santa Cristina e Área Pas-
toral São Domingos, todas estas também 
do Setor Cursino. 

O primeiro grupo de candidatos do 
Setor Pastoral Ipiranga recebeu o minis-
tério no domingo, 21, na Paróquia Nossa 
Senhora das Dores. Além daqueles da 
própria comunidade paroquial, foram 

investidos os da Santa Cândida e do San-
tuário Arquidiocesano Nossa Senhora 
Aparecida, totalizando 108 pessoas.

Por fim, na segunda-feira, 22, foram 
98 candidatos que receberam a investi-
dura em missa na Paróquia Imaculada 
Conceição, para os ministros da própria 
comunidade paroquial e das Paróquias 
Nossa Senhora de Sião, Santo Antônio, 
São João Batista e São José.

[SANTANA] No sábado, 20, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Santana, conferiu o sacramento da Crisma a 45 jovens, em missa na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, no Parque Edu Chaves, Setor Medeiros. Concelebrou o Padre Mauri-
cio Vieira de Souza, Pároco, com a assistência do Diácono Permanente Jorge Vides.

(por Robson Francisco)

[BRASILÂNDIA] Dom Carlos Silva, OFMCap, conferiu o sacramento da Crisma a um 
grupo de fiéis durante missa no domingo, 21, na Comunidade Santa Terezinha da Paró-
quia Santa Luzia, Setor Freguesia do Ó. Ele exortou os crismandos a se esforçarem para 
entrar pela porta estreita que leva ao Reino de Deus. “Cultivem a amizade com Deus e 
a oração”, pediu a todos os fiéis.                                                                (por Mauro César)

[SANTANA] No sábado, 20, na liturgia 
da celebração eucarística da Solenidade 
de Cristo Rei do Universo, presidida pelo 
Padre Humberto Robson de Carvalho, Pá-
roco, sete crianças foram investidas como 
novos coroinhas para a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, no Jardim São Paulo, 
Setor Santana.           (por Juliana Bacci Lima)

Pascom da Paróquia Santa Ângela e São Serapião

Pascom paroquial

Priscilla MessiasRobson Francisco
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[BRASILÂNDIA] No sábado, 20, um grupo que se preparou para a Crisma durante três 
anos recebeu o sacramento na Comunidade Nossa Senhora das Dores da Paróquia Imacu-
lado Coração de Maria, durante missa presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, e concele-
brada pelo Padre Dorival Ferreira. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia 
lembrou que este sacramento é o sinal visível do Espírito Santo.                             (por Karina Marta)

[IPIRANGA] No sábado, 20, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, presidiu missa na Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima, Setor Pastoral Anchieta, durante a qual conferiu o sa-
cramento da Crisma a 17 pessoas.                                                                      (por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] No dia 17, a Paróquia Santa Rita de Cássia, Setor Pastoral Vila Mariana, 
acolheu a primeira missa com a Comunidade Eclesial de Nossa Senhora de Guadalupe, 
futura paróquia a ser construída na Região Ipiranga, no bairro da Chácara Klabin. O pre-
sidente da Eucaristia foi Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Episcopal Ipiranga.                                                               (por Caroline Dupim)

[LAPA] No sábado, 20, na Paróquia São Patrício, Setor Rio Pequeno, 39 pessoas rece-
beram o sacramento da Crisma, durante missa presidida por Dom José Benedito Cardo-
so. Concelebrou o Padre Ernandes Alves da Silva Junior, Pároco, assistidos pelo Diácono 
Paulo José Oliveira.                                                                                            (por Benigno Naveira)

Na sexta-feira, 19, na Paróquia São 
João Batista, na Vila Ipojuca, Setor 
Lapa, aconteceu o “Mutirão da Saúde”, 
com a parceria entre a Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) da Vila Ipojuca e a 
Universidade Paulista (Unip). Os pro-
fissionais das duas instituições foram 
recebidos pelo Padre Fabiano de Souza 
Pereira, Pároco.

Mesmo chovendo e com uma tem-
peratura baixa, muitas pessoas de várias 

idades compareceram desde cedo para 
os atendimentos como avaliação cardio-
vascular, medição da pressão arterial, 
saúde bucal, auriculoterapia, aplicação 
de vacinas, orientações e testes rápidos. 

Houve ainda a oportunidade de os 
adultos atualizarem a caderneta de vaci-
nação contra o tétano, difteria, hepatite, 
sarampo, caxumba e rubéola. 

Antes do término do evento, às 
11h30, o Padre Fabiano de Souza agra-
deceu à equipe da UBS da Vila Ipojuca e 
da Unip a participação no evento.

(Colaborou: Marcos Wikens).

LAPA
Mutirão da Saúde acontece na Paróquia São João batista

bENigNO NAvEiRA
COLAbORADOR DE COMUNiCAÇÃO NA REgiÃO

Aconteceu no domingo, 21, na Paró-
quia Pessoal Alemã São Bonifácio, Setor 
Paraíso, a festa pelo dia de Santa Elisabe-
te, que é comemorado na Alemanha no 
dia 19 de novembro. A Santa é a Padroei-
ra da Liga das Senhoras Católicas Sankt 
Elisabeth. 

A missa foi presidida por Dom Car-
los Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Sé. Concelebraram 
Dom Camilo de Jesus Dantas, OSB, do 
Mosteiro de São Bento; Padre Manoel 

CENTRO DE PASTORAL DA REgiÃO SÉ

Comunidade celebra o Dia de Santa
Elisabete na Paróquia São bonifácio

da Conceição Quinta, SSP, colaborador 
na Paróquia Santo Inácio de Loiola e São 
Paulo, Setor Paraíso; e Padre Zacarias 
José de Carvalho Paiva, Coordenador 
da Mitra Arquidiocesana de São Paulo 
e Reitor do Santuário Arquidiocesano 
Nossa Senhora Aparecida, na Região 
Episcopal Ipiranga, padres estes sempre 
colaboradores na celebração de missas 
dessa paróquia pessoal.

Após a missa, a Liga das Senhoras 
convidou todos os paroquianos para um 
almoço comemorativo.

(Com informações da secretaria paroquial)

SÉ

No domingo, 21, Dom Luiz Carlos 
Dias, Vigário Episcopal na Região Be-
lém, nomeado Bispo de São Carlos (SP), 
presidiu a Eucaristia na Paróquia Cristo 
Rei, no Tatuapé, por ocasião da festa pa-
tronal. Concelebraram os Padres Lauro 
Wisnieski, Pároco, e Atanásio Enchioglio, 
Vigário Paroquial.

Na homilia, Dom Luiz Carlos falou 

sobre a Solenidade de Cristo Rei do Uni-
verso e lembrou que Jesus a todos garante 
a vida eterna. Por isso, o Bispo exortou os 
fiéis a se deixarem guiar pela Palavra de 
Deus. Lembrou, ainda, que Jesus esteve 
sempre a serviço de todos, e que o exem-
plo do Senhor deve ser seguido para cui-
dar dos doentes, pobres e todas as pessoas.

Ao recordar que naquela data tam-
bém se celebrava o Dia Nacional do Leigo, 
Dom Luiz Carlos Dias ressaltou a impor-
tância de atuação que estes têm na Igreja.

BELÉM
Dom Luiz Carlos preside missa na
festa patronal da Paróquia Cristo Rei

FERNANDO ARThUR
COLAbORADOR DE COMUNiCAÇÃO NA REgiÃO

Pascom paroquial

Benigno Naveira Paróquia Santa Rita de Cássia

Magnólia Alves Galvez e Rafaela Souza

Arquivo paroquial
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Fé e Cidadania

ANA LyDiA SAWAyA

O mundo de hoje precisa reaprender 
o silêncio. O silêncio que se experimenta 
quando se vive no campo e se observa a na-
tureza, o céu, a lua, as estrelas, o rio, as árvo-
res e o seu burburinho, o vento que assobia 
– o silêncio eloquente que fala com uma voz 
suave. Esse silêncio preenche, não é vazio. 
Restaura, endireita, reordena a vida e o ins-
tante em que se vive. 

No constante barulho da cidade, na corre-
ria da vida cheia de preocupações e afazeres, 
as pessoas se desumanizam, se esvaziam e se 
perdem. Não são mais si mesmas, não sabem 
mais quem são; tornam-se como bolhas va-
zias – ocupam espaço, mas são ocas por den-
tro e estouram facilmente. 

Perde-se o rosto e perde-se a si mesmo. A 
incrementar esse vazio está o uso excessivo 
das mídias digitais. São estas que estão na base 
da diminuição do Q.I. e da inteligência das 
crianças, como têm mostrado vários estudos. 
Estar sempre ligado ao celular, ao computa-
dor ou à tevê contribui para um esvaziamento 
ainda maior. As crianças e os adolescentes se 
tornam assim, presas fáceis da sociedade de 
consumo, insatisfeitas, inseguras e violentas. 

Tudo isso é consequência da falta de silên-
cio. O que é o silêncio? O silêncio é uma sus-
pensão do falar, uma interrupção dos afazeres 
e do barulho, do contato direto com as pesso-
as, para viver um momento em que se entra 
em si, um tempo para conversar com Deus. 
Este silêncio pode dar medo, mas é só no co-
meço. Se mergulharmos nele, conseguiremos 
ouvir a voz de Deus (Dt 6,4-7): “Escuta Israel, 
o Senhor é o nosso Deus. Lembre-se Dele e 
fale Dele para os seus filhos, quando comeres 
e quando dormires, quando caminhares pela 
rua, quando te deitares e quando te levantares”. 

Os momentos de silêncio servem para es-
cutar Deus que nos fala por meio do que está 
acontecendo fora e dentro de nós. O Espíri-
to de Deus age sempre e é o único que nos 
pode dar o sentido das coisas e dos eventos. 
Só a partir do silêncio saberemos o que é justo 
pensar e como agir. A sabedoria nasce só em 
quem habita no silêncio. É da experiência do 
silêncio que nasce a palavra. A palavra se nutre 
do silêncio, precisa do silêncio. Disse alguém: 
como a mais luminosa das estrelas tem neces-
sidade da noite para iluminar, a palavra tem 
necessidade do silêncio para fazer o mesmo. 

O silêncio é deixar o espaço ao Outro e 
ao outro. É fazer o outro ser. É a origem da 
caridade. O silêncio é aquilo que permite a 
nudez e a transparência das coisas. É neces-
sário habitar o silêncio para poder gerar e 
criar ambientes de vida. É o silêncio que im-
pede que a vida seja gasta só com coisas a fa-
zer. É o silêncio que nos ensina a esperança 
e nos permite viver numa dimensão de ex-
cedência e de abundância. Só quem habita o 
silêncio experimenta a plenitude da vida. E 
habitar o silêncio significa voltar sempre a 
ele como à nossa casa.

Ana Lydia Sawaya é professora da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). Fez doutorado em Nutrição na Universi-

dade de Cambridge (Reino Unido). Foi pesquisadora visitante 
do Massachusetts Institute of Technology – MIT (Estados

Unidos) e é conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

O grande 
ausente dos tempos 
modernos: o silêncio

Missa marca o Dia da Consciência Negra 
na Paróquia Santíssima Trindade

SiMONE RibEiRO CAbRAL FUzARO

O fim do ano bate novamente à 
nossa porta! Que época estamos vi-
vendo! Tantas mudanças, tantos de-
safios, tantas renúncias necessárias e 
tantas outras que, no fundo, acabam 
desvendando quem de fato somos, o 
que na verdade valorizamos. Já para-
ram para pensar nisso? 

Precisamos aproveitar esta época 
de fim de ano para fazer uma refle-
xão profunda da nossa vida, diante 
da cena do presépio. À luz da humil-
dade e amor deste Deus todo-pode-
roso que se faz uma criança pequena, 
indefesa, se submete aos cuidados e 
limitações humanas para nos salvar, 
qual tem sido nossa resposta, nosso 
compromisso?

Estamos educando nossos filhos 
tendo em vista a realidade que a vida 
do próprio Deus nos traz? 

Nesses dois últimos anos, estive-
mos todos muito preocupados com 
nossas vidas, saúde, com o controle 
da pandemia, o que é muito natural. 
Mas estivemos também proporcio-
nalmente preocupados com nossa 
vida espiritual, com a busca dos sa-
cramentos, do alimento da alma?

Vejo muitas famílias cristãs aco-
modadas com a missa on-line, com 
a falta dos sacramentos como se 
eles ocupassem um lugar menor em 
comparação com a preservação da 
saúde corporal, ou seja, vale mais a 
saúde do nosso corpo do que a saúde 
da nossa alma?

Vamos aproveitar este tempo do 
Advento que se aproxima e olhar 
para a cena do presépio: diante dela, 
rever nosso cotidiano, nossa família, 

o sentido que estamos dando à nos-
sa vida e o que temos ensinado aos 
nossos filhos com o modo com que 
estamos vivendo.

Como sempre digo:  tudo educa 
– o que fazemos e o que deixamos 
de fazer, o que falamos e o que omi-
timos; afinal, tanto os atos quanto as 
omissões transmitem valores. 

Na primeira infância, aprende-
rão por hábitos, por estarem em um 
ambiente que vive esses hábitos e, 
por isso, os ensina a viver (mesmo 
sem saber exatamente o que signifi-
cam, entendem que se trata de algo 
importante). Depois dos 6 anos, já 
podem ser introduzidos à prática das 
virtudes, ao cuidado com os outros, 
ao crescimento espiritual. Será que 
estamos conseguindo dar a nossos 
filhos essa formação e esse exemplo 
ou estamos embotados, cuidando da 
preservação de nossa saúde de modo 
um pouco egoísta?

Vamos aproveitar este fim de ano, 
olhar com coragem para nós mes-
mos, para nossas atitudes e mudar 
o que precisa ser mudado. Lembrar 
que somos responsáveis pelo que 
plantamos e, por isso mesmo, não 
podemos perder tempo em plantar 
o bem, espalhar o amor e cuidar do 
que realmente precisa ser cuidado. 

Feito esse exame mais profundo, 
vamos partir para a ação: planejar 
uma preparação especial para o Natal 
em família. Colocar poucos e con-
cretos propósitos, procurar agir de 
modo coerente com a vida cristã que 
nos propusemos a viver – ser cristão é 
olhar para Cristo e imitá-lo, apesar dos 
pesares, apesar das circunstâncias. 

Que época especial para olhar-

mos para Cristo: esse Deus enorme 
que se faz visível por meio de um pe-
queno e amável bebê, da humildade 
de sua mãe, da pobreza de seu pai, 
que nem sequer pôde oferecer um 
lugar adequado para que nascesse. 
Olhar para o imenso amor e doação 
que cada um demonstrou ao outro, à 
extrema obediência ao projeto per-
feito de Deus Pai. 

Que tal propormos aos pequenos 
alguns exercícios para que entendam 
também o sentido do Natal cristão?  
Por exemplo: vamos dar um sorriso 
a todos os que encontrarmos, espe-
cialmente os desconhecidos; vamos 
fazer um elogio a alguém que não 
gostamos tanto, vamos procurar em 
nosso caminho uma criança pobre 
e conversar com ela – perguntar seu 
nome, perguntar o que ela gosta de 
fazer, do que gosta de brincar – dar 
atenção a ela; vamos fazer um dese-
nho bonito e oferecer a uma criança 
carente que encontrarmos, enfim, 
muitos podem ser os modos de es-
timular os pequenos a gestos con-
cretos de amor. Com certeza, dar-se 
é muito mais difícil do que dar algo, 
porém, esse exercício também é vá-
lido: que tal darmos um brinquedo 
de que gostamos a alguém que não 
tem? Ou repartir uma bolacha, um 
bolo, uma guloseima que ganhamos 
com alguém? Mais do que isso é se 
nós mesmos prepararmos algo para 
doar: um biscoito, um bolo, uma re-
ceita simples e gostosa – que grande 
gesto de amor!

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é  
fonoaudióloga e educadora. Mantém o  

site: www.simonefuzaro.com.br. 
 Instagram: @sifuzaro

Quais tipos de valores estamos ensinando?
Comportamento

No Dia Nacional da Consciên-
cia Negra, no sábado, 20, a Paróquia 
Santíssima Trindade, Setor Perus, or-
ganizou uma missa em ação de gra-
ças pela data, presidida pelo Padre 
José Miguel, Pároco.

Na ocasião, foi relembrado o mo-
tivo inicial da data: fazer memória 
a Zumbi dos Palmares, morto em 
1695, que lutou pelo fim da escravi-
dão no País. 

Ainda na celebração, jovens cris-
mandos apresentaram uma peça de 
teatro rememorando uma prática co-
mum da época escravocrata: a ven-
da dos negros como “mercadoria”.  
A exposição de frases como “Vidas 
negras importam”; “A ignorância é a 
base do racismo”; “Respeito não tem 

cor”; “Eu não quero sobreviver, que-
ro viver”; “Como pode no dia de hoje 
a cor da minha pele falar por mim”; 
“A diferença não está na cor e sim no 
caráter” foram parte da apresentação.

Houve ainda a leitura do poema 

“A luta pelo meu povo”, do poeta 
brasileiro Castro Alves (1847-1871), 
conhecido como “Poeta dos escra-
vos”, que expressava em suas poesias 
a indignação aos graves problemas 
sociais do seu tempo.

BRASILÂNDIA

PEDRO SiLvA
COLAbORAÇÃO ESPECiAL PARA A REgiÃO

Pedro Silva
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[LAPA] Na tarde do dia 13, Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa, presidiu missa na Paróquia Santo Estêvão Rei, na Vila Anastácio, Setor 
Leopoldina, durante a qual foram crismadas 15 pessoas. Concelebrou o Padre José de 
Assis Batista, Administrador Paroquial.                                                                (por Benigno Naveira)

[SANTANA] Desde 6 de novembro, to-
dos os sábados, até o dia 27, os ministros 
extraordinários da Sagrada Comunhão da 
Região Santana estão participando das 
manhãs de formação com um momento 
de espiritualidade, conduzido pelo Padre 
Roberto Fernando Lacerda, tendo como 
referência os textos bíblicos Ex 12,1-8;  
Ex 13-14; Ex 24,1-11 e 1Cor 11,23-25; além 
das obras de São Tomás de Aquino: XIII -  
O Banquete Admirável; e de São João Pau-
lo II, a carta “A Eucaristia e a Igreja”. As for-
mações têm acontecido pelos meios digi-
tais, reunindo entre 180 e 260 ministros a 
cada dia.

(por Padre Roberto Fernando Lacerda)

[BRASILÂNDIA] Em missa na Comuni-
dade Santa Luzia, no Jardim Paulistano, no 
domingo, 21, presidida pelo Padre Francis-
co Antônio Rangel de Barros, Pároco, nove 
crianças receberam a primeira Eucaristia. 
O Sacerdote destacou a importância do 
comprometimento da família na condu-
ção da religiosidade dos catequizandos e 
na participação efetiva do banquete com 
Jesus Cristo.                      (por Eva Nascimento)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 21, em 
missa presidida pelo Padre Roberto Mou-
ra, Pároco, houve a celebração do Batismo 
e da primeira Eucaristia de adultos que es-
tão em preparação com o grupo de Cate-
cumenato desde setembro. No domingo, 
28, eles receberão também o sacramento 
da Crisma.     (por Rosana Avilez e Taíse Cortês)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso con-
feriu o sacramento da Crisma a 31 pessoas, 
no dia 13, em missa na Paróquia São Fran-
cisco de Assis, no Jaguaré, Setor Butantã. 
Concelebrou o Padre Edilberto Alves da 
Costa, Pároco.            (por Benigno Naveira)

[LAPA] No dia 14, em missa na Paróquia 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
Aparecida, no Jardim Ester, Setor Rio Pe-
queno, cinco pessoas foram crismadas por 
Dom José Benedito Cardoso. Concelebrou 
o Padre Cristiano de Souza Costa, Admi-
nistrador Paroquial.      (por Benigno Naveira)

[SÉ] Diretores, funcionários e colaborado-
res do Hospital de Transplantes Dr. Eurycli-
des de Jesus Zerbini, conhecido também 
como “Hospital do Homem” se reúnem 
todas as sextas-feiras, às 14h30, no anfitea-
tro, para um momento de espiritualidade, 
com oração e reflexão sobre o Evangelho 
do dia. No dia 12, este momento foi con-
duzido pelo Frei Nilton Cesar Groppo, 
OFMCap, pároco da Paróquia Imaculada 
Conceição, do Setor Cerqueira César

(por Frei Nilton Cesar Groppo, OFMCap)

[SÉ] Na tarde do sábado, 20, foi realizado na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, 
Setor Pastoral Santa Cecília, o Encontro da Aliança com Cristo, organizado pelo setor de 
Casos Especiais da Pastoral Familiar e destinado a pessoas solteiras, viúvas e separadas 
sem nova união. O evento foi encerrado com missa presidida pelo Padre Alessandro En-
rico de Bourbon, Assistente Eclesiástico da Pastoral Familiar e Administrador Paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora da Consolação.                                         (por Bráulio Gonçalves)

[SÉ] No sábado, 20, na Paróquia Imacula-
do Coração de Maria, mais conhecida como 
“Capela da PUC-SP”, Setor Perdizes, Dom 
Carlos Lema Garcia conferiu o sacramento 
da Crisma a 20 paroquianos. Concelebrou 
o Padre Valeriano dos Santos Costa, Pároco, 
e o Padre Bruno Raphael da Cunha Dobicz, 
da Diocese de Umuarama (PR). Na homilia, 
o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Sé exortou cada crismando, inspirado pelo 
vigor de Pentecostes, a abordar outras pes-
soas e entusiasmá-las a fazerem a mesma 
experiência de amor e alegria, pois a cele-
bração do sacramento da Crisma é sempre 
um novo Pentecostes na Igreja.

(por secretaria paroquial)

Na tarde do sábado, 20, Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, a Pastoral 
Afro-Brasileira realizou um cortejo 
com manifestações da cultura afro, 
saindo da Praça Antônio Prado, no 
centro de São Paulo, exatamente do 
Monumento Zumbi dos Palmares em 
direção à Igreja Nossa Senhora do Ro-
sário dos Homens Pretos, no Largo do 
Paissandu, onde houve missa, também 
em ação de graças pelos 310 anos de 
Fundação da Irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário.

A celebração foi presidida pelo Pa-
dre Luiz Fernando Oliveira, Capelão da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Ho-
mens Pretos. Concelebrou o Padre José 
Enes de Jesus, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção e São Paulo e tam-
bém da Paróquia Pessoal Nipo-Brasileira 
São Gonçalo.

“A Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos é uma refe-
rência da comunidade negra. A Irman-
dade é negra, aqui é uma pequena África, 
somos uma comunidade católica, que 
professa a fé no Cristo Rei, desde a origem 
da nossa caminhada em 1711”, disse Padre 
Luiz Fernando na homilia. 

Em 1978, o Grito do Dia da Cons-
ciência Negra ocorreu no centro de São 
Paulo, com a participação de muitos dos 
membros da Irmandade.

SÉ
Dia da Consciência Negra é 
comemorado no centro da cidade

ROSELi RODRigUES g. DOS SANTOS
COLAbORAÇÃO ESPECiAL PARA A REgiÃO

[SÉ] A coordenadora da Pastoral do Me-
nor na Região Episcopal Sé, Irmã Josefa 
Ferreira de Medeiros, organizou uma reu-
nião on-line com as coordenações paro-
quiais, que aconteceu no domingo, 21, às 
15h. Na pauta, foram abordados assuntos 
relativos às atividades desenvolvidas, aos 
desafios e dificuldades enfrentados dian-
te da pandemia, perspectivas e projetos 
para 2022. As coordenadoras apresenta-
ram um balanço das equipes formadas e 
ponderaram sobre as realidades locais.

(por Andréa Campos)

[BELÉM] No domingo, 21, na Paróquia 
São José, no Belém, foram investidos oito 
novos ministros extraordinários da Sagra-
da Comunhão Eucarística, durante missa 
presidida pelo Padre Marcelo Maróstica 
Quadro, Pároco.           (por Fernando Arthur)

[BELÉM] A Pastoral da Ecologia Integral 
da Região Episcopal Belém, em sintonia 
com a articulação da Pastoral da Ecologia 
Integral do Regional Sul 1 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pe-
regrinou no domingo, 21, ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida 
para agradecer as atividades realizadas 
em 2021, em especial os momentos for-
mativos com temáticas como o tratamen-
to e bom uso da água. A Pastoral manterá 
o projeto “Água Fonte de Vida” como o 
carro-chefe dos trabalhos para os próxi-
mos anos, com o apoio de diversas uni-
versidades. Por fim, os agentes da pastoral 
plantaram um ipê-amarelo, uma espécie 
de Mata Atlântica.

(por Pastoral da Ecologia da Região Belém)

[BELÉM] A Pastoral da Juventude da Re-
gião Episcopal Belém se encontrou entre 
os dias 12 e 14 no Centro de Juventude 
da Companhia de Jesus - Jesuítas (An-
chietanum) com os jovens que estiveram 
à frente no projeto de articulação de no-
vos grupos e animação dos já existentes. 
O propósito foi refletir sobre todo o cami-
nho percorrido ao longo desta pandemia. 

(por Fernando Arthur)

[BELÉM] No sábado, 20, os padres Thia-
go Faccini Paro e Rodrigo Arnoso, CSsR, 
juntamente com o leigo Welder Lancieri, 
promoveram o lançamento de dois livros 
sobre liturgia e catequese. O primeiro, es-
crito pelos padres, tem o título “Conhecer 
o Ano Litúrgico que vivenciamos” e expli-
ca, com detalhes, todas as etapas do ano 
litúrgico e todos os seus aspectos.  O se-
gundo, escrito pelo Padre Thiago e Welder 
Lancieri, intitulado “Catequese e Internet”, 
ressalta os desafios de uma catequese vir-
tual, sobretudo em tempos de pandemia. 
No ato do lançamento, houve missa, às 
17h, seguida de uma noite de assinaturas 
para aqueles que adquiriram os livros. 

(por Fernando Arthur)

[BELÉM] Na quinta-feira, 18, Dom Luiz 
Carlos Dias visitou a Área Pastoral Nossa 
Senhora do Carmo, que futuramente será 
paróquia. Na ocasião, ele promoveu um 
breve momento de Adoração Eucarística 
e se reuniu com membros das pastorais e 
movimentos da Paróquia. Uma missa de 
despedida ao Bispo, nomeado para a Dio-
cese de São Carlos (SP), será realizada na 
matriz paroquial no domingo, 28, às 18h.

(por Bruno Bonfim)

[SANTANA] No domingo, 21, em missa na Paróquia São Luiz Gonzaga, Setor Casa Verde, 
nove jovens receberam o sacramento da Crisma durante missa presidida por Dom Jorge 
Pierozan. Concelebrou o Padre João Evangelista de Souza, Pároco.           (por Simone Arruda)

Gí Soares Ademilson Manzano

Simone Arruda

Arquivo paroquial

Èdson Inácio
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“Sou católica, batizada, crismada, 
casada na Igreja Católica e atualmente 
viúva. Gostaria de batizar meus netos 
de 4 e 5 anos, só que eles não têm pa-
drinhos. Eu posso batizá-los somente 
como madrinha?”

Essa é a dúvida da Vera, do Jardim 
Tremembé. Minha irmã, pense bem. O 

Batismo é o primeiro e mais importan-
te dos sete sacramentos, e é necessário 
para a salvação. Lembra-se das palavras 
de Jesus? “Quem crer e for batizado será 
salvo.” Portanto, minha irmã, cuide de 
batizar seus netos.

Eu acho, porém, estranho, muito es-
tranho, que você não consiga encontrar 
padrinhos para eles e ser você, só você, 
a madrinha e sem padrinho. Minha 
querida, amplie os relacionamentos de 

sua família, procure na comunidade 
pessoas de fé profunda e madura que 
exerçam para seus netos uma paterni-
dade e maternidade espirituais, para 
que você exerça sua missão de avó, tes-
temunhando para eles sua fé. Quanto 
mais pessoas houver preocupadas com 
a caminhada cristã das crianças, mais 
elas poderão construir sua vida à luz do 
Evangelho.

A nossa fé vivida em comunidade 

é mais de acordo com o projeto de 
Deus, que nos enviou seu Filho Je-
sus para fazer de nós sua Igreja, sua  
família.

Tenho certeza de que seu amor de 
avó haverá de encontrar bons padrinhos 
para seus netos.

Uma sugestão que dou a você: bus-
que na comunidade um casal cristão e 
que você seja a madrinha de consagra-
ção das crianças a Nossa Senhora.

Você Pergunta
É possível batizar uma criança sem o padrinho ou a madrinha?

PADRE CiDO PEREiRA
osaopaulo@uol.com.br

[LAPA] A Comunidade Santo Antônio da Paróquia Santa Terezinha, Setor Pirituba, co-
memorou no dia 14 os seus 67 anos de fundação, completados em 13 de novembro. 
Na ocasião, houve uma cerimônia, conduzida pelo Padre Daniel Koo, Administrador Pa-
roquial, para enterrar no pátio uma “cápsula do tempo”, ideia que partiu da Pastoral da 
Comunicação (Pascom) paroquial, a fim de reunir a experiência de quarentena decor-
rente da atual pandemia, bem como as memórias mais antigas da comunidade. Foram 
colocadas na “cápsula do tempo” cartas, retratos e objetos. Alguns paroquianos funda-
dores marcaram sua presença, entre eles José Pitta e sua esposa, Joana, e seu Tim, “me-
mória viva” da comunidade.                                                                                          (por Elaine Rizzo)

SÉ
Dom Carlos Lema se reúne com membros
do Conselho Regional de Pastoral

RUy hALASz
COLAbORAÇÃO ESPECiAL PARA A REgiÃO

No dia 17, o Conselho Regional de 
Pastoral (CRP) da Região Episcopal Sé 
se reuniu de forma presencial no salão 
da Cúria Regional. Estiveram presen-
tes membros das pastorais, associações, 
movimentos, novas comunidades, re-
presentantes dos setores pastorais e de 
paróquias, além dos assistentes eclesi-
ásticos destes grupos e de Dom Carlos 
Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região; o Padre Aparecido 
Silva, Vigário Adjunto da Região, e o 
Padre José Arnaldo, Coordenador Re-
gional de Pastoral.

Abrindo a reunião, Dom Carlos aco-
lheu a todos e, posteriormente, com a 
oração preparada pelo Padre Helmo Ce-
sar Faccioli e pela equipe da Liturgia, o 

senhor Leandro de Carvalho, vice-coor-
denador da Pastoral Familiar, conduziu 
a oração. A leitura do Evangelho foi feita 
pelo Padre Aparecido Silva.

Após os comentários de Dom Car-
los sobre o Evangelho, o Padre José Ar-
naldo conduziu a reunião, ressaltando a 
ação pastoral de todos como membros 
da Igreja, povo de Deus em São Paulo e, 
especificamente na Região Episcopal Sé. 
“O que é Pastoral: sua eclesialidade, sua 
mística, seus efeitos na comunidade ecle-
sial e no mundo? Como estamos agindo 
pastoralmente na paróquia, no setor, na 
Região e na Arquidiocese? As nossas es-
truturas ou organismos de ação pastoral 
estão sendo eficientes? O que nos falta? 
O que realmente é necessário para a  
realização da ação pastoral e como deve 
se organizar o CRP?”, foram algumas das 
questões sobre as quais se refletiu. 

[SÉ] Na Paróquia Santo Agostinho, Setor Paraíso, no sábado, 20, Dom Carlos Lema Garcia 
conferiu o sacramento da Crisma a 27 jovens e adultos das comunidades educativas dos 
Colégios Santo Agostinho, Cristo Rei, Notre Dame, Rainha dos Apóstolos e das Paróquias 
Santo Agostinho e Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Concelebraram o Pároco, Frei 
Cláudio de Camargo, OSA, e o Frei Gutemberg Machado, colaborador na Paróquia. Na ho-
milia, Dom Carlos ressaltou: “Por meio do sacramento da Confirmação, renovamos o nosso 
compromisso com Deus em nossas vidas, e ao recebermos os sete dons do Espírito Santo 
nos é confirmada a graça batismal”.                             (por professor Edgar da coordenação pastoral)

[BELÉM] No domingo, 21, aconteceu a Jornada Diocesana da Juventude na Paróquia 
São Benedito das Vitórias. A celebração foi presidida pelo Padre Pierre Rodrigues da Cos-
ta, Administrador Paroquial, durante a qual foi feito o convite para o Retiro da Juventude, 
que acontecerá em 12 de dezembro na Paróquia.                   (Padre Pierre Rodrigues da Costa)

[BELÉM] No sábado, 20, Dom Luiz Carlos Dias presidiu a Eucaristia na Paróquia São José, 
na Vila Zelina, e conferiu o sacramento da Crisma a 43 jovens e adultos. Concelebrou o 
Padre Fausto Marinho, Pároco.                                                                 (por Fernando Arthur)

[SANTANA] Na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no domingo, 
21, houve missa na capela a Ele dedicada pertencente à Paróquia Santa Joana D’Arc, Setor 
Tremembé, presidida por Dom Jorge Pierozan, concelebrada pelo Padre Antônio Moura 
(Padre Toninho), Pároco, assistidos pelo Diácono Permanente Ailton Machado Mendes.

(por Lene Zuza)

Fábio de Lima Rodrigues

Carlos Firmino

Professor Edgar

Elaine Rizzo

Pascom São Benedito das Vitórias
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A Comissão Arquidiocesana de Li-
turgia (CAL) promoveu no dia 17 um 
encontro on-line de formação litúrgico-
musical com ênfase para o período do 
Advento e Natal.

A atividade foi transmitida pelo ca-
nal da Catedral da Sé – SP no YouTube 
e contou com a participação do Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo; de Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese e Refe-
rencial para a Liturgia; do Padre Luiz 
Eduardo Pinheiro Baronto, Cura da 
Catedral e redator do folheto litúrgico 
Povo de Deus em São Paulo; do Padre 
José Weber, SVD, liturgista, compositor 
e um dos principais músicos responsá-
veis pela renovação da música litúrgica 
na Igreja do Brasil; e do maestro Del-
phim Rezende Porto, do coro da Cate-
dral da Sé.

ENCONTRO DE ESPERANÇA
Ao dar início ao encontro, Dom 

Odilo destacou que o Advento abre o 
ano litúrgico na Igreja e é caracterizado 
por duas ideias centrais. “O Advento é 
marcado pela experiência do encontro 
e da esperança. Do encontro do Senhor 
que vem ao nosso encontro. Nosso 
Deus é o Deus do encontro, Ele não 
está parado e nós, também, não esta-
mos parados. Nós vamos ao encontro 
do Senhor, que vem para estar no meio 
de nós.”

O Cardeal lembrou ainda que no 
Natal se recorda o mistério da Encar-
nação. “Deus que vem a nós e assume a 
nossa condição humana e se faz um de 
nós pelo Filho, que assume, portanto, a 
humanidade na sua divindade. O mis-
tério da salvação se resume nisto: Deus 

Arquidiocese realiza formação litúrgico- 
-musical para o tempo do Advento e Natal

ROSEANE WELTER
ESPECiAL PARA O SÃO PAULO

que nos une a si, nos transforma e nos 
enche de alegria, este é o mistério do 
encontro com Deus.”

Em seguida, o Cardeal explicou que 
a segunda ideia central é o mistério da 
esperança e que, ao longo do período 
do Advento em preparação para o Na-
tal, os cristãos contemplam as belíssi-
mas profecias, sobretudo as do profeta 
Isaías. Recordou, também, das orações 
de cada semana do Advento e os prefá-
cios próprios.

“As profecias, as orações e os pre-
fácios trazem a tônica da esperança, a 
confiança no Deus fiel, fiel a sua pro-
messa. Deus está sempre pronto para 
acolher o homem, mesmo quando este 
Dele se afasta. A esperança se completa 
no grande encontro do Advento, que 
nos faz olhar para trás, lembrando os 
acontecimentos salvíficos ao longo da 
história e a encarnação do Filho de 
Deus.”

“O mistério da Liturgia lembra o 
hoje da nossa vida, da nossa história, e 
nos faz olhar para a frente na perspec-
tiva do futuro. Por isso, neste tempo, 
recordamos a perspectiva escatológica 
do Advento, esse ciclo nos faz olhar 
para além do tempo presente, além 
das realidades presentes”, afirmou o  
Arcebispo.

Dom Odilo falou ainda que o 
“Diretório da Liturgia da Igreja no 
Brasil”, da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), é o guia 
prático com as orientações litúrgicas 
a serem seguidas.

“O ‘Diretório da Liturgia’ é o mate-
rial oficial da Igreja que traz unidade e 
referência segura para as paróquias e 
equipes litúrgicas, com indicações para 
as celebrações de cada dia e de cada 
tempo ao longo do ano litúrgico”, con-
cluiu.

iTiNERáRiO
Padre Baronto, inicialmente, expli-

cou o significado dos dois adventos. 
“Existe o Advento Escatológico, que 
corresponde à primeira e à segunda 
semanas (orientadas para a segunda 
vinda do Senhor), e o Advento Nata-
lício, que corresponde à terceira e à 
quarta semanas do Advento (orienta-
das para a primeira vinda do Senhor)”, 
afirmou, explicando com detalhes 
cada momento. 

Ao longo do encontro, Padre Baron-
to detalhou alguns elementos próprios 
do rito do Advento. “Todo tempo litúr-
gico cria um espaço litúrgico. É como 
se houvesse uma relação muito próxi-
ma entre tempo e espaço. O tempo do 
Advento cria uma espécie de ambienta-
ção: usa-se menos flores, os cantos são 
em um tom menor, usa-se a coroa do 
Advento. Outro elemento presente nes-
te período é a palavra expectativa – a 
expectativa da segunda vinda de Jesus 
e a celebração da primeira vinda do Se-
nhor”, afirmou, citando o prefácio da 
Liturgia.

O Cura da Catedral também co-
mentou que a coroa do Advento é uma 
tradição que enriquece a celebração. 
“As velas são acesas a cada domingo, 
lembrando as promessas de Deus sobre 
a chegada do Messias, e as cores for-
tes relembram a ansiedade da espera 
e a necessidade de arrependimento de 
nossos pecados.”

O Cura da Catedral fez menção às 
orações do prefácio de cada domingo 
do período litúrgico e evidenciou que 
“a Palavra de Deus está no centro do 
Advento”. Referindo-se à novena de 
Natal, Padre Baronto destacou que “a 
novena recuperou dos séculos VI e VII 
as antífonas do Ó, que recordam os tí-
tulos do Messias”. 

TEORiA E PRáTiCA
A live uniu reflexões teóricas e prá-

ticas sobre os cantos entoados nas ce-
lebrações dos domingos do Advento e 
Natal, com explicações sobre a escolha 
do repertório musical.

Padre José Henrique Weber, com-
positor da música de Advento mais 
conhecida “Senhor, vem salvar teu 
povo”, observou que “na Igreja se canta 
a Liturgia, o que é diferente de cantar 
na Liturgia, pois neste caso se corre o 
perigo de cantar qualquer coisa, que 
pode não combinar com a vivência do 
tempo litúrgico. Entender a Liturgia é 
um fator fundamental de educação da 
fé. Os textos e músicas litúrgicas nos 
introduzem no espírito de cada tempo 
litúrgico”. 

O maestro Delphim Rezende Porto 
mostrou algumas sugestões de cantos 
próprios e falou de playlists disponíveis 
gratuitamente nas plataformas digitais 
para serem usadas pelas equipes litúr-
gicas.

“A escolha do repertório musical 
para as celebrações litúrgicas segue 
critérios possíveis de serem aplicados 
em todo o Brasil. Aprender e inovar é 
sempre possível”, disse, ressaltando a 
importância de manter a fidelidade às 
referências bíblicas de cada celebração 
e aos textos propostos para cada Litur-
gia, como as antífonas, pequenos ver-
sículos introdutórios para os diferentes 
momentos da missa.

As partituras musicais para os do-
mingos do Advento e Natal deste ano, 
assim como os folhetos litúrgicos das 
missas, já estão disponíveis para down-
load gratuito no Portal da Arquidiocese 
de São Paulo.

A íntegra do encontro on-li-
ne pode ser vista pelo link a seguir:  
https://cutt.ly/WTHuIMm.
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Restam poucos dias para o 
término do ano litúrgico e a Igre-
ja se prepara para viver uma das 
etapas litúrgicas mais aguardadas 
pela grande maioria dos fiéis: o 
tempo do Advento. 

A palavra advento é originária 
do latim, adventus. No vocabu-
lário pagão, significa “aconteci-
mento” e se referia à ascensão do 
imperador ao trono. No linguajar 
eclesiástico-litúrgico, porém, sig-
nifica “vinda ou chegada”. Esta se 
refere a Jesus, o Filho de Deus, o 
esperado desde sempre. Aquele 
que veio ao mundo para salvá-lo 
e cujo nascimento é recordado a 
cada ano, no dia do Natal.

SigNiFiCADO
Não é possível precisar a his-

tória e o significado primitivo do 
Advento, porém é necessário dis-
tinguir elementos que dizem res-
peito a práticas ascéticas e outras 
de caráter estritamente litúrgico: 
um Advento que é a preparação 
para o Natal, a primeira vinda de 
Jesus à humanidade, como uma 
criança indefesa; e um Adven-
to que celebra a vinda gloriosa 
de Cristo, no fim dos tempos, 
também chamado de Advento  
escatológico. 

“Por este duplo motivo é que 
o tempo do Advento se apresenta 
como um período de piedosa e 
alegre expectativa, um tempo de 
oração e meditação, diferente do 
tempo quaresmal, que se carac-
teriza pela penitência”, explica o 
Padre Helmo Cesar Faccioli, As-
sistente Eclesiástico para a Litur-
gia na Arquidiocese de São Paulo. 

hiSTÓRiA
A celebração do Advento é 

própria do Ocidente. Já no fim 
do século IV, na Espanha e na 
Gália (território que ocupava a 
França atual, além da Bélgica, 
Suíça e partes da Alemanha e da 
Itália), havia um período prepa-
ratório para o Natal, durante seis 
semanas (como a duração atu-

Tempo de adornar o coração 
com a alegre expectativa do Senhor
Marcado 
pelo convite 
à preparação 
para acolher 
o deus que 
veM, o advento 
é MoMento de 
peregrinação 
interior e oração

JOSÉ FERREiRA FiLhO
osaopaulo@uol.com.br 

al do Advento na liturgia ambrosiana).  
No fim do século VII, em Roma, ha-

via registros de um Advento litúrgico de 
cinco domingos, proveniente da Gália, 
de Ravena ou da Itália meridional. De 
caráter a recordar a parusia do Senhor, 
o seu conteúdo original se baseava no 
texto de Mt 24,27: “Assim será a vinda 
do Filho do Homem”. Os domingos que 
antecediam o Natal seriam destinados a 
fechar o ano litúrgico e recordar a con-
clusão do mistério salvífico de Cristo. 

“Foi entre os séculos XII e XIII, em 
Roma, com o missal de São Pio V, que 
se definiram, liturgicamente como se co-
nhece hoje, as quatro semanas que ante-
cedem o Natal como uma ampla reflexão 
que prepara os fiéis para a vinda do Se-
nhor”, complementa Padre Helmo. 

TExTOS bíbLiCOS
Os textos propostos pela liturgia para 

as celebrações eucarísticas durante o Ad-
vento são permeados por uma vasta ri-
queza de significados.

Embora haja algumas mudanças em 
virtude dos ciclos litúrgicos que dividem 
os anos em A, B e C, as leituras bíblicas 
utilizadas nas missas dominicais do Ad-
vento propõem, em primeiro lugar, um 
anúncio profético, geralmente extraído 
do livro do profeta Isaías; em seguida, 
um ensinamento apostólico de caráter 
moral, retirado das cartas do Apósto-
lo Paulo; e, por fim, uma narrativa do 
Evangelho. 

A cada domingo do Advento, o con-
teúdo das leituras focaliza um tema es-
pecífico: no primeiro, a vigilância na es-
pera de Cristo; no segundo, o convite à 
conversão, baseado na pregação de João 
Batista; no terceiro, o testemunho dado 

pelo precursor de Jesus; e, no quarto, o 
anúncio do nascimento de Jesus a José e 
Maria.  

O duplo caráter do Advento, que ce-
lebra tanto a espera do Salvador na gló-
ria quanto a sua vinda na carne, também 
emerge nos textos das Sagradas Escritu-
ras: o primeiro domingo aponta para a 
parusia final; o segundo e o terceiro des-
tacam a vinda cotidiana do Senhor; e o 
quarto, por sua vez, prepara os fiéis para 
o nascimento de Cristo, ao mesmo tem-
po em que faz dele a teologia e a história. 

PRiNCiPAiS FigURAS
Na liturgia do Advento, destacam-

se algumas figuras bíblicas que confe-
rem um acento especial a este tempo 
litúrgico: 

isaías: no livro deste profeta, encon-
tra-se um eco da grande esperança que 
confortou o povo eleito durante os sécu-
los difíceis e decisivos de sua história, so-
bretudo durante o exílio. A segunda par-
te de sua obra contém um alegre anúncio 
de libertação e da criação da nova Je-
rusalém, constituindo uma mensagem 
constante de esperança para os homens 
de todos os tempos. 

João batista: como o último dos 
profetas, sua pessoa resume toda a his-
tória precedente e confirma o seu cum-
primento. Sinal da intervenção de Deus 
em favor de seu povo, como precursor 
do Messias, tem a missão de preparar os 
caminhos do Senhor, oferecer a Israel o 
conhecimento da salvação, que consiste 
na remissão dos seus pecados, e, sobre-
tudo, indicar Cristo já presente no meio 
do seu povo. 

Mossa Senhora: destaca-se a rela-
ção de Maria e sua cooperação com o 

mistério da redenção da huma-
nidade, atrelando-a à vinda do 
Senhor e lembrando que nela cul-
mina toda a esperança messiânica 
de todo o povo do Antigo Testa-
mento. Recorda-se, também, sua 
divina maternidade e ressalta-se o 
seu papel como aquela que une o 
Salvador ao gênero humano. 

São José: embora retratado 
com o atributo de humilde, sua 
importância é evidente ao assu-
mir o papel de esposo de Maria 
e pai adotivo de Jesus. Em decor-
rência de sua fé, são atribuídas a 
ele as seguintes palavras no texto 
evangélico: homem justo (cf. Mt 
1,19). José é o elo que, por meio 
de Davi, de quem descende, une 
Cristo à grande promessa, isto é, 
Abraão. Por ser legalmente filho 
de José, Jesus pode reivindicar 
para si o título messiânico de “fi-
lho de Davi”, o que confere a seu 
pai terreno um lugar no mistério 
da encarnação do Verbo. 

LiTURgiA
Segundo o Padre Helmo, o 

tempo do Advento não dispensa a 
ascese, porém não se trata de um 
tempo marcadamente peniten-
cial, embora a liturgia prescreva a 
moderação na ornamentação da 
igreja e no uso dos instrumentos 
musicais. Ele recorda que não 
se canta o “Glória”, a não ser em 
alguma solenidade, como a da 
Imaculada Conceição, no dia 8 de 
dezembro, no Brasil, ou Nossa Se-
nhora de Guadalupe, no México, 
no dia 12 de dezembro, por exem-
plo. O “Glória” fica, portanto, re-
servado para o anúncio alegre da 
natividade de Jesus na Vigília do 
Natal e, depois, é retomado nas 
demais celebrações. 

“Durante aquele tempo litúr-
gico, diz-se o “Aleluia”, pois a ale-
gria está permeada no mistério 
do Advento. A alegria, como di-
mensão escatológica, e como di-
mensão da manifestação do filho 
de Deus à humanidade”, instrui o 
Sacerdote. 

A cor litúrgica do tempo do 
Advento é o roxo, porém, segun-
do o liturgista, na Europa, ao con-
trário do Brasil, há uma distinção 
na tonalidade dessa cor em rela-
ção à utilizada na Quaresma, que 
é mais escura na preparação para 
a Páscoa, a fim de se acentuar o 
caráter penitencial. 

“Para o Advento, é convenien-
te o uso de uma tonalidade mais 
clara, pois este tempo se reveste 
de um convite à ascese, à pere-
grinação interior e à oração, um 
tempo de aguardar a vinda lu-
minosa de Cristo, luz dos povos”, 
conclui o Padre.

Luciney Martins/O SÃO PAULO - dez.2017



12 | reportagem | 24 a 30 de novembro de 2021 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

DANiEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

Paróquia Santa Rita de Cássia, na Região Ipiranga, é uma das que fizeram ações em favor dos mais vulneráveis na 
pandemia. Após o fechamento da sede de uma ação solidária que realizava a entrega de refeições às pessoas em 
situação de rua aos sábados, a Paróquia apoiou a continuidade da iniciativa, cedendo o espaço da cozinha industrial 
para a produção das refeições, entregues no centro de São Paulo

Março de 2020. Diante dos 
incertos, mas já esperados, de-
safios pastorais que a pandemia 
de COVID-19 traria à Igreja em 
São Paulo, o Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer, Arcebispo Metro-
politano, escreveu recomenda-
ções sobre a ação evangelizadora 
diante da nova realidade e fez 
um apelo: “Peço às paróquias e 
todas as organizações eclesiais 
que continuem e até multipli-
quem as ações em favor dos 
pobres e das organizações ecle-
siais que cuidam deles em nosso 
nome. Os pobres precisam con-
tinuar a comer, a se vestir, a se 
lavar, a usar remédio...”. 

Desde então, o que se viu 
nestes 20 meses foi uma expan-
são das ações caritativas e de 
promoção humana nas paró-
quias e demais organismos da 
Igreja em São Paulo, desde a ar-
recadação de alimentos, roupas 
e produtos de higiene e limpeza, 
bem como mutirões para a pro-
dução de refeições e até projetos 
de capacitação profissional. 

A seguir, listamos algumas 
dessas ações.

ANiMANDO A ESPERANÇA
Para facilitar a localização 

de paróquias e outras entida-
des que realizam ações em fa-
vor dos mais vulneráveis, foi 
desenvolvido ainda no primei-
ro semestre de 2020 o projeto 
“Animando a Esperança”, idea-
lizado pelo Padre Lorenzo Na-
cheli. Por meio da plataforma  
https://animandoaesperanca.com,  
qualquer pessoa pode localizar 
os chamados “pontos de espe-
rança” mais próximos de sua 
casa ou trabalho para entregar as 
doações. A compilação de tudo 
o que foi doado ao longo de 2020 
– cestas básicas, refeições, rou-
pas, máscaras e kits de higiene 
– apontou para um valor equiva-
lente a R$ 71,3 milhões. Em 21 
de maio deste ano, houve ainda 
o “Dia D de Combate à Fome”, 
promovido pela Arquidiocese de 
São Paulo e a Fundação Cásper 
Líbero. A iniciativa tornou mais 
conhecido o projeto “Animando 
a Esperança” e impulsionou que 
mais doações fossem feitas nas 
paróquias desde então. 

CARiTAS ARqUiDiOCESANA  
DE SÃO PAULO

Por meio de seus núcleos nas 
seis regiões episcopais, a Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo tam-

bém estendeu a mão às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade a fim de que tives-
sem o mínimo para a própria subsistência. 
Além disso, foram mantidas as ações em 
favor dos refugiados: doação de alimen-
tos, roupas e itens de higiene, trâmite para 
emissão de documentos e capacitação 
profissional, por meio de atendimentos 
presenciais e remotos. 

ARSENAL DA ESPERANÇA
Ao longo da pandemia, o Arsenal da 

Esperança, na Mooca, tem mantido os 
atendimentos e a hospedagem a homens 
em situação de vulnerabilidade social. 
Uma iniciativa marcante foi o isolamen-
to social de mais de mil pessoas, durante 
96 dias, entre março e junho de 2020 na 
primeira onda da pandemia no Brasil. 
Nesse período, foram preparadas e ser-
vidas cerca de 200 mil refeições.

MiSSÃO PAz
Instalada no bairro do Glicério, a 

Missão Paz mantém trabalhos em favor 
dos migrantes. No início da pandemia, 
cerca de 80 pessoas, de 16 nacionalida-
des, ficaram em isolamento no local. 
Houve ainda iniciativas para a distribui-
ção de cestas básicas. Na fase mais res-
tritiva das interações presenciais, ações 
como as aulas de Português continuaram 
a ser dadas por voluntários por meio do 
WhatsApp. Atendimentos psicológicos 
também foram mantidos de modo on-line.  

MiSSÃO bELÉM
Tendo como foco resgatar a dignida-

de daqueles que se perderam nos vícios 

do álcool e das drogas e vivem pelas ruas, 
a Missão Belém manteve os atendidos 
em isolamento nos sítios de recupera-
ção nas fases mais críticas da pandemia e 
também fez busca ativa pelas ruas de São 
Paulo daqueles que estavam mais doen-
tes, os quais foram acolhidos no Edifício 
Nazaré, na Praça da Sé, e receberam o 
devido atendimento médico. No fim de 
julho e início de agosto deste ano, a Mis-
são Belém também abriu as portas para 
acolher as pessoas em situação de rua 
durante os dias mais frios na cidade de 
São Paulo. 

SEFRAS
Desde o começo da pandemia, o 

Serviço Franciscano de Solidariedade 
(Sefras), administrado pela Ordem dos 
Frades Menores, intensificou as ações 
caritativas em favor da população em 
situação de rua. Além da tradicional 
acolhida no espaço conhecido como 
“Chá do Padre”, na Praça da Sé, os fran-
ciscanos instalaram uma tenda no Largo 
São Francisco, tendo chegado a distri-
buir cerca de 2,4 mil refeições diárias à 
população em situação de rua e demais 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Ainda hoje, aos sábados, por meio da 
ação “Unidos pela Solidariedade”, vo-
luntários distribuem marmitas e água 
na região central. 

ALiANÇA DE MiSERiCÓRDiA
A Aliança de Misericórdia, especial-

mente por meio da Casa Restaura-me, 
no Brás, tem sido um local de referência 
para a acolhida, alimentação, espaço de 

bem-estar e convívio para adultos em 
situação de rua durante a pandemia, e 
manteve as oficinas de preparação para 
o mundo do trabalho e geração de renda. 

bOMPAR
Na pandemia, o Centro Social Nossa 

Senhora do Bom Parto (Bompar) inten-
sificou as ações do Consultório na Rua, 
que, mantido em parceria com o poder 
público, proporciona atendimento mé-
dico preventivo e cuidados básicos à 
população em situação de rua na capital 
paulista. Além disso, o Bompar criou o 
projeto #SeparadosSomosMaisFortes, 
pelo qual obteve, apenas em 2020, a  
doação de mais de 40 mil peças de roupa, 
água e kits de higiene. 

CASA DE ORAÇÃO DO POvO DA 
RUA

A Casa de Oração do Povo da Rua, 
mantida pela Arquidiocese no bairro da 
Luz, adaptou suas atividades na pande-
mia. Houve a ampliação da quantida-
de de marmitas e roupas levadas até as 
pessoas em situação de rua. Além disso, 
um dos ambientes foi transformado em 
padaria, para a produção de pães e bo-
linhos para o café da manhã distribuído 
em pontos da cidade. Com a ajuda de vo-
luntários, muitas outras ações foram de-
senvolvidas, como a costura de ponches 
e sacos de dormir impermeáveis, feitos 
com tecido de guarda-chuvas usados. 
Quando o frio foi mais intenso na cida-
de, como ocorreu entre julho e agosto, o 
local abriu as portas para o pernoite dos 
“irmãos de rua”. 

Na pandemia, a igreja em São Paulo 
estende a mão a quem mais precisa

Arquivo pessoal
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SANTA CRUz (REgiÃO SANTANA)
No segundo semestre de 2020, foi criada a Pastoral da Solidariedade 
Guanelliana, que regularmente promove ações voltadas às pessoas 
em situação de rua. Essa pastoral leva a eles não só alimentos, rou-
pas e cobertores, mas também orientação espiritual, com a partilha da 
Palavra de Deus. 

NOSSA SENhORA DE FáTiMA (REgiÃO LAPA)
A igreja na Vila Leopoldina já realizava, antes da pandemia, a distribui-
ção de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. Sur-
giram mais duas iniciativas: na Comunidade São Joaquim e Sant’Ana, 
a preparação e distribuição de refeições prontas aos sábados e do-
mingos para as pessoas em situação de rua; e, na matriz paroquial, 
outra equipe tem feito cerca de cem pratos de sopa às segundas-fei-
ras, e os distribui nas proximidades da Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), em algumas ruas da Lapa 
e embaixo do “Minhocão”. Leia mais em: https://cutt.ly/bTD4swS.

NOSSA SENhORA DO bRASiL (REgiÃO SÉ)
Desde abril de 2020, os paroquianos e voluntários, estimulados pelo Pá-
roco, Padre Michelino Roberto, têm se engajado em várias frentes de 
ação na associação Cor Unum: arrecadação e distribuição de alimentos, 
roupas e itens de higiene; orientações jurídica e de saúde; além de men-
toria para que os atendidos alcancem autonomia financeira. Leia mais em: 
https://cutt.ly/jTD820q.

SÃO MigUEL ARCANJO  
(REgiÃO bELÉM)
A igreja, cujo Pároco é o Padre Jú-
lio Lancellotti, Vigário Episcopal 
para a Pastoral do Povo da Rua, 
tem tradição na acolhida às pes-
soas em situação de rua e ampliou 
ações ao longo da pandemia, in-
cluindo momentos de orientação 
sobre a correta higienização das 
mãos, distribuição de refeições e 
pernoite nos dias com temperaturas 
mais frias na cidade. Leia mais em:  
https://cutt.ly/OTD86sG.

NOSSA SENhORA DA CONCEiÇÃO 
– SANTA iFigêNiA (REgiÃO SÉ)
Na fase mais crítica da pandemia, 
a Paróquia viabilizou a arrecadação 
e distribuição de cestas básicas a 
famílias de trabalhadores de comér-
cios da região central, em especial 
as que vivem em ocupações em 
cortiços. Veja mais detalhes em:  
https://cutt.ly/XTD4udL.

NOSSA SENhORA  
DOS REMÉDiOS (REgiÃO SÉ)
Desde o início da pandemia, têm 
ocorrido campanhas solidárias para 
obter doações de roupas, alimentos 
e outros itens que são destinados a 
cerca de 350 famílias em situação 
de vulnerabilidade e instituições que 
atuam em favor dos mais pobres, 
como a Missão Belém. Mais deta-
lhes em: https://cutt.ly/bTD4j0A.

SÃO JUDAS TADEU  
(REgiÃO bRASiLâNDiA)
Em junho de 2020, a Paróquia inau-
gurou a Padaria Santa Dulce dos 
Pobres. A produção inicial, a cada 

NAS PARÓqUiAS
desde o coMeço da pandeMia, Muitas iniciativas caritativas e de proMoção huMana 

nas paróquias da arquidiocese foraM noticiadas pelo O SÃO PAULO:

quarta-feira, era de dezenas de pães, 
distribuídos às pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Saiba mais em: 
https://cutt.ly/FTD4cXJ.

SAgRADO CORAÇÃO  
DE JESUS (REgiÃO LAPA)
Durante a pandemia, os paroquia-
nos intensificaram a ação “Panelão 
do Bem”, que é promovida desde 
2018 pela igreja localizada no Par-

que Continental. Cerca de 30 volun-
tários, entre jovens e adultos, uma 
vez por mês preparam cerca de 200 
marmitas que são distribuídas na re-
gião da Ceagesp. Leia mais a res-
peito: https://cutt.ly/XTD4GGH.

SENhOR bOM JESUS  
DOS PASSOS (REgiÃO SÉ)
Toda sexta-feira e sábado, no co-
meço da noite, em frente à igreja 

na Praça Portugal, em Pinheiros, 
é oferecido o “Rango do Bom Je-
sus”, iniciativa do Padre Vitor Ber-
toli, Pároco, e dos leigos. No auge 
da pandemia, foram cerca de 300 
marmitas por noite. A maioria dos 
beneficiados mora em ocupações 
ou são os trabalhadores que atuam 
como entregadores por aplicativo. 
Veja a notícia completa em: https://
cutt.ly/sTD4K2K.

NOSSA SENhORA DAS gRAÇAS 
(REgiÃO iPiRANgA)
Especialmente durante as noites 
mais frias no meio deste ano, os pa-
roquianos levaram bebidas quentes, 
cobertores e agasalhos às pessoas 
em situação de rua nas proximi-
dades das estações Jabaquara e 
Conceição do Metrô, na zona Sul 
da cidade. Saiba mais detalhes em:  
https://cutt.ly/RTD4Pkk.

SÃO FRANCiSCO DE ASSiS 
(REgiÃO bRASiLâNDiA)
Desde de 2020, os fiéis da matriz 
e da Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida têm se mobilizado para 
arrecadar alimentos e preparar re-
feições que são distribuídas aos 
sábados a pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Em 8 de maio, por 
exemplo, foram ofertadas 165 mar-
mitas nos bairros do Jardim Carum-
bé e Capadócia. 

SANTO ALbERTO MAgNO (LAPA)
O trabalho caritativo ampliado na 
pandemia tem ajudado mensalmen-
te cerca de 600 famílias com doa-
ções de cestas básicas, leite, ovos 
e roupas.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Santa Cruz Paróquia Nossa Senhora do Brasil
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No sábado, 4 de dezembro, às 15h, na Catedral da Sé, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer ordenará quatro sacer-
dotes para a Arquidiocese de São Paulo.

Após um período formativo de cerca de dez anos, 
os diáconos receberão o presbiterado, segundo grau do 
sacramento da Ordem. Por meio da ordenação, os pa-
dres participam do sacerdócio de Cristo, assim como os 
bispos, sucessores dos apóstolos dos quais os sacerdotes 
são colaboradores.   

Serão ordenados dois diáconos do Seminário de 
Teologia Bom Pastor e dois do Seminário Missio-
nário Internacional Redemptoris Mater São Paulo 
Apóstolo, ligado ao Caminho Neocatecumenal e 
destinado à formação de padres diocesanos para a 
missão.

A palavra presbítero tem origem grega e era usa-
da para se referir aos “anciãos” responsáveis por 
conduzir as primeiras comunidades cristãs. Na tra-
dição latina, este nome grego foi sendo substituído 
por padre, que significa “pai”, ressaltando o mesmo 
caráter de “responsabilidade amorosa, paterna” pela  
comunidade.

A principal missão dos padres é o ministério da 
Palavra, dos sacramentos e da pastoral. O decreto Pres-
byterorum ordinis, do Concílio Vaticano II, diz que “os 
presbíteros têm como primeiro dever anunciar a Palavra 
de Deus”. Este anúncio se dá pela convivência edificante 
entre os povos; pela pregação, por meio da qual se anun-

cia o mistério de Cristo aos que creem; pelo ensino do 
Catecismo cristão ou pela explanação da Doutrina da 
Igreja; e, pelo estudo, à luz de Cristo, dos problemas que 
surgem. O padre ensina não a sua própria sabedoria, 
mas a Palavra de Deus, convidando todos à conversão 
e à santidade. 

Ainda segundo esse documento, os presbíteros 
são consagrados por Deus para que sejam, na cele-
bração sagrada, ministros Daquele que, na liturgia, 
exerce perenemente o seu ofício sacerdotal em favor 
do povo. Pelo Batismo, introduzem os seres humanos 
na Igreja, povo de Deus; pela Reconciliação (Con-
fissão), reconciliam os pecadores com Deus e com a 

Igreja; pela Unção dos Enfermos, aliviam os doentes; 
e, sobretudo, com a celebração da missa, oferecem sa-
cramentalmente o sacrifício de Cristo. 

Como representantes de “Cristo-cabeça” do cor-
po que é a Igreja, em comunhão com o presbitério 
reunido em torno de seu bispo, os padres têm o en-
cargo de reunir o povo de Deus e conduzi-lo ao Pai. 
Para isso, recebem a autoridade para edificação das 
comunidades cristãs nas quais os fiéis vivenciam a 
presença do Senhor e participam da missão evange-
lizadora da Igreja. 

A celebração da ordenação sacerdotal será transmi-
tida pelas mídias digitais da Arquidiocese de São Paulo.

PRESbíTEROS

Diácono álvaro Moreira 
gonçalves, 27, é natural 
de São Paulo e sentiu o 
chamado para o sacerdó-
cio ainda na infância, após 
a primeira Comunhão, 
quando começou a parti-
cipar mais ativamente da 
vida eclesial.
O jovem relatou que sua 
decisão por ser padre na 
Arquidiocese de São Pau-
lo foi motivada pelo desejo 
de servir à Igreja na cida-
de onde nasceu e onde 
sente o “apelo de Deus 
para servir o povo em co-
munhão e unidade com o 
Arcebispo”.

Diácono Claudinês venan-
cio da Silva, 42, relatou que 
viveu a sua primeira experiên-
cia com Deus durante um en-
contro de jovens em sua paró-
quia de origem, na cidade de 
Jequiá da Praia (AL).
“Com isso, brotou no meu 
coração o desejo de me in-
serir mais na Igreja”, disse, 
acrescentando que se tornou 
catequista de Crisma, acóli-
to nas celebrações e líder da 
juventude. Ao longo desse ca-
minho, percebeu os sinais de 
que Deus o chamava para um 
envolvimento maior e, anos 
depois, já vivendo em São 
Paulo, iniciou o discernimen-
to vocacional no Seminário  
Arquidiocesano.

Diácono ignacio Torres Julián, 30, 
é natural de Terual, na Espanha, e 
ingressou no Seminário Redemp-
toris Mater em 2010. Sua vocação 
nasceu a partir da fé transmitida por 
seus pais e amadurecida na comu-
nidade eclesial. E foi durante uma 
peregrinação ao Santuário de Nos-
sa Senhora de Fátima, em Portugal, 
que teve a certeza de que Deus o 
chamava para ser padre.
“Estou disposto a partir para qual-
quer lugar, levando esta mesma 
alegria que tenho recebido nestes 
anos de formação a todos aqueles 
que vivem no sofrimento, a procla-
mar a esta geração, de forma es-
pecial depois deste ano de grande 
sofrimento, a alegria da Boa-Nova 
de que Deus nos ama e que Jesus 
Cristo venceu todos os sofrimen-
tos”, destacou.

Diácono Nicolò Stauble, 
32, nasceu em Treviso, na 
Itália. Seu chamado para o 
sacerdócio surgiu aos 20 
anos e, então, decidiu in-
gressar no Seminário Re-
demptoris Mater.
“Ao longo de todos estes 
anos, Deus confirmou a 
minha vocação por meio 
de sua Igreja. Hoje, es-
tou disposto a dar minha 
disponibilidade para se-
guir as pegadas de Jesus 
aonde for, em missão em 
qualquer lugar do mundo”, 
afirmou.

Cardeal Scherer ordenará 
4 sacerdotes para a Arquidiocese

FERNANDO gERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Até o próximo domingo, 28, as atenções da Igre-
ja no continente estão voltadas para a 1ª Assembleia 
Eclesial da América Latina e do Caribe. De abril a 
agosto deste ano, os católicos foram chamados a 
participar do processo de escuta da Assembleia que 
é organizada pelo Conselho Episcopal Latino-Ame-
ricano (Celam). O lema será “Somos todos discípu-
los missionários em saída”, atendendo ao pedido do 
Papa Francisco para que todos na Igreja no continen-
te olhem novamente para as deliberações da V Con-
ferência de Aparecida e avaliem os frutos já obtidos e 
as questões que precisam ser retomadas.

Na Arquidiocese de São Paulo, esse processo parti-
cipativo de reflexão sobre a Igreja já tem ocorrido com 
o 1º sínodo arquidiocesano – “Caminho de comunhão, 
conversão e renovação missionária”, que em 2018 en-
volveu um amplo levantamento da realidade nas pa-
róquias e, em 2019, trabalhos nas regiões episcopais e 
vicariatos. Em 2022, deve acontecer a assembleia arqui-
diocesana do sínodo, que foi adiada em 2020 e 2021 em 
razão da pandemia de COVID-19. 

Também desde 17 de outubro, os católicos em 
São Paulo, assim como nas demais dioceses do mun-
do, estão sendo chamados a participar da fase dioce-
sana do Sínodo universal, com o tema da sinodalida-
de, convocado pelo Papa Francisco, que também terá 
uma etapa continental em 2022 e será concluído em 
outubro de 2023 em Roma. 

REFLExõES PARA DiFERENTES iNSTâNCiAS
De acordo com o Padre Tarcísio Marques Mesquita, 

Coordenador-Geral do Secretariado Arquidiocesano 
de Pastoral, a participação dos católicos em muitos mo-
mentos dessas três atividades é necessária, pois as con-
tribuições são para diferentes instâncias da Igreja. 

“Há a instância da Igreja particular em São Paulo, 
que já está em processo sinodal. Há a Igreja latino-a-
mericana e caribenha, um âmbito significativo no con-
tinente, e a atual Assembleia leva em consideração a 
escuta atenta das várias dimensões, culturas, segmentos 
e realidades muito singulares. E a outra instância é a da 
Igreja no mundo, com um apelo do Papa não apenas 
para oferecermos informações à Assembleia dos Bispos 
de 2023, mas, também, para que sejamos uma Igreja si-
nodal, participativa”, explicou.

SiNODALiDADE
No coluna “Encontro com o Pastor”, publicada no O 

SÃO PAULO em 27 de outubro, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer apontou que “a experiência da Igreja sinodal, 
que somos chamados a fazer, envolve algumas ações 
importantes: ir ao encontro, ouvir, acolher, discernir, 
seguir em frente na missão, juntos e unidos”. Ele expli-
cou, ainda, que a sinodalidade indica uma qualidade 
originária da Igreja: “Na sua origem, é a comunidade 
dos discípulos que estão com Jesus, ouvem Dele a Pala-
vra de Deus e aprendem a segui-la e a seguir o exemplo 
de Jesus, caminho, verdade e vida para todos”.

Na mensagem que escreveu por ocasião do início 
da fase diocesana do Sínodo universal, em outubro, 
Dom Odilo ponderou que “mais importante que dis-
cutir 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 Es-

Sínodo universal, Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe e sínodo arquidiocesano 

promovem ampla participação dos fiéis católicos
DANiEL gOMES

osaopaulo@uol.com.br
pírito Santo. Por isso, todos devemos ‘ouvir o que o 
Espírito diz à Igreja’ (cf. At 2-3) e ser dóceis às inspi-
rações e à ação do Espírito Santo”.

UM CAMiNhO CONTíNUO
Padre José Arnaldo Juliano, Teólogo-perito do sí-

nodo arquidiocesano, lembrou à reportagem que o 
itinerário sinodal, iniciado na Arquidiocese em 2017, 
serviu de base para as reflexões da fase de escuta da As-
sembleia Eclesial e está sendo levado em conta no atual 
momento da fase diocesana do Sínodo universal.

Também o Padre Tarcísio ressalta que as refle-
xões não estão dissociadas: “Não estamos começan-
do do nada. Temos já uma série de informações e 
dados que certamente vão influenciar as reflexões 
nas paróquias, nas regiões episcopais e na Arquidio-
cese como um todo. Nesses âmbitos já há a experiên-
cia do sínodo arquidiocesano até o momento, e essas 
reflexões de agora para o Sínodo universal também 
irão nos ajudar nos encaminhamentos do sínodo ar-
quidiocesano”, apontou.

No já referido artigo de 27 de outubro, o Cardeal 
Scherer recordou que a pesquisa de campo da etapa 
paroquial do sínodo arquidiocesano, em 2018, revelou 
a realidade religiosa, pastoral e social da Arquidioce-
se: “Nossa pesquisa é preciosa também para o Sínodo 
universal. Mas, antes de tudo, a reflexão sobre ela pre-
cisa ser retomada nas paróquias e comunidades, num 
grande processo de discernimento, para percebermos 
os muitos gritos ouvidos do povo”. 

Padre Tarcísio Mesquita explicou que o Secretaria-
do Arquidiocesano de Pastoral, a partir do vade-mé-
cum do documento preparatório do Sínodo universal, 
fez resumo ilustrativo para facilitar a compreensão 
sobre o Sínodo, readequou algumas questões para que 
ficassem mais compreensíveis e orientou os padres a 
respeito de como conduzir o processo de reflexão com 
os membros dos Conselhos Paroquiais de Pastoral. “Os 
resultados das paróquias devem ser encaminhados às 
regiões episcopais até 15 de dezembro, e estas têm até 
o fim de fevereiro para repassar os dados compilados 
ao Secretariado Arquidiocesano de Pastoral”, detalhou. 

SíNODO ARqUiDiOCESANO
A Comissão de Coordenação Geral do sínodo 

arquidiocesano já tem se reunido para organizar a 
assembleia arquidiocesana em 2022. O relatório fi-
nal, que servirá como instrumento de trabalho, já 
está pronto, e levou em conta todas as reflexões do 
itinerário já percorrido.

“Os relatórios das regiões episcopais, feitos a partir 
dos relatórios das paróquias, e os dos vicariatos, bem 
como outras contribuições, foram compilados e repas-
sados a uma comissão de redação, que encaminhou 
para os peritos do sínodo arquidiocesano. Estes os le-
ram, fizeram observações e os remeteram novamente 
à equipe de redação, que a partir disso fez o relatório 
final”, detalhou o Padre José Arnaldo.

O Teólogo-perito do sínodo arquidiocesano 
comentou, ainda, que uma nova consulta será feita 
às paróquias no ano que vem: “Às vésperas da as-
sembleia sinodal arquidiocesana, as comunidades 
deverão se envolver também. É um desejo do nosso 
Arcebispo que elas participem em oração pelo sí-
nodo e na reflexão sobre o que fizemos até agora. 
Também se verá o que ainda falta, o que pode ser 
acrescentado, considerando que o período da pan-
demia trouxe uma forte experiência para a Igreja e 
que pode indicar novos caminhos para que cumpra 
a sua missão na cidade”.

https://www.cnbb.org.br/sinodo2023/

https://asambleaeclesial.lat/

https://arquisp.org.br/sinodo
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Lá está ela, sentada em sua cadeira de 
rodas, com seu hábito, véu e um sorriso 
estampado no rosto. Com bom humor, 
ela brinca com o fotógrafo, perguntando 
se ele está bravo, pois não consegue ver o 
seu sorriso escondido sob a máscara de 
proteção da pandemia.   

Aos 100 anos, completados no dia 28 
de outubro, Madre Maria do Carmo Vei-
ga Castro escuta com dificuldade e sua 
memória já lhe escapa da mente. No en-
tanto, as marcas dos anos de consagração 
a Deus a serviço dos mais necessitados 
estão muito bem vivas em todos os can-
tos da Casa Santa Zita, onde ela vive há 
62 anos, e no coração das muitas pessoas 
que tiveram as vidas transformadas por 
essa Religiosa. 

vOCAÇÃO 
Natural de Tietê (SP), Maria do Car-

mo nasceu em 28 de outubro de 1921. 
Filha de Francisco Alberto Veiga de Cas-
tro e de Zilda Camargo Veiga de Castro, 
viveu a infância e adolescência no inter-
nato das Irmãs de São José de Chamber-
ri, em Itu (SP), onde recebeu formação 
educacional e religiosa.  

Anos depois, já como professora, 
conheceu a Congregação das Irmãs de 
Santa Zita, fundada em 1950, pela Madre 
Maria Amélia de Andrade Reis, mulher 
engajada na Ação Católica, que sentiu o 
chamado para instituir algo voltado para 
o atendimento e formação das emprega-
das domésticas dos arredores dos bairros 
de Higienópolis e Santa Cecília. Essas 
moças, na sua maioria, eram analfabe-

Aos 100 anos, Madre Maria do Carmo
é exemplo de consagração a Deus 
a serviço dos irmãos

FERNANDO gERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

tas, moravam no emprego e muitas não 
tinham para onde ir durante as folgas ou 
férias. As doentes não tinham um lugar 
para serem cuidadas e, ao serem substi-
tuídas, viam-se igualmente sem destino. 
Assim, nasceu a Casa Santa Zita, que até 
hoje realiza esse trabalho voltado aos tra-
balhadores domésticos.  

Maria do Carmo ingressou na con-
gregação em 24 de setembro de 1958 e 
professou os votos perpétuos em 10 de 
maio de 1966, com 44 anos. Em dezem-
bro de 1980, após a morte da fundadora, 
a então Irmã Maria do Carmo foi eleita 
superiora da congregação, cargo que 
exerceu por 28 anos e, tornou-se assim, 
a Madre da comunidade. 

MiSSÃO
Irmã Maria (Lia) Rodrigues Costa, 

atual superiora da congregação, foi aco-
lhida pela Madre Maria do Carmo em 
1974. “Sempre me chamou a atenção a 
maneira como ela coordenava todos os 
trabalhos da casa e sempre tinha tempo 
para atender quem a procurava”, relatou 
a Religiosa, destacando que antes de se 
tornar superiora da congregação, a Ma-
dre ainda trabalhava como professora de 
Geografia no Liceu Coração de Jesus, em 
Campos Elísios, e, nos fins de semana, 
dava assistência aos seus pais idosos. 

Em 2008, já com a saúde debilitada 
e com dificuldades para andar, Madre 
Maria do Carmo deixou o cargo de su-
periora. Mesmo assim, não queria parar 
de trabalhar. “Até poucos anos, ela fazia 
questão de ficar na entrada da casa para 
acolher todas as moças e rapazes que vi-
nham para os nossos cursos, anotar seus 
dados e conversar com eles”, observou 

Irmã Lucenita das Neves Nogueira, ou-
tra Religiosa da casa. 

Todas essas atividades não a impe-
diam de cultivar uma intensa vida de ora-
ção. “Antigamente, nossas missas eram às 
6h30 e, sempre que chegávamos à capela, 
a Madre já estava lá, em oração”, relatou 
Irmã Lucenita, sublinhando a profunda 
devoção da jubilanda a Nossa Senhora do 
Carmo, de quem herdou o nome. 

OS PObRES
Dos muitos trabalhos realizados por 

ela, o que mais cativava Madre Maria 
do Carmo era o atendimento às pesso-
as em situação de rua que procuravam a 
casa diariamente. “Formava-se uma fila 
enorme que dobrava a esquina. Além de 
servir o café da manhã e o almoço, ela 
atendia individualmente os que pediam 
seus conselhos e ajuda. Ela tomava nota 
das necessidades dessas pessoas e busca-
va solucioná-las. Todos os que vinham 
aqui queriam falar com a Madre”, contou 
Irmã Lia, destacando que esse auxílio ia 
desde a busca de contato com familiares, 
solicitação de documentos aos cartórios 
de suas cidades de origem e até ajuda fi-
nanceira, que ela tirava das economias 
de uma herança familiar. 

Foi assim que Jaconias Torres Galvão, 
51, conheceu a Madre Maria do Carmo, 
em 1993. Pernambucano de Araripina, 
Jacó, como é mais conhecido, veio para 
São Paulo em 1989, em busca de melho-
res condições de vida e de trabalho. No 
entanto, inúmeros problemas causados 
pelo vício do alcoolismo o fizeram ir mo-
rar nas ruas. 

Vivendo na Praça da Sé, no centro 
da cidade, Jacó ouviu comentários sobre 
uma casa onde havia uma freira que aju-
dava as pessoas que queriam voltar para 
a terra natal. Ele, então, foi ao encontro 
da Madre. “Nunca vou me esquecer do 
dia em que a conheci. Eu não tinha do-
cumentos nem o contato de minha fa-
mília. Ela me ouviu atentamente, pegou 
todas as informações sobre minha terra 
e minha família e prometeu que iria me 
ajudar”, contou. 

SUPERAÇÃO 
E a Madre cumpriu sua promessa. 

Ela conseguiu contatar a mãe de Jacó em 
Pernambuco, que havia anos não tinha 
notícias do filho. Algum tempo depois, 
Jacó estava na praça onde vivia quando 
foi abordado por um primo que morava 
na região metropolitana de São Paulo e 
fora lhe buscar a pedido de sua mãe. Jacó 
passou um tempo com esse parente até 
finalmente retornar para Araripina e re-
construir a sua vida. 

O rapaz manteve contato com Ma-
dre Maria do Carmo, a quem se refere 
como uma mãe. Tanto que, quando ele 
se casou, a Religiosa fez questão de lhe 

presentear com a roupa completa do 
noivo. “Eu nem acreditei quando che-
gou na minha casa a caixa com o terno, 
camisa e até sapatos que ela me enviou”, 
relatou Jacó. 

Foi com o incentivo da Religiosa que 
Jacó retomou os estudos e cursou o ma-
gistério, atuando por muitos anos como 
professor nos primeiros anos do ensino 
fundamental. Atualmente, Jacó mora 
com a família em Sorriso (MT). Devi-
do ao agravamento das sequelas de uma 
bala perdida alojada na cabeça desde 
quando ainda vivia em São Paulo e cuja 
retirada é arriscada, ele teve de se afastar 
do trabalho e vive de um benefício previ-
denciário. Engajado na comunidade pa-
roquial de sua cidade, Jacó dá palestras 
sobre o alcoolismo, vício que conseguiu 
abandonar definitivamente em 2007. E 
não falta em seus testemunhos a figura 
marcante da sua mãe paulista, Madre 
Maria do Carmo. 

gRATiDÃO
Por telefone, Jacó contou ao O SÃO 

PAULO que está ansioso para sua pró-
xima visita a São Paulo, prevista para 
dezembro, na companhia de sua filha 
Erica, de 22 anos. “Eu sei que talvez ela 
não me reconheça mais, mas eu nunca 
esquecerei o que ela fez por mim. Eu não 
sei o que seria de mim se não tivesse en-
contrado essa mulher de Deus em minha 
vida”, afirmou, emocionado.    

Apesar da lucidez comprometida, 
Madre Maria do Carmo não hesita em 
responder prontamente quando inda-
gada pela reportagem se havia valido a 
pena dar a vida a Deus como uma Irmã 
de Santa Zita: “Claro! Sou muito feliz!”.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Madre Maria do Carmo Veiga Castro
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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.

Papa a participantes da 
Assembleia Eclesial: ampla 
escuta e acolhida ao ‘amor 
criativo do Espírito’
https://cutt.ly/FTJTpMm

Dia Mundial da Paz 2022: 
‘Educação, trabalho e 
diálogo entre as gerações’
https://cutt.ly/oTJTdgv

Polônia, a marcha pelos 
refugiados: ‘alimentar 
e vestir os que sofrem’
https://cutt.ly/XTJThbv

COVID-19: Em SP, 4,5 
milhões de pessoas ainda 
precisam tomar a 2ª dose
https://cutt.ly/LTJTvAl

Dom Odilo: ‘Cristo Rei está 
diante de nós, nos abre o 
caminho e nos chama a segui-lo’
https://cutt.ly/aTJTnWn

Foram quase três meses sem bola ro-
lando nos gramados do Brasil e pratica-
mente uma temporada inteira sem tor-
cedores nos estádios. Mesmo assim, em 
2020, ao menos 31 casos de ataques racis-
tas foram registrados no ambiente do fute-
bol no País – 17 em estádios, dez na inter-
net e quatro em outros locais –, conforme 
dados do Observatório da Discriminação 
Racial no Futebol, publicados em outubro. 

A quantidade de denúncias foi 53% 
menor que as registradas em 2019, quan-
do aconteceram 67 casos de racismo no 
futebol brasileiro, um recorde nos regis-
tros do Relatório Anual da Discriminação 
Racial no Futebol, cuja primeira edição é 
referente ao ano de 2014. Até o início do 
mês passado, o Observatório já contabili-
zava 41 ocorrências no ano de 2021. 

“Ao olhar os números do relatório de 
2020, pode-se pensar que houve uma di-
minuição das denúncias de racismo no fu-
tebol, mas o que houve é que ficamos três 
meses sem futebol por causa da pandemia 
e, quando os jogos voltaram, foi sem torcida 
nos estádios. Assim, não aconteceu evolu-
ção qualquer”, comentou, ao O SÃO PAU-
LO, Marcelo Carvalho, diretor do Observa-
tório da Discriminação Racial no Futebol. 

EM TODOS OS 
AMbiENTES DO FUTEbOL

Carvalho recordou que, antes da pan-
demia, havia o senso comum de que os 
insultos raciais partiam majoritariamente 
dos torcedores, mas a ocorrência de casos 
mesmo com as arquibancadas sem torcida 
mostrou que o racismo no futebol é algo 
mais abrangente: pode estar nos cantos 
dos torcedores gravados do sistema de 
som nos estádios, no discurso da impren-
sa esportiva e até mesmo na boca dos diri-
gentes dos clubes. 

O que Celsinho, jogador do Londrina, 
tem vivenciado nesta temporada ajuda a 
explicar tal abrangência. Em julho, em uma 
transmissão esportiva de rádio, o cabelo do 
atleta foi comparado a “bandeira de feijão” 
e “um negócio imundo”. Semanas depois, 
em outra transmissão de rádio, a compara-
ção foi um “ninho de cupim para bater na 
bola”; e, em agosto, um dirigente do time 
catarinense do Brusque, que assistia da 
arquibancada à partida contra o Londrina 
pela Série B do Campeonato Brasileiro, 

qUE O COMPORTAMENTO SEJA DE RESPEiTO COM TODOS
O documento “Dar o melhor de si”, publicado em 2018 pelo Dicas-
tério para os leigos, a família e a vida, sobre a perspectiva cristã no 
esporte, tem um capítulo dedicado aos desafios para o desenvol-
vimento esportivo.
Uma das preocupações é sobre o comportamento das pessoas envol-
vidas nas diferentes esferas esportivas, pois, da mesma maneira em 
que há “momentos, manifestações e atitudes que nos tornam cons-
cientes da alegria, da força e do significado de um esporte harmonio-
so e equilibrado”, também ocorrem casos em que “os espectadores 
insultam os jogadores adversários, os seus adeptos e os árbitros. 
Este comportamento pode degenerar em violência, quer verbal (com 
coros cheios de ódio), quer física (....). Às vezes, um adepto também 
pode utilizar o desporto para incitar ao racismo ou a ideologias ex-
tremistas. Os espectadores que não têm respeito pelos atletas, por 
vezes atacam-nos, inclusive fisicamente, ou continuam a insultá-los. 
(...) As equipes, as associações e as federações esportivas, quer nas 
escolas, quer no desporto profissional e de cúpula, têm a responsa-
bilidade de garantir que o comportamento dos espectadores respeite 
a dignidade de todas as pessoas que participam ou assistem a um 
evento esportivo”.

O ‘jogo é duro’ 
contra o racismo no futebol
o preconceito racial 
‘ataca’ eM caMpo, 
nas arquibancadas 
e nos bastidores 
do esporte Mais 
popular do país, 
conforMe dados 
do observatório da 
discriMinação racial 
no futebol

DANiEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

assim se dirigiu ao atleta, aos gritos: “Vai 
cortar o cabelo, seu cachopa de abelha”.

Inicialmente, o clube catarinense foi 
punido com a perda de três pontos, mas, 
após ingressar com recurso no Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), 
conseguiu reverter a punição na quinta- 
-feira, 18. A defesa do Brusque argumen-
tou que o ato não foi praticado por “con-
siderável número de pessoas”. O clube 
afastou o autor dos xingamentos, Júlio 
Antonio Petermann, até então presidente 
do conselho deliberativo do clube. 

“Esse episódio realmente mostra o 
quanto precisamos discutir o que é o ra-
cismo no Brasil, pois é algo que vai muito 
além do insulto, do xingamento. Quando 
se diz que o cabelo de uma pessoa negra é 
sujo, há racismo nesta frase. O ato de racis-
mo que ocorreu lá foi repugnante, mas a 
nota oficial e a justificativa do agressor, di-
zendo que não entendia aquilo como um 

ato racista, mostram o quanto o racismo é 
estrutural”, ressaltou Carvalho. 

CADA vEz MAiS iNACEiTávEL
Apesar do crescente número de ca-

sos, o diretor do Observatório vê como 
aspecto positivo o fato de cada vez mais a 
temática sobre o racismo estar sendo de-
batida na mídia e na sociedade como um 
todo, em especial por pessoas que enten-
dem que o futebol “não é espaço para vio-
lência ou para o torcedor poder cometer 
qualquer ato de preconceito em nome do 
amor a seu clube. A pauta antirracismo 
está aumentando dentro dos coletivos, 
da imprensa esportiva, e temos visto cada 
vez mais debates sobre racismo no futebol 
e pessoas falando sobre o tema, não só 
quando acontece um caso”. 

Carvalho, no entanto, lamenta que o 
combate ao racismo ainda não esteja no 
centro das preocupações dos dirigentes 

CONhEÇA O ObSERvATÓRiO DA 
DiSCRiMiNAÇÃO RACiAL NO FUTEbOL

Site
https://observatorioracialfutebol.com.br

Redes sociais
@observatorioracialfutebol

Coritiba E.C.

dos clubes e daqueles que comandam o 
futebol no País. Ele defende que se am-
pliem reflexões sobre a temática dentro 
dos clubes, “promovendo debates entre os 
torcedores, entre as torcidas organizadas, 
associados, diretores e, principalmente, 
entre atletas do profissional e das catego-
rias de base sobre o que é o racismo”, e que 
ocorram punições exemplares a quem ex-
terna o racismo por gestos e/ou palavras. 
“A punição não é o melhor caminho nem 
o único, mas é preciso que ocorra, a fim 
de que quem comete racismo não se sinta 
livre e liberado para externar seu precon-
ceito nos estádios de futebol”, opinou. 

EM CASA
Para Carvalho, uma das maneiras para 

“virar o jogo” contra o racismo no fute-
bol é o diálogo em família: “Um pai ou 
mãe que leve o filho para uma escolinha 
de futebol pode falar com a criança sobre 
a história do futebol brasileiro e sobre a 
presença de negros e negras neste esporte. 
Também lembrar que, no começo, negros 
e negras não podiam jogar nos clubes do 
Brasil e que ainda hoje a democracia racial 
não é plena no futebol. Não ter treinadores 
negros nos principais clubes é parte desse 
racismo, por exemplo. Os pais também 
podem alertar que xingamentos e insul-
tos racistas, bem como qualquer forma de 
violência, não devem ocorrer”.

“O futebol nos dá essa possibilidade 
de bem dialogar com as crianças sobre o 
racismo e pode, sim, ser um mecanismo 
para combater tal prática”, enfatizou.
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MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ 63.089.825/0001-44

1 Contexto operacional
  A Mitra Arquidiocesana de São Paulo, também conhecida por Mitra de São Paulo, 

de caráter religioso, educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, de-
signada canonicamente “Arquidiocese de São Paulo” fundada e constituída pelo 
Papa Bento XIV, em 06 de dezembro de 1745, pela Bula “Candor Lucis aetamae”, 
como circunscrição da Igreja Católica Apostólica Romana e inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 63.089.825/0001-44.

  A Mitra Arquidiocesana de São Paulo, como instituição eclesiástica, entidade civil 
beneficente, tem por escopo realização de atividades religiosas, educacionais, 
culturais e de assistência social, inclusive de assistência à saúde, e nesta condi-
ção integra, abrange e representa sob sua personalidade jurídica, as paróquias, 
freguesias, templos católicos, confrarias, irmandades, devoções, invocações, cú-
ria arquidiocesana e órgãos de administração eclesial, detendo em consequência, 
a titularidade de todos os bens e direitos de uso e serventia que lhe são próprios, 
dentro dos limites territoriais da Arquidiocese de São Paulo e submetidos à auto-
ridade canônica do Arcebispo Metropolitano.

  Atualmente a Mitra Arquidiocesana de São Paulo compreende cerca de 480 uni-
dades das quais podemos citar 302 paróquias e suas comunidades distribuídas 
dentro do território.

1.1 Impactos do COVID-19 (Coronavírus)
  Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

estado de emergência global em razão da disseminação da COVID-19.
  Em 11 de março de 2020, ela declarou a COVID-19 como um surto pandêmico. 

Desde março de 2020 até 31 de dezembro de 2020, as autoridades governa-
mentais de várias jurisdições impuseram confinamento ou outras restrições para 
conter o vírus, ocasionando a suspensão ou redução de atividades de empresas 
em diversos setores da economia. O impacto final na economia global e nos mer-
cados financeiros é esperado com retração dos Produtos Internos Brutos - PIB 
das maiorias dos países, incluindo o Brasil.

  A Administração promoveu a implantação de protocolos de segurança, o distan-
ciamento social, o uso obrigatório de máscaras, a distribuição de álcool gel em 
todos os ambientes e a implementação de alterações nas rotinas de trabalho, com 
tele serviço etc, visando a segurança de seus colaboradores e a manutenção de 
suas operações.

  Diante dos desafios promovidos pela pandemia, a Mitra apresentou diminuição 
de suas receitas, comparadas ao exercício de 2019. As receitas com festividades 
reduziram em 72,58%, R$8.582 em 2020 (R$31.297 em 2019) e as Receitas com 
donativos e contribuições reduziram em 11,84%, R$111.120 em 2020 (R$126,041 
em 2019). Todavia, ações de austeridade e controle de custos foram tomadas 
para que houvesse o equilíbrio financeiro, resultando em reduções significativas 
nas rubricas de “Despesas com salários, férias e encargos sociais”, “Despesas 
com serviços”, “Despesas com pastorais”, conforme demonstrado nas notas expli-
cativas 21, 22 e 24. O conjunto dessas ações possibilitou que a Mitra apresentas-
se superávit do exercício de 2020 e acumulasse recursos financeiros, mantendo 
sua boa liquidez.

  As perspectivas para 2021 ainda são incertas, não havendo estimativa concreta 
para o término da pandemia em curso, tampouco a retomada normal das ativida-
des. A Administração considera que tem gerido de forma adequada os recursos 
existentes, minimizando os impactos financeiros, e que dispõem de liquidez e 
apoio da comunidade católica para enfrentar eventuais agravamentos que podem 
ocorrer nos próximos meses.

2 Base de Preparação
2.1  Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS  

e às normas do CPC)
  As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas con-

tábeis adotadas no Brasil. 
2.2 Base de mensuração
  As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 

exceção pelos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
  Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 

funcional da Mitra. Todas as informações financeiras apresentadas em reais fo-
ram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos
  A preparação das demonstrações financeiras da Mitra Arquidiocesana de São 

Paulo requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premis-
sas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demons-
trações financeiras. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhe-
cidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados.

  As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que 
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
estão incluídos nas seguintes notas explicativas: 

	 •	Determinação	da	vida	útil	do	ativo	imobilizado.
  O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem 

divergir dessas estimativas.

3 Principais políticas contábeis
  As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de manei-

ra consistente aos períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.
3.1 Transações em moeda estrangeira
  Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas 

funcionais da Mitra pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data.  O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por 
juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda 
estrangeira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. 

3.2	 Instrumentos	financeiros
	 Ativos	financeiros	não	derivativos
  A Mitra reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 

originados.  Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação na qual a Mitra se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento.

  A Mitra não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Mitra transfere os direitos ao re-
cebimento dos fluxos de caixa contratuais dele em uma transação no qual es-
sencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Mitra nos ativos 
financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

  Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Mitra tenha o direito legal de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

  A Mitra tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros re-
gistrados pelo valor justo por meio do resultado e recebíveis.

	 Ativos	financeiros	registrados	pelo	valor	justo	por	meio	do	resultado
  Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 

classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no mo-
mento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se, e somente se a Mitra gerencia tais investimentos 
e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Mitra. Os 
custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resul-
tado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos 
são reconhecidas no resultado do exercício.

	 Recebíveis
  Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não 

são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do 
método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa e outros cré-
ditos.

	 Caixa	e	equivalentes	de	caixa
  Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movi-

mento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos 
a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de 
alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.

3.3	 Passivos	financeiros	não	derivativos
  A Mitra reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente 

na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Mitra se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. A Mitra baixa um passivo financeiro 
quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

  A Mitra tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, dife-
renças salariais e outras contas a pagar.

  Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, es-
ses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos.

	 Instrumentos	financeiros	derivativos
  A Mitra não possuía em 31 de dezembro de 2020 e 2019 nenhuma operação com 

instrumentos financeiros derivativos, incluindo operações de hedge.
3.4	 Contas	a	receber
 Representam basicamente operações ocorridas no Cemitério Gethsêmani.
  O reconhecimento do ajuste para créditos duvidosos foi constituído em montante 

considerado suficiente pela Administração para fazer face, a eventuais perdas na 
realização destes ativos e é calculada levando-se em consideração os índices 
históricos de recuperação em suas diversas modalidades. Estes índices são revi-
sados anualmente buscando uma melhor estimativa para a mensuração desses 
valores.

3.5 Passivo circulante e não circulante
  Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhe-

cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data de levantamento do ba-
lanço patrimonial.

3.6 Provisões
  Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Mitra possui uma 

obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas, de escritórios 
jurídicos independentes, do risco envolvido.

3.7	 Imobilizado
	 Reconhecimento	e	mensuração	
  Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru-

ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperá-
vel (impairment) acumulada.

  Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela com-
paração entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil líquido 
do imobilizado e são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no 
resultado.

 Depreciação
  As vidas úteis estimadas para os períodos corrente e comparativo são as seguin-

tes:
 Imóveis ...................................................................  25 anos
 Móveis e utensílios .................................................  10 anos
 Computadores periféricos de informática ...............  5 anos
 Máquinas e equipamentos......................................  10 anos
 Instalações..............................................................  10 anos
 Ferramentas ...........................................................  10 anos
 Veículos ..................................................................  5 anos
 Outras imobilizações ..............................................  10 anos
  Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a 

cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos 
como mudança de estimativas contábeis. 

3.8	 CEPAC	(Certificado	de	Potencial	Adicional	Construtivo)
  Este direito é um título ao portador e pode ser comercializado no chamado “mer-

cado secundário”, e atende a premissa de expectativa de geração de benefício 
econômico para a Mitra. O valor apresentado nas demonstrações financeiras indi-
ca a expectativa da Administração da Mitra quanto à sua realização, em conjunto 
com os esforços de negociação deste título para o qual, quando efetivamente 
negociado, prevalecerá o valor de mercado na data de cada negociação.

3.9	 Receitas	e	despesas	financeiras
  As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras 

e juros sobre contas a receber. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos.

  As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, des-
pesas com juros e multas sobre passivos em abertos. Custos de empréstimo que 
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos, 
além dos encargos financeiros incidentes sobre tributos parcelados junto ao Go-
verno.

3.10 Ajuste por equívoco em caixa e equivalente de caixas
  Em decorrência de determinadas retificações de erros, a Mitra efetuou ajustes 

retrospectivos. Como consequência, as demonstrações financeiras referentes aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 foram retificadas, conforme previs-
to na Resolução no 1.179/09 do Conselho Federal de Contabilidade e Políticas 
Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro (NBC TG 23 (R2)), 

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo  Nota 31/12/2020 01/01/2020  31/12/2019
     (Reapresentado)  
Circulante           
 Caixa e equivalentes de caixa  4 10.399 5.851 10.773 
 Aplicações financeiras vinculadas  5 93.014 95.361 95.361 
 Contas a receber  6    2.131 5.567    5.567 
 Adiantamentos a funcionários            16 262       262 
 Adiantamentos a fornecedores         7    2.547 2.546    2.546 
 Empréstimos concedidos         8    8.964 8.912    8.912 
 Despesas antecipadas              -       58          58 
 Outros ativos           607       612         612 
Total circulante     117.678   119.169   124.091 
Não circulante          
 Contas a receber longo prazo  6            3       14          14 
 Empréstimos concedidos  8       679     643       643 
 Depósitos judiciais     8 -             - 
 Título Público a receber - Municipal  9    1.966 1.865    1.865 
 CEPAC - Certif.Potencial Adic.Construtivo 10    5.483   13.980 13.980 
 Investimentos        1.468   1.468      1.468 
      9.607   17.970   17.970
Imobilizado  11 109.887 106.259 106.259 
Intangível  12       406     444       444 
Propriedades para investimentos  13   33.560   33.560   33.560 
Total não circulante     153.460   158.233   158.233 
Total do ativo     271.138   277.402   282.324 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido  Nota 31/12/2020 01/01/2020  31/12/2019
     (Reapresentado)  
Circulante           
 Fornecedores  14 2.800 6.128 6.128 
 Salários, férias e encargos sociais a pagar 15 3.438 3.761 3.761 
 Obrigações tributárias a recolher  16 225 329 329 
 Tributos parcelados  17 203 197 197 
 Empréstimos e financiamentos  - 86 2.503 2.503 
 Repasses de coletas a pagar  18 5.934 7.056    7.056 
 Outras contas a pagar  -   2.540   1.448   1.448 
Total circulante     15.226   21.422   21.422 

Não circulante          
Tributos parcelados  17   694   854   854 
Total não circulante       694   854   854

Patrimônio líquido  19  
 Ajuste de avaliação patrimonial   21.603 21.603 21.603 
 Superávit acumulado   232.722 232.630 237.552 
 Títulos públicos     893   893   893 
Total do patrimônio líquido            255.218   255.126    260.048

Total do passivo e do patrimônio líquido     271.138   277.402   282.324 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

   Nota 2020 2019
Receita	operacional	bruta
 Receitas com serviços religiosos   19.061 24.993
 Receitas com produtos religiosos   3.759   6.369
 Receitas com festividades   8.582 31.297
 Receitas com locação      17.684 21.377
 Receitas com donativos e contribuições   111.120 126.041
 Receitas com cemitério   4.622   5.072
 Outras receitas         492     1.284
Receita operacional líquida  20   165.320   216.433
(Despesas) / receitas operacionais    
 Despesas com salários, férias e encargos sociais 21 (77.001) (89.867)
 Despesas com serviços  22 (16.870) (29.295)
 Despesas paroquiais  23    (9.451) (12.461)
 Despesas com pastorais  24 (33.561) (50.247)
 Despesas com água, luz, correios, telefone e gás 25    (8.179) (10.249)
 Despesas com expediente  26    (6.383) (10.030)
 Despesas com locações  27    (2.187)    (2.438)
 Despesas com manutenção  28 (12.281) (16.735)
 Despesas com viagens e estadias    (114)       (303)
 Outras despesas administrativas  29    (1.425)    (1.299)
 Despesas com depreciações e amortizações      (7.904)    (7.123)
 Provisões para processos e créditos de liquidação   (239)          (40)
 Despesas com o cemitério       (48)          (35)
 Outras despesas  30          (73)            (8)
 Outras receitas  30        8.797   15.879
        (166.919)   (214.251)
Superávit	operacional	antes	do	resultado	financeiro		 		    (1.599)        2.182
 Receitas financeiras  31      3.293 11.177
 Despesas financeiras  31      (1.602)      (1.899)
      1.691     9.278
Superávit do exercício            92   11.460

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

    2020 2019
Superávit do exercício     92   11.460
Superávit	abrangente	total	do	exercício     92   11.460

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

	 Nota		 	 	Patrimônio		 Ajuste	de	 Títulos	públicos	 Superávit	 Total
     social   avaliação  (precatórios) acumulado
        patrimonial         
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2018	 			 		 -   21.603   893   226.092   248.588 
Superávit do exercício       -   -   -   11.460   11.460 
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2019	 			 		 -   21.603   893   237.552   260.048 
Ajuste por equivoco em caixa e equivalente de caixa 3.10      -   -   -   (4.922)   (4.922)
Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2020       -   21.603   893   232.630   255.126 
Superávit do exercício       -   -   -   92   92
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2020	 			 		 -   21.603   893   232.722   255.218 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

   2020 2019
      (Reapresentado) 
Fluxo de caixa das atividades operacionais    18.698   (43.700)
 Lucro líquido  92   11.460 
 Mais: Despesas com depreciações e amortizações  7.904     7.123 
 Mais: Provisões para processos e créditos  
 de liquidação    239             40 
 Lucro ajustado    8.235     18.623 
Outros	recebimentos	(pagamentos):
 Recebimento parte do CEPAC - Certificado  
 Potencial Adicional Construtivo  11.278        733 
 Pagamentos de obrigações sociais e trabalhistas  (20.681) (20.634)
 Pagamentos a fornecedores de materiais e  
 serviços e outras contas a pagar  (175.519) (238.552)
 Pagamentos de obrigações, impostos,  
 taxas e tributos  (1.433)     (1.529)
 Variação (aumento/diminuição) contas de ativos  3.125 (71.098)
 Variação (aumento/diminuição) contas de passivos    193.693    268.757 
Fluxo de caixa das atividade de investimento    (11.733)       (7.384)
 Aquisição de imobilizado  (12.510)     (8.667)
 Diminuição/Aumento em outras  atividade de investimento       777       1.283 
Fluxo	de	caixa	das	atividade	de	financiamento	 		 (2.417)       (2.081)
 Empréstimos e financiamentos  511        329 
 Diminuição/Aumento em outras atividades de financiamento    (2.928)       (2.410)
Aumento/Diminuição líquido de caixa    4.548   (53.165)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período  5.851   59.016 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período    10.399       5.851 
Variação do caixa e equivalentes de caixa    4.548   (53.165)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
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MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
refletindo os ajustes para fins de comparabilidade entre os exercícios sociais apre-
sentados, a seguir apresentamos conciliação da quantificação dos efeitos sobre 
as demonstrações financeiras.

                                31/12/2019   
  Saldos originais   Ajustes  	Saldos	finais
Ativo      
Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa  10.773       (4.922) 5.851
Outros ativos  113.318                -  113.318
Total circulante  124.091 (4.922) 119.169  
Não circulante      
Ativo não circulante  158.233                -  158.233
Total não circulante  158.233                -  158.233
Total ativo  282.324      (4.922) 277.402
                                31/12/2019  
  Saldos originais   Ajustes  	Saldos	finais
Passivo      
Circulante      
Passivo circulante        21.422                 -        21.422 
Total circulante       21.422                 -       21.422 
Não circulante      
Passivo não circulante             854                 -             854 
Total não circulante            854                 -            854 
 Patrimônio líquido      
Ajuste de avaliação patrimonial        21.603                 -        21.603 
Superávit acumulado       237.552         (4.922)      232.630 
Títulos públicos             893                 -             893 
Total patrimônio líquido  260.048       (4.922)    255.126
Total do passivo e do  
patrimônio líquido     282.324       (4.922)    277.402 

  Após o encerramento do exercício de 2019 e conciliações contábeis realizadas 
em 2020, foram identificados erros nos registros contábeis ocorridos em 2019 
com relação a aplicações financeiras, as mesmas foram regularizadas em 2020.

4  Caixa e equivalentes de caixa
   2020   2019
Caixa matriz e filiais   3.422 5.086
Bancos conta movimento  6.977   765
   10.399   5.851
  As disponibilidades da instituição ficam sob a responsabilidade da Matriz e de 

suas filiais (paróquias, regiões episcopais, seminários, cemitério entre outros). 

5	 Aplicações	financeiras	vinculadas
   2020   2019
Aplicações financeiras vinculadas  93.014   95.361
   93.014   95.361
  As aplicações financeiras de curto prazo referem-se, substancialmente, aos fun-

dos de renda fixa e são remunerados a taxas praticadas pelo mercado. Existem 
ainda aplicações em certificados de depósitos bancários remunerados a taxas 
que variam entre 92% a 98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 

6 Contas a receber
   2020   2019
Clientes (produtos religiosos)  817 817
Clientes (locações)  198 198
Cheques devolvidos  479 471
Cartões de crédito  256 634
Outros valores a receber (a)  384   3461
   2.134   5.581
Classificados como:  
Circulante  2.131 5.567
    Não circulante  3 14
 (a)   Outros valores a receber, trata-se das parcelas a receber em 2020 do CEPAC 

- CERTIF. POTENCIAL ADIC.CONSTRUTIVO, os demais valores compreen-
dem basicamente a operações ocorridas nas demais filiais.

7 Adiantamento a fornecedores
   2020   2019
Fornecedores de material (adiantamento)  49 47
Fornecedores de serviço (adiantamento)  2.498   2.499
   2.547   2.546
 Pagamento antecipado na aquisição de bens ou serviços para recebimento futuro.

8 Empréstimos concedidos
   2020   2019
Empréstimos concedidos (curto prazo)  8.964   8.912
Empréstimos concedidos (longo prazo)  679   643
   9.643   9.555
  Referem-se aos empréstimos realizados para atender às necessidades gerais da 

Mitra Arquidiocesana, suas paróquias, regiões, etc.

9 Título Público a receber – Municipal
   2020   2019
Título Público a receber - Municipal  1.966   1.865
   1.966   1.865
  Refere-se à execução contra a Municipalidade de São Paulo, autos processuais 

nº 20251/05 em tramitação na Vara de execuções contra a Fazenda Pública, se-
tor Municipal, do Fórum da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, por 
sua vez decorrente da ação de desapropriação nº 053.77.131437-9. A atualização 
monetária do valor ocorre de acordo com o INPC (IBGE), índice do Tribunal de 
Justiça de São Paulo destinado às desapropriações.

10	 CEPAC	–	Certificado	de	Potencial	Adicional	Construtivo
   2020   2019
CEPAC - Certif.Potencial Adic.Construtivo  5.483   13.980
   5.483   13.980
  Em 15 de Setembro de 2015, a Mitra obteve Declaração de Potencial Construtivo 

Passível de Transferência SMDU/DEUSO 0099/15, conforme publicação no Diá-
rio Oficial da Cidade de São Paulo. O diretor do Departamento do Uso do Solo - 
DEUSO da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, nos termos 
do que dispõem os artigos 122 a 132 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, 
declarou que o imóvel situado na Avenida Nazaré, 993, Distrito do Ipiranga, São 
Paulo/SP, registrado no 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital e tombado 
pela Resolução nº 05/2007 e 06/2007 do Conpresp, dispõe de 35.011,40m2 (trinta 
e cinco mil, onze metros e quarenta decímetros quadrados) de potencial constru-
tivo passível de transferência, originado sem a doação de terreno.

  Cada CEPAC equivale a determinado valor de m² para utilização em área adi-
cional de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um terreno ou 
projeto. Este valor mobiliário é um título ao portador e pode ser comercializado no 
chamado “mercado secundário”, e atende à premissa de expectativa de geração 
de benefício econômico para a Mitra. O recebimento deste direito foi reconhecido 
como receita na demonstração do resultado do exercício.

CEPAC - Ativo não circulante  Em R$ mil   Em m2 
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2017	  36.708   35.011,40
  Venda CEPAC em 13/08/2018   (2.668)  (4.915,38)
  Deságio pela venda 13/08/2018     (2.486)                   -   
  Atualização CEPAC- valor de mercado  (15.212)                   -   
  Venda CEPAC em 10/08/2018    (1.412)   (2.600,32)
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2018		  14.930   27.495,70
  Venda CEPAC em 16/12/2019     (3.665) (5.710,43)
  Ágio pela venda 16/12/2019   564  -   
  Atualização CEPAC- valor de mercado  2.151   -   
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2019	  13.980   21.785,27
  Venda CEPAC em 13/07/2020     (7.668)   (11.698,93)
  Ágio pela venda  13/07/2020   161  -   
  Atualização CEPAC- valor de mercado  139 -   
  Venda CEPAC em 19/10/2020    (1.130) (1.723,57)
  Ágio pela venda 19/10/2020  0 -   
  Atualização CEPAC- valor de mercado  1     -   
Saldo	em	31	de	dezembro	de	2020	  5.483     8.362,77
  Em 13 de agosto de 2018 houve a negociação de 4.915,38 metros quadrado do 

CEPAC ao preço de R$ 542,79, totalizando R$ 2.668 recebido até o encerramento 
do exercício. Como o valor do metro quadrado era inferior ao M2 registrado na 
contabilidade, esta operação gerou um deságio de -R$ 2.486. Os valores registra-

dos na contabilidade foram atualizados ao valor unitário do M2 da venda, ou seja, 
a atualização do CEPAC ao valor de mercado resultou em uma variação negativa 
de –R$ 15.212. Em 10/08/2018 houve a negociação de 2.600,32 metros quadrado 
do CEPAC pelo preço de R$ 582,42 o M2, a venda totalizou R$ 1.412 de recurso 
para instituição. 

  Em 16/12/2019 foi negociado 5.710,43 metros quadrado do CEPAC pelo preço de 
R$ 543,01 o M2, o valor da venda resultou em R$ 3.664. Os valores registrados 
na contabilidade foram atualizados ao valor unitário do M2 da venda, ou seja, a 
atualização do CEPAC ao valor de mercado resultou em uma variação positiva R$ 
2.151. O saldo em 2019 do CEPAC é de R$ 13.980 e 21.785,27 M2.

  Em 13/07/2020 foi negociado 11.698,93 metros quadrado do CEPAC pelo preço 
de R$ 641,70 o M2, o valor da venda resultou em R$ 7.668.000,00. Os valores 
registrados na contabilidade foram atualizados ao valor unitário do M2 da venda, 
ou seja, a atualização do CEPAC ao valor de mercado resultou em uma variação 
positiva R$ 138.602,13. 

  Em 19/10/2020 foi negociado 1.723,57 metros quadrado do CEPAC pelo preço 
de R$ 655,44 o M2, o valor da venda resultou em R$ 1.130.000,00. Os valores 
registrados na contabilidade foram atualizados ao valor unitário do M2 da venda, 
ou seja, a atualização do CEPAC ao valor de mercado resultou em uma varia-
ção positiva R$ 1.433,40. O saldo em 2020 do CEPAC é de R$ 5.482.765,49 e 
8.362,77 M2.

11 Imobilizado
	 (a)	Composição	do	saldo
          2020   2019
    Custo Depreciação Custo Custo
            Líquido   Líquido
Terrenos   5.239                 -    5.239 2.639
Prédios e edificações   60.156          (6.758) 53.398 53.388
Moveis e utensílios   21.960          (9.759) 12.201 12.039
Computadores e periféricos de informática 5.610          (4.761) 849 917
Máquinas e equipamentos   10.638          (4.762) 5.876 5.871
Instalações   6.097          (4.794) 1.303 1.769
Ferramentas   30                 (7) 23 17
Veículos   15.945         (14.098) 1.847 2.613
Imagens   718             (328) 390 404
Esculturas   531             (181) 350 294
Quadros   152               (67) 85 90
Biblioteca/videoteca   390             (273) 117 156
Construções em andamento   822                 - 822 609
Outras imobilizações não espec. anterior. 2.721          (1.744) 977 977
Benfeitorias imóveis próprios   28.583          (3.042) 25.541 23.530
Bens em aquisição (Leasing)   7                 - 7 9
Bens em aquisição (Consorcio)     862   -   862   937
      160.461   (50.574)    109.887   106.259
	 (b)	Movimentação	dos	custos	e	das	depreciações	acumuladas
Custo   31/12/2019   Adições   Baixas 31/12/2020
Terrenos   2.639 2.624 (24) 5.239 
Prédios e edificações   57.807       2.349 - 60.156 
Moveis e utensílios   21.099 936  (75) 21.960 
Computadores e periféricos de informática  5.350          267 (7) 5.610 
Máquinas e equipamentos   9.608       1.054 (24) 10.638 
Instalações   5.962          135           -  6.097
Ferramentas   21 12 (3) 30 
Veículos   15.283 1.249 (587) 15.945 
Imagens   663 83 (28) 718 
Esculturas   426 128 (23) 531 
Quadros   142 20 (10) 152 
Biblioteca/Videoteca   390 -  - 390 
Construções em Andamento   609 213 - 822 
Outras Imobilizações não Espec. Anterior. 2.578 157 (14) 2.721 
Benfeitorias imóveis próprios   25.489  3.281 (187) 28.583 
Bens em Aquisição (Leasing)   9 -  (2) 7 
Bens em Aquisição (Consorcio)   937   32   (107)   862 
Total   149.012   12.540   (1.091)   160.461

Depreciação   31/12/2019   Adições   Baixas 31/12/2020
Prédios e edificações   (4.419)  (2.339) - (6.758)
Moveis e Utensílios   (9.060) (699)           - (9.759)
Computadores e Periféricos de Informatica  (4.433) (328) - (4.761)
Máquinas e Equipamentos   (3.737) (1.025)  - (4.762)
Instalações   (4.193) (601) - (4.794)
Ferramentas   (4) (3)  - (7)
Veículos   (12.670) (1.428) - (14.098)
Imagens   (259) (69) - (328)
Esculturas   (132) (49) - (181)
Quadros   (52) (15) -  (67)
Biblioteca/Videoteca   (234) (39) - (273)
Outras Imobilizações não Espec. Anterior. (1.601) (143) - (1.744)
Benfeitorias em imóveis próprios   (1.959)   (1.083)    -   (3.042)
Total   (42.753)   (7.821)    -   (50.574)
Total líquido   106.259   4.719   (1.091)   109.887
  Compreendem os ativos da Instituição. Esses bens estão reconhecidos pelo custo 

de aquisição sendo deduzidas as depreciações.
12 Intangível
(a)	 Composição	do	saldo
          2020   2019
    Custo Amorti- Custo  Custo
      	 zação   Líquido   Líquido
Software   253 (92) 161 150 
Outros Intangíveis   490   (245)   245   294 
Total   743   (337)   406   444 
(b)	Movimentação	dos	custos	e	das	amortizações	acumuladas
Custo   31/12/2019   Adições   Baixas 31/12/2020
Software   218 45 (10) 253 
Outros Intangíveis   490   -   -   490 
Total   708   45   (10)   743 

Amortização	   31/12/2019   Adições   Baixas 31/12/2020
Software   (68) (24) - (92)
Outros Intangíveis   (196)   (49)   -   (245)
Total   (264)   (73)   -   (337)
Total líquido   444    (28)   (10)   406 

13 Propriedades para investimentos
9	 Saldo	de	31	de	dezembro	de	2017 ......................     -
 Registro contábil do imóvel valor venal ..................     21.894
 Atualização do imóvel ao valor de mercado ...........      11.666
	 Saldo	de	31	de	dezembro	de	2018 ......................     33.560
 Atualização do imóvel ao valor de mercado ...........     -
	 Saldo	de	31	de	dezembro	de	2019 ......................   33.560
 Atualização do imóvel ao valor de mercado ...........   -
	 Saldo	de	31	de	dezembro	de	2020 ......................   33.560

 Detalhamento
 Terreno – Avenida Nazaré, 1.139  ..........................   7.353
 Prédio – Avenida Nazaré, 1.139 .............................   26.207

14 Fornecedores
   2020   2019
Fornecedores de materiais          15   896 
Fornecedores de serviços     2.746   5.208 
Autônomos a pagar          39   24 
   2.800   6.128 
 Referem-se aos fornecedores de materiais, serviços e autônomos.
  A Mitra está implementando um sistema ERP, em 2019 foi concluída a implanta-

ção do módulo financeiro, o que possibilitou uma melhoria nos registros contábeis 
dos títulos a pagar que são oriundos de Notas Fiscais. A variação é decorrente da 
melhora nos controles e registros dos títulos a pagar.

15 Salários, férias e encargos sociais a pagar
   2020   2019
 
Salários, férias e outras obrigações a pagar  618 733
INSS, FGTS e PIS  1.566 1.701
Previsões de férias  1.254   1.327
   3.438   3.761
  Referem-se basicamente às obrigações trabalhistas junto aos funcionários da Ins-

tituição.

16 Obrigações tributárias a recolher
   2020   2019
IRRF   97 149
PIS/COFINS/CSLL  83 91
ISS   45 88
Outras obrigações  0   1
   225   329

17 Tributos parcelados
   2020   2019
PPI municipal (i)  897 1.051
Total  897   1.051
Circulante  203   197
Não circulante  694   854
 (i)  PPI Municipal – A Mitra Arquidiocesana de São Paulo aderiu ao PPI (Programa 

de Parcelamento Incentivado) da Prefeitura do Município de São Paulo em Abril 
de 2015, em que o saldo foi dividido em 120 parcelas corrigidas mensalmente 
pela taxa Selic. Em 31 de dezembro de 2020, restavam 53 parcelas a pagar, 
compostas da seguinte forma:

   2020
 Pagamento estimado em 2021(circulante)  203
 Pagamento estimado em 2022(não circulante)  203
 Pagamento estimado em 2023(não circulante)  203
 Pagamento estimado em 2024(não circulante)  203
 Pagamento estimado em após 2025(não circulante)  85
   897

18 Repasses de coletas a pagar
   2020   2019
Repasses de coletar a pagar  5.934   7.056
   5.934   7.056
  Refere-se a valores coletados para repassar à obras sociais (repasses para obras 

no Brasil e exterior)

19 Patrimônio líquido 
   2020   2019
Ajuste de avaliação patrimonial  21.603 21.603
Superávit acumulado   232.722 232.630
Títulos públicos (i)  893   893
   255.218   255.126
  O Patrimônio líquido é composto de todas as doações de bens, bem como dos 

superávits gerados ao longo dos exercícios sociais. Destacamos que as receitas, 
decorrentes de doações e contribuições para custeio, recebidas pela Mitra são 
empregadas integralmente nos seus objetivos sociais. 

 (i)  O valor registrado em títulos públicos, conforme mencionado na nota explicati-
va nº 9, refere-se à execução contra a Municipalidade de São Paulo decorrente 
da ação de desapropriação.

20 Receitas operacionais líquida
   2020   2019
Receitas	com	donativos	e	contribuições	 		 		 	
 Dízimos paroquiais   54.392 57.167 
   Coletas de missa  16.231 37.794 
   Donativos  39.873 30.122 
   Dízimos sacerdotais  624   958 
   111.120   126.041
Receitas com serviços      
 Taxas paroquiais  12.362 13.534 
 Casamentos  2.232 4.729 
 Batizados  919 2.241 
 Esportulas de missas  1.242 2.006
 Cursos  884 1.217 
 Outros serviços  1.422   1.266 
     19.061   24.993
Receitas com produtos religiosos      
 Velas, vinhos e hóstias  1.513 2.797 
 Livros e periódicos  323 729 
 Imagens, santinhos, crucifixos e terços  1.923   2.843 
     3.759   6.369
Receitas com festividades      
Festividades e promoções  7.378 14.426 
 Quermesses  929 16.871 
 Eventos  275    -   
     8.582   31.297
Receitas com locação      
Aluguel de imóveis  15.939 18.656 
 Aluguel de espaços físicos  2.808 3.679 
 Repasse/abatimento de aluguel de imóveis  (1.063)   (958)
     17.684   21.377
Receitas com cemitério (i)      
Concessão de uso de jazigos e gavetas  2.311 2.477 
  Receita de manutenção  1.787 1.669 
  Receita de velório     492    654 
  Receita de sepultamento     228    194 
  Receita de lapides     117    116 
  Outras receitas do cemitério     277    316 
  Participação do incorporador do cemitério    (590)    (354)
     4.622   5.072
Outras receitas      
 Folhetos     348    829 
   Hospedagem       80    241 
   Estacionamento       63    187 
   Outros        1       27 
     492   1.284
Receitas operacional líquida   165.320   216.433
 As receitas auferidas são revertidas para os objetivos sociais da Instituição.
 (i) Referem-se a receitas do Cemitério Gethsêmani em suas operações.

21 Despesas com pessoal
   2020   2019
Desp. c/salários e ordenados  (24.876) (27.166)
Desp. c/côngruas e verbas de representação  (17.951) (22.970)
Desp. c/INSS, FGTS e PIS  (14.607) (15.835)
Desp. c/assistência médica e odontológica  (10.942) (14.392)
Desp. c/férias e 13º salário    (4.679)   (4.978)
Desp. c/cesta básica e vale refeição    (1.723)   (2.069)
Desp. c/rescisões contratuais    (1.386)   (1.416)
Desp. c/vale transporte       (450)     (573)
Outros benefícios sociais       (145)     (160)
Desp. c/seguro de vida       (225)     (264)
Desp. c/auxílio creche          (1)       (12)
Desp. c/treinamento de pessoal        (16)         (32)
   (77.001)   (89.867)
Refere-se a despesas e  gastos com pessoal da instituição.

22 Despesas com serviços 
   2020   2019
Desp. c/serv. construção civil e reformas    (3.771) (14.034)
Desp. c/serv. autônomos    (4.260)   (5.596)
Desp. c/serv. segurança patrimonial    (4.181)   (3.828)
Desp. c/serv. limpeza patrimonial    (1.473)   (1.951)
Desp. c/serv. assessoria e consultoria    (2.241)   (2.644)
Desp. c/serv. comunicação       (312)     (476)
Desp. c/Serv. estagiários        (75)       (85)
Desp. c/serv. representação        (45)       (80)
Outras despesas com serviços       (512)       (601)
   (16.870)     (29.295)
 
23 Despesas paroquiais
   2020   2019
Desp. c/alimentação e refeição    (4.997)   (7.057)
Desp. c/higiene e limpeza    (1.414)   (1.887)
Desp. c/serviços médicos       (395)     (613)
Desp. c/medicamentos e mat. hospitalares       (950)     (704)
Desp. c/roupas e paramentos       (258)     (469)
Desp. c/utilidades copa e cozinha       (334)     (725)
Desp. c/utilidades cama e banho       (101)     (289)
Outras despesas paroquiais    (1.002)       (717)
     (9.451)   (12.461)
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24 Despesas pastorais
   2020   2019
Desp. c/donativos e contribuições    (9.662) (10.174)
Desp. c/taxas para região episcopal  (13.051) (14.199)
Desp. c/ quermesse    (204)   (5.165)
Desp. c/velas, vinhos e hóstias    (1.615)   (2.719)
Desp. c/confecções, impressões e cartazes    (1.339)   (3.133)
Desp. c/verba pastoral    (1.123)   (2.104)
Desp. c/espórtulas de missas pagas       (918)   (2.026)
Desp. c/materiais para as pastorais       (613)   (1.366)
Desp. c/ornamentações       (989)   (1.589)
Desp. c/cursos/encontros e retiros       (590)   (1.694)
Desp. c/material de escritório       (486)     (864)
Desp. c/livros       (826)   (1.303)
Desp. c/imagens, santinhos e terços       (629)   (1.101)
Desp. c/alfaias e medalhas       (313)     (506)
Desp. c/condução e transportes        (65)     (180)
Desp. c/processos/custas judiciais       (138)     (188)
Desp. c/cartório/xerox          (6)       (25)
Outras despesas pastorais  (994)     (1.911)
   (33.561)   (50.247)

25 Despesas com água, luz, correios, telefone e gás
   2020   2019
Desp. c/energia elétrica    (3.624)   (4.538)
Desp. c/água e esgotos    (2.766)   (3.543)
Desp. c/telecomunicações    (1.209)   (1.314)
Desp. c/correios e malotes       (265)     (374)
Desp. c/gás      (315)       (480)
     (8.179)   (10.249)

26 Despesas com expediente
   2020   2019
Desp. c/bens de natureza permanente    (1.372)   (2.423)
Desp. c/combustíveis e lubrificantes       (833)   (1.158)
Desp. c/internet, tv. a cabo    (1.028)     (991)
Desp. c/assinat.de jornais e revistas       (408)     (657)
Desp. c/eventos       (567)   (1.753)
Desp. c/seguros patrimoniais/veículos       (629)     (794)
Desp. c/brindes e presentes       (193)     (287)
Desp. c/contribuição a entidades de classe        (82)       (86)
Desp. c/refeições       (137)     (161)
Desp. c/transporte público e taxi        (62)     (108)
Desp. c/estacionamento        (51)     (112)
Desp. c/materiais de informática       (239)     (320)
Desp. c/pedágio        (38)       (53)
Desp. c/uniformes       (153)     (226)
Outras despesas com expediente      (591)       (901)
     (6.383)   (10.030)

27 Despesas com locações
   2020   2019
Desp. c/condomínio  (762)  (773)
Desp. c/locações de imóveis  (1.012) (1.060)
Desp. c/locações de máquinas e equipamentos  (348)     (390)
Desp. c/locação de veículos          (9)     (138)
Desp. c/locações de móveis e utensílios        (10)       (40)
Desp. c/locação e cessão de espaço        (46)         (37)
     (2.187)     (2.438)
    
28 Despesas com manutenção
   2020   2019
Desp. c/manut.de imóveis(consertos/reparos)    (6.586)   (9.236)
Desp. c/manutenção de máquinas e equipamentos    (2.208)   (3.828)
Desp. c/manutenção de sistemas    (2.336)   (2.400)
Desp. c/manutenção de veículos       (633)     (912)
Desp. c/manutenção de moveis e utensílios       (518)       (359)
   (12.281)   (16.735)

29 Outras despesas administrativas
   2020   2019
Desp. c/IPTU       (192)     (226)
Desp. c/taxas municipais/estaduais diversas       (593)     (510)
Desp. legais, judiciais, custas e emolumentos       (287)     (263)
Desp. c/seguro obrigatório de veículos        (22)       (31)
Desp. c/multas por infração a legislação       (199)     (118)
Desp. c/IPVA        (78)       (90)
Desp. c/licenciamentos de veículos        (54)         (61)
     (1.425)     (1.299)

30 Outras receitas e outras despesas
   2020   2019
Total de outras receitas (i)     8.797    15.879 
Total de outras despesas (ii)        (73)           (8)
Resultado (outras receitas e despesas)       8.724      15.871 
   2020   2019
Outras	receitas:	(i)
Receitas c/ganhos na alienação de bens        5       2 
Recuperação despesas diversas  5.848 6.630 
Atualização do valor justo – CEPAC (a)     301 2.714 
Outras receitas operacionais  2.643   6.533 
      8.797   15.879 
  (a)  O CEPAC – Certificado de Potencial Adicional Construtivo, estava registrado 

na contabilidade ao valor de R$ 543,01 M2, a operação de venda de parte do 
CEPAC em 2019, ao valor de R$ 641,70 M2, causou a necessidade de reco-
nhecermos um ágio de R$ 98,69 por M2, o que totalizou o ágio de R$ 2.714. 

   2020   2019
Outras	despesas:	(ii)     
Outras despesas     (73)           (8)
         (73)          (8)

31	 Resultado	financeiro
   2020   2019
Despesas   
 Tarifas bancárias       (953)     (981)
 Juros e encargos sobre empréstimos bancários        (81)     (424)
 Encargos financeiros sobre IPTU parcelado (PPI)        (71)       (86)
 Desp. com tarifas de cartões       (219)     (263)
 Outras despesas financeiras       (278)       (145)
     (1.602)     (1.899)
Receitas   
 Juros sobre aplicação financeira     2.039 4.043 
 Ganhos com título de capitalização           3     50 
 Receitas financeiras - das operações          57    161 
 Descontos obtidos        107    434 
 Atualização monetária de títulos públicos (i)        111     81 
 Outras receitas financeiras        976   6.408 
        3.293      11.177 
 (i)  Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, refere-se à execução contra a Mu-

nicipalidade de São Paulo decorrente da ação de desapropriação. O valor registra-
do corresponde a atualização monetária do valor de acordo com o INPC (IBGE), 
índice do Tribunal de Justiça de São Paulo destinado às desapropriações. 

32 Cobertura de seguros 
  A Mitra adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 

a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade.

33 Aprovação das Demonstrações Financeiras
  As demonstrações financeiras da Mitra Arquidiocesana de São Paulo para o exer-

cício findo em 31 de dezembro de 2020, nos termos do Cânone 493, do Código de 
Direito Canônico, foram aprovadas e autorizadas para publicação após consulta 
ao Conselho de Assuntos Econômicos da Arquidiocese de São Paulo, promovida 
em 21 de junho de 2021.

Conselho de Assuntos Econômicos

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Presidente do Conselho de Assuntos Econômicos

	 Padre	João	Júlio	Farias	Júnior	 Padre	Dr.	José	Rodolpho	Perazzolo
 Procurador da  Procurador da
 Mitra Arquidiocesana de São Paulo Mitra Arquidiocesana de São Paulo

 Padre Zacarias José de Carvalho Paiva Edivaldo Batista da Silva
 Procurador da Contador
 Mitra Arquidiocesana de São Paulo CRC 1SP212622/0-2

Durante este mês, a Pastoral 
da Saúde do Regional Sul 1 da 
Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) dá con-
tinuidade à formação perma-
nente dos agentes de Pastoral 
da Saúde, via on-line, por meio 
de eventos com transmissão em 
tempo real. 

Na manhã do sábado, 20, 
a Arquidiocese de São Paulo 
colaborou no encontro “Mo-
mentos de Espiritualidade para 
Agentes da Pastoral da Saúde”, 
com o tema “Senhor, ensi-
na-me a fazer a tua vontade”  
(Sl 118), visando à retomada 
dos serviços pastorais em prol 
da saúde dos filhos de Deus e 
estimulando a continuidade 
das atividades pastorais após 20 
meses da atual pandemia.

Este encontro contou com a 
contribuição de diversas asses-
sorias convidadas pelo Padre 
João Inácio Mildner, Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Saú-
de na Arquidiocese de São Pau-
lo e no Regional Sul 1, além da 
colaboração técnica da Pastoral 
da Comunicação da Região 
Episcopal Lapa na transmissão.

No sábado, 27, a Pastoral 
promoverá o VI Congresso Es-
tadual, das 8h às 17h, transmi-
tido ao vivo por suas redes so-
ciais – Facebook e YouTube –, 
com o tema “De esperança em 
esperança, seguimos em frente, 

é a nossa missão” (Dom Paulo 
Evaristo Arns).

A abertura será com o Padre 
João Inácio Mildner, às 8h10, e 
a palavra de Dom Pedro Luiz 
Stringhini, Presidente do Re-
gional Sul 1 da CNBB, às 8h25.

O período da manhã terá 
a assessoria dos seguintes con-
vidados e temas: doutor Jamal 
Suleiman – “Pós-pandemia e 
os aspectos relevantes da pre-
venção”; doutora Daiana Pessoa 
– “Lei Maria da Penha 15 anos 
de Brasil”; Padre Tiago, Assessor 
Eclesiástico da Pastoral da Co-
municação no Regional Sul 1 – 
“Comunicação Social”; doutora 
Lilian Zanka – “Envelhecimento 
saudável da pessoa idosa”; e Pa-
dre Marcio Tadeu – “Pastoral da 
Saúde Samaritana”.

A partir das 13h10, os pa-
lestrantes e temas serão: Padre 
Eduardo Alves de Lima – “Rede 
dos protetores da vida”; doutora 
Regina Chueire – “Reabilitação 
Pós-Covid”; doutora Amena Al-
cântara – “Controle Social”; dou-
tor Talmir Rodrigues – “Desafio 
da Vida (Nascituro)”; doutora 
Raquel Bacchiega – “Prevenção 
através das PICS”; concluindo 
com a palavra do coordenador 
estadual, o professor José Gi-
menes. Por fim, às 17h, haverá a 
missa presidida por Dom Bene-
dito Gonçalves dos Santos, Bispo 
de Presidente Prudente (SP) e 
Referencial da Pastoral da Saúde 
no Regional Sul 1.

(Com informações da Pastoral da Saúde)

A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São 
Paulo recebeu na segunda-feira, 22, na Catedral 
da Sé, as primeiras doações da Campanha Natal 
dos Sonhos, que este ano tem como tema “Eu vim 
para servir” (Mc 10,45). 

Devido à pandemia, a campanha que acontece 
até o dia 15 de dezembro também irá arrecadar 
alimentos não perecíveis. Em apenas um mês, já 
foram arrecadadoes mais de 6 mil brinquedos e 3 
mil cestas básicas. 

Na ocasião, as doações foram recebidas por 
cerca de 40 crianças assistidas pelos projetos 
da Pastoral do Menor; por Dom Carlos Lema 
Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo na Região 
Sé e Vigário Episcopal para a Educação e a Uni-
versidade; Sueli Camargo, coordenadora arqui-
diocesana da Pastoral do Menor; e pela modelo 
Maria Carolina Klaumann, embaixadora desta 
edição da campanha. 

“O Filho de Deus veio a cada um de nós, por 
isso todos nós ganhamos presentes no Natal, não 
só vocês, mas todas as crianças que serão bene-
ficiadas pelo ‘Natal dos Sonhos’, porque o nosso 

grande presente é Jesus que nasce entre nós”, disse 
Dom Carlos Lema, em um momento de reflexão 
com as crianças, tendo nas mãos a imagem do 
Menino Jesus. 

As cestas básicas recebidas foram encami-
nhadas às regiões episcopais e serão destinadas 
às famílias carentes. A Pastoral do Menor tem o 
compromisso de entregar os brinquedos ao maior 
número de crianças, de acordo com as doações 
arrecadadas.

Há 20 anos, o projeto ‘Natal dos Sonhos’ arre-
cada brinquedos que são destinados a milhares de 
crianças em situação de vulnerabilidade social na 
cidade, buscando levar esperança e solidariedade 
àquelas assistidas pelos projetos da Pastoral do 
Menor e seus familiares. 

Durante toda a campanha, as paróquias da 
cidade são postos de arrecadação de brinquedos 
e alimentos não perecíveis. A missa de encerra-
mento da campanha será em 19 de dezembro, 
na Sociedade Esportiva Palmeiras, presidida 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo. A celebração terá a encenação do 
nascimento do Menino Jesus e a participação 
de vários apoiadores.

(Apuração: Flavio Rogério Lopes)

Agentes da Pastoral da Saúde
participam de encontro
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Natal dos Sonhos: 6 mil brinquedos e 
3 mil cestas básicas já foram arrecadados

Promotores do ‘Natal dos Sonhos’, crianças participantes e Dom Carlos Lema recebem parte das doações

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Os jovens precisam ter a “coragem de 
caminhar contra a corrente”, postura tão 
necessária no mundo de hoje, disse o Papa 
Francisco na missa da Jornada Mundial 
da Juventude, celebrada este ano em nível 
diocesano, na Basílica de São Pedro. Pela 
primeira vez, a data foi comemorada na 
Solenidade de Cristo Rei, no domingo, 21, 
encerramento do ano litúrgico.

Em sua homilia, Francisco repetiu aos 
jovens que eles devem “fazer barulho” e 
continuar apresentando suas críticas à 
sociedade, mas sempre iluminados pela 
amizade com Cristo, cujo Reino, disse Ele, 
“é um Reino do amor”.

CONTRA AS FERiDAS DO MUNDO
“Na liberdade de Jesus, encontramos 

a coragem de ir contra a corrente”, afir-
mou. Mas isso não significa “ir contra 
alguém, que é a tentação de cada dia, 
como fazem os vitimistas e os conspira-
dores, que sempre atribuem a culpa aos 
outros”. Em vez disso, o “ir contra a cor-
rente” de Cristo é lutar contra o nosso 
“eu egoísta, fechado e rígido”.

Ir contra a corrente, nas palavras do 
Papa, é precisamente “seguir o caminho de 
Jesus”, que ensina a “ir contra o mal com 

O Papa Francisco recebeu em au-
diência, na segunda-feira, 22, os parti-
cipantes e organizadores do Christmas 
Contest, um concurso para que jovens 
criem canções inspiradas no Natal e em 
seus valores. 

“A festa do nascimento de Cristo não 
destoa da provação que estamos viven-

do, porque é por excelência a festa da 
compaixão, a festa da ternura. A sua be-
leza é humilde e cheia de calor humano”, 
afirmou o Papa.

O Pontífice também lembrou que 
“a beleza do Natal ressoa na partilha 
de pequenos gestos de amor concre-
to. Não é alienante, não é superficial, 

evasiva, pelo contrário, amplia o cora-
ção, abre-o para a gratuidade, palavra 
que os artistas podem compreender 
bem, ao dom de si, e pode também 
gerar dinâmicas culturais, sociais e  
educacionais”.

Recordando as palavras de São Paulo 
VI – “Este mundo em que vivemos pre-

cisa da beleza para não cair no desespe-
ro” –, Francisco lembrou que se trata de 
reafirmar a beleza de um Deus que se fez 
carne, a beleza dos rostos, de histórias e 
das criaturas que compõem a casa co-
mum e que participam dos louvores ao 
Altíssimo. 

(Redação, com informações de Vatican News)

A beleza do Natal ressoa na partilha dos pequenos gestos de amor concreto

Papa Francisco aos jovens: caminhem 
contra a corrente, com Jesus Cristo

FiLiPE DOMiNgUES
ESPECiAL PARA O SÃO PAULO

NA CiDADE DO vATiCANO

a força suave e humilde do bem, sem ata-
lhos, sem falsidades, sem duplicidades”. Ir 
contra a corrente, insistiu, é lutar contra as 
feridas do mundo, é “sujar as mãos”.

“Não tenham medo de criticar!”, exor-
tou o Pontífice, falando aos jovens. “Sejam 
livres, sejam autênticos, sejam consciência 
crítica da sociedade. Nós precisamos das 
suas críticas. Tenham a paixão da verdade, 
para que com os seus sonhos vocês pos-
sam dizer: ‘A minha vida não é escrava das 
lógicas deste mundo, porque reino com 
Jesus pela justiça, pelo amor e pela paz!’”, 
declarou o Papa Francisco.

bUSCAR LUz  NA ESCURiDÃO
É preciso que os jovens “olhem além da 

noite”, não se deixando abater pela escuri-
dão do mundo e, como Cristo, “elevem 
os olhos da terra, em direção ao alto, não 
para fugir, mas para vencer as tentações de 
permanecer deitados sobre o pavimento 
dos nossos medos”.

Um dos grandes perigos para os jovens 
de hoje, acrescentou o Papa, é o de se fe-
charem em si mesmo, nos próprios me-
dos. Mas o convite de Cristo é: “Levanta-
te!”, declarou. “Vejam a luz em suas visões 
noturnas, sejam construtores em meio às 
ruínas, sejam capazes de sonhar”, disse.

“Isto para mim é a chave: um jovem 
que não é capaz de sonhar, pobrezinho, 

envelheceu antes do tempo. Quem so-
nha não se deixa absorver pela noite, mas 
acende uma chama, acende uma luz de es-
perança que anuncia o amanhã. Sonhem, 
sejam rápidos e olhem para o futuro com 
coragem”, afirmou o Pontífice.

‘EU SOU REi’
Referindo-se ao Evangelho segun-

do São João (18,37), durante a oração do 
Angelus, o Santo Padre recordou que “a 
realeza de Jesus é bem diferente daquela 
mundana”, já que “Ele não vem para do-
minar, mas para servir”. Logo depois de 
afirmar: “Eu sou rei”, diante de Pôncio Pi-
latos, Jesus acaba sendo condenado à cruz.

A multidão estava contra Jesus, con-
tou o Papa, mas mesmo assim Ele se 
afirma como rei. Desse modo, “mos-
tra-se soberanamente livre do desejo 
de fama e glória eterna”. Enquanto isso, 
nós, muitas vezes, buscamos “ser conti-
nuamente aprovados e estimados pelos 
outros”, refletiu o Pontífice. 

“O que conta mais, o aplauso ou o ser-
viço?”, indagou. Nesse sentido, Cristo tor-
na “livre e soberano” também os que lhe 
seguem. “Seu Reino é libertador, não tem 
nada de opressor. Ele trata seus discípulos 
como amigos, não como súditos”, acres-
centou. “Seguindo Cristo, nada se perde, 
mas ganha-se a dignidade”, disse o Papa.

Vatican Media
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Há um ano, o PIX entrou na vida dos 
brasileiros, oferecendo agilidade durante 
as transações bancárias. Em paralelo a 
esse novo sistema de transferências, tem 
ocorrido a evolução de golpes e fraudes 
que colocam os usuários na mira de  
golpistas. 

Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), as principais ações 
fraudulentas que envolvem o PIX são os 
ataques conhecidos como phishing, que 
tem origem no inglês fishing (pescar), 
cuja analogia remete a um pescador jo-
gando um anzol com isca. 

Nesses ataques, os criminosos indu-
zem, por medo, curiosidade ou urgência, 
o “alvo” a fornecer informações confiden-
ciais, como senhas e números de cartões.

O WhatsApp e o e-mail aparecem 
entre os meios mais usados para enganar 
as vítimas. Por esses canais, são envia-
das mensagens que aparentam ser reais, 
como as que os golpistas se passam por 
empresas em que o usuário tem cadastro. 
Assim, solicitam informações, afirman-
do se tratar de uma atualização, manu-
tenção ou confirmação cadastral. 

Essas mensagens podem conter ain-
da links que, ao serem clicados, induzem 
seus “alvos” a realizar ações arriscadas ou 
os direcionam para um site falso que po-
dem expor seus dados. 

COMO SE PROTEgER 
Luiz Vianna, CEO da Mult-Connect, 

empresa especializada em desenvolvi-
mento de soluções em nuvem e em se-
gurança de aplicações, lembra que hoje 
em dia o celular, além de ser a ferramen-
ta utilizada para as transações de PIX, 
armazena muitas informações sigilosas, 
portanto, precisa ser protegido. 

Ele listou para O SÃO PAULO al-
guns dos principais cuidados que devem 
ser adotados no uso do celular: 

  Sempre utilize bloqueio automático, 
se possível, por biometria. Aqueles 
por desenho de padrões podem ser 
captados por um observador ou o pa-
drão pode ser intuído olhando a tela, 
engordurada, contra a luz; 
  Nos aplicativos com senha ative, sem-
pre que possível, a autenticação por 
biometria; 
  No WhatsApp, configure a opção da 
conta com a confirmação em duas 
etapas (PIN), que, vez por outra, vai 
pedir o PIN para conseguir acessar.  
Vianna alerta que é importante pres-

tar atenção aos e-mails recebidos. “Duvi-

Um ano de Pix: saiba como 
se proteger de golpes e fraudes
especialista explica 
coMo funciona o 
sisteMa e dá dicas de 
cuidados, inclusive 
coM o celular, para 
evitar prejuízos

iRA ROMÃO
ESPECiAL PARA O SÃO PAULO

que aparecerá no rodapé do navegador 
corresponde ao lugar indicado na men-
sagem. “Nas fraudes, naturalmente, os 
e-mails e os links são estranhos, poden-
do se assemelhar, mas diferentemente do 
que deveriam ser.” 

Sobre o uso do PIX em compras re-
alizadas pela internet ou para pagar for-
necedores, o especialista recomenda que, 
antes de concluir a operação, se verifique 
com atenção os dados do destino do pa-
gamento. “Fraudadores adoram criar no-
mes muito parecidos, às vezes, com ape-

PIX apresenta ganho quando se pen-
sa em segurança nas transações. “Não 
precisamos ficar transmitindo nossos 
dados bancários e CPF/CNPJ. Esse tipo 
de dado é ingrediente importante para 
quem quer aplicar um golpe”, diz.

Partindo do entendimento de que 
todos os meios de pagamento de uso 
público tenham os próprios desafios de 
segurança, Vianna defende que é preciso 
entender o que é um risco do processo 
em si, do PIX no caso, ou um risco que já 
existe por outros motivos. 

“Um dos golpes que mais se comen-
tam é a possibilidade de um fraudador 
conseguir entrar no seu aplicativo do 
banco e alterar o cadastro do PIX. É um 
risco sim, mas não é um risco do PIX, 
mas do aplicativo”, exemplifica.

Para ele, o PIX é tão seguro quanto 
os outros meios de pagamentos digitais. 
Mas, por ser novo, demanda novos cui-
dados tanto para o cadastro quanto para 
o envio ou recebimento de valores.

Vianna salienta, inclusive, que mui-
tos dos golpes e fraudes digitais aplica-
dos por criminosos hoje em dia já eram 
usados bem antes do PIX.

“O phishing existe desde as primei-
ras versões do Internet Banking, muitos 
anos atrás. O ‘roubo do WhatsApp’ tam-
bém existia antes. Todos eles aproveitam 
de uma mesma fragilidade, o descuido e 
a desatenção do usuário.”

O especialista conta que já foi alvo 
de uma tentativa de fraude. “Me ligaram 
em casa dizendo ser da central VISA e 
Mastercard, reportando um problema 
no meu cartão, dizendo que ele estava 
sendo usado naquele momento, com 
compras de alto valor e que era preciso 
cancelar rapidamente as operações. Por 
isso, eu precisava passar urgentemente 
certos dados.”

Ele frisa que são em momentos como 
esses que o usuário precisa estar aten-
to para analisar a situação e questionar. 
Estranhando o uso de duas operadoras 
de cartão distintas, Vianna começou a 
indagar o interlocutor. “Questionei qual 
dos meus cartões estava com problemas, 
mesmo não tendo dois; qual o número 
do cartão e quais as últimas compras  
realizadas.”

Sem saber dessas informações, a pes-
soa do outro lado da linha respondeu 
que eram informações sigilosas e que 
Vianna deveria ligar na central do cartão 
do mesmo telefone fixo em que ele havia 
recebido a ligação. Seguramente, orien-
tação que fazia parte do golpe. 

O especialista, então, fingiu concor-
dar com a orientação e desligou. Depois 
reportou pelo celular o ocorrido à opera-
dora de seu cartão.  

NOvAS REgRAS DE USO
Visando a aumentar a segurança do 

usuário e reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas digitais às ações de golpistas, o 
Banco Central tem inserido novas regras 
no uso do PIX.

Na segunda-feira, 22, foi publica-
da no Diário Oficial da União uma 
nova instrução normativa, limitando 
as opções para a definição do horá-
rio de período noturno para o uso 
do PIX. Nela, consta que a pedido 
do usuário final, “o período noturno 
poderá compreender o período entre 
22h e 6h”. 

Desde 4 de outubro, o limite de 
valor permitido para transferências e 
pagamentos realizados nesse período 
é de R$ 1 mil.

de dos e-mails e contatos que recebe de 
pessoas estranhas, em particular aquelas 
que pedem que você tome alguma ação 
ligada às operações bancárias”, reforça. 
“Sempre questione e se certifique de que 
a fonte é realmente a que eles dizem ser. 
Se estiver desconfiado, não faça a transa-
ção financeira.”  

Além de ficar atento ao remetente do 
e-mail, Vianna lembra que é preciso ter 
precaução com os links recebidos. Ele 
sugere que o usuário posicione o mou-
se sobre o link, com cuidado para não 
clicar nele, para verificar se o endereço 

nas uma letra trocada ou foneticamente 
semelhante. Isso tudo para nos enganar.”

Vianna chama a atenção, inclusive, 
para a chave PIX compartilhada nas di-
ferentes operações. “Devemos evitar ao 
máximo passar informações pessoais 
para terceiros. Se você está negociando 
com estranhos pelo WhatsApp, passe a 
chave do seu celular, informação que a 
pessoa já tem. Se for por e-mail, a mesma 
coisa”, aconselha. 

É SEgURO USAR O Pix? 
Para Vianna, o próprio formato do 

Arte: Jovenal Pereira
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO bEChARA vENTURA

No Tempo do Advento, preparamo-nos 
para a “Chegada” – ou “Parusia” – do Senhor 
Jesus. Aguardamos o Seu Nascimento em Be-
lém; mas, ao mesmo tempo, alimentamos a ex-
pectativa por Sua vinda definitiva, na qual Ele 
Se manifestará já não como um bebê envolvido 
em panos, mas “virá sobre as nuvens com gran-
de poder e glória” (Lc 21,27).

São Paulo pede que nos preparemos para “o 
dia da vinda de nosso Senhor Jesus” com o co-
ração “aumentando e transbordando” de amor 
(cf. 1Ts 3,12-13). A vigilância pela proximida-
de da chegada de Cristo é a atitude que marca 
este tempo. Não podemos ser distraídos nem 
individualistas, vivendo “cada um por si”… É 
preciso que estejamos despertos e com as “lâm-
padas” repletas do “óleo” do amor a Deus e ao 
próximo, prontos para quando o Senhor vier. A 
caridade não pode se apagar ou esfriar! 

O Advento possui a finalidade de aumentar 
a nossa esperança no Senhor. Uma das armadi-
lhas que mais fazem a caridade esfriar é a falta 
de confiança em Deus. De fato, se olharmos 
somente para nossas forças e para os outros 
homens, talvez caiamos na tentação de desani-
mar… “Espera em Deus!” (Sl 41,6). Deus nos 
convida a olhar para Ele e somente n’Ele confiar!

Jeremias prevê o dia em que Jerusalém “terá 
uma população confiante” e será chamada de “o 
Senhor é a nossa justiça” (Jr 33,16). Reconhe-
cer que toda a justiça e bondade vem de Deus é 
um antídoto contra o desânimo. Jesus mostra a 
atitude que devemos ter ao aguardar a Sua vin-
da: “Levantai-vos e erguei a cabeça!” (Lc 21,28). 
“Levantai-vos!”… 

Não ficamos com o olhar baixo e amuado, 
fixo somente nas dificuldades e nos mil proble-
mas que enfrentamos no trabalho, na família, 
na política, na Igreja… Também não podemos 
nos entorpecer por meio dos prazeres, da diver-
são e das coisas secundárias. Jesus alerta: “Que 
vossos corações não fiquem insensíveis por 
causa da gula, da embriaguez e das preocupa-
ções da vida” (Lc 21,34).

Firmamos a postura com rijeza e olhamos 
para Deus! Por isso, Cristo é comparado ao “Sol 
nascente” que “ilumina a quantos jazem entre 
as trevas” (Lc 1,78-79). A atitude da Igreja, in-
tensificada no Advento, consiste em esperar, 
olhando fixamente para o “Oriente”, a  salvação 
que logo surgirá como a aurora. 

Por isso Cristo ordena: “Erguei a cabeça!”. 
Não o fazemos por soberba ou porque não re-
conheçamos os nossos erros, fracassos e peca-
dos, que tanto nos doem. Erguemos a cabeça 
porque seria um mal a mais se estivéssemos 
sem esperança! Porque esperamos em Deus e 
nos alegramos em Deus. Como diz o Salmista: 
“Eu levanto os meus olhos para os montes, de 
onde pode vir o meu socorro. Do Senhor é que 
me vem o meu socorro, do Senhor que fez o 
Céu e a terra” (Sl 120,1-2). 

O Advento deve ser uma terapia intensiva 
contra a desesperança, o negativismo, a pregui-
ça e a covardia. O Senhor nos escolheu, Ele nos 
acompanha, capacita, protege, conduz e salva. 
Atenção, o Senhor não tarda a chegar! “Levan-
tai-vos e erguei a cabeça!”.

28 de noveMbro de 2021
1º doMingo do advento

‘Levantai-vos e 
erguei a cabeça!’

Na Solenidade de Cristo Rei do 
Universo, no domingo, 21, a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) iniciou a Campanha para a 
Evangelização, que prosseguirá durante 
todo o período do Advento. O tema es-
colhido é “Ide, sem medo, para servir”, 
em alusão a uma expressão do Papa 
Francisco, na homilia de encerramento 
na Jornada Mundial da Juventude, em 
2013, no Rio de Janeiro. 

“Levar o Evangelho é levar a força 
de Deus, para extirpar e destruir o mal 
e a violência; para devastar e derrubar 
as barreiras do egoísmo, da intolerância 

A Comissão de Educação do Sena-
do aprovou na quinta-feira, 18, o pro-
jeto de lei (PL) 4.028/2019, pelo qual 
se propõe a criação do “Dia Nacional 
de Santa Dulce dos Pobres”, a ser ce-
lebrado anualmente em 13 de agosto. 
A data é alusiva ao dia em que Maria 
Rita de Sousa Brito Lopes Pontes re-
cebeu o hábito das Irmãs Missionárias 
da Imaculada Conceição da Mãe de 
Deus, passando a adotar o nome de 
Irmã Dulce. 

Agora, o texto segue para análise na 
Câmara dos Deputados. O autor do PL 
é o senador Angelo Coronel  (PSD-BA) 

e o relator foi o senador Flávio Arns 
(Podemos-PR).

Irmã Dulce nasceu em 1914 em 
Salvador (BA) e morreu em 1992 na 
mesma cidade, tendo dedicado sua 
vida a ajudar os mais pobres e miserá-
veis, principalmente nas áreas de saúde 
e educação de crianças e jovens. Ela foi 
canonizada em 13 de outubro de 2019 
pelo Papa Francisco. 

Em 1949, Irmã Dulce usou um gali-
nheiro que ficava ao lado do Convento 
Santo Antônio para alojar 70 doentes, 
o qual anos depois se tornaria o maior 
hospital da Bahia. Em 1959, foi criada 

a Associação Obras Sociais Irmã Dul-
ce (Osid), seguida pelo Albergue Santo 
Antônio. Hoje, as Obras Sociais conta-
bilizam 2,2 milhões de procedimentos 
ambulatoriais por ano e dispõem de 
954 leitos em cinco hospitais. Também 
ofertam ensino fundamental a 750 
crianças e adolescentes e fornecem 1,7 
milhão de refeições gratuitas por ano.

No texto que seguiu para a apre-
ciação da Câmara dos Deputados, não 
se prevê que o Dia Nacional de Santa 
Dulce dos Pobres seja feriado nacional, 
como se propunha originalmente.

Fonte: Agência Senado

Avança no Congresso a criação do 
Dia Nacional de Santa Dulce dos Pobres

As Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) lançaram no sábado, 20, o 
Ano Jubilar Missionário. Na ocasião, 
a instituição também apresentou a 
identidade visual do ano celebrativo, 
que tem como tema “A Igreja em esta-
do permanente de missão”. 

O Ano Jubilar Missionário terá 
como lema “Sereis minhas tes-
temunhas” (At 1,8), escolhido 
pelo Papa Francisco como 
mensagem do Dia Mundial 
das Missões de 2022.

Durante a live de lan-
çamento, foi apresentada o 
logo que vai marcar as ativi-
dades durante o ano. A iden-
tidade visual do Ano Jubilar 
Missionário compõe alguns 
elementos que expressam a 
intencionalidade dos jubileus 
celebrativos: o globo, o mapa do 
Brasil, a cruz missionária, o ano 
2022, as cores dos cinco continentes e 
a cor dourada que remete ao jubileu.

O Ano Jubilar Missionário será 
um tempo oportuno para dar con-
tinuidade e fortalecer o projeto  
Ad Gentes e projeto Igrejas Irmãs da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

Pontifícias Obras Missionárias 
lançam o Ano Jubilar Missionário 2022

Começa a Campanha para a Evangelização 2021
REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br
e do ódio; para construir um mundo 
novo”, afirmou o Papa, na ocasião.

Participando da Campanha da 
Evangelização todos são enviados a 
serviço da Palavra, da comunidade e 
da caridade. O grande objetivo é que 
Jesus Cristo seja anunciado a todas as 
pessoas. 

Uma colaboração que repercu-
te em cada comunidade, por meio de 
um gesto concreto, é a Coleta para a 
Evangelização, sempre realizada no 3º 
Domingo do Advento e que, em 2021, 
será no fim de semana dos dias 11 e 12 
de dezembro.

Despertando o compromisso evan-
gelizador em cada fiel e promoven-
do uma coleta em âmbito nacional, a 

Campanha para a Evangelização des-
tina os seus recursos para a dinamiza-
ção e manutenção dos 19 regionais da 
CNBB, visando à execução das ativida-
des evangelizadoras.

Do total arrecadado, 45% perma-
necem na própria diocese, 20% são 
destinados aos regionais da CNBB e 
35% são repassados à conferência na-
cional. Os recursos da coleta também 
garantem que a Igreja no Brasil dê con-
tinuidade ao anúncio e testemunho do 
Evangelho, desde as áreas missionárias 
até as periferias das grandes cidades, 
passando pelas ações pastorais e pela 
articulação das comunidades eclesiais 
missionárias.

Fonte: CNBB

Durante a live de lançamento, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
Presidente da CNBB, lembrou que 
ser missionário “é compromisso de 

Sabe que não pode egoisticamente 
guardar somente para si o dom da 
fé, mas deve partilhá-lo para que 
outras pessoas também possam 
seguir a Jesus e viver essa experi-
ência do maior e mais importante 
encontro da nossa vida”.

Irmã Maria Inês Ribeiro, presi-
dente da Conferência dos Reli-

giosos do Brasil (CRB), desta-
cou as comemorações dos 50 

anos do Conselho Missio-
nário Nacional (Comina): 
“Trata-se de um tempo 
oportuno, um kairós, para 
elevarmos o nosso cora-
ção ao Deus da vida e da 
misericórdia pela trajetória 
missionária e profética, per-

corrida por esses organismos 
e projetos ao longo da nossa 

história no Brasil”.
Além do Comina, em 2022 tam-

bém se celebrará o jubileu de ouro das 
campanhas missionárias; dos projetos 
Igrejas Irmãs; do Conselho Missioná-
rio Indigenista (Cimi) e do Documen-
to de Santarém; além dos 60 anos do 
Centro Cultural Missionário (CCM) e 
os 70 anos da CNBB.

Fontes: POM e CNBB

cada cristão batizado, daqueles que 
são verdadeiramente discípulos e 
discípulas de Jesus Cristo. Quem 
segue Jesus experimenta uma for-
ça interior que conduz à missão. 
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Após meses de preparativos, in-
cluindo uma ampla fase de escuta de 
aproximadamente 70 mil pessoas, teve 
início no domingo, 21, com uma mis-
sa no Santuário de Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Cidade do México, a 1ª 
Assembleia Eclesial da América Latina 
e do Caribe.

Até o próximo domingo, 28, cer-
ca de cem pessoas presencialmente e 
outras mil de modo on-line refletirão 
sobre a Igreja no continente à luz das 
deliberações da V Conferência Geral 
do Episcopado Latino-Americano e 
Caribenho, realizada em Aparecida, em 
2007, avaliando os frutos já obtidos e as 
questões que precisam ser retomadas e 
aprimoradas.

Como 1º Vice-presidente do Conse-
lho Episcopal Latino-Americano (Ce-
lam) e representante da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
neste conselho, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo, parti-
cipa presencialmente (leia mais ao lado). 

A PEDiDO DO PAPA FRANCiSCO
A realização da Assembleia Eclesial, 

que tem como tema “Somos todos dis-
cípulos missionários em saída”, foi um 
pedido do Papa Francisco ao Celam. 

Na tarde da segunda-feira, 22, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer foi um dos participan-
tes da coletiva de imprensa da 1ª Assembleia 
Eclesial da América Latina e do Caribe. 

Dom Odilo enfatizou que a Assembleia 
Eclesial dá a oportunidade de um amplo 
processo de escuta e de se conhecer as mui-
tas realidades da Igreja no continente:  “Por 
isso, este é um momento privilegiado que 
vive a Igreja e estaremos abertos para ver 
aonde nos leva este caminho. O que virá 
nestes próximos dias e para onde nos levará, 
isso está em aberto e veremos para onde o 
Espírito de Deus nos conduz”. 

O Arcebispo de São Paulo lembrou que 
nem tudo proposto pela Conferência de 
Aparecida já foi colocado em prática, e há 
novos desafios que devem ser assumidos 
pela Igreja em sua missão evangelizadora e 
missionária. 

“Todo o povo de Deus é chamado para 
comunicar, anunciar e testemunhar o Evan-
gelho de muitas maneiras para que a Igreja 
chegue às pessoas, para que o Evangelho 
não permaneça fechado em nossas comu-
nidades eclesiais, mas que seja comunicado 
para que se transforme em luz, caminho e 
esperança às pessoas”, destacou. 

CONvERSÃO PASTORAL E 
MiSSiONáRiA 

Na terça-feira, 23, o Cardeal Scherer, em 
mensagem de vídeo, falou aos participantes 
sobre um aspecto central do Documento de 
Aparecida: a conversão pastoral. 

“A recomendação da Conferência de 
Aparecida é para que a Igreja na América 
Latina e no Caribe não se contentasse ape-
nas com uma pastoral de conservação, mas 
se lançasse a uma verdadeira pastoral de 
renovação missionária, que oferecesse res-
postas novas às questões novas que a histó-
ria, a evolução da vida social e política e da 
própria vida eclesial trazem para as nossas 
comunidades”, observou.

O 1º Vice-Presidente do Celam lembrou 
que o Documento de Aparecida aponta para 
a necessidade de um processo de conversão 
pastoral e missionária, ou seja, uma conver-
são que não é simplesmente aquela que cada 
pessoa pode fazer para estar mais perto de 
Deus e da coerência de vida com o Evange-
lho, mas, também, um processo em que “a 
Igreja como um todo é convidada a se rever 
e se voltar cada vez mais a Jesus Cristo e re-
novar a sua adesão a Ele e ao Evangelho”.

“A conversão pastoral requer de nós a 
coragem de tomar atitudes novas, eventu-
almente de abandonar velhas práticas que 
já não produzem mais fruto, que já estão 
superadas pastoralmente, que já não res-
pondem às necessidades e expectativas de 
nosso tempo”, disse o Arcebispo de São 
Paulo, ao destacar que se trata, portanto, 
de uma conversão pastoral missionária. “A 
missão da Igreja continua e deve ser reto-
mada constantemente, eu diria que, a cada 
geração, precisamos evangelizar novamen-
te”, concluiu.  (DG)

Dom Odilo: 
‘Estaremos 
abertos para ver 
aonde nos levará 
este caminho’

igreja na América Latina 
e no Caribe realiza a 
1ª Assembleia Eclesial

encontro inédito 
foi pedido pelo  
papa francisco  
e acontece  
até doMingo, 28, 
coM o teMa  
‘soMos todos 
discípulos 
Missionários  
eM saída’

DANiEL gOMES
osaopaulo@uol.com.br

Na mensagem que enviou aos parti-
cipantes no domingo, 21, o Pontífice co-
mentou que duas palavras não podem ser 
esquecidas: “escuta” e “transbordamento”.

Francisco pediu aos participantes 
que “procurem se escutar mutuamente 
e escutar os clamores dos nossos irmãos 
e irmãs mais pobres e esquecidos” e de-
sejou que a Assembleia Eclesial “seja ex-
pressão do ‘transbordamento’ do amor 
criativo do seu Espírito, que nos impul-
siona a sair sem medo ao encontro dos 
demais e que anima a Igreja para que, 
por um processo de conversão pasto-
ral, seja cada vez mais evangelizadora  
e missionária”.

ESCUTA, SiNODALiDADE 
E UNiDADE ECLESiAL

Na homilia da missa de abertura, 
Dom Miguel Cabrejos, Arcebispo de 
Trujillo, no Peru, e Presidente do Ce-
lam, rogou a Deus que todos possam 
“ser guiados em um espírito de escuta, 
sinodalidade e unidade eclesial”. 

Ao recordar a ampla participação 
dos católicos do continente desde a fase 
de escuta, realizada entre abril e agosto, 
Dom Miguel Cabrejos destacou: “Esta-
mos unidos na diversidade de ministé-
rios e carismas”. 

Na sessão inaugural da Assembleia 
Eclesial, na segunda-feira, 22, na sede 
da Conferência Episcopal Mexicana, o 
Presidente do Celam lembrou que ao 
longo da atividade será fundamental 
a abertura à escuta do Espírito Santo, 
para discernir sobre a realidade atual e 
responder de modo genuíno “ao man-
dato evangelizador de Jesus e descobrir 
novos caminhos de evangelização”.

Em participação on-line, o Cardeal 
Marc Ouellet, Prefeito da Congregação 
para os Bispos e Presidente da Pontifícia 
Comissão para a América Latina, de-
sejou que o Espírito do Senhor ajude a 
todos a discernir sobre como reativar o 

espírito missionário da Igreja no conti-
nente e lembrou que a atitude de escuta 
jamais pode estar dissociada da adora-
ção ao Senhor e da oração.

CENTRALiDADE DE 
JESUS E SUA PALAvRA

Ainda na segunda-feira, ocorreu 
uma conferência com o Padre Fidel 
Oñoro, CJM, sobre o tema “A centrali-
dade de Jesus Cristo e sua Palavra em 
nossa ação pastoral”.

O biblista colombiano comentou 
que Deus caminha ao lado dos fiéis 
para a concretização de seu plano de 
salvação pelos caminhos da ação pas-
toral. Lembrou, também, que aos dis-
cípulos de Jesus compete ler as cruzes, 
as dificuldades do percurso, com uma 
perspectiva de esperança transforma-
dora – “Atrás de cada cruz se anuncia a 
possibilidade de Ressurreição” –, tendo 
um agir sempre iluminado pela Sagra-
da Escritura, que “nos tira do analfabe-
tismo espiritual”. 

AMPLA PARTiCiPAÇÃO
Do total de participantes, aproxi-

madamente 20% são bispos, 20% sa-
cerdotes ou diáconos, 20% religiosos 
e 40% leigos. Além dos momentos de 
aprofundamento sobre pontos do Do-
cumento de Aparecida, parte significa-
tiva dos trabalhos ocorre nos grupos de 
discernimento comunitário, unindo os 
que estão presencialmente no México 
aos que participam de modo on-line, 
entre os quais mais de 300 brasileiros. 

Na coletiva de imprensa da segun-
da-feira, a jovem Ligia Elena Matamo-
ros, da Costa Rica, que integra a equipe 
latino-americana e caribenha da Pasto-
ral Juvenil, afirmou que o evento é para 
todos um grande momento de esperan-
ça, mas alertou que os participantes não 
devem se perder “em um mar vazio de 
palavras”.

PARA ACOMPANhAR A 1ª ASSEMbLEiA ECLESiAL
A 1ª Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe acontecerá até o dia 28, com sessões reservadas e algu-
mas abertas, transmitidas pelo site oficial –  https://asambleaeclesial.lat –, assim como as missas e a recitação 
diária do Santo Terço. No site do O SÃO PAULO, há notícias atualizadas da atividade: www.osaopaulo.org.br.

Sessão de abertura da 1ª Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe acontece na segunda-feira, 22, na Cidade do México

Conferencia del Episcopado Mexicano


