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A

chegada do novo ano
poderia ser vista como
um simples fato de troca de folhinha ou de
agenda. Em parte é assim e não devemos ter a ilusão de que a mudança
de 31 de dezembro para 1º de janeiro seria capaz de renovar e mudar
todas as coisas. Nada como um dia
após o outro, mesmo na virada do
ano velho para um ano novo.
No entanto, essa passagem tem
um apelo motivador bem interessante, que pode ajudar a se posicionar de
forma nova perante a vida, as tarefas
e os deveres de cada dia. É momento
para recobrar o sentido da esperança
na vida e de apostar numa fase nova,
com renovadas motivações e interesse
para abraçar as belezas e desafios da
vida. Para nós, que orientamos nossa
vida pela fé em Deus e no Evangelho,
o novo ano é ocasião para a renovação da confiança em Deus, providente
e presente a todo instante em nosso
caminhar. Não estamos abandonados
ao capricho dos astros, das forças da
natureza, nem de energias obscuras
de elementos “das trevas”.
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O que esperar de 2022?
O Natal nos recordou mais uma
vez de que Deus se fez humano e entrou na nossa história para caminhar
conosco. Ele está no meio de nós e
nos aponta todos os dias o caminho
a seguir. Por isso, podemos viver sem
temor e dedicar nossas forças ao serviço do próximo e a toda obra boa
para edificar este mundo no bem. O
ano será bom com a graça de Deus
e com nosso esforço, colocando nossos dons a serviço uns dos outros e
para vivermos a verdadeira justiça e
fraternidade.
Em 2022, algumas grandes questões vão orientar a vida e as ações das
comunidades da Igreja na nossa Arquidiocese e também no Brasil e no
mundo inteiro. Antes de tudo, porém,
é de se destacar que a primeira grande questão da Igreja, comunidade de
fé, são suas “pequenas” ações de cada
dia: o anúncio e a vivência da Palavra
de Deus, a celebração dos mistérios
da fé na Liturgia, a oração, as virtudes,
sobretudo a prática da esperança e da
caridade, vividas e testemunhadas de
muitas maneiras. Esse é o programa
permanente da vida e ação da Igreja. Podem mudar alguns enfoques
ou destaques, mas a base permanece
sempre a mesma. Oxalá, se conseguíssemos cumprir sempre bem esse ordinário da vida e missão da Igreja!
Entre os destaques e enfoques
para 2022, temos o sínodo universal

– “Igreja sinodal – comunhão, participação e missão”, cuja preparação
e vivência segue em frente. O Papa
Francisco nos indica um “caminho
de conversão” da Igreja, chamada a
ser mais e melhor aquilo que é próprio de sua natureza. Também ainda vivemos o Ano da Família, como
ocasião para acolher e aprofundar
mais as diretrizes da exortação apostólica Amoris laetitia. Nessa mesma
linha, acontecerá o Encontro Mundial de Famílias, em Roma, no final
de julho. Além disso, as constantes
manifestações do Papa orientam a
vida da Igreja e nos chamam ao testemunho cristão no mundo.
No Brasil, teremos a Campanha
da Fraternidade sobre “Fraternidade
e Educação”, tema da maior importância para promover maior dignidade e justiça na convivência social
de nosso País. Evento grande deste
ano, em âmbito nacional, será o Congresso Eucarístico de Recife (PE), em
meados de novembro. As eleições
majoritárias deste ano também são
ocasião para que a comunidade cristã e cada membro da Igreja, como
cidadão, ofereçam sua contribuição
para a edificação de um Brasil melhor, com esperança e mais conforme
aos valores do Reino de Deus.
No âmbito da Arquidiocese de
São Paulo, o calendário pastoral
prevê muitos momentos marcantes.

Queira Deus que possamos caminhar para uma normalização maior
das iniciativas e ações pastorais. A
partir de Pentecostes, vamos retomar
o 1º sínodo arquidiocesano, “caminho de comunhão, conversão e renovação missionária” de nossa Igreja
na Metrópole. Inicialmente, retomaremos de maneira breve, em toda a
Arquidiocese, o caminho sinodal já
realizado, com o objetivo de discernir sobre os sinais de Deus que nos
vieram também durante esse tempo
de pausa.
A seguir, teremos a celebração
da assembleia arquidiocesana do
sínodo, que será o momento alto
do nosso sínodo. Por providência
de Deus, o sínodo arquidiocesano
agora acontece no contexto da celebração do sínodo universal, ao qual
o Papa nos chama. A assembleia sinodal deverá fazer o discernimento
aprofundado sobre os “sinais dos
tempos” e sobre “o que vimos e ouvimos” no caminho sinodal já feito até
aqui; em seguida, deverá elaborar e
propor as conclusões e diretrizes sinodais para toda a nossa Arquidiocese. Como o Papa Francisco sempre nos recorda, a Igreja é animada
pelo Espírito Santo, que também é o
agente principal do nosso sínodo. A
ele devemos estar atentos na realização da parte que nos toca na vida e
missão da Igreja.
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Editorial

Ano novo, vida nova, luta nova

T

oda virada de ano é, para
nós, cristãos, um lembrete de que nossa passagem
nesta terra é breve, brevíssima: tempus breve est! (1Cor 7,29).
O tempo é um tesouro que Deus nos
dá, e que, por isso mesmo, não podemos desperdiçar. Que coisa triste
seria chegar ao fim da vida e lamentar, com o poeta, que evaporamos o
ser na lida insana das paixões... Que
triste se tivéssemos de rezar “Deus,
oh Deus!… Quando a morte a luz me
roube, / Ganhe num momento o que
perderam anos, / Saiba morrer o que
viver não soube”!
Em que consiste, então, esse saber
viver? Em meio às peculiaridades da
vida de cada pessoa, seria porventura possível achar um caminho, uma
sabedoria de vida, que valha para o
empresário e para a dona de casa,

para o estudante de colégio e para
o professor universitário? É verdade
que cada um de nós trilha um percurso específico em sua vida, com
seus desafios próprios – mas, no
fundo, a boa vida, a vida que vale a
pena ser vivida, é sempre a mesma,
em todos os lugares: aproveitar de
cada momento, de cada circunstância, para amar a Deus e ao próximo,
entregando-nos em pequenos gestos
de carinho. “Portanto, quer comais,
quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de
Deus” (1Cor 10,31).
Coloquemos empenho, portanto,
em terminar com excelência aquele
dever do trabalho ou do estudo; sejamos atentos às necessidades de nossos familiares; sejamos assíduos nos
momentos de oração e de assistência
à Santa Missa... Não sejamos calcu-

Que sentido tem a vida?

barba, o religioso respondeu pensativo: “No Mosteiro nós caímos, e nos
levantamos... depois caímos novamente, e nos levantamos... e assim
sucessivamente até que volte Nosso
Senhor em sua glória, e, vendo-nos
caídos e prestes a reerguermo-nos,
levante-nos definitivamente.”
Tenhamos sempre a coragem de
levantar! Se assim fizermos, nossas
resoluções de ano novo conseguirão superar os fogos de artifício que
vimos em abundância no Réveillon.
Estes fogos são, de fato, belos e ruidosos – mas apenas durante um momento, para depois virarem cinzas e
gravetos queimados... Quando nos
depararmos com alguma contrariedade, nestes primeiros dias do ano,
podemos exortar-nos com uma pequena exclamação: “Ano novo, vida
nova, luta nova!”

Opinião
Arte: Sergio Ricciuto Conte

ANA LYDIA SAWAYA
Um ano que começa é um bom
momento para se fazer essa pergunta.
Pode ser mais específica: que sentido
tem a minha vida?
No filme “O Sétimo Selo”, de Ingmar Bergman (1956), o cavaleiro Antonius Block, enquanto joga xadrez
com a morte, lhe pede: “Dê-me ainda tempo”. Mas a morte lhe responde
exata: “Todos gostariam, mas eu não
concedo trégua”. Depois do duelo entre a morte e o cavaleiro em que, num
momento dramático, este se confessa
tendo do outro lado do confessionário a morte, o cavaleiro lhe diz: “O
meu coração está vazio. Vazio como
um espelho para o qual sou obrigado
a olhar. Olho-me e vejo só desgosto e
medo. Leio indiferença pelo próximo,
por todos os meus semelhantes irreconhecíveis. Nele, descubro só imagens de pesadelo”. A vida parece ser
um vazio sem fim, e a morte é equivalente a cair no nada, sem esperança.
Como bem nos revela Bergman,
essa pergunta é inalienável e sempre
jogada diante dos nossos olhos nos
momentos de passagem e mais dramáticos da vida: que sentido tem tudo
isso? Para onde está caminhando a
minha vida? Só há, na verdade, duas
respostas: não há sentido nenhum,
ou, ao contrário, há um sentido – em
tudo há sentido, e aqui não há outra
alternativa senão pensar em Deus.

listas: “Nenhum de nós vive para si,
e ninguém morre para si. (...) Quer
vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor” (Rm 14,7-8).
Pode ser que às vezes nossos
esforços pareçam não trazer fruto
nenhum; pode ser até que caiamos
por fraqueza em algum egoísmo
– mas nem tudo está perdido! A
verdadeira santidade não está no
perfeccionismo de quem nunca cai
– mas na energia e humildade de
quem sempre se levanta, ajudado
pelo Senhor.
“A vida do homem sobre a terra
é uma guerra” (Jó 7,1) – e por isso
estaremos sempre nessa tensão entre
momentos de vitória e momentos de
derrota. A esse respeito, conta-se que
perguntaram uma vez a um sábio
monge o que se fazia no Mosteiro em
que vivia recluso. Alisando sua longa

Quem continuar a procurar
descobrirá que o primeiro impacto
é com o silêncio de Deus. Se este
silêncio for acolhido, cheio de interrogação, se a pergunta não for
abandonada, logo virá um segundo
momento: este silêncio se torna eloquente. O passo seguinte é certo e
necessário: é preciso gritar. E o grito deve ser sincero e integral, pois
quem chegou até aqui está nu diante do mistério da vida.
É nesse momento que a ausência
de Deus se torna um anseio de presença, inextirpável, dentro de si. Agora é necessário um passo de humildade: desistir de afirmar a todo custo a

raiva e o ressentimento pelo vazio experimentado no início, e prestar atenção para poder ouvir a voz sutil que
habita no silêncio: você existe porque
Eu existo. Há ainda um outro passo e,
para este além de humildade, é preciso coragem: quem é Você? E com
olhar atento para toda a realidade se
começa a buscá-Lo (e, finalmente, começa-se a “ver”)... Até que alguém ou
algo nos fale de Deus.
Ele sempre arranjará um meio
para se apresentar a quem decidiu fazer esse percurso até o fim. Quando
os primeiros cristãos se convertiam e
O encontravam, essa experiência era
muito conhecida. Um Padre da Igre-

ja, Gregório Nazianzeno (329-390
d.C.), diz em uma poesia:
“Que tirania é essa? / Eu ganhei
vida – bem, / mas por que sou fustigado pelas suas ondas violentas? / Eu
quero dizer uma palavra audaz, sim,
audaz, mas eu quero dizer: / se eu não
fosse teu, ó meu Cristo, que injustiça!
/ Nós nascemos, morremos, chegamos
ao fim. / Eu durmo, descanso, fico
acordado, ando. / Ora estamos doentes,
ora saudáveis, / ora entre prazeres, ora
entre problemas. / Compartilhamos as
estações solares e os frutos da terra. /
Morremos e nossa carne apodrece: /
este é o destino dos animais, / que, embora inferiores, são irrepreensíveis. / O
que então eu tenho mais do que eles? /
Nada além de Deus: / se eu não fosse
teu, ó meu Cristo, que injustiça! / Qualquer coisa aqui é transtornada pelas
tempestades más da vida. / Cada coisa,
aqui, é carregada no tempo como peões que rolam: / Beleza, glória, riqueza,
poder, traiçoeira prosperidade. / Eu, ao
contrário, abraçado a Cristo, jamais
deixarei de ter esperança, / Até que eu
veja o esplendor da Trindade única e
a imagem antiga, / Herança do grande
Deus unida à carne que se fundirá com
os celestiais”.
Ana Lydia Sawaya é professora da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Fez
doutorado em Nutrição na Universidade
de Cambridge, no Reino Unido. Foi pesquisadora
visitante do Massachusetts Institute of Tecnology
(MIT), nos Estados Unidos, e é conselheira
do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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Atos da Cúria
DECRETO DE PRORROGAÇÃO DA
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 17/12/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão de Pároco da Paróquia
Nossa Senhora das Graças, no bairro de
Cidade Vargas, na Região Episcopal Ipiranga, do Reverendíssimo Padre Ubaldo Seri, pelo período de 01 (um) ano.
Em 17/12/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão de Pároco da Paróquia
Santo Afonso Maria de Ligório, no
bairro da Água funda, na Região Episcopal Ipiranga, do Reverendíssimo Padre Benedito Vicente de Abreu, pelo
período de 01 (um) ano.
Em 17/12/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão de Pároco da Paróquia
São João Batista, no Bairro da Vila Guarani, na Região Episcopal Ipiranga, do
Reverendíssimo Padre Ricardo Antonio Pinto, pelo período de 01 (um) ano.
Em 17/12/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão de Pároco da Paróquia São
João Clímaco, no Bairro de São João Clímaco, na Região Episcopal Ipiranga, do Reverendíssimo Padre Antônio Lisboa Lustosa Lopes, pelo período de 03 (três) anos.
DECRETO DE NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Esperança, no bairro do
Jardim Novo Mundo, na Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre
Uilson dos Santos, pelo período de 06
(seis) anos.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Santa
Cristina, no bairro do Parque Bristol, na
Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Rodrigo Felipe da Silva,
pelo período de 06 (seis) anos.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Santa
Teresinha do Menino Jesus, no bairro
do Bosque da Saúde, na Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre
William Day Tombini, pelo período de
06 (seis) anos.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, no bairro Jardim
Maristela, na Região Episcopal Ipiranga,
o Reverendíssimo Padre Edson Chagas
Pacondes, pelo período de 06 (seis) anos.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, no bairro Jardim
Guarani, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Anderson Pereira Bispo, pelo período de 06 (seis) anos.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia São
Bernardo de Claraval, no bairro da Vila
Liviero, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Hernane Santos
Modena, pelo período de 06 (seis) anos.
DECRETO DE NOMEAÇÃO
E PROVISÃO DE VIGÁRIO
PAROQUIAL:
Em 14/12/2021, foi nomeado e provisio-

nado como Vigário Paroquial, “ad nutum episcopi”, da Paróquia Natividade
do Senhor, no bairro Vila Guarani, na
Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo Padre Claudinês Venâncioda Silva.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do
Bosque da Saúde, na Região Episcopal
Ipiranga, o Reverendíssimo Padre João
Cícero Freitas de Moraes.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Santa
Ângela e São Serapião, no bairro Vila
Moraes, na Região Episcopal Ipiranga,
o Reverendíssimo Padre Christopher
Costa Velasco.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Labatut, no bairro
do Ipiranga, na Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Jefferson
Mendes de Oliveira.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Ipiranga, na
Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Rodrigo Thomaz.
Em 21/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Santa
Adélia, no bairro Jardim Santa Adélia,
na Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo Padre Nicolò Stauble.
Em 21/12/2021, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial da Paróquia São Paulo da Cruz, no bairro de
Pinheiros, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre José Francisco do Nascimento, CP, pelo período de 03 (três)
anos.
DECRETO DE NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE COLABORADOR
PASTORAL:
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Colaborador Pastoral,
“ad nutum episcopi”, da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida e Paróquia Santo

Antônio, no bairro do Ipiranga e da Vila
Carioca, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Arlindo de Souza
Trindade.
Em 17/12/2021, foi nomeado e provisionado como Colaborador Pastoral,
“ad nutum episcopi”, da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, no bairro do Ipiranga, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Sidinei Lang.
DECRETO DE NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE ASSISTENTE
PASTORAL:
Em 21/12/2021, foi nomeado e provisionado como Assistente Pastoral da Paróquia
Santa Adélia, no bairro do Jardim Santa
Adélia, na Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo Diácono Elias Honório de
Castro, pelo período de 01 (um) ano.
DECRETO DE NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE ASSISTENTE
ECLESIÁSTICO:
Em 22/12/2021, foi nomeado e provisionado como Assistente Eclesiástico

da Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de São Paulo
o Reverendíssimo Padre Alessandro
Enrico de Borbón.
POSSE CANÔNICA:
Em 25/12/2021, foi dada a posse canônica como Vigário Paroquial da
Paróquia Natividade do Senhor, no
bairro da Vila Guarani, na Região
Episcopal Belém, ao Reverendíssimo
Padre Claudinês Venâncio da Silva.
Em 30/12/2021, foi dada a posse canônica como Administrador
Paroquial da Paróquia São Pedro
Apóstolo, no bairro Vila Industrial,
na Região Episcopal Belém, ao Reverendíssimo Padre Carlos André
Romualdo.
Em 30/12/2021, foi dada a posse
canônica como Vigário Paroquial
da Paróquia São Pedro Apóstolo,
no bairro Vila Industrial, na Região
Episcopal Belém, ao Reverendíssimo
Padre Benedito Aparecido Maria de
Borba.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO A Associação
das Damas da Caridade de São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ/MF Nº 60.904.711/000112, com sede na Alameda Barros, nº 539, no Bairro de Santa Cecilia, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do seu Estatuto Social, por
meio de sua Presidente, Sra. AEGLÉ DE LOURDES TAKEUCHI SOUZA, convoca as suas
associadas para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 27 de
Janeiro de 2022, às 13h00, em primeira convocação, ou às 14h00, em segunda convocação,
com qualquer número de associadas presentes, na sede da Associação, à Alameda Barros
nº 539, bairro Santa Cecilia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
I – Deliberações
1) Artigo 14 - Inciso III – Exclusão do texto “desde que aprovado pela AIC BRASIL”;
2) Artigo 14 – Inciso V – Exclusão do texto “desde que aprovada pelo conselho da AIC BRASIL”;
3) Artigo 14 -- Inciso XII – Exclusão na sua totalidade;
4) Artigo 18 – parágrafo VII – Exclusão na sua totalidade;
5) Nos demais artigos onde consta “Conselho da AIC BRASIL” ALTERAR PARA “DIRETORIA DA
AIC BRASIL”. Artigo 14 inciso IV e, Artigo 44. Dessa forma, é necessário a adequação e extinção
dessas cláusulas e incisos, para que se adequem e estejam em conformidade com o Estatuto
da AIC BRASIL.
II – Recadastramento das Voluntárias da Associação das Damas da Caridade de São Vicente
de Paulo – S.P.
III – Outros assuntos de interesse da Entidade.
São Paulo, 12 de Janeiro de 2022.
Aeglé de Lourdes Takeuchi Souza
Diretora Presidente
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Miguel Lisboa

O Cardeal Odilo Pedro
Scherer presidiu a
primeira missa da
Solenidade do Natal,
à meia-noite de 25 de
dezembro, na Catedral da
Sé. Na ocasião, o Arcebispo
de São Paulo enfatizou
que celebrar a natividade
de Jesus no fim de um ano
marcado pelo sofrimento
causado pela pandemia, é
oportunidade de recordar
que Deus enviou seu Filho
ao mundo para vir ao
encontro da “nossa frágil
humanidade”.
Na manhã do dia de Natal,
o Purpurado presidiu
outra Eucaristia, na qual
destacou, que, ao contrário
do apelo comercial que a
sociedade dá às festas de
fim de ano, para os cristãos,
esse é um período para
“contemplar, adorar, louvar
e se alegar” com o mistério
da encarnação de Deus.
Dom Odilo também
presidiu as missas das
solenidades de Santa
Maria Mãe de Deus, no
dia 1º, e da Epifania do
Senhor, no dia 2, além
da Festa do Batismo do
Senhor, no dia 9.

Comportamento
Bem comum: uma nova chave
de leitura de um constante manifesto
CRISLEINE YAMAJI
Alguns anos atrás, na Europa,
estudiosos do Direito Civil publicavam manifestos sobre o bem comum, de modo a levantar a voz e
chamar a atenção de todos contra
a voracidade dos processos de privatizações dos bens não sujeitos, em
sua percepção, à apropriação privada ou do próprio Estado.
Esses estudiosos colocavam à
luz do Direito privatizações da saúde, da educação, da água potável,
das florestas e até de praças, lugares
comuns à convivência social. Algo
não lhes parecia correr nos trilhos.
Esse manifesto não nos é estranho por aqui e, há muito tempo,
no Brasil, vem empobrecido por
uma discussão de Welfare State
versus neoliberalismo, por polêmicas ideológico-partidárias ou
por argumentos sobre a constante
escassez de recursos de um Estado em permanente crise fiscal. Se
todo o manifesto pelo bem comum não nos é estranho, parece
também fácil identificar que nessa
acepção jurídica do bem comum
há um claro empobrecimento ou
reducionismo.
Os óculos do jurista, com a gradação da realidade legislativa, acabam sempre por limitar a realidade
à sua moldura simplista. Não está
correto, mas também não poderia
ser muito diferente, quando o Direito, ao mediar relações, é incapaz,

por si só, em sua fotografia da realidade, de adentrar numa necessária
profundidade moral.
Pensar no bem comum a partir
da perspectiva da dogmática jurídica é pensar de forma muito restritiva nos bens pelos bens, na esteira
do Código Civil – ordenamento do
homem comum –, que acaba por
só tratar os bens em si mesmos ou
em sua recíproca relação. Quando assim procede, deixa de olhar
o essencial da realidade humana e
não logra êxitos em adentrar, com
profundidade, nos fundamentos e
exigências de um verdadeiro bem
comum.
Se o bem comum, ou melhor,
o princípio do bem comum, não é
algo criado pelo Direito, mas apenas mediado pelo Direito, deve
ser interpretado, nessa tentativa de
compreensão da realidade, a partir
de aspectos fundamentais da vida
social e da pessoa humana. Não há
que se pensar no bem comum por
si mesmo ou no bem meramente
relacionado a outro bem.
Nesse sentido, a Doutrina Social da Igreja sempre foi prolífica
em colocar esse princípio do bem
comum e tantos outros a serviço
da dignidade humana. E aqui está
uma excelente chave de leitura da
ordenação social. Não importa se
o bem é público ou privado, singular ou coletivo, móvel ou imóvel,
mas importa que o bem sirva a um
propósito universal, permanente

no tempo e no espaço, orientador
de um agir comum. Portanto, não
é possível pensar no bem comum a
partir de sua materialidade pública,
estatal ou privatizada, mas como
um princípio ordenador da vida social e bem articulado com o fim último da vida humana, algo de uma
intensa profundidade não só jurídica, mas também moral.
Com esse tom ou com essa chave de leitura, talvez o manifesto do
bem comum ganhe mais cor e mais
vida. Em vez de reduzir o manifesto do bem comum a uma superficial problematização da privatização versus socialização dos bens,
leva a observar a decisão a partir
do propósito do bem comum: um
emprego adequado do bem, seja
socializado, seja privatizado, com
responsabilidade de todos em sua
fruição, dado um adequado direcionamento à liberdade individual
ou ao dever estatal e um foco na
dignidade da pessoa humana e na
dimensão comunitária do bom viver. Se isso se verifica, esse tom ou
essa chave de leitura acaba por nos
direcionar ao que realmente importa: a promoção integral da vida
e a pacificação ou a harmonização
social, somadas a tão relevantes direitos fundamentais do homem:
saúde, alimentação, moradia digna,
educação e trabalho.
Crisleine Yamaji é advogada, doutora em
Direito Civil e professora de Direito Privado.
E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

Fé e Cidadania
A sabedoria cristã
diante das enchentes e
dos desastres naturais
FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO
O tempo do Natal e do Ano-Novo é frequentemente
marcado por desastres naturais, como as enchentes que,
neste ano, ocorreram na Bahia e em Minas Gerais. Para
nossa pobre compreensão da realidade, é um paradoxo
que as comemorações do nascimento do Menino Deus
sejam marcadas por tanto sofrimento e tanta dor. A reflexão e a racionalização sobre esses acontecimentos não trarão conforto aos que estão sofrendo; a estes só podemos
dar nossas orações e nossa solidariedade material. Essas
situações nos ajudam, porém, a entrar mais no mistério de
Deus, que faz chover sobre bons e maus (cf. Mt 5,45-46).
A empatia e o compromisso com os que sofrem nos
ajudam a sair de nosso individualismo, a viver o encontro com nossos irmãos que sofrem e com o próprio
Cristo. “A fé diz-nos que se faz a Cristo quando se realiza
em favor de quem se encontra na necessidade e no sofrimento (cf. Mt 25,40)”, lembrava São João Paulo II numa
visita a Assis, após o terremoto no Ano-Novo de 1998.
Falando às vítimas do tríplice desastre (terremoto,
maremoto e acidente nuclear) de Fukushima, no Japão,
o Papa Francisco observa: “Ninguém se ‘reconstrói’ sozinho, ninguém pode começar de novo sozinho. É essencial encontrar uma mão amiga, uma mão irmã, capaz de ajudar a erguer não só a cidade, mas também o
olhar e a esperança [...] Por isso, convido-vos a avançar
um pouco cada dia na construção do futuro, baseado na
solidariedade e empenho recíproco”.
Juntas, a perseverança e a solidariedade se tornam
sinal de esperança para o mundo. Francisco continua:
“No trabalho contínuo de recuperação e reconstrução
[...] muitas mãos se devem juntar e muitos corações se
devem unir como se fossem um só. Dessa forma, as pessoas que sofreram receberão apoio e saberão que não foram esquecidas. Saberão que muitas pessoas compartilham, ativa e eficazmente, o seu sofrimento e continuarão
a estender uma mão fraterna para ajudar [...] Que essa
compaixão seja o caminho que permita a todos encontrar esperança, estabilidade e segurança para o futuro”.
Numa intervenção, comentando as consequências
do tsunâmi que se abateu sobre o Sudeste Asiático em
2004, Dom Celestino Migliore, na época delegado da
Santa Sé na ONU, lembrava a importância das ações
humanitárias e a cooperação internacional em situações
como estas. Os recursos recebidos são sempre importantes, mas necessitam de estruturas capazes de recebê-los
e dar-lhes rapidamente a melhor destinação. Além dos
auxílios emergenciais que se seguem ao momento do
desastre, observava que também são necessários apoios
a médio e longo prazo, para o processo de reconstrução,
sempre demorado e difícil.
Dom Celestino observou ainda: “A primeira e mais
importante lição a tirar é o fato de que entre as pessoas
simples existe uma enorme boa vontade, que muitas vezes
permanece escondida [...] Enquanto a comunidade internacional ajudava pessoas reais em verdadeiras situações
de necessidade, manifestava-se com clareza uma espontânea compreensão da centralidade da pessoa humana”.
Em sua intervenção, o delegado da Santa Sé salientava a importância da assistência religiosa e espiritual nesses contextos. Diante do sofrimento, da dor
e da morte, todo ser humano sente a necessidade do
consolo e da esperança que só a misericórdia de Deus
pode proporcionar. Nessa perspectiva, renovamos
nossas orações para que cada vítima das enchentes
desse fim de ano possa, a seu modo, fazer a experiência dessa consolação e dessa esperança que desde já
podem renovar a vida em cada um de nós.
Francisco Borba Ribeiro Neto é coordenador
do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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América

Ásia

Projeto de lei
sobre a liberdade
religiosa será
discutido no Chile

Contas das Missionárias da Caridade
são desbloqueadas na Índia, mas
perseguições continuam
Missionaries of Charity

“O Estado não pode obrigar nenhuma
pessoa a agir contra suas convicções ou confissões religiosas e se abster de ter uma conduta contrária.” Esta premissa está contida
no primeiro ponto do artigo proposto para a
nova Constituição pela “Iniciativa Popular nº
3.042” sobre liberdade de religião e consciência, que engloba grande parte das confissões
religiosas do país. A proposta ultrapassou o
número requerido para ser admitida à discussão da Convenção Constitucional, encarregada de reformar a Carta Magna.
O primeiro artigo do projeto de lei prevê
que a Constituição deve garantir a liberdade
de consciência e religião a todas as pessoas:
“A liberdade religiosa compreende a liberdade de professar, manter e mudar de religião
ou crença, bem como o direito de professar e
divulgar a própria religião ou confissão, tanto
em público como em privado, desde que não
se oponham à moral, aos bons costumes ou à
ordem pública”.
Segundo um comunicado da Conferência Episcopal do Chile, nos últimos dias de
2021, a proposta para a nova Constituição
chegou a ultrapassar os 15 mil votos necessários, para ser admitida como projeto pelo
órgão constituinte. Além disso, a iniciativa já conta com mais de 18 mil assinaturas,
que podem aumentar, uma vez que o prazo
de adesão, encerrado na quinta-feira, 6, foi
prorrogado até 1º de fevereiro.
Fonte: Vatican News

Bispos pedem
fim da violência
na Guatemala
Os bispos da Guatemala expressaram
enorme preocupação com a propagação da
violência que causou inúmeras vítimas, incluindo crianças, mulheres e pessoas inocentes “que buscavam apenas um sustento
decente para suas famílias, bem como os
policiais que foram assassinados”. Diante de
episódios de “aumento da violência, polarização e conflito”, nas cidades e entre os municípios de Nahualá e Santa Catarina Ixtahuacan, no departamento de Solola, os prelados
condenaram e expressaram sua “indignação
pelo uso da violência como ferramenta para
alcançar seus objetivos”.
Em mensagem conjunta publicada no
sábado, 8, o episcopado recordou os conflitos entre as duas comunidades indígenas de
Nahualá e Santa Catarina Ixtahuacan, que
lutam por questões de fronteira há mais de
um século.
A Guatemala é um dos 15 países do mundo com maior índice de violência, e o conflito entre as duas comunidades também levou
o presidente a impor uma espécie de estado
de sítio às duas comunidades.
Fonte: Agência Fides

Congregação fundada por Santa Tereza de Calcutá tem sido acusada por extremistas hindus de praticar proselitismo

REDAÇÃO

osaopaulo@uo.com.br

A Congregação das Missionárias
da Caridade, instituição fundada por
Santa Teresa de Calcutá, em 1950,
está sofrendo diretamente o impacto
da onda de perseguição religiosa motivada por grupos extremistas hindus,
nos últimos meses, na Índia.
O fato que ganhou maior repercussão foi o anúncio, no dia de Natal, do
bloqueio por parte do governo local
das movimentações econômicas dos
recursos vindos do exterior. Segundo
o governo do primeiro-ministro Narenda Modi, a decisão foi tomada pelo
fato de a organização religiosa “não
atender às condições de elegibilidade”
da Lei de Regulamentação das Contribuições Estrangeiras (FCRA, em
inglês), depois que “entradas adversas
foram notadas”, sem dar mais detalhes.
A renovação da FCRA foi aprovada apenas na primeira semana de
2022. Enquanto isso, os cerca de 22

mil funcionários e acolhidos dos centros administrados pelas religiosas ficaram sem alimentos e remédios.

ORFANATO DESPEJADO

No entanto, o clima de tensão na
Índia em relação à perseguição às minorias religiosas, frequentemente acusadas de proselitismo por extremistas
hindus, ainda não se acalmou.
Em Kanpur, no estado de Uttar Pradesh, um orfanato administrado pelas
Missionárias da Caridade foi despejado do local onde funcionava, pois a
concessão estatal para o uso do terreno
expirou em 2019 e não foi renovada.
Além disso, foi imposto o pagamento
de uma multa pelo período em que o
espaço foi utilizado sem a concessão, o
que as obrigou a entregar o imóvel.
Nos últimos 53 anos, somente esse
orfanato acolheu e encaminhou 1,5 mil
crianças para adoção legal. Além dos órfãos, a estrutura também ofereceu ajuda
a milhares de pobres, hansenianos, mães
abandonadas e filhos de migrantes.

CRIANÇAS LEVADAS

Essa, contudo, não é a única dificuldade das irmãs de Madre Teresa
de Calcutá na Índia. Na quinta-feira,
6, a polícia invadiu o Instituto São
Francisco, também no estado de Uttar
Pradesh, levando 44 crianças. Dessa
vez, na origem da medida estaria uma
campanha difamatória, novamente de
extremistas hindus, segundo a qual
seria servida carne bovina (animal sagrado para o hinduísmo) e que seriam
praticadas conversões forçadas ao
Cristianismo por parte das religiosas.
A medida policial foi impugnada
pelo tribunal local e são aguardadas
decisões futuras. O Bispo de Lucknow, Dom Gerald Mathias, condenou
tais medidas e manifestou preocupação com o “caminho perigoso” impetrado contra as Irmãs de Madre Teresa. “Eles atacam os cristãos porque
são uma comunidade que ama a paz.
Espero que o bom senso prevaleça e
melhore a situação”, afirmou.
Fonte: Asia News

Você Pergunta
Quem está no presbitério
deve repetir os gestos do padre?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

A Maria, de Guarulhos (SP), me
enviou a seguinte pergunta: “Quando o padre faz alguns gestos durante a oração eucarística, todos os que
estão no presbitério – cerimoniários,
coroinhas, ministros extraordinários
da Eucaristia e leitores – têm de fazer
também?”.
Maria, ministros extraordinários e

coroinhas que estão no presbitério estão lá servindo a Deus e à comunidade.
Como toda assembleia, eles participam
da celebração em atitude de oração.
Não cabe a eles ficar imitando os gestos
do celebrante.
O que se espera dos ministros e
dos coroinhas é uma atitude de respeito e profunda piedade: estar vestidos adequadamente, cruzar as pernas
quando sentados, não ficar passeando
de um lado para o outro, querer apa-

recer mais do que o celebrante, pois,
se assim fizerem, mais atrapalharão
do que ajudarão.
Enfim, que os ministros extraordinários não pensem que são mais importantes do que os outros. Não estão
no presbitério para mostrar que são
os tais e têm mais autoridade do que
os outros. Vaidade e arrogância não
ficam bem a ninguém, principalmente para quem assumiu um serviço aos
irmãos de fé.
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Igreja se mobiliza para ajudar vítimas
das chuvas na Bahia e em Minas Gerais
Cáritas Brasileira

REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br

Organizações eclesiais se unem a
instituições civis e ao poder público
para atender as famílias atingidas pelas
fortes chuvas nos estados da Bahia e
Minas Gerais.
Desde dezembro, a rede Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se mobilizam por
meio da campanha “#SOS Bahia e Minas
Gerais: Solidariedade que Transborda”.
A iniciativa busca arrecadar recursos para a compra de alimentos,
água potável, roupas, fraldas infantis e
adultas, artigos de higiene pessoal e de
proteção contra a pandemia. Os itens
serão distribuídos pelas Cáritas Diocesanas próximas às áreas em situação
crítica, a fim de auxiliar os milhares
de pessoas desabrigadas e desalojadas
devido às fortes chuvas que atingiram
os estados.

VISITAS

Uma comitiva composta por membros da CNBB, da delegação da União
Europeia para as Américas e do Programa Brasil da Cáritas Suíça e do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) visitou as cidades mais afetadas e
conversou com representantes do poder
público.
A coordenadora da Cáritas Brasileira, Valquíria Lima, reforçou que o objetivo dessa missão foi, em primeiro lugar,
“ouvir o que as comunidades afetadas
têm a dizer sobre o que vêm atravessan-

do neste momento e, a partir daí, somar
forças para salvar vidas, atender às necessidades imediatas e oferecer acolhimento e proteção”.
A gestora do Programa Brasil da
Cáritas Suíça, Rebekka Reischmann,
definiu a situação das cidades atingidas
como “dramática e preocupante”. “Trata-se de uma situação muito séria. Realmente, precisamos unir todas as forças
disponíveis para garantir que estas casas
e a vida destes milhares de famílias possam ser reconstruídas o quanto antes”,
afirmou.

SOLIDARIEDADE

Apesar da situação de catástrofe, os
bispos das dioceses baianas ressaltam a
generosidade da população para ajudar
as vítimas das chuvas. O Bispo de Ilhéus,
Dom Giovanni Crippa, destacou a união

de padres, diáconos e leigos comprometidos nas pastorais e movimentos para
levar socorro, abrigar, oferecer ajuda
material e espiritual às famílias atingidas.
“Desta solidariedade saíram mantimentos, roupas, colchões, refeições. Este foi
um momento bonito de ver a solidariedade em ação. Então, foi mesmo a solidariedade que transbordou”, relatou.
O Bispo de Itabuna, Dom Carlos
Alberto dos Santos, contou que a diocese amparou as pessoas nos salões paroquiais, oferecendo-lhes três refeições
diárias. “Também oferecemos o aconchego de nossos dormitórios, para que
eles tivessem realmente um lugar tranquilo para suavizar a sua situação de dor
e sofrimento. Estamos promovendo um
mutirão de amor, acolhendo estas pessoas com fé e devoção, mostrando que não
estão sozinhas”, afirmou.

Em Minas Gerais, a Arquidiocese
de Belo Horizonte, com a articulação
do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental (Veaspam),
mobilizou as paróquias e comunidades para atender os atingidos pelas
chuvas na região metropolitana da
capital mineira.
“Peço a cada pessoa que venha conosco para ajudar as vítimas das chuvas,
que perderam suas casas, roupas, alimentos, acolhidas provisoriamente em
diferentes lugares. Solidariedade exercida em rede, um convite permanente, na
tarefa de efetivarmos sempre mais a amizade social, conforme nos pede o Papa
Francisco. Cuidemos uns dos outros, todos irmãos, corresponsáveis pela defesa
da vida, agora, urgentemente, dedicando
especial atenção às vítimas das chuvas”,
afirmou o Arcebispo de Belo Horizonte
e Presidente da CNBB, Dom Walmor
Oliveira de Azevedo.

EM SÃO PAULO

A Arquidiocese de São Paulo, por
meio da Caritas Arquidiocesana, também se uniu à iniciativa da Caritas Brasileira e da CNBB, disponibilizando os
seguintes meios para doações:

CARITAS ARQUIDIOCESANA
DE SÃO PAULO
CNPJ: 62.021.308/0001-70
Banco Bradesco: 237
Agência: 0099
Poupança: 1.000.154-4
PIX: pix@caritassp.org.br

Espiritualidade
Ano Litúrgico, um caminho espiritual
DOM ÂNGELO
ADEMIR
MEZZARI, RCJ

BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE NA
REGIÃO IPIRANGA

C

oncluímos o Tempo do Natal
e iniciamos, no Ano Litúrgico,
o Tempo Comum. Sabemos
que a liturgia é a celebração do
Mistério Pascal de Cristo, a memória do
Ressuscitado na vida de cada pessoa e da
comunidade. Como nos dizem as Normas para o Ano Litúrgico, ele “revela todo
o mistério de Cristo no decorrer do ano,
desde a Encarnação e Nascimento até à
Ascensão, ao Pentecostes e à expectativa
da feliz esperança da vinda do Senhor”
(Sacrosanctum concilium, 102). Ele assim
nos propõe um caminho espiritual, ou

seja, “a vivência da graça própria de cada
aspecto do mistério de Cristo, presente e
operante nas diversas festas e nos diversos
tempos litúrgicos” (cf. Normas sobre o
Ano Litúrgico e o Calendário, NALC, 1).
Trata-se, portanto, de um caminho espiritual, um itinerário de fé e de amor. A celebração do Ano Litúrgico é sacramento,
com especial eficácia para alimentar a vida
cristã, e ao mesmo tempo se torna um caminho pedagógico, catequético e espiritual nos ritmos do tempo, na história.
O Tempo Comum na liturgia começa
no dia seguinte à celebração do Batismo
do Senhor, logo esta semana, e se estende
até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive. E após o Tempo Pascal, recomeça na segunda-feira depois do Domingo
de Pentecostes e termina antes do 1º Domingo do Advento. A ênfase dos 33 (ou
34) domingos é dada pela leitura contínua do Evangelho, um verdadeiro itinerário catequético e espiritual. Somos colocados no seguimento de Jesus Cristo,
desde o chamamento dos discípulos até

os ensinamentos a respeito dos fins dos
tempos. Neste Tempo Comum, temos
também as festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do Mistério
Pascal (Maria, Apóstolos e Evangelistas,
demais Santos e Santas).
O Tempo Litúrgico Comum exige de
todos, e de cada um de nós, uma vivência e busca intensa da espiritualidade, ou
seja, adentrar no mais profundo do mistério de Cristo, conduzidos pela força do
Espírito Santo. O verdadeiro culto cristão é um encontro com o Senhor ressuscitado, que vive na dimensão de Deus,
além do tempo e do espaço, e, todavia,
se faz realmente presente na comunidade, nos fala nas Escrituras Sagradas
e parte para nós o Pão da Vida Eterna.
Antes de tudo, valorizar principalmente
o domingo, como o dia de encontro da
comunidade, irmãos e irmãs na mesma
fé. Na celebração da comunidade e na
Eucaristia, afirmar a identidade própria
de cristãos, membros do Corpo Vivo de
Cristo Ressuscitado. No encontro de fé,

somos chamados à nossa mesma santificação na glorificação do Senhor.
Diz o Catecismo da Igreja Católica,1083: “Compreende-se então a dupla
dimensão da liturgia cristã como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais
com que o Pai nos gratifica. Por um lado,
a Igreja, unida ao seu Senhor e sob a ação
do Espírito Santo, bendiz o Pai ‘pelo seu
Dom inefável’ (2Cor 9,15), mediante a
adoração, o louvor e a ação de graças.
Por outro lado, e até a consumação do
desígnio de Deus, a Igreja não cessa de
oferecer ao Pai a oblação dos seus próprios dons e de Lhe implorar que envie o
Espírito Santo sobre esta oblação, sobre
si própria, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que (...) estas bênçãos
produzam frutos de vida, ‘para que seja
enaltecida a glória de sua graça’ (Ef 1,6)”.
Que no Ano Litúrgico, e neste Tempo
Comum que iniciamos, possamos fazer
um profundo caminho de fé e de amor,
com toda sorte de bênçãos espirituais e
frutos de plena vida.
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Cardeal Odilo Pedro Scherer
avalia o ano pastoral e reflete sobre
os desafios da Igreja e da sociedade
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Entre os desafios da Igreja, está a
perseguição religiosa. Como o senhor
avalia esse fenômeno na atualidade?

FERNANDO GERONAZZO

osaopaulo@uol.com.br

Em entrevista exclusiva ao jornal O SÃO
PAULO, por ocasião do fim do ano de
2021 e início de 2022, o Cardeal Odilo
Pedro Scherer avaliou os principais fatos
da vida social e eclesial dos últimos 12
meses, ainda marcados pela pandemia de
COVID-19, e comentou temas como a
perseguição religiosa e a crise cultural vivida pela sociedade, além de se manifestar
sobre situações como os escândalos que
envolvem membros da Igreja. O Arcebispo Metropolitano de São Paulo também
falou sobre o caminho sinodal proposto
pelo Papa Francisco, que consiste em um
chamado para a Igreja se voltar cada vez
mais à sua essência e natureza. Confira.

O SÃO PAULO – Qual é o balanço que o
senhor faz do ano pastoral de 2021 na
Arquidiocese?
Cardeal Odilo Pedro Scherer – O
ano pastoral de 2021 na Arquidiocese de São Paulo foi bastante marcado
pela situação da pandemia e, por isso,
de um lado, tivemos que conviver com
muitas limitações ao longo de boa
parte do ano, como restrições para as
celebrações com público numeroso,
reuniões, iniciativas que ocasionassem
aglomeração de pessoas… Descobrimos, porém, um novo modo de fazer
as coisas e usamos muito a internet e
as mídias sociais; no fim, conseguimos
promover muitas iniciativas para servir
às comunidades, manter o povo unido
e alimentado pela liturgia, pela oração
e, sobretudo, pelo serviço da caridade.
O ano também foi marcado pela
Assembleia Eclesial da América Latina,
que foi uma experiência sinodal interessante. A Assembleia aconteceu em
novembro, mas já a primeira parte do
ano passado foi marcada por suas temáticas e sua preparação.
Veio depois o chamado do Papa
para o sínodo universal e, novamente,
estivemos ligados às questões postas na
preparação desse sínodo. A sinodalidade foi vivida de maneira bastante forte
durante todo esse ano.
Nossa preocupação durante o ano foi
alimentar o povo na fé, na caridade e na
esperança, confortando-o com a Palavra
de Deus, a oração e a assistência religiosa. E que houvesse uma grande animação da caridade, para ir ao encontro dos
necessitados, doentes, pobres e aflitos.
Muita coisa pôde ser feita nesse sentido.
Quais foram os principais desafios da
Igreja na pandemia?
Penso que a maioria das representa-

ções da Igreja Católica, como as dioceses e a CNBB [Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil], se tornaram uma referência na prevenção da COVID-19, para
que fosse combatida seriamente e valorizada a vida e a saúde das pessoas. Claro que houve exceções, como sempre há.
Não houve unanimidade e alguns grupos católicos, eventualmente, achavam
que a pandemia fosse uma ficção ou invenção de determinadas pessoas ou grupos. Houve protestos também de grupos
católicos contra as restrições impostas
pela situação de pandemia e pessoas que
não aceitavam as restrições à frequentação das igrejas… Por outro lado, havia
as pessoas que queriam ficar em casa e
até mesmo que se fechassem as igrejas e
cessassem as atividades religiosas. Eram
posições extremas que, naturalmente,
não eram ideais nem aceitáveis. Apesar
disso, conseguimos trabalhar, e a maioria do povo nos acompanhou, aceitando
as restrições como medida prudencial
para cuidar da saúde pessoal e também
da saúde dos outros. O cuidado da própria saúde também possui uma dimensão social.
Ao longo dos meses, muitas pessoas
já estavam ansiosas por voltar à igreja
para participar novamente da missa e
de reuniões e atividades presenciais.
Quando a situação da pandemia melhorou, houve manifestações bonitas
de pessoas que voltaram a frequentar

as igrejas com todo gosto e alegria. Isso
significa que realmente há uma valorização da dimensão religiosa na vida
das pessoas. A pandemia ajudou-nos a
experimentar nossos limites e a tomarmos consciência de nossa fragilidade e
da necessidade de nos voltarmos para
Deus com sincera humildade.
Como a Igreja colaborou no combate à
disseminação do coronavírus?
Desde que se evidenciou que a pandemia era algo muito sério, procuramos abraçar imediatamente as medidas preventivas, para colaborar com as
autoridades públicas na preservação da
saúde e da vida da população. A atitude
do Papa Francisco em relação às questões da pandemia foi muito importante e serviu de referência, não só para o
Brasil, mas para todo o mundo, e ajudou a Igreja Católica a levar a sério o
trabalho de conscientização e prevenção sobre a doença.
Acredito que fizemos a nossa parte.
Naturalmente, a parte mais importante
toca as autoridades públicas, que têm
os recursos para cuidar da saúde da
população. A Igreja, nesse caso, tem o
poder de convencimento e persuasão
em relação aos cuidados da saúde, à
prevenção e à vacinação. Muitas vezes
apelamos para que as pessoas se vacinassem, aqui e em todo o Brasil.

É verdade que, em nossos dias, temos perseguição na Igreja, algumas
vezes de forma mais aberta, outras, de
forma mais velada. Tivemos uma grande onda de martírios nas recentes guerras no Oriente Médio, África e mesmo
no Extremo Oriente. Mas também
aqui, na América Latina, houve muitos
mártires nos últimos tempos.
A perseguição e o martírio acompanham a vida da Igreja desde os seus
primórdios, como Jesus mesmo havia
alertado: se vocês querem me seguir,
preparem-se para a perseguição, para
a cruz. Portanto, não assusta que haja
perseguições aos cristãos, e isso poderia até ser sinal de que estamos no
caminho de Jesus. Uma Igreja que não
estivesse com Cristo, talvez nem ser
perseguida, teria perdido o vigor do
testemunho do Evangelho.
Contudo, afirmamos que a Igreja
tem o direito à sua liberdade, e os cristãos e católicos presentes e atuantes na
vida pública, onde quer que estejam,
devem, no desempenho de suas atribuições cidadãs, lutar para que a liberdade religiosa e de consciência, que é
um direito humano fundamental, seja
respeitada e preservada. Não se pode
aprovar, nem ser conivente com perseguição religiosa aberta, velada ou sutil. Por vezes, a perseguição religiosa é
apresentada como “revolução cultural”,
sendo as manifestações religiosas classificadas como desinteressantes ou prejudiciais a certo projeto cultural que se
quer impor à população.
Não pretendemos que haja um tempo sem perseguições religiosas para,
só então, começarmos a ser cristãos.
Sejamos bons cristãos e, se vierem perseguições, continuemos a ser bons cristãos. Mas é importante que o direito à
liberdade religiosa, normalmente previsto nas constituições, seja respeitado.
E, nos países onde não existe liberdade
religiosa e o Cristianismo e outras religiões ainda são reprimidos ou cerceados, é preciso que isso seja devidamente considerado pelas autoridades
mundiais.
Parece-me que, hoje, a questão religiosa não conta muito, quando se
reúnem as autoridades mundiais. As
questões de economia e finança contam sempre mais, mas as questões culturais, que envolvem tanto sofrimento,
e nas quais também estão incluídas as
religiosas, recebem a atenção das autoridades mundiais em seus grandes
encontros mundiais, como nas assem-
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bleias da ONU e outros organismos internacionais. Muitas vezes, varrem-se
para debaixo do tapete os problemas de
perseguição religiosa para manter certa aparência de boas relações com um
país e para não prejudicar as relações
comerciais.
Como os cristãos podem atuar no enfrentamento da atual crise cultural
vivida pela humanidade?
Sentimos muita falta de quem faz a
opinião pública séria nesse caos cultural de hoje. Pode parecer que não vale
a pena dizer uma palavra, mas precisamos fazer a opinião pública nesse mesmo espaço, e não esperar que tudo se
acalme para, então, dizermos a nossa
palavra. É necessário fazer o contraponto e mostrar o outro lado, um caminho diferente e melhor. Os homens de
cultura têm uma grande tarefa a cumprir neste momento de crise cultural.
Nas crises culturais, pode acontecer que as pessoas se precipitem atrás
de qualquer um que se apresente oferecendo esperança. Nesse contexto, podem surgir facilmente os enganadores,
falsos profetas e salvadores da pátria,
que se propõem como uma liderança,
levando as pessoas ainda mais para o
caos. Por isso mesmo, quem tem palavras sábias e serenas a oferecer, que as
ofereça. Essas palavras serão valorizadas no momento certo.
Mas é importante que cada um comece em sua casa. Esse foi sempre o
princípio básico: educar bem os filhos,
viver bem no espaço da vida privada,
da família e das relações de parentesco, de vizinhança e trabalho. Se todos
fizerem isso, o mundo mudará radicalmente. Em momentos de crise, não
pode cada um se fechar dentro do seu
“cercadinho” para se defender. Isso fragiliza em vez de fortalecer. Deixa de
criar solidariedade e uma proposta diferente e, assim, o caos leva à anarquia.
Além dos desafios externos, vemos
crescer um movimento de conflitos
entre católicos, sobretudo nas mídias sociais. Como o senhor vê esse
fenômeno?
É sintoma de um momento muito
ruim, e o que se temia vai acontecendo: o clima de polarização ideológica
presente na sociedade entra no âmbito
interno da Igreja. Era quase impensável
que isso não acontecesse, mas é muito ruim. Todos os que prezam a sua fé
precisam tomar consciência do risco
de divisão interna na Igreja e deixar
de lado todo fermento de divisão e de
ódio, coisas que são totalmente contrárias à essência da Igreja, que é comunhão. A unidade e a comunhão da
Igreja não podem ser postas em jogo
por opções políticas e partidárias. Não
podem católicos se contrapor aos católicos e dizer: “Nós somos a verdadeira
Igreja e vocês são a Igreja falsa. Nós
temos o verdadeiro Papa e vocês têm
o Papa falso”. Isso não é concebível na
Igreja! É absolutamente incompatível
com a Igreja Católica. Podem existir
pensamentos e opiniões diferentes, mas
nunca deve faltar o diálogo e o respei-
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to, sem que haja vencedores e vencidos,
ou o aniquilamento de uma parte. O
diálogo deve ser orientado pela busca
sincera da verdade.
É triste que haja grupos dentro da
nossa Igreja Católica que se apresentam como “os verdadeiros”, fechando-se sobre si mesmos, contrapondo-se à
comunhão de fé da grande comunidade da Igreja. Em todo caso, isso não é
novo, e ao longo de toda a história houve essa tendência sectária que, porém,
nunca prosperou nem foi aceita como
legítima expressão de vida eclesial católica. Todo sectarismo é contrário à
essência da Igreja Católica.

A Igreja atravessa, atualmente, um
período de muito sofrimento, mas é
um processo de purificação, que requer
um grande esforço de todos. Isso, certamente, vai ter como fruto uma nova
valorização da dignidade humana e da
dignidade de cada cristão. Os clérigos
e religiosos devem estar conscientes de
que sua vida e suas ações estão diante
de todos e, por isso, devem ser exemplares e jamais escandalosas ou destrutivas da vida das pessoas.

Como a Igreja tem lidado com as situações de escândalos e denúncias que
envolvem seus membros?

Os candidatos ao sacerdócio não
caem do céu. Eles vêm das famílias e
das comunidades. O pressuposto normal para uma vocação autêntica é uma
vida humana e moral sadia desde a família. Muitas vezes, as pessoas já têm
na infância, na adolescência e na juventude todo tipo de experiências que
marcam negativamente suas vidas. Por
isso, o discernimento na pastoral vocacional e a formação no seminário levam muito em conta esses fatos e experiências que a pessoa já teve, para ver se
se trata de verdadeira vocação sacerdotal e se há as condições para a vivência
do sacerdócio. Durante o período do
seminário, o discernimento precisa ser
bem-feito, junto com o candidato, para
saber se sua vocação é o sacerdócio ou
não. No seminário, dá-se muita importância às diversas dimensões da formação dos candidatos ao sacerdócio:
formação humana e afetiva, do caráter
e das virtudes humanas, formação religiosa e espiritual, intelectual e pastoral.
De toda forma, permanece sempre
o mistério da pessoa. Mesmo quem,
eventualmente, chega ao sacerdócio
sem nenhum tipo de preocupação também pode cair, pois ninguém se torna
incorruptível com a ordenação sacerdotal. Depois da ordenação, alguém
pode acabar se corrompendo moral e
humanamente, mesmo se seguir atentamente as normas morais, da prudência
e do bom senso e das atitudes corretas
nos relacionamentos humanos. A formação e o crescimento na vida virtuosa devem ser vistos como um processo
contínuo e nunca concluído. Enquanto
estamos vivos, estamos todos sujeitos a
pecar. Por isso, não é no seminário que
começa e termina a formação do padre.
Ela começa na infância e na vida em família, com uma boa base humana, religiosa e cristã.

Lembremos que Jesus já preveniu: “É
inevitável que aconteçam escândalos”.
Ao mesmo tempo advertiu: “Ai daqueles
que cometem escândalos”. Onde existe a
pessoa humana, também existem fragilidades e podem acontecer escândalos.
A Igreja é feita de pessoas humanas frágeis e falíveis, e não de anjos. Isso é bom?
Não, pecar não é bom. Nenhum tipo de
pecado é bom. Às vezes, apontamos o
dedo contra um tipo de pecado e esquecemos que há muitos outros. Jesus chama isso de farisaísmo. Lembro sempre a
passagem daquela mulher pecadora, no
Evangelho. Jesus se abaixou e começou
a escrever no chão com o dedo e não
respondia à pergunta dos acusadores:
“O que devemos fazer? Podemos apedrejar, ou não?”. Por fim, Jesus levanta o
olhar e responde: “Aquele de vocês que
não tiver pecado, pois, atire a primeira
pedra”. Eles foram embora e Jesus ficou
sozinho com a mulher, perdoando-a e
recomendando: “Vai em paz e, de agora
em diante, não peques mais”. Os pecados e as fragilidades da condição humana devem ser evitados e superados por
um sério esforço de conversão e busca
da santidade.
Onde, além do pecado, existem
delitos que ferem a justiça, esses devem ser reparados conforme a justiça
eclesiástica e civil. Hoje, os escândalos
aparecem com maior facilidade devido
à facilidade de comunicação e divulgação dos fatos e das narrativas em cima
de fatos. Mas também a própria Igreja
quer prevenir e evitar as ações delituosas e escândalos. Há um esforço grande
de superação e de transparência que
nem sempre é fácil. Não pode haver
conivência e acobertamento de delitos
quando se tem conhecimento deles.
É importante que as notícias de delitos, não só de clérigos, mas também
de outros membros da Igreja, cheguem
ao conhecimento de quem deve tomar
providências. Mas também é preciso
compreender que a justiça não pode
ser sumária e que deve haver a busca
da verdade das acusações e o direito de
defesa de quem é acusado. Dos clérigos
e pessoas consagradas na vida religiosa
se espera um comportamento digno e
edificante e, de forma alguma, a prática
de delitos e escândalos que possam prejudicar alguém e deixar marcas negativas indeléveis para o restante da vida
em alguma pessoa.

Quais os cuidados em relação à formação dos futuros padres para evitar
que tais situações aconteçam?

Quanto ao Sínodo universal, qual é o
principal objetivo dessa iniciativa do
Papa?
O Papa está chamando toda a Igreja
a participar do Sínodo, que terá o seu
momento alto em outubro de 2023 com
a Assembleia do Sínodo dos Bispos, em
Roma. Temos dois anos de caminho
sinodal, com diversos momentos, desde o nível mais básico nas paróquias,
dioceses e organizações eclesiais. Depois serão as conferências episcopais,
os organismos nacionais e continentais
da Igreja e, finalmente, a Assembleia do
Sínodo dos Bispos.

O Papa não fala tanto de sinodalidade, mas Igreja sinodal, como vem
explicitado no tema do sínodo: “Por
uma Igreja Sinodal – Comunhão,
Participação e Missão”. Essas três características fundamentais da Igreja
não são novas, mas permanentes, que
já encontramos no Novo Testamento
e na Patrística. A elas, a Igreja volta
sempre que se faz necessário retomar
a consciência de si própria. Assim
aconteceu em cada grande Concílio,
e não foi diferente no Concílio Vaticano II e depois dele. Como exemplo,
a Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe em
Puebla, em 1979, já teve esse tema:
“Igreja, Comunhão e Participação”. A
questão “missão” não ficou esquecida,
mas estava incluída na “participação”.
O Papa chama a Igreja a um processo de conversão, o que também já está
presente no Concílio Vaticano II e nos
documentos pós-conciliares. O Documento da Conferência de Aparecida
e a exortação apostólica pós-sinodal
Evangelii gaudium voltaram de maneira incisiva a esse tema. A Igreja precisa
converter-se mais e mais àquilo que
ela deve ser pela sua natureza e pela
vontade de Jesus Cristo, seu fundador.
Uma Igreja-comunhão não é uma
Igreja dividida, de partidos e antagonismos que dividem, mas de unidade e
fraternidade, segundo o fundamento da
comunhão e da sua unidade em Cristo
e na Trindade Santa. A Igreja-participação é formada de todos os membros batizados, e não apenas de clérigos. Todos
os batizados têm parte na vida e missão
da Igreja, cada um a seu modo, com seu
dom próprio. Nem todos são padres ou
missionários que partem para a África. Nem todos pregam no púlpito das
Igrejas. Mas todos os batizados têm a
sua parte na missão na Igreja. E, como
o Papa diz, o Espírito Santo conduz e
anima a Igreja, e precisamos todos estar
atentos ao Espírito, para vivermos essas
dimensões também em nosso tempo.
O que o Papa propõe está no âmago
do ensinamento sobre a Igreja. Ele está
chamando a Igreja a se tornar na vida e
na ação aquilo que ela é por natureza:
“Igreja, torna-te o que tu és”.
Que mensagem o senhor deixa para os
fiéis da Arquidiocese no início deste
novo ano?
Desejo para todo o nosso povo um
feliz ano novo e que a bênção de Deus
acompanhe cada um, todos os dias.
Comecemos o ano na esperança e na
confiança em Deus. Não será por alguma ação mágica que vamos encontrar a
solução para os problemas do dia a dia.
É na confiança em nós mesmos, no trabalho, na solidariedade, na fraternidade, na atenção recíproca e na confiança em Deus, sabendo que Ele não nos
abandona em nenhum momento. Sua
graça nos dá aquela força de que precisamos a cada momento da vida. Portanto, desejo a todos a bênção de Deus
todos os dias do novo ano! O ano tem
365 dias: comecemos bem pelo primeiro, continuemos bem pelo segundo e,
assim, chegaremos bem até o último
dia deste novo ano.
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2° DOMINGO DO TEMPO COMUM
16 DE JANEIRO DE 2021

O ‘Vinho Melhor’
PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
A Bíblia descreve a relação de Deus com o
Seu povo como um matrimônio. O Senhor é
um Esposo amoroso, atento e sempre fiel. A
Sua esposa, isto é, o povo de Deus, embora
por vezes corresponda a esse amor, não raro
se mostra inconstante, descuidada e infiel.
À semelhança de um bom marido, Deus fez
uma “Aliança” conosco: “Comprometi-me
contigo por juramento e fiz aliança contigo e
te tornaste minha” (cf. Ez 16,8). Ele Se comprometeu para sempre; cumpre agora a nós
sermos também fiéis!
Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta-se
aos apóstolos como o “Noivo” (cf. Mt 9,15)
e compara o Reino dos Céus a um banquete nupcial (cf. Mt 22,1-14). Por isso, a Igreja
é chamada “Esposa de Cristo” e ouve de São
Paulo: “Desposei-vos a um único esposo,
Cristo, a Quem devo apresentar-vos como
virgem pura” (2Cor 11,2). E, para não deixar
dúvidas de que veio estabelecer uma nova e
definitiva Aliança com a Igreja, Jesus escolheu justamente uma festa de casamento para
realizar o seu primeiro milagre público, em
Caná.
São João nem sequer explicita o nome dos
noivos que convidaram Maria e Jesus à boda;
o Noivo principal era Cristo. Em meio à alegría nupcial, Ele “manifestou a sua glória, e os
seus discípulos creram nele” (Jo 2,11), quando transformou a água em vinho. O vinho remete à Última Ceia, na qual Jesus diria: “Este
Cálice é a nova Aliança no meu Sangue” (Lc
22,20); e prenuncia uma alegria maior e mais
duradoura do que a embriaguez: a presença
do Espírito Santo. Depois da efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes,
algumas pessoas sem fé, vendo-os anunciar
as maravilhas de Deus, diziam: “Estão cheios
de vinho!” (cf. At 2,13).
Segundo o Evangelho, seis talhas de pedra utilizadas para a purificação dos judeus
foram enchidas “até a boca” (Jo 2,7). Simbolizam as seis eras de que, segundo uma
antiga compreensão judaica, é constituída a
história do mundo. Chegou a plenitude dos
tempos! Com Cristo, “tudo está consumado”
(Jo 19,30)! As abluções que não eram capazes de purificar deram lugar ao Vinho Novo:
ao Espírito Santo, ao Sangue do Senhor e às
águas vivificantes do Batismo, que correriam
do lado aberto de Cristo na Cruz.
Agora, já vivemos o Matrimônio entre
Cristo e a Igreja! Ele se desenvolve em três
fases inseparáveis: a vida de Cristo na terra; a
celebração da Santa Missa até o final dos tempos; e a Boda definitiva no Céu. A cada Missa, antecipamos o Banquete Nupcial do Cordeiro. O vinho da Antiga Aliança era bom…
Mas este Vinho ainda melhor – da Nova e
Eterna Aliança – foi guardado e deixado para
nós (cf. Jo 2,11)! Agradeçamos a Deus por
essa Bebida que nos une à vida eterna!
E agradeçamos Àquela que trouxe o Senhor em seu ventre e que, em Caná, pediu
e “antecipou” esse Casamento Eterno: “Eles
não têm mais vinho” (Jo 2,3)! Com Maria
Santíssima, esperamos a vinda definitiva do
Senhor! “O Espírito e a Esposa dizem: ‘Vem!’”
(Ap 22,17) – “Vinde, Senhor Jesus!”.
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Escritora mineira reúne crônicas sobre
a vida de Dom Luciano Mendes de Almeida
Luciney Martins/O SÃO PAULO

FERNANDO GERONAZZO

osaopaulo@uol.com.br

“Dom Luciano, pastor e irmão” é
o título da trilogia de crônicas sobre
Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana (MG),
falecido em 2006, e que, entre 1976 e
1988, foi Bispo Auxiliar de São Paulo.
Nas obras, a escritora mineira
Margarida Drumond de Assis reúne
crônicas sobre o Arcebispo que foram veiculadas entre os anos de 2001
e 2016 na rádio 9 de Julho, da Arquidiocese de São Paulo, e na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano (MG).
Em 2010, Margarida já havia escrito
a biografia “Dom Luciano, Especial
Dom de Deus”.
“Com as 230 crônicas que reuni
nos volumes dessa trilogia, trago para
mais perto as muitas pegadas deixadas pelo saudoso arcebispo que muito fez no cumprimento da máxima
dos jesuítas, lembrando o fundador
Santo Inácio de Loyola, ‘tudo para a
maior glória de Deus’”, destacou a autora, sublinhando que o processo de
beatificação de Dom Luciano está em
andamento desde 2014, e, por isso,
ele é considerado um Servo de Deus.
Ainda segundo a escritora, no
“tudo” que Dom Luciano dedicava para glorificar a Deus, “cabia-lhe
permanecer acordado horas a fio
durante a noite, porque saía a visitar
doentes nos hospitais; andar pelas
praças a acudir alguém no frio da
noite; chegar à sua casa e, antes de ir
descansar, esquentar uma sopa para
servir aos pobres que lá o esperavam,
certos de que seriam carinhosamente
alimentados: e então lhes chegavam
o alimento para o físico e também o
alimento afetivo”.

MEMÓRIA VIVA

“As crônicas de Margarida, a respeito da bela vida de Dom Luciano,
atuam como um instrumento eficaz,
indo ao encontro do povo que nosso
Bispo tanto amou, em nome de Jesus,
para tornar viva, em seu meio, a memória de alguém que foi fazendo de
sua vida uma verdadeira obra de arte”,
destacou o Padre Edélcio Serafim Ottaviani, da Arquidiocese de São Paulo,
no prefácio do 1º volume da obra.
Já o Padre Vanderlei Santos de
Sousa, missionário redentorista, escreveu no 2º volume que, nas crônicas,
é possível encontrar “o testemunho de
um pastor que, junto às multidões em
oração, adentrando os casebres das
periferias na Arquidiocese de São
Paulo ou nos rincões das Minas Gerais, transmitia o anúncio do Evangelho do Bom Samaritano: acolhida
e inclusão dos caídos e a escuta dos
sons diversos da voz de Deus”.
“Com estas preciosas crônicas,
Margarida Drumond nos dá a graça de recordar, para deleite da alma
e para a vivência da fé, a vida deste

Escritora Margarida Drumond de Assis, biógrafa de Dom Luciano Mendes de Almeida

Servo de Deus que soube, em tudo,
com humildade, bondade e espírito
de serviço, fazer a vontade de Deus,
sendo imbatível ‘doutor em caridade e apóstolo dos pobres’”, enfatizou
o Padre Marcelo Moreira Santiago,
Pároco da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, em Mariana.

TESTEMUNHO DE SANTIDADE

O lançamento da trilogia aconteceu
no dia 27 de agosto de 2021, durante a
missa pelos 15 anos de falecimento de

Dom Luciano, presidida pelo Cardeal
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São
Paulo, na Paróquia São José do Belém,
na zona Leste, onde o Servo de Deus
iniciou seu ministério episcopal.
“No feliz resultado da pesquisa e
nas reflexões que a escritora sugere a
partir do múnus deste pastor que marcou profundamente a vida da Igreja,
com ênfase à CNBB, o leitor perceberá
o quanto Dom Luciano, de fato, viveu
a santidade em todas as situações”, ressaltou Dom Odilo, na ocasião.

LEIA, A SEGUIR, TRECHOS DE ALGUMAS
DAS CRÔNICAS PUBLICADAS NA TRILOGIA:
De um expoente nome da Igreja
Hoje quero lhe falar,
Luciano Pedro Mendes de Almeida,
Que no Rio de Janeiro nasceu
No ano 30 do século XX, 5 de outubro.
Candido e Emília, dedicados pais,
Deram-lhe sólida formação,
E a vivência de Igreja da querida mãe
Impregnou de bons exemplos os filhos,
Em especial Luciano.
Já em sua Primeira Comunhão
Demonstrou o que almejava na vida:
“Quero ser padre, mas padre
aviador”,
E padre ele foi, também Bispo,
Arcebispo;
Já aviador, não, mas muito voou
Para atender aos que estavam em
locais distantes;
O aconselhamento, a serenidade e a
sabedoria,
Que lhe eram tão peculiares,
Mostravam-se necessários em
decisivos momentos.
[...]
Em questões polêmicas,
Nas quais a Igreja precisava se
posicionar:
Aborto; pena de morte; ataques aos
indígenas;
Acusações a padres, leigos,
missionários;
Documentos da Igreja,
Privatização de empresas, temas
políticos, até,
Tudo sabiamente explicava o
Arcebispo Luciano.

Tocada como fui com a história
de vida de Dom Luciano e também
sensibilizada pela forma como tudo
aconteceu de eu vir a escrever sobre
ele e a Igreja de seu tempo, um convite da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), na pessoa
do Revmo. Dom Odilo Scherer, em
2005, em sua época de Bispo Auxiliar de São Paulo e Secretário Geral
da CNBB, a mensagem que ele deixou
ficou impregnada em mim. Sua vida
corajosa de tanto amor e despojamento demonstrados, na ajuda ao outro e
à Igreja, constantemente me desperta
para novos escritos.
“No mais profundo da consciência, nunca senti o vazio nem a escuridão. Deus sempre estava presente,
confidente de todas as horas, sustentando a esperança e dando a paz.”
É com este pensamento de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida que
hoje, transcorridos quinze anos de
seu falecimento e em seu nonagésimo
primeiro aniversário, o reverencio in
memoriam. De fato, pela sua presença, se percebia que ele passava ao outro não a escuridão e sim a luz: o seu
olhar e humildade no jeito sereno de
ser emanavam a plenitude do amor.
Por sua extrema identidade com o
Pai, que lhe sustentava a esperança e
a paz, Dom Luciano “foi a prova de
que o amor tem nome, tem rosto, o
amor tem coração”.

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br
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BELÉM

Cardeal Odilo Scherer dá posse a administrador
e vigário paroquiais da Paróquia São Pedro
Fernando Arthur

FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No dia 30 de dezembro, o Cardeal
Odilo Pedro Scherer presidiu missa na
Paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Industrial, Região Episcopal Belém, onde
tomaram posse os Padres Carlos André
Romualdo, Administrador Paroquial, e
Benedito Aparecido Maria Borba, Vigário Paroquial
No início da celebração, Dom Odilo fez um agradecimento ao Padre João
Batista dos Santos, que esteve à frente
da Paróquia até o último dia 26. Em seguida, apresentou os novos sacerdotes.
“Aqui, trazemos dois novos padres, com
pouco tempo de sacerdócio, mas com
muita vontade de trabalhar”, afirmou.

PASTORES DO REBANHO

Na homilia, ao se referir à missão dos
sacerdotes na paróquia, Dom Odilo salientou que o padre é aquele que desempenha a missão de Jesus na comunidade, representando-o diante do povo de
Deus, animando-o na vivência da fé.

sobretudo a Santa Missa, mas todos os
outros sacramentos. Por isso, deve viver
os sacramentos e celebrá-los”, enfatizou.

ORAÇÃO E COLABORAÇÃO

O Arcebispo ressaltou três grandes
virtudes e missões que o padre deve exercer na comunidade paroquial: anunciar a
Palavra de Deus, pastorear o rebanho a
ele confiado e santificá-lo.
“O padre tem a missão de não deixar
faltar a Palavra de Deus, não só na missa, mas também em outros momentos,

como na formação cristã… Como Bom
Pastor da Igreja, e todos nós como ovelhas, o sacerdote é aquele que, em nome
de Jesus, desempenha a função de pastor,
que cuida das ovelhas mais fracas, doentes, fragilizadas… O padre está a serviço
de Jesus sacerdote para santificar o povo,
mediante a celebração dos sacramentos,

Dom Odilo também pediu aos fiéis
que orem pelos padres, exortando-os a
se unir em torno do altar e a colaborar
com os sacerdotes.
Ao final da celebração, uma representante da comunidade saudou o Administrador e o Vigário paroquiais. “Queremos oferecer aos senhores o nosso apoio
e nossa ajuda, e queremos caminhar juntos, em sintonia. Oferecemos a vocês o
nosso caminho e disponibilidade no dia
a dia da vida comunitária”, disse.
“Venho assumir esta paróquia com
muito entusiasmo e vontade de trabalhar
e servir à Igreja nesta comunidade”, disse o
Padre Carlos, que também pediu orações
para a comunidade para que caminhem
juntos e façam sempre a vontade de Deus.
O Padre Benedito também se mostrou
muito feliz pela nova missão. “Vim aqui
para construir essa família com vocês”, colocando-se a serviço da comunidade.

SÉ
Ações de solidariedade das paróquias no Natal
Pascom da Paróquia Nossa Senhora Achiropita

muitas crianças carentes da região de Sapopemba mais doce. Idealizado por paroquianos de várias pastorais e grupos,
este ano o evento atendeu cerca de mil
crianças de quatro creches da região que
receberam uma sacolinha com brinquedo, doces e panetone. A entrega aconteceu no dia 16 de dezembro, na Creche
Parque dos Bancários, em evento que
contou com peça de teatro de Natal e um
lanche servido aos presentes.
(Colaborou: Rogério Nakamoto)

LIVIA MIRANDA

COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No dia 12 de dezembro de 2021, a
Paróquia Nossa Senhora Achiropita promoveu o “Natal de Luz”, que atendeu 200
famílias, distribuindo 305 sacolinhas de
presentes, cestas de Natal e cestas básicas. As famílias foram organizadas em
grupos, para evitar aglomerações, e cada
um deles foi recebido na paróquia para
uma reflexão sobre o Natal, feita pelo
Padre Antonio Bogaz, Pároco, antes da
retirada dos presentes.
O Natal de Luz acontece há 21 anos,
com a missão de proporcionar às famílias carentes do bairro da Bela Vista
um Natal mais digno. Este ano, o evento contou com mais de 100 voluntários,
que visitaram as famílias cadastradas, solicitaram doações para montar as cestas
e sacolinhas e promoveram dois dias de
formação para debater o tema da “Espe-

rança”. Após as ações, foi celebrada uma
missa de ação de graças com a presença
dos voluntários.
Outra ação realizada pela paróquia,
desta vez no Espaço Social Dom Orione, foi o almoço de Natal servido à população em situação de rua, no dia 24
de dezembro. O evento contou com a
presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do subprefeito da Sé, Coronel Salles; do secretário municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social,
Carlos Bezerra Júnior, acompanhados da secretária de Direitos Humanos e Cidadania em exercício, Juliana
Felicidade Armede.

PARÓQUIA SANTO
ANTÔNIO DA BARRA FUNDA

No sábado, 18 de dezembro, na Paró-

quia Santo Antônio da Barra Funda, 75
famílias cadastradas pela Pastoral Social
foram recebidas pela comunidade e pelo
Padre José Donizeti, Pároco, para a ação
de Natal organizada pela citada pastoral,
com apoio da Pastoral da Crisma e do
movimento Jovens Sarados. Foram arrecadados e distribuídos brinquedos, cestas de Natal e kits de higiene, com apoio
de voluntários e empresários da região.
O Padre José Donizeti falou às famílias
sobre a importância da celebração do
Natal, do resgate dos valores cristãos, e
agradeceu o empenho das pastorais e voluntários envolvidos.
(Claborou: Jéssica Tapia)

Shirlei Brito

(Colaborou: Laura e Amon)

PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DO PERPÉTUO SOCORRO

Há cerca de 20 anos, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no
Jardim Paulistano, tem feito o Natal de

[BRASILÂNDIA] As comemorações dos 100 anos da Congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo (Espiritanas) foram encerradas no dia 2, com uma missa presidida
por Dom Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zatt, Setor Pereira Barreto.
(Por Luiz Gustavo de Castro Nobrega)
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IPIRANGA

LAPA

Padre Daniel Campos
toma posse como Pároco
da Paróquia São Judas Tadeu

Paróquia Santo Alberto Magno
promove mutirão da saúde
BENIGNO NAVEIRA

Thomé Nuzzi

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No dia 16 de dezembro, na Paróquia
Santo Alberto Magno, no Jardim Bonfiglioli, Setor Butantã, aconteceu o Mutirão da Saúde, uma pareceria entre a equipe de profissionais da Unidade Básica de
Saúde Butantã e o Ponto de Economia
Solidária, Comércio Justo, Cooperativismo Social e Cultura do Butantã, que por
meio de um trabalho voluntário, ofereceram atendimento gratuito às pessoas.
A iniciativa faz parte do que é previsto nos Eixos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de

Saúde (SUS), criado no contexto histórico da reforma sanitária e da luta antimanicomial na década de 1980. A novidade deste evento foi trazer para as ações
o princípio de Integralidade do SUS nas
feiras. Conciliando ações voltadas para
a prevenção de doenças e dos possíveis
sintomas, o objetivo foi promover a saúde, de forma a potencializar os aspectos
preservados da pessoa e focar a ampliação de trocas afetivas psicossociais. Além
da aferição da pressão arterial e aplicação
de teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B
e C, também foram oferecidas vacinas
contra tétano e COVID-19.
(Colaborou: Ariádine Beneton de Campos)
Benigno Naveira

PRISCILA DE LIMA THOMÉ NUZZI

COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

A Paróquia São Judas Tadeu, da Região Episcopal Ipiranga, celebrou no dia
28 de dezembro de 2021, último dia devocional em louvor ao padroeiro, a missa
de posse do seu novo Pároco, Padre Daniel Aparecido de Campos.
A missa foi presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar
da Arquidiocese para a Região Episcopal
Ipiranga.
Padre Daniel havia assumido interinamente a administração paroquial em
1º de agosto, após seu antecessor, Padre
Eli Lobato dos Santos, precisar deixar a
função.
Na homilia, Dom Ângelo citou a Sagrada Família de Nazaré como modelo
das famílias cristãs e destacou o martírio
dos Santos Inocentes, celebrado nessa
data. “O mundo continua sendo oprimido por seus poderosos que negam a vida,
saúde, alimentos e até vacinas comprovadamente eficazes, e que não se comprometem com a vida de milhares de
crianças ainda hoje. Os inocentes continuam sendo mortos”, afirmou o Bispo,
que pediu a Deus o dom da dignidade
aos pais e mães para poderem criar, formar e educar as crianças.

LUGAR DE PEREGRINAÇÃO

Dirigindo-se ao novo Pároco, o Bispo sublinhou que o Padre assume efetivamente o pastoreio da comunidade
paroquial, “lugar de peregrinação na Arquidiocese, onde tantos encontram conforto e esperança por meio da celebração
da Eucaristia e da Reconciliação. Lugar
também de partilha do pão material, do
vestuário e das doações partilhadas e distribuídas aqui”.
“Aqui é um centro de fé, amor, caridade, centro de devoção, que mantém
viva a memória e devoção a um dos
12 apóstolos, colunas da nossa igreja.
Agradecemos aos religiosos dehonianos, que aqui vivem há muitos anos e
exercitam seu ministério no amor de
Deus. Com o Padre Daniel à frente, que
tantos religiosos e colaboradores daqui
vivam com fraternidade e alegria, para
que cada peregrino possa encontrar o
alimento da fé, a Palavra de Deus, a Eucaristia, o sustento na hora da dor e do
sofrimento, sobretudo encontrar a esperança do perdão, da misericórdia de
Deus, para que todos vivam com muito
amor. Sempre endereçando a Deus a
nossa oração aos sacerdotes, religiosos
e religiosas e a todo o povo de Deus.
Coragem, não tenham medo!”, completou Dom Ângelo.
Benigno Naveira

[LAPA] No dia 14 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Setor Leopoldina, aconteceu o encontro dos coordenadores paroquiais dos ministros extraordinários
da Sagrada Comunhão da Região Episcopal Lapa.
(Por Benigno Naveira)

[BELÉM] No dia 25 de dezembro, o Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu missa da
solenidade do Natal na Paróquia Natividade do Senhor, na Vila Guarani, na Região
Episcopal Belém. Na ocasião, o Arcebispo
Metropolitano apresentou o novo vigário
paroquial, Padre Claudinês Venâncio da
Silva. A Eucaristia foi concelebrada pelo
Pároco, Cônego José Miguel de Oliveira,
atualmente, Vigário Episcopal para a Região Belém. Padre Claudinês agradeceu a
Dom Odilo por lhe confiar essa nova missão, a primeira de seu ministério presbiteral, após ter sido ordenado sacerdote no
último dia 4 de dezembro. “Meu coração
se rejubila de alegria por ser apresentado
a esta paróquia, a este povo, para ajudar o
Cônego Miguel, que me acolheu carinhosamente aqui. A minha eterna gratidão a
Deus, à Igreja em São Paulo, a Dom Odilo, ao Cônego, aos meus familiares aqui
presentes e amigos. É com grande alegria
que atuarei nesta comunidade, que já me
acolhe com grande carinho”, manifestou o
Padre Claudinês.
(Por Fernando Arthur)

[SÉ] No primeiro vídeo de 2022, o projeto Brasil Terra de Santos vai ao Rio Grande do Sul conhecer a história de mais
um servo de Deus, o Monsenhor João
Benvegnú (1907-1986). Nesta entrevista,
o postulador da causa de beatificação,
Padre Dalci Debastiani, e a colaboradora
da causa, Maria Neuza Meneguzzi, revelam detalhes da vida do Monsenhor
João, seu sacerdócio vivido no serviço incansável. A entrevista está disponível no
canal Brasil Terra de Santos no YouTube:
https://tinyurl.com/yya. (Por Livia Miranda)
[LAPA] Dom José Benedito Cardoso,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região,
presidiu, na noite de 24 de dezembro, missa da véspera de Natal na Paróquia São
Patrício, Setor Rio Pequeno, concelebrada
pelo Padre Ernandes Alves da Silva Júnior,
Pároco, assistido pelo Diácono Paulo José
de Oliveira.

Carlos Mello

[BRASILÂNDIA] A Paróquia São Luís
Gonzaga, Setor Pereira Barreto, recebeu
no domingo, 9, a visita da Companhia de
Folia de Reis da Freguesia do Ó. Devido à
pandemia, a visitação às casas aconteceu
de maneira restrita. Ao ingressar na igreja, o grupo recordou, por meio dos cantos
entoados, a história do nascimento de
Jesus e seu legado de amor, humildade e
caridade que deixou à humanidade.
(Por Taíse Cortês)
Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santa Ifigênia

[SÉ] No dia 26 de dezembro, na Paróquia
Nossa Senhora da Conceição e Santa Ifigênia, Setor Catedral, aconteceu a celebração
de posse do novo Pároco, Padre Jésus Neres
de Sousa. A missa foi presidida por Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo,
Vigário Episcopal para a Região Sé, e concelebrada pelos padres José Regivaldo dos Passos
e Luís Fernando de Oliveira, com a presença
de representantes de pastorais, movimentos e serviços da comunidade paroquial.
(Por Paulo Fernandes)
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Janeiro Branco: alerta para
o cuidado com a saúde mental
ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

“Todo mundo pede pela saúde mental” é o tema da campanha de conscientização e incentivo ao cuidado com a
saúde mental.
Em sua nona edição, a campanha Janeiro Branco, idealizada pelo psicólogo
Leonardo Abrahão e em parceria com
outros colegas de profissão, convida a
sociedade a refletir sobre a saúde mental
e estimula autoridades a discutir estratégias e políticas públicas a respeito.
A campanha, segundo Abrahão, faz
alusão ao hábito de, no início
do ano, as pessoas colocarem
em uma “página em branco” suas metas e objetivos
para que incluam entre estas
a preocupação com a saúde
mental.
Conforme Abrahão, o
Janeiro Branco tem por objetivo “refletir sobre os universos mentais, emocionais,
sentimentais, comportamentais e subjetivos dos seres humanos”, afirmou ao O SÃO
PAULO, destacando, que é
preciso “pautar, democratizar, desmistificar e popularizar reflexões e ações de prevenção e cuidado para com a
saúde mental”.
De acordo com o psicólogo, o intuito é ressaltar a
todos que os cuidados com a
saúde mental “devem ser cotidianos, planejados e distribuídos em todos os aspectos
da vida humana: vida particular, vida social, vida econômica, vida política, vida
cultural, vida familiar. Do nascimento ao
fim da vida”, destacou.

CUIDAR DA SAÚDE

Com o início da pandemia de
COVID-19, em 2020, a população mundial foi exposta a uma série de situações
de estresse e isolamento social com grandes consequências sobre a saúde mental.
A redução do convívio social, o prolongamento do tempo em frente às telas,
o luto, o medo da contaminação, alterações de humor, distúrbios do sono são situações que acabaram afetando as emoções e a qualidade de vida.
Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
apontam que 18,6 milhões
de pessoas no Brasil, cerca de
9% da população, sofrem com
distúrbios relacionados à ansiedade, tais como apreensão,
inquietação, preocupação demasiada com o futuro, taquicardia, fobias, entre outros.
Segundo a OMS, aproximadamente 11,5 milhões de
brasileiros sofrem de depres-

próprio na vida e nas relações pessoais, entre outros indicativos de que a
vida da pessoa não está bem.

são e, ainda, com alterações de humor,
diminuição da capacidade de concentração, distúrbios de sono e de apetite,
entre outros.
“A pandemia intensificou os efeitos
colaterais danosos à saúde psíquica
de parte significativa da população.
Transtornos de ansiedade, de humor,
depressão, uso excessivo e abusivo de
substâncias psicoativas, tempo prolongado em frente a aparelhos eletrônicos foram alguns dos problemas
agravados”, comenta Abrahão, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes.

Veruska Ghendov, psicóloga clínica,
destacou em entrevista a crescente procura por ajuda nos consultórios, durante
a pandemia.
“Cuidar da saúde mental é fundamental: diz respeito a saber reconhecer
os sentimentos, os limites e respeitar os
sinais que o corpo emite quando está excessivamente exposto ao estresse”, disse,

Abrahão reforçou a importância
do monitoramento da saúde mental,
que pode se dar entre os familiares e
amigos, e reforçou, ainda, a necessidade de se estar atento aos sinais: desânimo persistente e resistente, insônia
injustificada e sistemática, alterações
abruptas e injustificadas nos padrões
alimentares e físicos, agressividade
disfuncional, passividade disfuncional, alta frequência de pensamentos
automáticos angustiantes, ideação
suicida incontrolável, comportamentos compulsivos e obsessivos fora de
controle, níveis insatisfatórios e prejudiciais de autoestima, falta de sentido

enfatizando a necessidade de identificar
a hora de pedir ajuda.
A psicóloga recomendou ainda a necessidade de se “manter uma rotina de
exercícios físicos, uma alimentação saudável, sono mínimo de sete horas diárias,
engajar-se em alguma atividade lúdica
extratrabalho, cultivar hobbies saudáveis,
entre outras”, afirmou.
Outra dica da profissional é o autoconhecimento para melhor gerenciar as
realidades do dia a dia. “Saber lidar, por
exemplo, com os problemas, enxergá-los
com a importância devida e flexibilidade
para compreender os limites e situações
à volta é importante”, ressaltou.

IMPORTÂNCIA DA BOA SAÚDE
MENTAL

LINKS:
Dr. Risadinha: http://www.drrisadinha.org.br/
InspirAção: www.inspiracao-leps.com.br
Projeto Apoio Psicológico On-line:
https://www.ip.usp.br/site/covid-19-apoio-psicologico-online/
Janeiro Branco: https://janeirobranco.com.br/

AÇÕES CONCRETAS

Segundo dados da Prefeitura Municipal de São Paulo, na capital há cerca
de 200 estabelecimentos dedicados aos
cuidados da saúde mental: Os Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS), que
atendem os casos de transtornos mentais
mais severos, persistentes e em crise; os
Centros de Convivência e Cooperativa (Cecco), voltados à reabilitação psicossocial e geração de oportunidades e
ressocialização, e o Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) são alguns dos
meios oferecidos à população.
A Universidade de São Paulo (USP),
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo,
desde o início da pandemia,
criou uma série de materiais e
atividades sobre saúde mental com o objetivo de prevenir o adoecimento psíquico e
orientar em caso de necessidade de ajuda.
O programa “Autoestima”
é uma iniciativa da Assessoria
Técnica de Saúde Mental da
Secretaria Estadual da Saúde,
juntamente com o Instituto
de Psicologia da USP e outros
parceiros, disponibilizando
o acolhimento psicossocial
virtual para a população em
geral, maiores de idade e residentes no estado de São Paulo.
A iniciativa oferece conteúdos para a saúde mental
da população, valorizando o
protagonismo do cidadão na
busca por saúde mental, qualificação para as equipes do
Sistema Único de Saúde (SUS)
e oportunidade de cuidado e
promoção em saúde mental.
O site InspirAção traz conteúdos sobre
cuidado, apoio e bem-estar para a vida,
vídeos, cartilhas, podcasts que abordam a
saúde mental. As informações são baseadas em pesquisas e artigos publicados ou
reunidos por especialistas da USP.
A plataforma conta com artigos de
pesquisadores e professores envolvidos
com a área de estudos da saúde mental.
Há espaço para a publicação de histórias
que inspiram e dão apoio à jornada de
cuidados.
A ideia do site surgiu com o propósito diferente das postagens que têm
na internet. O objetivo não é só para
quem precisa da ajuda, mas também
para quem quer ajudar com
atendimento ou divulgação de
conhecimentos.
Outro projeto da USP, é o
“Dr. Risadinha: pode contar,”
que usa as redes sociais para
responder dúvidas sobre saúde e atrair o público jovem. O
projeto produz conteúdo sobre
doenças prevalentes, doenças
raras, saúde mental, alimentação, sono, entre outros.
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Diversão e cultura: espaços
na cidade para visitar em família
Ronaldo Sanches/Na Floresta

ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Com a reabertura dos centros culturais
e parques após um extenso período fechados em razão da pandemia, famílias têm
buscado espaços e atividades para garantir
a diversão das crianças e momentos para
reunir amigos e parentes.
O período das férias costuma ser
um momento de encontro e proximidade entre pais e filhos, avós e netos e
reencontro de amigos. Uma oportunidade para curtir e, também, para conhecer novos lugares a céu aberto e espaços culturais – dinâmica de descanso
e aprendizado.
Por todos os cantos da cidade, são
inúmeras as propostas oferecidas, desde
atividades gratuitas até as com preços
promocionais para atrair o público. O
SÃO PAULO apresenta algumas opções.

CONTATO COM A NATUREZA

O projeto “Na Floresta”, idealizado
pela veterinária Manu Karsten e localizado no bairro Jardim Europa, zona Sul
da capital, traz uma proposta lúdica de
encontro com a natureza – contato com
a floresta, animais, vegetais e os biomas.
“A nossa proposta é oferecer uma experiência interativa de aprendizagem e
conexão das crianças e dos adultos com
a natureza. E, no meio da cidade, que
nos oferece tantas possibilidades e, ao
mesmo tempo, nos demanda tanto, nosso objetivo é evidenciar a nossa relação
com a natureza”, enfatizou Manu, enquanto apresentava o espaço do projeto
à reportagem.
A idealizadora enfatizou a necessidade de despertar o interesse, perder o
medo e gerar aprendizagem de uma maneira lúdica, interativa e segura.
“Por exemplo, temos uma floresta
cenográfica, que integra elementos naturais representados, flora e fauna reais
com intervenções teatrais e pedagógicas
e, também, animais como cobras, saruês,
morcegos, um formigário, entre outros”,
disse, ressaltando que essa é “uma experiência que ultrapassa o conhecimento
técnico e científico, adquiridos em sala
de aula, transformando o modo de ver e
cuidar do planeta”, afirmou.
As visitas ao “Na Floresta” acontecem
de terça a sexta-feira e aos fins de semana
com agendamento prévio. Por causa da
pandemia, as visitas são de no mínimo
três e no máximo oito pessoas. O roteiro da visita é guiado por uma equipe de
educadores.
No período de férias, são oferecidas
oficinas, atividades temáticas, jogos tradicionais e brincadeiras.
Para conhecer mais e agendar sua visita, acesse o site: https://nafloresta.bio.br/

VAMOS AO PARQUE

Para quem gosta de espaço aberto e
atividades ao ar livre, os parques são uma
ótima opção. Recentemente, foi inaugu-

Museu Catavento

rado o Parque Augusta, localizado na região central, em um quarteirão entre as
ruas Augusta, Consolação, Caio Prado e
Marquês de Paranaguá. A estação de metrô mais próxima é a Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela.
Com área de 23 mil metros quadrados
no coração de São Paulo, possui caminhos
para passeios, playground inclusivo, “cachorródromo”, equipamentos de ginástica,
academia para a terceira idade, arquibancada e deck elevado. Também conta com
áreas de manejo e compostagem.

JARDIM SUSPENSO

Você sabia que no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura Municipal, existe
um jardim suspenso? O local conta com
400 espécies vegetais, uma fonte, mirante
com vista panorâmica do centro histórico da capital.
As visitas acontecem de terça-feira a sábado, em dois horários, às 14h30 e 16h30
e são são gratuitas. Basta comparecer ao
saguão de entrada da Prefeitura (Viaduto
do Chá, 15, Centro), com documento de
identificação com foto e a carteirinha de
vacinação contra a COVID-19. As visitas,
por causa da pandemia, são reservadas a
grupos de dez pessoas.

Projeto Na
Floresta
(acima), Museu
Catavento
(esquerda),
Parque Augusta
(direita), espaços
na cidade
para visitar e
aproveitar as
férias em família

VILA ITORORÓ

A Vila Itororó é composta por mais
de dez edificações construídas no século XX, e fica localizada na Rua Maestro
Cardim, 60, entre os bairros da Liberdade e Bela Vista, e foi recentemente reaberta ao público após um período fechada para restauração.
O local ocupa uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados. Entre
as atividades, uma experiência imersiva em áudio 3D, levando os visitantes a
uma viagem pelo passado do bairro e sua
construção. Além de sessões de cinema
ao ar livre, às quintas-feiras, há um espaço esportivo, biblioteca e intervenções
artísticas e culturais.
No local, fica a sede do Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial, que presta atendimento e orientação
multiprofissional em casos de discriminação racial. Oferece oficinas, debates,
ações culturais e outras atividades relacionadas à promoção da igualdade, sendo um local permanente de valorização e
respeito à identidade étnica no município
de São Paulo.
O espaço funciona de terça-feira a
domingo, das 10h às 19h.
Mais informações: Centro Cultu-

Secretaria Municipal do Verde e Meio ambiente

ral Vila Itororó (prefeitura.sp.gov.br)

VISITA AO MUSEU

Na região central, o Museu Catavento (Museu de Ciência e Tecnologia) tem
a missão de aproximar crianças, jovens e
adultos do mundo científico, despertar a
curiosidade e transmitir conhecimentos
básicos e valores sociais, por meio de exposições interativas e atraentes, com linguagem simples e acessível.
Localizado na Av. Mercúrio, s/n, no
Parque Dom Pedro II, é uma ótima opção
para quem deseja diversão e conhecimento.
O espaço possui 250 instalações, em
12 mil m² de área expositiva, divididas
em quatro grandes seções: Universo,
Vida, Engenho e Sociedade. Apresenta
exposições com ideias simples e também complexas. “Do átomo ao maior
planeta do sistema solar; do menor inseto aos maiores animais da terra; das
leis da física às transformações químicas; do ecossistema à questão da proteção ambiental. Tudo apresentado de
forma interativa para fazer da visita
uma prazerosa viagem ao conhecimento e à cultura.”
Para conhecer a programação e ingressos: https://museucatavento.org.br.
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‘É preciso imunizar o máximo de
pessoas possível’ contra a COVID-19
Vatican Media

EM DISCURSO A
EMBAIXADORES, O
PAPA FRANCISCO
PEDE COLABORAÇÃO
INTERNACIONAL E
ATENÇÃO AOS PAÍSES
MAIS POBRES
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

A pandemia de COVID-19 continua
deixando vítimas em todo o mundo e,
por isso, a comunidade internacional
deve se unir para imunizar o máximo de
pessoas possível com a vacinação. Essa
mensagem se destacou no discurso de
início de ano do Papa Francisco aos embaixadores credenciados junto à Santa
Sé, na segunda-feira, 10.
Essa reunião ocorre anualmente entre o Pontífice e os representantes dos
países com os quais a Santa Sé mantém
relações diplomáticas – atualmente são
183, além da União Europeia e da Ordem Militar de Malta.
Para enfrentar a pandemia, disse o
Papa, é preciso realizar uma série de
ações pessoais, políticas e envolvendo
toda a comunidade internacional.

“Temos que ter cuidado de nós mesmos e de nossa saúde, o que se traduz no
respeito pela saúde de quem está próximo”, afirmou, apresentando o cuidado da
saúde como uma “obrigação moral”. Ele
criticou as “ideologias do momento”, que
nos colocam uns contra os outros, inclusive no âmbito sanitário.
“Toda afirmação ideológica rompe os
laços da razão humana com a realidade
objetiva das coisas. A pandemia nos impõe, em vez disso, uma espécie de cuidado da realidade, que nos pede encarar os
problemas e adotar remédios adequados
para resolvê-los”, refletiu.
“As vacinas não são um instrumento
mágico de cura, mas representam certamente, além dos tratamentos que serão

desenvolvidos, a solução mais razoável
para a prevenção da doença (COVID-19)”,
acrescentou Francisco. A Santa Sé é membro observador da Organização Mundial
da Saúde (OMS). O Papa declarou que, no
contexto da OMS, é possível adotar “medidas de compartilhamento desinteressado” dos recursos sanitários.
O Pontífice defendeu que “toda a
população mundial possa ter acesso em
igual medida aos tratamentos médicos
essenciais e às vacinas” e lamentou que
em muitas partes do mundo isso ainda
seja “uma miragem”. Há governos em
que entidades privadas devem “demonstrar um sentido de responsabilidade,
elaborando uma resposta coordenada
em todos os níveis”.

Batismo do Senhor: proteger a ‘identidade cristã’
No Batismo, recebemos a “identidade cristã”, e é função dos pais e padrinhos
de cada pessoa batizada “proteger” essa
identidade, disse o Papa Francisco, na
Solenidade do Batismo do Senhor, no domingo, 9. Como é tradição, ele batizou 16

Cães e gatos
ocupam o lugar
dos filhos

crianças na Capela Sistina, no Vaticano.
Em uma breve reflexão sobre o sentido do Batismo, Francisco afirmou que as
crianças batizadas chegam com a “alma
descalça” – uma referência às peregrinações do povo de Israel, que caminhava

“de pés descalços e alma descalça” –, e
saem dali banhados pela “força de Jesus”.
Isso, em suas palavras, é a essência da
“identidade cristã”. Cuidar dessa identidade é “um dever de todos os dias” para
os pais e padrinhos. (FD)

“Muitos casais não têm filhos,
mas têm dois cães, dois gatos, que
ocupam o lugar dos filhos”, disse o
Papa Francisco, na audiência geral
do dia 5, na Sala Paulo VI. Embora criticasse um comportamento
por vezes fechado de alguns casais
que nem querem ter filhos nem
adotam crianças órfãs, a declaração foi também sobre a sociedade
que não valoriza a maternidade e a
paternidade.
“Não basta colocar um filho no
mundo para ser pai e mãe”, disse ele,
referindo-se a “assumir responsabilidade” como a verdadeira definição
da paternidade e da maternidade.
O contexto da fala foi uma pregação sobre São José, pai adotivo de
Jesus, conforme o relato bíblico e
a tradição católica. “Penso de maneira especial em todos os que se
abrem a acolher o caminho da adoção, que é um comportamento tão
generoso e bonito”, afirmou. “José
nos mostra que esse tipo de vínculo
não é secundário.”
Diante disso, o Papa pediu que
a adoção seja facilitada pelas autoridades públicas. Ele falou também de maternidade e paternidade
espiritual. “Toda vez que alguém
assume responsabilidade pela vida
de outro, de certa forma exercita a
paternidade”, diz.
Não foi a primeira vez que Francisco comentou o tema. Em outras
ocasiões, ele disse que o atual sistema econômico dificulta a formação
de famílias, já que os pais precisam
passar muito tempo no trabalho para
conseguir sustentar os filhos. (FD)
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