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Aproxima-se a festa da 
Conversão de São Paulo, 
grande discípulo mis-
sionário de Jesus Cristo. 

Ele é Patrono (Padroeiro) de toda a 
nossa Arquidiocese, da Cidade e do 
Estado de São Paulo, e nós nos ale-
gramos por ter nele um exemplo que 
inspira nossa ação eclesial e evange-
lizadora nesta metrópole. Comemo-
ramos também a fundação da cidade 
de São Paulo, em 25 de janeiro de 
1554. A data está relacionada com a 
celebração da primeira missa festiva 
na missão “São Paulo Apóstolo”, dos 
Jesuítas, justamente na festa litúrgica 
da Conversão de São Paulo.

Na mesma ocasião, inauguravam-
-se a capelinha e a pequena escola da 
missão. É importante lembrar que 
nossa “cidade imensa” nasceu de uma 
missa e do anúncio do Evangelho 
“entre as nações”. Anúncio da Pala-
vra de Deus, Liturgia e promoção 
humana, nas mais diversas formas, 
estiveram unidos desde o princípio 
da Igreja em São Paulo. Isso mantém 
toda a sua atualidade ainda hoje.

Do Apóstolo, aprendemos sempre 
de novo as questões fundamentais da 

nossa fé e da prática da vida cristã. 
Em nossos dias, constata-se uma mo-
vimentação estranha, pondo dúvidas 
sobre a autenticidade da Igreja. Se os 
questionamentos viessem apenas de 
quem não é membro da Igreja, se-
riam compreensíveis, pois a Igreja é 
um “mistério da fé”, e sua compreen-
são verdadeira requer, além da aber-
tura humana, também a ajuda do 
Espírito Santo. É estranho que certos 
questionamentos venham de dentro 
da Igreja e não por motivos teoló-
gicos, mas ideológicos. Respeitada 
a boa consciência de quem procura 
a verdade sinceramente, mas acaba 
errando, é preciso refletir e afirmar a 
verdade sobre a Igreja e seus funda-
mentos irrenunciáveis, como preten-
do fazer neste e em outros artigos.

Na pregação e nos escritos de 
São Paulo, aparece uma série de ele-
mentos essenciais para compreender 
corretamente a Igreja. Mas é preciso 
observar logo que nem os escritos de 
São Paulo nem os demais escritos do 
Novo Testamento trazem uma dou-
trina já evoluída e completa sobre a 
Igreja. Ali, vamos encontrar os fun-
damentos, mas seu desenvolvimento 
teológico e doutrinal vai acontecendo 
ao longo dos séculos e está estreita-
mente relacionado com o desenvol-
vimento da doutrina cristã sobre a 
Santíssima Trindade, especialmente 

sobre a ação e missão do Filho e do 
Espírito Santo. Partindo sempre dos 
mesmos fundamentos bíblicos e dos 
grandes teólogos dos primeiros sécu-
los da Igreja, vemos que ainda hoje a 
compreensão da Igreja evolui e se ex-
plicita sempre mais.

A compreensão que São Paulo ti-
nha da Igreja está relacionada estrei-
tamente com sua experiência de Jesus 
Cristo. E aqui já temos um elemen-
to essencial da Igreja: esta não pode 
ser compreendida corretamente sem 
sua relação estreita com a pessoa e a 
missão salvadora de Jesus Cristo no 
mundo. Da mesma forma, a Igreja 
não pode ser compreendida sem sua 
relação com o Espírito Santo. São 
Paulo entende que o Filho de Deus 
e o Espírito Santo foram enviados a 
este mundo por graça e benevolên-
cia de Deus Pai. Essa relação com a 
Trindade Santa aparece, entre outros 
lugares, nas saudações que São Pau-
lo usa no final de suas cartas (cf. Rm 
1,1-8; 1Cor 1,1-3): “A graça do Se-
nhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos vós” (2Cor 13,13).

Sem essa dupla relação estreita 
com Jesus Cristo e com a Trindade 
Santa, a Igreja acaba sendo vista e 
compreendida apenas como uma re-
alidade humana entre outras. O Papa 
Francisco tem alertado em mais de 

uma ocasião que a Igreja não deve ser 
vista como uma ONG, nem mesmo, 
apenas, uma “ONG do bem”. É verda-
de que ela é, também, uma realidade 
humana e se expressa nas realidades 
humanas, usa os elementos culturais 
para se apresentar ao mundo, serve-se 
de organizações humanas, é formada 
de pessoas, que podem até mesmo 
falhar e errar. Mas isso não é tudo. A 
Igreja é muito mais que uma organi-
zação meramente humana e possui, 
no seu fundamento, o desígnio de 
Deus Providente e Salvador. Sua na-
tureza é humana e sobrenatural, e ela 
está a serviço “das coisas de Deus”. No 
seu centro estão o próprio Jesus Cris-
to, “Senhor e Cabeça da Igreja”, e o Es-
pírito Santo, que torna fecundas e efi-
cazes as suas ações, quando feitas na 
sintonia com o mesmo Espírito Santo.

São Paulo tinha clara compreen-
são de que a Igreja era a comunidade 
das pessoas, que haviam aceitado o 
Evangelho e aderido à vida nova, em 
conformidade com o Espírito San-
to. Por isso, ele bate com frequência 
nessa tecla: quem é membro da Igreja 
deve acolher com alegria o dom da fé, 
recebido de Deus, viver em confor-
midade com o Evangelho e ser teste-
munha fiel de Jesus Cristo. Ao mesmo 
tempo, viver sintonizado com o Espí-
rito Santo, fazendo frutificar os dons 
recebidos do mesmo Espírito Santo.
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

O Evangelho segundo São Lucas, que será 
lido aos domingos em 2022, tem como carac-
terística uma especial ênfase sobre o Espírito 
Santo. Já nos primeiros capítulos, o Paráclito é 
quem atua nos principais acontecimentos: vem 
sobre Maria Santíssima, para realizar a con-
cepção virginal de Jesus (cf. 1,35); santifica São 
João no ventre materno (cf. 1,15); alegra Santa 
Isabel (cf. 1,41); inspira a profecia de Zacarias 
(cf. 1,67); move Simeão ao templo (cf. 2,25); e 
desce, em forma de pomba, sobre o Senhor no 
Batismo (cf. 3,22). 

Cristo é retratado como Aquele que é “ple-
no do Espírito Santo”. É inclusive “conduzido 
ao deserto” por Ele, para ser tentado pelo diabo 
(cf. 4,1)! Neste domingo, narrando-nos o início 
da pregação pública do Senhor, São Lucas su-
blinhará uma vez mais que “Jesus voltou à Gali-
leia com a força do Espírito Santo” (4,14). Toda 
essa ênfase no Espírito possui duas motivações 
principais. 

A primeira é mostrar que Jesus é Aquele 
que é “Ungido” pelo Espírito divino, isto é, o 
Cristo esperado pelos israelitas! No Evangelho 
deste domingo, na sinagoga, Ele revela publi-
camente ser o Messias anunciado por Isaías: 
“‘O Espírito do Senhor está sobre Mim, porque 
Ele Me consagrou com a unção para anunciar 
a Boa-Nova aos pobres’. Hoje se cumpriu esta 
passagem” (cf. 4,18.21). Por isso, “todos tinham 
os olhos fixos Nele” (4,20). 

A segunda motivação é mostrar que as pala-
vras e ações de Jesus continuam a acontecer por 
meio da Igreja! No livro dos Atos dos Apóstolos, 
sequência de seu Evangelho, São Lucas mostra-
rá que o mesmo Espírito que agia em Jesus foi 
derramado também sobre os Apóstolos em Pen-
tecostes. Quando Pedro e os demais pregavam, 
curavam e viviam a caridade fraterna, faziam-
-no com a força do mesmo Espírito. O Paráclito 
converteu os discípulos de homens retraídos por 
“medo dos judeus” (Jo 20,19) em verdadeiros 
apóstolos, em “testemunhas” de Cristo “de Jeru-
salém até os confins da terra” (At 1,8). 

Ou seja, o mesmo Espírito Santo que agia 
em Jesus é quem move o Corpo de Cristo, que é 
a Igreja! Assim, compreendemos as palavras de 
São Paulo: “Todos nós fomos batizados num ú-
nico Espírito, para formarmos um único corpo” 
(1Cor 12,13). Haver recebido o Espírito Santo e 
cultivar a Sua presença em nós é o que nos faz 
pertencer verdadeiramente à Igreja e nos per-
mite realizar obras boas. Independentemente de 
onde estivermos, estamos unidos a Cristo, nos 
identificamos com Ele e podemos realizar as 
Suas obras, graças à presença do Espírito Santo. 

O “Ano da graça do Senhor” continua por 
meio dos cristãos: “Para proclamar a liberta-
ção aos cativos e aos cegos a recuperação da 
vista; para libertar os oprimidos” (4,18). Por 
meio da Igreja, o Espírito de Cristo continua a 
perdoar os pecados, a doar a graça santifican-
te e trazer a salvação eterna. Esta já se mani-
festa por meio dos frutos que o Paráclito pro-
duz nos fiéis: “Amor, alegria, paz, paciência, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
autodomínio” (Gl 5,22-23).

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM
23 DE JANEIRO DE 2022

‘Com a força do 
Espírito Santo’ 

(Lc 4,14)

Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO 
DE PASTORAL:

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico do Encontro de Ca-
sais com Cristo da Região Epis-
copal Lapa, o Reverendíssimo 
Padre Cristiano de Souza Costa, 
pelo período de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico do Movimento de 
Schoenstatt da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Ernandes Alves da Silva Junior, 
pelo período de 02 (dois) anos.  

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Ani-
mação Bíblico-Catequética da 
Região Episcopal Lapa, o Reve-
rendíssimo Padre Geraldo Rai-
mundo Pereira, pelo período de 
02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Ani-
mação Bíblico-Catequética da 
Região Episcopal Lapa, o Reve-
rendíssimo Frei Marcus Vinicius 
Dorrigo Leite, OAR, pelo período 
de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Co-
municação da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Antônio Francisco Ribeiro, pelo 
período de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assisten-
te Eclesiástico da Pastoral da 
Criança da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Hayang Lim Koo (Padre Daniel), 
pelo período de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Pes-
soa Idosa da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
João Carlos Deschamps de Al-
meida, pelo período de 02 (dois) 
anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Saúde 
da Região Episcopal Lapa, o Re-
verendíssimo Padre Ernandes Al-
ves da Silva Junior, pelo período 
de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral das Se-
cretárias da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Antônio Francisco Ribeiro, pelo 
período de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral do Dízi-
mo da Região Episcopal Lapa, o 
Diácono Marcos Adriano de Sou-
sa, pelo período de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral do Me-
nor da Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Dom Fernando 
José Penteado, pelo período de 02 
(dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assisten-
te Eclesiástico da Pastoral dos 
Coroinhas e Acólitos da Região 
Episcopal Lapa, o Reverendíssimo 
Padre Ailton Bernardo de Amo-
rim, pelo período de 02 (dois) 
anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Familiar 
da Região Episcopal Lapa, o Re-
verendíssimo Padre Raimundo 
Rozimar Vieira da Silva, pelo pe-
ríodo de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Litúrgica 
da Região Episcopal Lapa, o Re-
verendíssimo Padre Ernandes Al-
ves da Silva Junior, pelo período 
de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Ani-
mação Missionária da Região 
Episcopal Lapa, o Reverendíssi-
mo Padre Pedro Augusto Ciola 
de Almeida, pelo período de 02 
(dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Cáritas da Região 
Episcopal Lapa, o Diácono Anto-
nio Geraldo de Sousa, pelo perío-
do de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Renovação Caris-
mática Católica da Região Epis-
copal Lapa, o Reverendíssimo 
Padre Eduardo Augusto de An-
drade, pelo período de 02 (dois) 
anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Carcerá-
ria da Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Padre Edilberto 
Alves da Costa, pelo período de 
02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral Voca-
cional da Região Episcopal Lapa, 
o Reverendíssimo Padre Ailton 
Bernardo de Amorim, pelo perí-
odo de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Juven-
tude da Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Padre Eduardo 
Augusto de Andrade, pelo perío-
do de 02 (dois) anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assisten-
te Eclesiástico do Apostolado 
da Oração da Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Euclides Eustáquio Martins de 
Castro, pelo período de 02 (dois) 
anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico das Comunidades 
Eclesiais de Base da Região Epis-
copal Lapa, o Reverendíssimo Pa-
dre Leandro Calazans de Olivei-
ra, SJC, pelo período de 02 (dois) 
anos.

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico do Curso de Teolo-
gia – Agentes Pastorais - CTAP 
da Região Episcopal Lapa, o Re-
verendíssimo Dom Fernando 
José Penteado, pelo período de 02 
(dois) anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE PASTORAL:

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Pastoral da Paróquia São Fran-
cisco de Assis, no bairro do Jagua-
ré, Região Episcopal Lapa, o Diá-
cono Permanente Sr. André Iasz 
Filho, pelo período de 02 (dois) 
anos. 

Em 01/01/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Pastoral da Paróquia São Ma-
teus, no bairro Jardim Esmeralda, 
Região Episcopal Lapa, o Diácono 
Permanente Sr. Cláudio Bernar-
do da Silva, pelo período de 02 
(dois) anos. 

ERRATA:

Referente ao decreto de nomeação 
e provisão de Assistente Pastoral 
da Paróquia Santa Bernadette, na 
Região Episcopal Belém, publica-
do na edição do O SÃO PAULO 
de 12/01/2022, o correto é o que se 
informa a seguir:

Em 21/12/2021, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Pastoral da Paróquia Santa Ber-
nadette, no bairro Vila IVG, na 
Região Episcopal Belém, o Diáco-
no Seminarista Elias Honório de 
Castro, pelo período de 01 (um) 
ano.



Cidade de São Paulo, conhece-te a ti mesma!
Editorial

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

A cidade de São Paulo nasceu das 
bênçãos de Deus, sob o patrocínio de 
São Paulo Apóstolo, em 25 de janei-
ro de 1554, pelas mãos dos jesuítas – 
Padre Manoel da Nóbrega e São José 
de Anchieta, o taumaturgo –, e da 
presença e operosidade dos primei-
ros moradores destas terras.

Uma ermida e um colégio consti-
tuíram os primeiros fundamentos da 
cidade de São Paulo. A fé cristã cató-
lica e a educação moldaram desde o 
início a têmpera dos habitantes deste 
planalto, emoldurado de belas ser-
ras, e um olhar para o futuro, sempre 
promissor e gigantesco.

Com uma população sempre flu-
tuante, somente em 6 de dezembro 
de 1645 foi criada a Diocese de São 
Paulo, e apenas em 1908 foi elevada a 
Arquidiocese. Os primeiros séculos 
foram marcados por uma baixíssima 
presença de habitantes. No primei-
ro censo feito no Brasil, em 1872, a 
cidade contava com um pouco mais 
de 30 mil moradores. Em 1890, a ca-
pital chegava à soma de um pouco 
mais de 64 mil pessoas. Em 1900, um 
crescimento vertiginoso, chegando a 
240 mil paulistanos.

São Paulo e o espaço do sagrado
masculinos quanto femininos. Da 
primeira ermida às paróquias. Do 
primeiro colégio aos quantos colé-
gios, sobretudo os confessionais. 

A Arquidiocese de São Paulo, em 
2022, vive o Sínodo Universal, ini-
ciado pelo Santo Padre, o Papa Fran-
cisco, em 2021, sobre a sinodalidade, 
na sua etapa diocesana; celebra a 
primeira Assembleia Latino-Ameri-
cana e Caribenha, realizada em 2021, 
e realiza o primeiro sínodo arquidio-
cesano, idealizado pelo Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer. 

Em 2022, a Arquidiocese de São 
Paulo também lembra e celebra os 80 
anos do Congresso Eucarístico Na-
cional, ocorrido em 1942. Momento 
oportuno de rever a História e buscar 
compreendê-la, principalmente sob 
o olhar da fé. Conhecer e revisitar 
a cidade e seus moradores nos anos 
1940, do século XX, e a religiosida-
de dos seus habitantes. Tempo de ir 
aos arquivos, de folhear os livros de 
tombo das paróquias e flanar pelos 
museus de artes sacras para enten-
der a História. Tempo oportuno de 
aprender com o passado, aprofundar 
no hoje e projetar um futuro melhor.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Para acompanhar o crescimento 
da população e o aumento dos bati-
zados na cidade, em 1912 a antiga Sé 
foi demolida, para a construção da 
nova Sé, entregue aos católicos e aos 
moradores da metrópole em 1954, 
por ocasião dos 400 anos da funda-
ção da cidade. A cidade se agiganta-
va, sem perder o dinamismo da fé 
recebida pela Igreja de Cristo.

Em 1942, aconteceu o Congresso 
Eucarístico Nacional, em São Pau-

lo, com a presença quase maciça da 
população, em demonstração de fé. 
Como visualizar a cidade de São Pau-
lo, em 1942, com o Congresso Euca-
rístico Nacional? Como compreender 
o espaço sagrado ocupado naquele 
período histórico, pela Igreja? 

O crescimento da cidade foi 
acompanhado pela presença da Igre-
ja. Crescia a população e novas paró-
quias eram erigidas, acompanhadas 
de muitos colégios católicos, tanto 

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA

Opinião

Padre José Ulisses Leva é professor 
de História da Igreja na PUC-SP.
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No próximo dia 25, a 
nossa cidade celebrará 
seu aniversário de 468 
anos. Mas, se nos fosse 

permitido viajar no tempo até aque-
la manhã de 25 de janeiro de 1554, 
o que poderíamos observar no en-
tão chamado Planalto de Piratinin-
ga pareceria, à primeira vista, não 
guardar relação com a atual mega-
lópole de 12 milhões de habitantes... 
Veríamos, de fato, um punhado de 
jovens missionários com suas bati-
nas negras puídas de andar na mata 
fechada, vindos da costeira Vila de 
São Vicente a fazer o primeiro ato 
público de fundação de uma nova 
Vila: a celebração de uma Santa 
Missa. 

Os religiosos eram da incipiente 
Companhia de Jesus – recém-fun-
dada menos de 15 anos antes por 
Santo Inácio –, e haviam renuncia-
do aos confortos da Europa Renas-
centista para trazer a fé católica aos 
povos gentios do Novo Mundo. A 
data escolhida para a fundação da 

Vila e Colégio não foi fortuita: no 
calendário litúrgico, celebra-se em 
25 de janeiro um evento que mu-
dou a história do Cristianismo e do 
mundo – a Conversão de São Paulo, 
o Apóstolo das Gentes. Participan-
do do Santo Sacrifício estava o jo-
vem Irmão José de Anchieta, então 
com 19 anos, que na flor da moci-
dade dava ao celebrante as respostas 
do acólito, ecoando o salmista: “Su-
birei ao altar do Senhor, do Senhor 
que me alegra a juventude!”.

A Vila, batizada de São Paulo de 
Piratininga, foi gradualmente cres-
cendo ao redor do colégio então 
fundado (que ainda hoje, no atual 
Pateo do Collegio, conserva algumas 
das paredes de taipa originais) – 
mas restaria porventura algum laço 
de continuidade entre este vilarejo 
de 1554 e nossa megalópole atual?

Ora, por acaso uma pessoa deixa 
de ser quem é, ao longo de sua traje-
tória de vida? Se o ancião assopra as 
velinhas para comemorar seu ani-
versário de 80 anos, ele o faz porque 

enxerga que, apesar dos desenvolvi-
mentos de corpo e caráter por que 
passou ao longo de sua trajetória 
de vida, há ali uma identidade hu-
mana única e irrepetível, que exis-
te desde o primeiro momento de 
sua concepção, e que permanece a 
mesma ao longo do caminho. Tam-
bém para a nossa São Paulo é assim: 
quem comemora 468 anos deseja, 
implicitamente, preservar um nexo 
de continuidade, um “DNA”, que se 
estende desde nossos dias até aquele 
primeiro 25 de janeiro!

E que DNA, que identidade é 
essa? Em seu célebre Encontro com 
o mundo da cultura, no Collège des 
Bernardins de Paris, o Papa Eméri-
to Bento XVI dizia que, para enten-
dermos o monaquismo ocidental, 
precisamos nos perguntar sobre “a 
motivação que levava as pessoas a se 
reunirem nestes lugares: que inten-
ções tinham? Como viveram?”. Apli-
quemos este raciocínio a nossos 
jesuítas, e ouviremos o próprio An-
chieta rememorando, anos depois: 

“A casa de São Paulo de Piratinin-
ga, como foi princípio da conversão, 
assim também o foi dos Colégios do 
Brasil”. Colégio e Missão! Ilumi-
nar as inteligências com a sabedo-
ria humana, e mover os corações 
com a sabedoria divina: este, e 
não outro, foi o germe implantado  
em nossa São Paulo por seus  
fundadores.

Felizes de nós, se pudermos ain-
da dizer que as escolas de São Pau-
lo têm por propósito instigar nos 
alunos o amor pelo bom, pelo belo 
e pelo verdadeiro, e assim transfor-
mar meninos em homens livres! Fe-
lizes de nós, se nossos jovens, como 
aqueles primeiros heróis, tiverem 
seus corações inflamados pelo amor 
de Cristo, e assim desejarem doar 
suas vidas, rebaixando-se em socor-
ro dos mais vulneráveis! Se assim 
educar seus jovens, nossa São Pau-
lo poderá se defrontar serena com 
aquela provocação filosófica do 
templo de Delfos: São Paulo, conhe-
ce-te a ti mesma!
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No 3º Domingo do Tempo 
Comum, por instituição do 
Papa Francisco, celebramos 
o Domingo da Palavra. Este 

ano, os textos propostos para a cele-
bração dominical ressaltam a força da 
Palavra na reconstrução de um povo, 
na vida comunitária e pessoal e na ação 
missionária.

O regresso do povo de Israel à pátria, 
depois do exílio na Babilônia, foi um 
tempo de grandes dificuldades. Lidera-
dos pelo sacerdote Esdras e o governa-
dor Neemias, os repatriados tentam re-
construir o país, recuperar a memória do 
passado e conservar a própria identidade 
de povo livre. Para assegurar a unidade 
do povo, o sacerdote Esdras apresenta a 
Lei (Palavra de Deus), guardada não só 

na memória, mas também por escrito.
O povo está reunido em Jerusalém, 

na praça da Porta das Águas, a escutar a 
Lei. Os que dispersaram com a deporta-
ção agora se encontram reunidos à volta 
da Sagrada Escritura. Foi construído um 
lugar mais alto de onde o Livro foi aberto 
e todos podiam ver e ouvir o que era lido. 
Logo que Esdras abre o Livro, o povo re-
age por meio de expressões corporais: 
todos ficam de pé, todos erguem as mãos 
e proclamam: “Amém, amém”; todos se 
ajoelham e se inclinam até o chão. Fei-
ta a leitura, o governador Neemias, o 
sacerdote e escriba Esdras e os levitas 
passam a explicar de modo que o povo 
podia compreender e atualizar o sentido 
da Palavra lida. Novamente, a reação do 
povo que começa a chorar e novamente 
a palavra consoladora de quem ensina: 
“Não fiqueis tristes nem choreis. Ides 
para vossas casas e comei carnes gor-
das, tomai bebidas doces e reparti com 
aqueles que nada prepararam, pois este 
dia é santo para o nosso Senhor. Não fi-
queis tristes, porque a alegria do Senhor 
será a vossa força”. Mesmo em situação 
tão difícil, a Palavra produziu o melhor 
fruto: quem nada tinha não passou ne-
cessidade, quem tinha em abundância 

não acumulou para si, mas partilhou. 
O evangelista Lucas escreve aos cris-

tãos contando que Jesus voltou para a 
Galileia, e, na cidade de Nazaré, num 
dia de sábado, entrou na sinagoga. Le-
vantou-se para fazer a leitura, foi-lhe 
dado o livro do profeta Isaías, abriu o 
livro, fez a leitura, fechou-o, sentou-se e 
todos tinham os olhos fixos nele. Então, 
começou a ensinar dizendo: “Hoje se 
cumpriu esta passagem que acabastes de 
ouvir”. Assim como no texto de Neemias, 
também aqui se vê o valor que é dado ao 
Livro e toda a movimentação em torno 
dele, mas, depois de lido, o foco é quem 
fez a leitura, pois “todos tinham os olhos 
fixos nele”. O texto reporta ao escrito do 
profeta Isaías acolhido por Jesus como 
programa de vida para uma humanidade 
definida como pobre, prisioneira, cega e 
oprimida. Quer ser como uma mãe que 
se inclina sobre o filho que sofre, como 
riqueza para o pobre, como olhos para o 
cego, como libertação de todas as opres-
sões e dos medos. Jesus, porém, não leu 
todo o versículo do profeta Isaías, que 
concluía assim: “Para promulgar o dia de 
vingança de nosso Deus”. Com isso, Ele 
quis mostrar que Deus abomina com-
portamentos marcados por vinganças, 

quer somente trazer alegria, liberdade, 
olhos novos e libertação.

A Palavra nos impele a fazer alguma 
coisa, fechar o Livro e a nos abrir para a 
vida. Para os egressos do exílio, a Pala-
vra impulsionou as pessoas a voltar para 
casa, fazer uma deliciosa refeição e par-
tilhar com quem não tinha o que comer. 
No Evangelho, a Palavra levou as pesso-
as marginalizadas à posse da vida plena. 
Para os membros da comunidade de 
Corinto, a Palavra nos ensinamentos de 
Paulo fez com que cada pessoa percebes-
se a sua responsabilidade diante de todo 
o grupo, bem como respeitasse e valori-
zasse o outro que atuava na mesma co-
munidade. Percebendo que a verdadeira 
comunhão estava em perigo, Paulo fez 
uma catequese comparando a comuni-
dade com o corpo humano. Cada órgão 
é importante, cada dom é importante. Os 
dons não conferem valor às pessoas nem 
as colocam acima das outras. “Se houver 
necessidade de privilegiar alguém, o pe-
queno e pobre, o marginalizado é que de-
vem ocupar o primeiro lugar” (José Bor-
tolini). Deixemos que a Palavra em nós 
tudo modele, pois nela a alma descansa, o 
ignorante se instrui, o coração se alegra e 
os olhos se iluminam (cf. Sl 18/19). 

DOM JOSÉ 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA 

REGIÃO LAPA

Espiritualidade
Domingo da Palavra de Deus

Na sexta-feira, 14, a Pastoral da Comunicação (Pas-
com) da Região Lapa percorreu a Vila Leopoldina para 
atestar a realidade das pessoas em situação de rua que 
vivem em acampamentos improvisados. A maior con-
centração, em torno de 80 barracas, está no canteiro 
central da Avenida Doutor Gastão Vidigal e em vias 
próximas.

A visita foi conduzida pelo jornalista Eduardo 
Trombetti Fiora, editor do Observatório Leopoldina e 
membro do Fórum Social Leopoldina, que realiza um 
trabalho social junto com a jornalista Tatiana Vieira, da 
Pastoral Fé e Política da Região Lapa, com o apoio de 
Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Lapa, e moradores em situação de rua 
da Vila Leopoldina. 

A caminhada teve início na Rua Avelino Chaves, onde 
o grupo encontrou uma van da Rede Cozinha Cidadã Co-
munidades, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania da cidade de São Paulo, que faz a distribuição 
gratuita diariamente de cerca de 150 marmitas para pesso-
as em situação de rua na hora do almoço. 

Na Avenida Doutor Gastão Vidigal, o grupo se de-
parou com uma equipe de Serviço Especializado em 
Abordagem Social (SEAS), assegurando o atendimen-
to e o desenvolvimento de atividades de sociabilidade, 
como o “Plano Inicial de Assistência” (PIA), ajudando 
no pedido de confecção de documentos, encaminha-
mento dos doentes aos hospitais, acompanhamento aos 
locais, vacinação contra a COVID-19 e gripe, entre ou-
tras situações que precisam de assistência social.

Na mesma avenida, em outro acampamento, o gru-

Neusa Carvalho da Silva, em sua ‘cozinha’ improvisada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, onde prepara 60 refeições por dia

LAPA

Nas ruas da Vila Leopoldina, pessoas 
vivem em acampamentos improvisados

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO LAPA

po conversou com a líder comunitária Neusa Carvalho 
da Silva. Paraguaia, ela chegou ao Brasil aos 19 anos, foi 
acolhida por uma família e cursou a Escola Técnica de 
Administração. Começou a trabalhar numa empresa 
que a transferiu para países europeus. Trabalhou em 
Nova York, nos Estados Unidos, depois na Itália, Fran-
ça, Espanha, África do Sul e Portugal. Voltou para o 
Brasil em 1994, constituiu família e conseguiu um lar. 
No início da atual pandemia, a empresa onde trabalhava 
fechou, e Neusa precisou vender seus bens para pagar 
dívidas. Restou-lhe a opção de viver nas ruas, ao lado do 
filho, dependente químico, que hoje está em uma clínica 
de recuperação. 

Atualmente, Neusa prepara cerca de 60 refeições 
por dia na hora do almoço. Ela explicou que recebe 
muitas doações de cestas básicas, das pessoas do bairro 
e de outras que passam pela avenida. A líder comuni-
tária destacou que é frequentemente visitada por Dom 
José Benedito Cardoso, que conversa muito sobre a si-
tuação dos moradores da comunidade. Ela apresentou 
um projeto à Subprefeitura da Lapa para a construção 
de um camping de moradores em situação de rua, mas 
até hoje não obteve resposta. Ela deixa uma mensagem 
para a comunidade: “Não se calem. Falem o que sen-
tem, nessa batalha que é constante todos os dias, e não 
percam a fé em Deus”.

Benigno Naveira
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Uma parceria entre o Núcleo Regional 
Belém da Caritas Arquidiocesana de São 
Paulo (CASP), o grupo Mulheres do Brasil 
e o Instituto Diana Demarchi viabilizou a 
realização do Curso de Corte e Costura do 
projeto “Costurando a Renda”. Em 9 de 
dezembro, na sede do Mulheres do Brasil, 
dez pessoas receberam seus certificados 
de conclusão e apresentaram algumas pe-
ças que confeccionaram. 

“O projeto ‘Costurando a Renda’ se 
encontra no âmbito de atuação da Rede 
Caritas, do que chamamos de economia 
solidária popular, que busca desenvol-

[BELÉM] Em 15 de dezembro, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Me-
tropolitano, presidiu missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Carrão, 
durante a qual conferiu o sacramento da Crisma a seis adultos. Concelebrou o Pa-
dre Syllas Reschilliani, Pároco.                                               (por Fernando Arthur)

Pascom da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

[IPIRANGA] Aconteceu no dia 12, na Paróquia Imaculada Conceição, Setor Ipi-
ranga, a primeira missa de 2022 com a comunidade eclesial da futura Igreja de Nos-
sa Senhora de Guadalupe, que será construída na Chácara Klabin. Frei José Maria 
Mohomed Junior, responsável pelo andamento do projeto da futura igreja, presidiu 
a celebração eucarística.                                   (por Caroline Dupim e José Eduardo Rodrigues)

[SÉ] Neste mês, a comunidade de fiéis 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, Setor Jardins, comemora 
os 55 anos de sacerdócio do Padre Luiz 
Antônio Mathias, missionário redento-
rista, colaborador da Paróquia  em vá-
rios serviços sacerdotais, confissões e 
atendimentos diversos. Ele foi ordena-
do sacerdote em 1º de janeiro de 1967. 
Durante sua vida religiosa, exerceu suas 
funções em muitas cidades, como Bra-
sília (DF), Araraquara (SP) e São Paulo, 
onde cursou as faculdades de Psico-
logia e Medicina Psicossomática. Tam-
bém trabalhou nos Estados Unidos, 
nas cidades de Houston, Cambridge e 
Boston, dando suporte aos católicos de 
língua portuguesa e fazendo estudos 
do idioma inglês. Trabalhou, ainda, na 
fundação da comunidade redentorista 
e atendimento a imigrantes latinos, e 
em Worcester, Massachusetts, também 
nos Estados Unidos.         (por Ruy Halasz)

Diante da pandemia de CO-
VID-19,  o Grupo Assistencial Mãe Pe-
regrina (GAMP), da Paróquia São José, 
em Perus, intensificou suas ações de  
solidariedade. 

O balanço das atividades do ano de 
2021 aponta que houve a distribuição de 
17.566 itens para as pessoas em situação 
de rua no bairro localizado no extremo 
da zona Noroeste da capital paulista.

Ao todo foram mais de 2,6 mil mar-
mitas e quantidades similares de sobre-
mesas e sucos; mais de 1,8 mil pacotes 
de bolacha/bolinhos, 342 cestas básicas; 
cerca de 1,8 mil copos ou garrafas de 
água; 85 produtos de higiene, mais de 
mil cobertores, 95 toalhas, mais de 4,2 
mil máscaras e 71 litros de álcool em gel. 

O grupo formado por fiéis da Paró-
quia São José percorre, nas noites de se-

gunda-feira, o bairro de Perus em busca 
das pessoas em situação de rua para lhes 
oferecer refeições e outros itens, tudo ob-
tido por meio de doações.

Em 2016, inspirados pelo Ano San-
to da Misericórdia, decretado pelo Papa 
Francisco, devotos da Mãe Peregrina se 
uniram para fazer algo concreto em prol 
dos irmãos em situação de rua encon-
trados em diferentes pontos do bairro.  
Desde então, o grupo mantém um ca-
dastro com dados das pessoas que são 
assistidas. 

“Sabemos da vida de todos e os co-
nhecemos pelos nomes. Apesar dos 
apelidos, graças ao cadastro que faze-
mos, sabemos o nome completo de pelo 
menos 80% deles”, afirmou Marinha 
Caramigo, coordenadora do GAMP, 
em reportagem publicada pelo O SÃO 
PAULO, em julho de 2021, cuja ín-
tegra pode ser lida no link a seguir:  
https://cutt.ly/6ImKh0d.

BELÉM
Concluído o ciclo formativo dos alunos do projeto ‘Costurando a Renda’

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

ver as pessoas, promover o ser humano 
na sua integralidade e formar a pessoa 
na sua autonomia, para que possa, por 
meio da sua vida e do seu trabalho, ser 
um agente transformador da sua reali-
dade,” disse o Padre Marcelo Maróstica, 
Diretor da CASP.

Ao fim do curso, os alunos também 
ganharam uma máquina de costura 
nova, com o auxílio dos parceiros que 
fizeram parte deste projeto-piloto. “Foi 
realmente algo que nos deixou muito fe-
lizes”, disse Maria Aparecida Acuña, co-
ordenadora do Núcleo Regional Belém 
da CASP, que também lembrou que os 
alunos eram refugiados e que agora estão 
criando suas próprias peças.

BRASILÂNDIA
Grupo assistencial de 
paróquia em Perus distribui 
mais de 17,5 mil itens em 2021

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Arquivo pessoal

Roberto Marianinni

Grupo GAMP

Núcleo Belém da Caritas Arquidiocesana de São Paulo

[LAPA] No dia 7, durante a missa das 
10h na Paróquia São Mateus, presidida 
pelo Padre Antônio Roberto Pimenta, 
Administrador Paroquial, houve a acolhi-
da do Diácono Claudio Bernardo, que irá 
auxiliar o Padre Antônio nas atividades 
paroquiais.                  (por Benigno Naveira)

[BELÉM] Em 12 de dezembro, foram 
apresentados os 15 novos coroinhas da Pa-
róquia Santa Adélia. Eles passaram por um 
período formativo ao longo de um ano. Na 
ocasião, também aconteceu a apresenta-
ção dos novos dirigentes do Encontro de 
Casais com Cristo.           (por Fernando Arthur)
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SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Estamos exatamente no tempo dedi-
cado a decidir a vida escolar das crianças. 
Muitos já matricularam seus filhos nas 
escolas que frequentarão este ano, e ou-
tros estão na busca de onde colocá-los. 

Quero contribuir com esse momen-
to que traz à família uma certa insegu-
rança, com algumas reflexões e dicas 
bem práticas. 

Hoje, muito se fala das dificuldades 
de encontrar uma escola que compar-
tilhe os valores da família, que tenha 
condutas consideradas adequadas no 
trato de conflitos, de enfrentamento da 
realidade de convívio em grupo, enfim, 
estamos vivendo tempos de tamanha 
relativização de valores, que parece que 
reina em todos os espaços, de algum 
modo “públicos”, o politicamente corre-
to, e isso nem sempre vem ao encontro 
do que as famílias esperam na formação 
de seus filhos. 

Observo também um movimento 
grande de pais assustados com possí-
veis ideologias que são passadas paras as 
crianças no universo escolar: ideologia 
de gênero, ideias feministas, conceitos 

exagerados sobre o racismo e precon-
ceitos de modo geral. Esse clima de in-
segurança e desconfiança tem tudo para 
dificultar muito a experiência escolar 
dos pequenos, que, historicamente, é im-
portante e necessária, por que não dizer?

Então vamos a algumas considera-
ções importantes:
1.  Os responsáveis por ensinar aos filhos 

os valores inegociáveis, aqueles que 
serão a base estrutural da vida dessas 
pessoas, são os pais.

  Tudo aquilo que for ensinado em casa 
desde o nascimento da criança, por 
meio de hábitos, exercícios, limites, 
orientações, envolvido num âmbito 
de amor, num vínculo saudável, mar-
cará a alma desses pequenos. Terá 
um lugar muito especial no mundo 
interior deles e funcionará, no futuro, 
como guia de conduta – dificilmente 
alguém deturpará seriamente os prin-
cípios que os pais ensinaram. 

2.  A escola deve ser escolhida com mui-
to critério, ou seja: identifique os seus 
valores pessoais, escreva-os e pro-
cure saber se a escola compartilha 
deles. Como a escola pensa sobre a 
criança, como ela vê a aprendizagem, 

como ela lida com situações relativas 
à fé, que tipo de pessoa a escola está 
preocupada em formar, que tipo de 
material utiliza, como recebe os ques-
tionamentos e a participação dos pais, 
enfim, conhecer bem é fundamental 
para criar vínculos de confiança – 
absolutamente necessários para que 
você deixe seu filho lá.

3.  Não há escola perfeita, assim como 
não há família perfeita. Perfeição so-
mente em Deus. Por aqui, lutamos 
buscando oferecer o melhor; portan-
to, não crie expectativas de concor-
dar sempre com os procedimentos, 
atividades e soluções que a escola 
oferecerá. Afinal, viver é um processo 
de crescimento de mão dupla – tanto 
você pode ajudar a escola a perceber 
algo que não está bem encaminhado 
quanto a escola pode ajudar você a ver 
de outro modo algum aspecto relati-
vo à educação do seu filho. A troca, 
de modo geral, é excelente. O que se-
ria de nós se convivêssemos somente 
com pessoas que pensam e agem exa-
tamente igual a nós? Escolha bem e 
confie – confiança é fundamental.

4.  Não terceirize a educação do seu fi-

lho – seja protagonista dela. A escola é 
uma parceira importante, sem dúvida 
nenhuma, mas a missão é fundamen-
talmente sua. Portanto, participe das 
reuniões, olhe as atividades que são dis-
ponibilizadas, mantenha-se informa-
do e participativo do processo escolar 
como parceiro e não como inimigo – 
como alguém que sempre está à espera 
do erro. Pode ter certeza: muitos profes-
sores acabam por trazer pautas conta-
giadas ideologicamente sem sequer ter 
noção do que estão de fato fazendo. Se 
houver abertura e maturidade para o 
diálogo, todos crescerão. 

5.  Para além de todas essas questões, pen-
se também nas questões práticas: proxi-
midade de casa, valor da mensalidade 
(se for particular) e horário disponível. 
Não responsabilize a escola pelas 

coisas que seu filho aprenderá em ter-
mos de valores e princípios, se em casa 
esse trabalho não for bem-feito. A esco-
la ajuda, complementa e contribui com 
a formação que a família oferece – esse 
é o papel dela. 

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é 
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site 

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

O desafio de escolher a escola
Comportamento

[LAPA] Padre Adalton Pereira de 
Castro, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Lapa, presidiu missa de 
ação de graças, em 7 de janeiro, por 
ocasião do aniversário de 49 anos 
de sua ordenação sacerdotal.

(por Benigno Naveira)

[SÉ] No dia 30, às 14h, o grupo Kiros, 
da Paróquia Nossa Senhora Achiropi-
ta, realizará a atividade “Incendeia – o 
jovem católico e o mundo”. Será na 
matriz paroquial, localizada na Rua 
Treze de Maio, 478, na Bela Vista.

No último fim de sema-
na, dias 15 e 16, uma série 
de eventos marcou o começo 
das comemorações do cente-
nário de criação da Paróquia 
São Sebastião, Setor Pastoral 
Vila Maria. 

No sábado, 15, houve o 
lançamento do documen-
tário “São Sebastião e a Vila 
Guilherme – 100 anos da 
presença evangelizadora”, na 
Casa de Cultura da Vila Gui-
lherme – Casarão. Na sequên-
cia, aconteceu uma procissão 
com a imagem do padroeiro, 
com a participação da Banda 
da Associação Musical Nos-
sa Senhora da Conceição da 

Lapa, do distrito de Antônio 
Pereira, de Ouro Preto (MG).

No domingo, 16, houve o 
relançamento do livro “São 
Sebastião e a Vila Guilher-
me – Memórias Paulistanas 
na Zona Norte”, de autoria 
de Benedita da Conceição de 
Carvalho Silva e José de Al-
meida Amaral Junior. 

A missa foi presidida pelo 
Padre Luiz Cláudio Vieira, 
Administrador Paroquial,  e 
assistida pelo Diácono Per-
manente  Eduardo Sierra. 

No dia do padroeiro, na 
quinta-feira, 20, haverá mis-
sas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h 
e 19h. Outras informações 
podem ser obtidas pelas 
redes sociais da Paróquia:  
@saosebastiaovilaguilherme.

Neste início de ano, as paróquias 
da Região Episcopal Sé já estão com 
inscrições abertas para as turmas de 
Catequese de primeira Eucaristia e de 

Crisma, além de grupos de Perseve-
rança. 

Paralelamente à preparação para a 
recepção dos sacramentos, é importante 
a participação assídua das crianças, ado-
lescentes e jovens, bem como de seus 

pais, nas santas missas. Nesse sentido, a 
maioria das paróquias faz também um 
trabalho de evangelização com os pais.

Detalhes sobre as inscrições, horá-
rios das turmas e datas de início podem 
ser obtidos na secretaria de cada pa-

róquia. No site da Região Episcopal Sé  
(www.regiaose.org.br), há um banner 
principal com todos os contatos atuali-
zados e os links diretos de acesso às redes 
sociais de todas as paróquias da Região.

(Colaborou Ruy Halasz)

SÉ
Abertas as inscrições para a Catequese, Crisma e grupos de Perseverança

CENTRO PASTORAL DA REGIÃO SÉ

SANTANA
Eventos culturais, procissão e missas marcam 
o centenário de paróquia na Vila Guilherme

FERNANDO FERNANDEZ
COLABORAÇÃO ESPECIAL 

PARA A REGIÃO

Facebook da Paróquia São Sebastião
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[SANTANA] Na segunda-feira, 17, 
em cerimônia privada, Dom Jorge 
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Santana, deu posse 
ao Padre Antônio Bezerra Moura, 
como Administrador Paroquial da 
Paróquia Rainha Santa Isabel, no Se-
tor Casa Verde.              (por Redação)
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No dia 25, a Igreja celebra a 
festa da Conversão de São Pau-
lo Apóstolo, patrono da Arqui-
diocese de São Paulo e um dos 
principais responsáveis pela 
expansão do Evangelho de Je-
sus Cristo pelo mundo pagão, o 
que o tornou conhecido como o 
Apóstolo dos Gentios. 

As principais fontes para co-
nhecer sua história são os textos 
do Novo Testamento, como o 
livro dos Atos dos Apóstolos e 
suas próprias cartas. Por meio 
desse material e outros relatos 
históricos da época, é possível 
conhecer um pouco da persona-
lidade de São Paulo e do contex-
to em que ele viveu, o que aju-
da a compreender por que esse 
Apóstolo é considerado uma 
das colunas da Igreja. 

ORIGEM 
Saulo nasceu entre os anos 5 

e 10 da era cristã, na cidade de 
Tarso, na Sicília Oriental. Judeu 
da diáspora, isto é, do grupo que 
morava fora de Israel, falava gre-
go, apesar de ter um nome de 
origem latina, e possuía cidada-
nia romana. 

Na adolescência, por volta 
dos 12, 13 anos, Saulo deixou 
Tarso e se mudou para Jerusa-
lém para ser educado pelo mes-
tre Gamaliel, segundo as mais 
rígidas normas do farisaísmo, 
adquirindo um grande zelo pela 
Torá mosaica. 

No fim dos estudos, retor-
nou a Tarso, onde alternava os 
trabalhos na sinagoga e na fa-
bricação de tendas. Alguns anos 
depois, quando retornou a Jeru-
salém, viu a popularização do 
movimento dos seguidores de 
Jesus de Nazaré, o qual conside-
rava uma ameaça à identidade 
e tradição judaicas, tornando-o 
um perseguidor do Cristianis-
mo. Chegou, inclusive, a teste-
munhar, sem objeção, o ape-
drejamento de Santo Estêvão, 
primeiro mártir cristão. 

CONVERSÃO
Certa vez, quando estava a 

caminho de Damasco, na Síria, 
para perseguir cristãos, teve 
uma experiência mística, sen-
do envolvido por uma grande 
luz que o cegou e o fez cair por 
terra. Então, ele ouviu uma voz 
que identificou como sendo do 
próprio Cristo, que lhe indaga: 
“Saulo, por que me persegues?”.

Essa mesma voz o ordena 
que vá ao encontro de Ananias, 

em Damasco, que o batiza e impõe-lhe 
as mãos, e imediatamente recupera a 
visão. Assim, ele se converte ao Cris-
tianismo e passa a adotar o seu nome 
romano, Paulo. 

Em seguida, Paulo retirou-se para a 
região da Arábia por aproximadamente 
três anos. Os textos bíblicos não esclare-
cem o que ele fez ali, nem mesmo qual 
o lugar específico da Arábia em que fi-
cou. Depois, Paulo retornou a Damasco, 
onde sua pregação provocou uma opo-
sição tão grande que ele precisou fugir 
para salvar a própria vida. A partir daí, 
iniciou uma série de viagens, fundando 
comunidades e levando a mensagem de 
Cristo para diferentes povos.  

TRANSFORMAÇÃO INTERIOR
O Sacerdote austríaco Josef Holzner 

dedicou boa parte de sua vida à pesquisa 
da vida e história de São Paulo, o que re-
sultou no livro “Paulo de Tarso”, conside-
rada a mais completa biografia do Após-
tolo dos Gentios. Ao falar da conversão 
de Saulo, o autor ressalta que a maneira 
como se deu esta transformação e o esta-
do emocional que a provocou são e con-
tinuarão a ser um mistério. No entanto, o 
biógrafo enfatiza que Saulo renasce igual 
a si mesmo, com as mesmas qualidades 
que sempre possuíra. 

“[Paulo] não é um sonhador, não é 
um pálido Hamlet desprovido de ideias 
vigorosas, mas um homem de ação. 
‘Senhor, que queres que eu faça?’”, afir-

ma, sublinhando que as características 
e energias de sua personalidade, antes 
utilizadas para perseguir e destruir, após 
o encontro com Cristo são empregadas 
para “amparar, fertilizar e abençoar a 
humanidade”. 

Holzner observa, ainda, que, quando 
uma alma é arrancada pela raiz às suas 
antigas condições de vida, quando lhe é 
infundido um novo princípio de vida, 
esse novo nascimento só pode se dar 
na dor e na penitência. “Nenhuma psi-
cologia poderá explicar completamente 
como se efetuou a demolição e a nova 
edificação do mundo religioso de Saulo; 
nesses dias, o Apóstolo teve de subme-
ter-se a um processo de reeducação em 
que o orgulho humano se despedaçou e 
o metal nobre se acrisolou, para com ele 
se forjar um ‘vaso de eleição’”, explica. 

A FORÇA DA CRUZ
Como o próprio Apóstolo afirma 

em suas cartas, Paulo foi alcançado pela 
misericórdia de Deus (cf. Rm 9,16). A 
aparição de Cristo ressuscitado não foi 
somente a revelação externa de que Je-
sus era o Messias; mostrou-lhe também 
o erro em que estivera, a sua impotência 
moral e o seu extravio religioso, e per-
mitiu-lhe compreender que Cristo é o 
Salvador dos pecadores, o Reconciliador 
que aproxima o homem de Deus pelo 
seu Sangue (cf. Ef 2,13). “A Cruz torna-
-se agora sinal de salvação, o escândalo 
transforma-se em ‘força divina’, a lamen-

tável derrota no mais significa-
tivo ato de obediência, do qual 
nasce a glória definitiva”, reforça 
o biógrafo. 

A identificação com a cruz 
de Cristo é uma característica 
forte da vida de São Paulo. Tan-
to que ele afirma: “Estou prega-
do à cruz de Cristo. Eu vivo, mas 
já não sou eu: é Cristo que vive 
em mim” (Gl 2,19-20). Também 
revela suas fragilidades e fra-
quezas, quando escreve que não 
se gloria de si mesmo e lhe foi 
fincado um “espinho na carne”. 
“Três vezes roguei ao Senhor 
que o apartasse de mim. Mas Ele 
me disse: basta-te minha graça, 
porque é na fraqueza que se re-
vela totalmente a minha força” 
(2Cor 12,8-9).

Não é possível dizer com exa-
tidão quanto tempo foi necessá-
rio para que Paulo alcançasse 
um profundo conhecimento de 
Cristo. Mas, por meio de seus 
textos, é possível perceber que, 
com o passar dos anos, a ideia 
que ele tinha de Cristo se tornou 
mais rica, até atingir a plenitude 
de visão própria do homem ma-
duro (cf. Ef 4,14), tendo como 
meta a configuração com Cristo 
(cf. Gl 4,19). 

MARTÍRIO 
São Paulo foi martirizado 

em Roma entre os anos 67 e 68. 
Após o incêndio na capital do 
império, em 64, cuja responsabi-
lidade recaiu sobre os cristãos, o 
Apóstolo foi preso e levado para 
os arredores de Roma. Após ser 
condenado à morte por Nero, 
morreu decapitado. Segundo a 
tradição, ele foi martirizado na 
Via Laurentina; e seu corpo, se-
pultado fora dos muros da cida-
de de Roma, onde foi erguida a 
Basílica a ele dedicada. 

Paulo encarou a morte como 
“o último inimigo” a defrontar. 
Porém, o Apóstolo não recuou, 
pois já havia dirigido toda a sua 
vida para Cristo. “Agora, despo-
jado dos últimos restos da sua 
personalidade antiga, jaz na noite 
escura da sua masmorra e a sua 
alma reflete como um espelho 
límpido a imagem do Crucifica-
do. A oferenda sagrada e litúrgica 
da sua carreira apostólica ganha-
va agora o seu último e supremo 
significado”, escreve Holzner.

A inscrição gravada em um 
dos altares da Basílica de São 
Paulo Fora dos Muros resume 
com as próprias palavras de 
Paulo a natureza e o segredo 
do Apóstolo dos Gentios: “Para 
mim, o viver é Cristo e o morrer 
é lucro” (Fl 1,21).

São Paulo, um homem 
alcançado pela graça de Deus

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Estátua do Apóstolo São Paulo na entrada da basílica construída sobre o local de seu sepultamento

Wikimedia Commons
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A incansável disposição de Paulo 
para anunciar o Evangelho foi fun-
damental para disseminar o Cristia-
nismo a outros povos, os chamados 
“gentios”. Para tanto, embora houves-

se precárias condições de transporte 
e deslocamento na época – o que lhe 
impunha a necessidade de percorrer 
extensos quilômetros a pé –, além das 
constantes perseguições e adversida-
des que sofria, a ponto de pôr em ris-
co a própria vida por amor a Cristo,  

o Apóstolo se valeu das viagens mis-
sionárias – quatro, ao menos – para 
apresentar a mensagem de Jesus ao 
mundo e, assim, cumprir sua missão.  

O SÃO PAULO apresenta a seguir 
um mapa que demonstra o itinerário 
percorrido pelo Apóstolo.

A profunda vocação missionária 
do Apóstolo dos Gentios

1ª viagem missionária
Paulo parte de Antioquia, na Síria, 
e tem a companhia de Barnabé 
e João Marcos (cf. At 13), entre 
os anos 46 e 47. Segunda visita 
a Jerusalém, acompanhado de 
Barnabé e Tito, para o “concílio” 
apostólico (primavera do ano 48). 
No verão do ano 48, Pedro visita 
Antioquia e, tempos depois, Paulo 
se retira de lá (ano 49).

2ª viagem missionária
Com Silas e Timóteo, Paulo 
vai à Ásia Menor e Grécia, 
passando pela Galácia, Filipos, 
Tessalônica e Atenas (ano 49), 
até chegar a Corinto (ano 50), 
onde permanece e funda ali uma 
comunidade (entre os anos 50 e 
52). Breve permanência em Éfeso 
e viagem a Antioquia (anos 51 e 
52). Segunda visita à Galácia e à 
Frígia (ano 52). 

3ª viagem missionária
Com Tito e Timóteo, Paulo se 
dirige a Éfeso, lá permanecendo 
um longo período: do verão do 
ano 52 à primavera do ano 56. 
Nesse ínterim, faz uma segunda 
visita a Corinto (ano 54). 
Depois, de volta a Éfeso, vai até 
Filipos, passando por Trôade e 
Macedônia. No ano seguinte, 55, 
faz nova visita a Corinto e depois 
vai a Jerusalém, passando por 
Filipos e Trôade. Em Jerusalém, 
é preso (ano 56) e enviado à 
Cesareia. 

Viagem a Roma
Prisioneiro, Paulo é levado a 
Roma, provavelmente no ano 
58. Sofre, porém, um naufrágio 
em Malta, entre os anos 58 e 
59, e chega finalmente a Roma 
na primavera de 59 ou em 60. 
Permanece em Roma até os anos 
62 ou 63, até ser martirizado, sob 
o governo de Nero.

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Reprodução
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Desde a sua origem, a cidade de São 
Paulo é marcada pela presença de homens 
e mulheres que entregaram sua vida a Deus 
a serviço do anúncio do Evangelho. Entre 

esses, alguns se destacam pelo seu testemu-
nho de santidade, sendo reconhecidos pela 
Igreja como santos e beatos. 

Os lugares onde essas pessoas viveram 

mantêm vivas suas histórias e podem ser vi-
sitados pelos fiéis como verdadeiros locais 
de “peregrinação” que reúnem a herança 
espiritual deixada por elas. Confira.

A religiosa italiana que, em 1890, 
fundou em São Paulo a Congregação 
das Irmãzinhas da Imaculada Con-
ceição, morreu no dia 9 de julho de 
1942. Foi canonizada em 19 de maio 
de 2002, no Vaticano, por São João 
Paulo II. Sua memória litúrgica é no 
dia 9 de julho. 

O local em que Santa Paulina passou 
seus últimos 24 anos de vida e onde ela 
morreu se tornou um memorial. No es-
paço, estão expostos o oratório no qual ela 
fazia suas orações e recebia a Comunhão; 
a cronologia de sua vida; objetos de uso 
pessoal; o quarto onde faleceu, bem como 
o caixão em que foi sepultada; fotografias 
históricas. Estão preservados os objetos 
que ela utilizava, como a mesa, a cadeira 
e todos os instrumentos necessários em 
seus trabalhos. A peça mais recente é o 
busto de Santa Paulina em tecnologia 3D. 
Anexa ao prédio está a Capela Sagrada 

Família, onde estão sepultados os restos 
mortais de Santa Paulina.

MEMORIAL SANTA PAULINA
Funcionamento: de terça-feira a 
domingo, das 9h às 16h.

CAPELA SAGRADA FAMÍLIA 
Funcionamento: às terças e  
quintas-feiras, das 8h às 17h. 
Às quartas e sextas-feiras,  
e aos sábados e domingos,  
das 8h às 16h.
Missas:
Às terças e quintas-feiras, às 17h.
Aos domingos, às 11h.
Todo dia 9 de cada mês, às 17h, 
missa em honra de Santa Paulina. 
Endereço: Avenida Nazaré, 470, no 
Ipiranga, em São Paulo. 
Telefone: (11) 2271-0077 
Site: https://ciic.org.br/memorial. 

SANTA PAULINA

Conhecido como o Apóstolo do Bra-
sil, o missionário jesuíta São José de An-
chieta foi um dos fundadores da cidade 
de São Paulo. Morreu em 9 de junho de 
1597, aos 63 anos, na pequena Vila de 
Reritiba, atual Anchieta (ES). Foi cano-
nizado em 3 de abril de 2014, por meio 
de um decreto do Papa Francisco. Sua 
memória litúrgica é no dia 9 de junho. 

Na capital paulista, o local de referên-
cia para sua devoção é o Pateo do Collegio,  
complexo histórico-cultural-religioso 
composto pela Igreja de São José de An-
chieta, um museu e uma biblioteca. O 
acervo do museu contém documenta-
ção, livros, registros históricos e reporta-
gens sobre a vida e os feitos desse Santo e 
do início da cidade. Lá, é possível vene-
rar, em um grande relicário, o fêmur de 

Anchieta, osso transportado para Roma, 
em 1610, quando foi aberto seu processo 
de canonização. A relíquia só retornou 
ao Brasil na década de 1920.

MUSEU ANCHIETA
Funcionamento: de terça-feira a sá-
bado, das 9h às 16h45.
Para visitas monitoradas de grupos, 
é preciso fazer agendamento pelo 
telefone: (11) 3105-6899. 
Informações sobre ingressos: 
https://tinyurl.com/ybvwewrj. 
Endereço: Praça Pateo do Collegio, 
nº 2, Centro.
Celebrações:  
De terça a sexta-feira: missa às 12h
Domingo: Laudes, às 9h15; missa 
às 20h.

SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

Uma cidade de santos e bem-aventurados
FERNANDO GERONAZZO

osaopaulo@uol.com.br

Relíquia de fêmur de São José de Anchieta, exposta no museu dedicado que conta a sua história

No Pateo do Collegio, no centro da capital paulista, existe uma igreja e um museu dedicados a São José de Anchieta, missionário jesuíta e um dos fundadores da cidade de São Paulo

Fiel reza diante de imagem de Santa Paulina, no memorial instalado onde a religiosa viveu
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PADRE REUBERSON FERREIRA, MSC

A cidade de São Paulo celebra 468 anos 
de fundação. Sua origem está umbilicalmen-
te associada à Igreja Católica. A antiga vila 
de São Paulo do Campo deita suas raízes 
sob um pálio religioso. Para corroborar essa 
ideia, basta recordar a valorosa ação dos je-
suítas. Eles, liderados por Manuel da Nóbre-
ga, migraram da Serra do Mar até o Planal-
to de Piratininga. Nesse lugar, entre os Rios 
Anhangabaú e Tamanduateí, construíram 
um colégio, marco simbólico da fundação da 
capital paulista.

Essa fecunda história que teve na cons-
trução de um colégio seu marco inicial foi, 
não sem ambiguidades, enriquecida pela 
presença da Igreja ao longo dos séculos. Des-
de o Padre Lourenço Dias, primeiro vigário 
de São Paulo, até os atuais sacerdotes, pas-
sando por ordens, congregações religiosas, 
leigos, bispos, arcebispos e cardeais, é notório    
que a presença da Igreja gerou frutos. Figuras 
ilustres da história recente, como Dom Paulo 
Evaristo Arns, sua luta pelos direitos huma-
nos e a Operação Periferia, entre outros, tes-
tificam esse valoroso legado.

Hoje, contemplando essa história de qua-
se meio século, impõe-se um imperativo de 
continuar a construí-la, em respeitosa me-
mória daqueles que nos precederam. Escre-
vê-la à altura do Evangelho e dos desafios do 
nosso tempo. Não sem consternação, nota-se 
que muitos desafios se impõem à Igreja na ci-
dade de São Paulo. Desafios que são, a rigor, 
possibilidades para continuar redigindo seu 
contributo à construção do Reino de Deus.

Entre os desafios, retine de forma gritante 
nos nossos ouvidos o clamor que eclode do 
coração da população de rua. Em São Paulo, 
a Igreja Católica é uma das que mais pautam 
e trabalham com essa causa, reclamando 
uma cidade mais humanizada, menos de-
sigual. Igualmente, insurge-se contra a pró-
pria Igreja uma formação religiosa defasada 
de muitos cristãos-católicos que, na contra-
mão do Evangelho, aferram-se a práticas de 
fé inócuas e, por vezes, alheias àquilo que a 
própria instituição ensina. Educar corações 
novos para uma fé renovada, coerente, con-
sequente, responsável e capaz de ser semente 
de novos cristãos é missão urgente da Igreja. 
Na mesma linha, desponta um novo cenário 
religioso, moldado pelas redes digitais, que 
desafiam a Igreja a uma presença qualita-
tiva – visto que quantitativa já há – nas mí-
dias digitais. Esse “admirável mundo novo” 
das redes digitais é seara que numa capital 
“multiconectada” exorta à evangelização. Há 
ainda uma dezena de outros desafios, mas li-
mitamo-nos a estes.

Enfim, no aniversário de uma das maio-
res cidades brasileiras, que surgiu e cresceu 
sob forte influência católica, é imprescindível 
que o catolicismo continue ofertando cola-
boração. Não para reaver espaço ou poder, 
mas por sua irrecusável missão de ser teste-
munha do Senhor na grande cidade.

Padre Reuberson Ferreira, MSC, mestre e 
doutorando em Teologia pela PUC-SP, é Pároco 

da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Fé e Cidadania
A Igreja e 
a metrópole 
de 468 anos

Religiosa italiana, chegou ao Brasil 
em 1895 para trabalhar no Orfanato 
Cristóvão Colombo, fundado por seu 
irmão, Padre José Marchetti, e ajudou 
a fundar a Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borro-
meu (Scalabrinianas). Suportou, com 
heroísmo, as duras provas do dia a 
dia. À noite, atendia quantos batiam 

à sua porta no pequeno ambulatório 
instalado no orfanato. Sua vida era 
marcada pela oração e penitência. 
Morreu em 1º de julho de 1948. Foi 
beatificada em 25 de outubro de 2014, 
na Catedral da Sé, em missa presidi-
da pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, com a pre-
sença do Cardeal Angelo Amato, en-

tão prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos. 

Na ocasião da beatificação, foi 
inaugurado um memorial que reúne 
objetos pessoais da Beata Assunta, 
fotografias e documentos. Os visi-
tantes podem assistir à exibição de 
um vídeo que conta um pouco da 
história da bem-aventurada. No me-
morial também está a capela onde se 
encontram seus restos mortais e o 
quarto onde ela morreu. Sua memó-
ria litúrgica é no dia 1º de julho.

MEMORIAL MADRE ASSUNTA 
Funcionamento: diariamente, a 
partir das 9h 
(Devido à pandemia, 
recomenda-se contato prévio 
por telefone). 
Missa: Todo primeiro domingo 
do mês, às 16h.
Endereço: Rua do Orfanato, 883, 
Vila Prudente.
Telefone: (11) 2063-1269.

BEATA ASSUNTA MARCHETTI

Religioso agostiniano espanhol, 
Mariano de la Mata Aparicio foi or-
denado sacerdote em 1930 e, no ano 
seguinte, enviado ao Brasil. Entre 
inúmeros serviços realizados na pro-
víncia, o principal foi como respon-
sável pelo Colégio Santo Agostinho e 
colaborador da Paróquia de mesmo 
nome, na Liberdade. Morreu em 5 de 
abril de 1983, com fama de santidade 
e zelo sacerdotal. Foi beatificado no 
dia 5 de novembro de 2006, na Ca-
tedral da Sé, em São Paulo, durante 
celebração presidida pelo Cardeal 
José Saraiva Martins, então Prefeito 
da Congregação para as Causas dos 
Santos. Sua memória litúrgica é em 5 
de novembro.  

Os restos mortais do Beato Ma-
riano estão sepultados em um altar 

na Paróquia Santo Agostinho, no 
bairro da Liberdade. 

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO 
Missas:
De terça a sexta-feira, às 7h.

Sábado, às 17h.
Domingo, às 9h, 11h e 18h.
Endereço: Praça Santo Agosti-
nho, 37, Liberdade.
Telefone: (11) 3209-4685.
WhatsApp: (11) 96162-1027.

BEATO MARIANO DE LA MATA

Primeiro Santo nascido no Bra-
sil, Frei Galvão, como é popular-
mente conhecido, passou boa par-
te de sua vida em São Paulo. Após 
sua ordenação sacerdotal no Rio de 
Janeiro, em 1762, foi enviado para 
o Convento de São Francisco, na 
capital paulista. Em 1774, fundou 
e ajudou a construir, no bairro da 

Luz, um recolhimento para mu-
lheres que, em 1929, tornou-se um 
mosteiro incorporado à Ordem da 
Imaculada Conceição (Concepcio-
nistas). Foi lá que o Franciscano 
passou seus últimos anos, morren-
do em 23 de dezembro de 1822. Foi 
canonizado pelo Papa Bento XVI 
em 11 de maio de 2007, no Campo 

SANTO ANTÔNIO DE SANT’ANNA GALVÃO
de Marte, em São Paulo. Sua memó-
ria litúrgica é no dia 25 de outubro. 

Os restos mortais de Frei Galvão 
estão sepultados na igreja do Mostei-
ro da Luz e podem ser venerados to-
dos os dias, das 7h às 16h. É lá que as 
monjas confeccionam e distribuem as 
famosas pílulas de Frei Galvão, peque-
nos papeizinhos onde é escrita uma in-
vocação mariana desse Santo, pedindo 
a proteção da Imaculada Conceição. 
Anexo ao mosteiro também funciona 
o Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

MOSTEIRO DA LUZ 
Missas:
Diariamente, às 7h.
Endereço: Avenida Tiradentes, 
676, Luz.
Telefones: (11) 3311-8745 / 3326-
9632.
E-mail: 
atendimento@mosteirodaluz.org.br

Memorial dedicado à Beata Assunta Marchetti, no antigo orfanato onde ela trabalhou

Fiel venera túmulo do Beato Mariano de la Mata, na Paróquia Santo Agostinho

Celebração no Mosteiro da Luz, fundado por Frei Galvão e onde o Santo está sepultado
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Conhecida por seus arranha-
-céus, avenidas e pelo ritmo in-
tenso de suas múltiplas ativida-
des, São Paulo também reserva 
lugares especiais para apreciar a 
natureza, aprimorar saberes e vi-
ver momentos de socialização.

Nem todos esses ambientes 
são conhecidos pela maioria dos 
que vivem na capital paulista. São 
Paulo, por exemplo, tem o maior 
cafezal urbano do mundo, uma 
horta orgânica em um shopping, 
um parque quase bicentenário 
ao lado de uma estação de metrô, 
uma rota que ajuda a contar a his-
tória da Independência do Brasil e 
até um bar no subsolo de um dos 
espaços culturais mais famosos 
da cidade. Conheça os detalhes a 
seguir.

UM CAFEZAL NA 
METRÓPOLE

Você sabia que em São Paulo 
se encontra o maior cafezal urba-
no do mundo? Ele está localiza-
do no Instituto Biológico de São 
Paulo, na Vila Mariana, zona Sul. 
O cafezal tem 10 mil m2 e possui 
2 mil pés de café cultivados em 
sistema orgânico. 

Harumi Hojo, pesquisadora 
do Instituto Biológico da Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (IB-APTA), da 
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Pau-
lo, recordou à reportagem que 
o café foi introduzido no Brasil 
em 1727 e que já em 1849 o País 
era líder em sua produção. “No 
início do século XIX, os grandes 
produtores de café, os chamados 
‘Barões do Café’, exerciam grande 
influência política no estado de 
São Paulo. Por força desse grupo 
econômico, que clamava por uma 
assistência técnica para o controle 
das pragas que ocorriam em seus 
cafezais, em 1927, para atender a 
essa e outras demandas, foi criado 
o Instituto Biológico”, recordou.

 “O cafezal urbano serve, 
atualmente, para condução de 
estudos relacionados a pragas e 
doenças e é usado para educação 
ambiental e divulgação científica”, 
complementou.

Anualmente, o Instituto Bio-
lógico promove o evento “Sabor 
da Colheita”, um momento para 
que a população tenha a oportu-
nidade de colher café do pé. 

Além do cafezal, o visitan-
te pode conhecer a exposição 
“Planeta Inseto”, ver os 75 pés de  
pau-brasil, três seringueiras, ca-
na-de-açúcar e algumas árvores 
frutíferas.

O agendamento de visi-
tas é pelo seguinte e-mail:  
cafezalurbanoib@biologico.sp.gov.br.

Você conhece estes lugares de São Paulo?
ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

TELHADO VERDE
No Shopping Eldorado, zona Oeste, 

está o primeiro ecotelhado de um sho-
pping center do Brasil. O projeto nome-
ado “Telhado Verde” transforma todo o 
lixo orgânico da praça de alimentação 
– cerca de 164 toneladas por mês – em 
adubo, que é usado na horta situada na 
cobertura do empreendimento. 

A horta também ajuda a amenizar a 
temperatura interna do shopping, redu-
zindo o consumo de energia elétrica e 
evitando o desperdício da água utilizada 
nos equipamentos de refrigeração de ar.

Nela são produzidos legumes, ver-
duras e algumas frutas, como berinjela, 
jiló, pimentão, pimenta, salsinha, alface, 
tomate, manjericão, pepino, abobrinha, 
rúcula, couve, limão, amora, beterraba; 
além de gengibre, capim-cidreira, horte-
lã, erva-doce, alecrim e poejo.
Endereço:  Avenida Rebouças, 3.970,  
Pinheiros. 

FAZENDA URBANA
O projeto Urban Farm existe há qua-

tro anos, mas só em 2020 começou a 
funcionar efetivamente no bairro do Ipi-
ranga, zona Sul. 

O que era um estacionamento aban-
donado, hoje produz em média 200 qui-
los de alimentos orgânicos. No espaço 
de 300m² e 35 canteiros, são plantados e 
cultivados mais de 300 itens entre verdu-
ras, legumes e hortaliças. 

Cesar Visconti, coordenador de pro-
jetos, destacou que a equipe da Urban 
Farm oferece workshops sobre como 
plantar, cuidar e colher. “A fazenda nas-
ceu com o propósito de unir o urbano e 
o rural, possibilitar o acesso a alimentos 
sem agrotóxicos e uma vida cada vez 
mais saudável”, disse.  
Endereço: Rua Cipriano Barata, 2.411, no 
Ipiranga. Funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h30 às 17h; e aos sábados, das 9h 
às 13h. Instagram: @urbanfarmipiranga.

PARQUE DA LUZ
O Parque da Luz, também conheci-

do como Jardim da Luz, está instalado 
em frente à Estação Luz. Foi iniciado 
como horto botânico, em 1798, e aber-
to ao público em 1825 como Jardim 
Botânico, já no período do Brasil Impe-
rial, tornando-se assim o primeiro es-
paço de lazer da população paulistana, 
considerado, portanto, o mais antigo 
parque da cidade.

Conta com área de aproximada-
mente 113 mil m², que inclui jardins si-
métricos de inspiração francesa e cons-
truções em estilo inglês.

Oferece aos visitantes dois espelhos 
d’água e dois lagos, pista para caminha-
da, esculturas, uma gruta com cascata 
e até mesmo um aquário subterrâneo, 
com diversas espécies de peixes e um 
lago em formato de cruz de malta. 

Em seus gramados, gratuitamente, 
há uma exposição de 32 esculturas de 
personalidades brasileiras. 

 
BAR DOS ARCOS

Você sabia que existe um bar no sub-
solo do Theatro Municipal? Inaugurado 
em 2018, o Bar dos Arcos fica embaixo 
de seu palco e foi inspirado no filme “O 
Iluminado”, de Stanley Kubrick.

O espaço funcionava como ponto 
de passagem dos dutos de ventilação do 
edifício. Foi restaurado e o bar manteve 
a estrutura original, de alvenaria, com 
balcões iluminados e labirínticos, cerca-
dos por arcos construídos há mais de 100 
anos. 

O lugar é marcado por muita história 
e contempla em seu espaço um lindo e 
aconchegante salão dourado. Em suas 
paredes, no lugar de cimento, os tijolos 
foram assentados com gordura de baleia, 
conchas esmigalhadas e areia das praias 
de Santos. 
Endereço: Praça Ramos de Azevedo,  
s/nº – República

 
MEMÓRIA DO CIRCO

A Galeria Olido, no centro da capital, 
é um espaço totalmente dedicado a pre-
servar a memória do circo. O ambiente 

é lúdico, colorido e repleto de objetos e 
maquetes que retratam a trajetória do 
circo no Brasil e no mundo. Há um ci-
nema, duas salas dedicadas à dança, uma 
sala de shows, ponto de leitura e, além 
disso, há painéis e vídeos explicativos 
sobre acrobacia e ilusionismo e todas as 
performances utilizadas para encantar o 
público. 
Endereço: Avenida São João, 473 – do 
térreo ao 2º andar

 
PARQUE CAMINHOS DO MAR

O Parque Caminhos do Mar é uma 
unidade de conservação que faz parte 
do Parque Estadual da Serra do Mar. Ele 
preserva o primeiro caminho pavimen-
tado com rochas, ligando o planalto ao 
litoral e um conjunto de nove monu-
mentos históricos.

É possível caminhar pela Estrada 
Velha de Santos, observar espécies na-
tivas da Mata Atlântica e conhecer de 
perto a história da Independência do 
Brasil.

Entre os vários atrativos está a Estra-
da Caminhos do Mar, que foi onde Dom 
Pedro I passou para proclamar a Inde-
pendência, em 1822. 

As trilhas do Caminhos do Mar, 
a Calçada do Lorena, os nove monu-
mentos erguidos em comemoração dos 
100 anos da Independência, em 1922, 
completam a visitação com ativida-
des de recreação, educação ambiental e  
ecoturismo.

“O espaço também é perfeito para 
integração familiar, sem contar a rica ex-
periência em vivenciar o contato com a 
natureza e a história do nosso País”, afir-
ma Carolina Bonafé, head de marketing 
da Parquetur, concessionária que admi-
nistra o Parque.

O passeio dura aproximadamente 
quatro horas e acontece de quarta-fei-
ra a domingo, inclusive feriados, entre 
8h e 17h. 
Endereço: Rodovia SP-148, km 42, no 
limite entre São Paulo e São Bernardo do 
Campo.

No Instituto Biológico de São Paulo, na Vila Mariana, é possível conhecer o maior cafezal urbano do mundo, com cerca de 2 mil pés de café

Instituto Biológico de São Paulo
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A pandemia de COVID-19 tem um 
novo capítulo com a expansão da va-
riante ômicron por todos os continen-
tes. Entre os dias 4 e 17, de acordo com 
a plataforma Our World in Data, foram 
confirmados quase 38 milhões de novos 
casos, mas, graças à gradativa imuniza-
ção das pessoas – 50,4% da população do 
planeta está completamente imunizada 
contra o coronavírus –, não tem havido 
igual proporção de mortos pela doença. 

Entre os dias 3 e 9 deste mês, segun-
do a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a alta de novos casos foi de 55% 
em relação à semana anterior. O sudeste 
da Ásia foi a região com o maior aumen-
to de pessoas infectadas, ou seja, alta de 
418%. Nas Américas, onde o aumento de 
casos foi de 78%, com 6,1 milhões de re-
gistros, a variante ômicron foi detectada 
em pelo menos 42 países e territórios. 

NO BRASIL
Na segunda-feira, 17, a média móvel 

de novos casos nos últimos sete dias es-
tava em 75.253, a maior registrada des-
de 24 de junho de 2021. Por sua vez, a 
média móvel de mortes nos últimos sete 
dias foi de 160 óbitos/dia, alta de 66% se 
comparado a duas semanas atrás. 

Nas últimas semanas, o Ministério 
da Saúde acelerou o processo de compra 
e distribuição de vacinas para o público 
de 5 a 11 anos, anunciou mudanças no  
período de isolamento para pessoas in-
fectadas e encaminhou à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o 
pedido de liberação para que se comer-
cializem os autotestes no País. 

VACINAÇÃO INFANTIL
Após a chegada ao Brasil, na quin-

ta-feira, 13, de um lote de 1,2 milhão 
de doses da vacina da Pfizer contra a  
COVID-19 para o público infantil, já na 
sexta-feira, 14, algumas cidades começa-
ram a vacinar as crianças de 5 a 11 anos. 
A recomendação do Ministério da Saúde 
é de que a prioridade seja para aquelas 
com comorbidades ou deficiências e, 
também, as indígenas e quilombolas, e 
posteriormente por ordem de idade de-
crescente, ou seja, primeiro pelas de 11 
anos, até se chegar às de 5. 

Até o fim de março, o País receberá 
ao todo 20 milhões de doses dessa vacina 
que tem dosagem menor que a aplicada 
em maiores de 12 anos e uma rotula-
gem diferente, na cor laranja, para não 
ser confundida com os frascos voltados 
para adultos, jovens e adolescentes, de 
cor roxa. 

A vacinação das crianças só é feita 
mediante a presença dos pais ou res-
ponsável legal. O retorno para a segunda 
dose deve ser em oito semanas. 

A segurança da vacina para o público 
infantil foi reafirmada em nota técnica 
conjunta, de 21 de dezembro, da So-

ciedade Brasileira de Imunizações e da 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Além 
disso, no dia 13, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, declarou que “mais 
de 8 milhões de doses foram aplicadas 
nos Estados Unidos, e nas crianças de 5 a 
11 anos não têm sido notificados eventos 
adversos maiores. Portanto, até o que nós 
sabemos de momento, existe segurança 
atestada não só pela Anvisa, mas tam-
bém por outras agências regulatórias”. 

MUDANÇAS NO 
PERÍODO DE ISOLAMENTO

Desde o dia 10, autoridades de saúde 
dos estados e municípios já podem ado-
tar as mais recentes recomendações do 
Ministério da Saúde sobre o período de 
isolamento de pessoas cujos testes para 
a COVID-19 deram positivo e estejam 
com casos leves e moderados da doença. 
Assim, a saída do isolamento pode ocor-
rer após:
–  5 dias: desde que o paciente não apre-

sente sintomas respiratórios e febre 
há pelo menos 24 horas e não tenha 
feito o uso de antitérmicos. É neces-
sário também que apresente resultado 
negativo no teste de antígeno (teste 
rápido) ou o RT-PCR. Se o resultado 
do teste for positivo, o isolamento deve 
ser mantido até o 10º dia após o início  
dos sintomas.

–  7 dias: a pessoa, ainda que apresente os 
sintomas da doença, poderá fazer um 
novo teste. Caso o resultado seja nega-
tivo, deverá aguardar 24 horas sem sin-
tomas respiratórios e febre, sem uso de 
antitérmicos, para sair do isolamento. 
Se o resultado do teste for positivo, o 
isolamento continua até o 10º dia. 

–  10 dias: passado este período do início 
dos sintomas ou diagnóstico laborato-
rial, a pessoa poderá sair do isolamen-
to, sem a necessidade de fazer um novo 
teste de PCR ou antígeno, desde que 
não tenha apresentado sintomas respi-
ratórios e febre por um período de 24 
horas nem feito o uso de antitérmico.

Importante: mesmo quem contraiu a do-
ença e dela já se recuperou deve manter 

as medidas não farmacológicas já conhe-
cidas: uso de máscaras, distanciamento 
social, evitar aglomerações e higieniza-
ção frequente das mãos. 

AUTOTESTE
A Anvisa pode autorizar, ainda nes-

ta semana, a comercialização de au-
totestes para a COVID-19 no Brasil. 
O pedido foi feito pelo Ministério da 
Saúde, na quinta-feira, 13. Ainda que 
a liberação seja concedida agora, pode-
rá demorar algumas semanas para que 

haja autotestes disponíveis para a venda 
no Brasil. 

O chamado autoteste TR-Ag pos-
sui resultado rápido, o que permite que 
nos casos de diagnóstico positivo pron-
tamente se inicie o isolamento. Outras 
vantagens listadas pelo Ministério da 
Saúde são a possibilidade de as pessoas 
fazerem o autoteste antes de se reunirem 
em ambientes fechados, reduzirem a so-
brecarga dos serviços de saúde ou já po-
derem procurar ajuda médica assim que 
seus testes derem resultado positivo para 
a doença. 

As empresas que comercializarem 
os autotestes deverão fornecer suporte 
aos usuários, por telefone, sem custo, 
disponível 24 horas por dia, com acesso 
direto a pessoal capacitado para atender, 
orientar e encaminhar as demandas do 
interessado sobre o uso do produto, in-
terpretação dos resultados e posteriores 
procedimentos.

Em caso de resultado positivo/re-
agente, o paciente deverá procurar 
imediatamente atendimento médico. 
Se der negativo, ainda não se pode des-
cartar uma possível contaminação de  
COVID-19 e, em casos nos quais os 
sintomas típicos da doença persistam, 
é necessário procurar o atendimento de 
saúde para o devido diagnóstico. 

(Com informações do Ministério 
da Saúde, OMS e Our World in Data)

COVID-19: aumentam ações de combate 
à doença diante da expansão da ômicron

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Governo do Estado de São Paulo
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Nossa geração, lembra São João 
Paulo II, vive a civilização do con-
sumo. O consumo não é mau. Vive-
mos mais tempo com mais conforto 
e qualidade que as gerações passadas. 
O que preocupa, porém, é o consu-
mismo, que impõe uma permanente 
angústia, que exige o acesso continu-
ado a bens, uma lista que se renova e 
nunca se esgota, e só permite ser feliz 
a quem possua bens materiais para 
poder ostentar. 

Um dos subprodutos do consu-

Pets não são filhos
LUIZ EDUARDO PESCE DE ARRUDA

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO 
nos animais domésticos uma fonte e 
um destino de afeto. Pacientes têm sua 
cura acelerada pela presença de ani-
mais no tratamento. Cães defendem 
seus donos que moram nas ruas. E 
eles se mostram insubstituíveis como 
guias de pessoas com deficiência visu-
al, em atividades de guarda e vigilân-
cia, salvamento ou busca de pessoas, 
corpos ou produtos ilícitos.

O problema se manifesta quan-
do a atenção aos animais assume um 
caráter de ostentação fútil. Como 
recorda Frei Vanildo Luiz Zugno,  
OFMCap, em seu artigo “São Francis-
co e os animais”, estima-se que hoje, 

Rememorando a figura de São 
José, o Papa relembrou que vivemos 
em um tempo de “orfandade notó-
ria”, no qual “não é suficiente pôr 
um filho no mundo para também 
dizer que somos pais ou mães”. 

“Não se nasce pai, torna-se”, 
afirmou o Papa. “E não se torna pai 
apenas porque se colocou no mun-
do um filho, mas porque se cuida 
responsavelmente dele. Sempre que 
alguém assume a responsabilidade 
pela vida de outra pessoa, em certo 
sentido exerce a paternidade a seu 
respeito.”

“A maternidade e a paternidade 

em situação de adoção vêm de histórias 
de vida em que vulnerabilidade e risco 
sempre estão presentes. Caso contrário, 
teriam permanecido em seu núcleo fa-
miliar original, e não recolhidos a uma 
instituição.

Há um momento, porém, em que o 
casal, disposto a enfrentar qualquer bar-
reira social ou familiar, decide corajosa-
mente pela adoção. É a esses casais que o 
Papa Francisco, em sua audiência do dia 
5, se referiu amorosamente: se adotar é 
um ato consciente de risco, ter um filho 
biológico também o é. Quantas famí-
lias conhecemos, cujos filhos biológicos 
deslizaram para uma vida de vícios ou 
práticas reprováveis? Assim, ninguém 
pode afirmar com certeza o que se pas-
sará na vida de uma criança. Será que 
experiências vividas na adolescência ou 
na vida adulta, amigos ou namoradas 
(ou namorados) os induzirão a práticas 
indesejáveis? Não é possível saber.

Essa incerteza deveria, portanto, im-
pedir casais cristãos de conceberem – ou 
adotarem – filhos, substituindo-os por 
pets? Evidentemente que não, pois pets 
não são filhos.

Temer conceber ou adotar, na inse-
gurança dos dias que virão, seria negar 
nossa fé na misericórdia de Deus, no 
amor de Cristo pela humanidade e no 
caminho seguro pelo qual nos conduz o 
Espírito Santo.

Adotar legalmente uma criança, no 
Brasil, é um processo que exige paciência 
e determinação. Nos últimos anos, porém, 
os procedimentos legais necessários para 
“que se realize o sonho de tantos pequeni-
nos que precisam de uma família, e de tan-
tos cônjuges que desejam se entregar com 
amor”, nas palavras do Santo Padre, foram 
bastante simplificados, tornando-se aces-
síveis a qualquer casal que deseje, de co-
ração, transformar a vida de uma criança, 
dando-lhe um lar e enriquecer a própria 
vida do casal, pela extraordinária experi-
ência de amor, materializada pela adoção. 

Ao decidir-se pela adoção, o casal 
dá uma prova de fé, atirando-se no colo 
amoroso do Pai, na certeza de que Ele os 
guiará e proverá.

“Não tenham medo”, destacou o 
Papa. “Rezo para que ninguém se sinta 
sem um vínculo de amor paterno. Que 
São José exerça a sua proteção e a sua 
ajuda sobre os órfãos; e que interceda 
pelos casais que desejam ter um filho”, 
concluiu.

Que Jesus, verdadeiro Deus e verda-
deiro Homem, que também teve um pai 
adotivo modelar na pessoa de São José, 
nos inspire, nos guie e nos guarde, para 
nos decidirmos corajosamente pela ma-
ternidade e pela paternidade, sabedores 
de que a vida é um dom de Deus e que 
Ele, em sua infinita sabedoria, reservou a 
cada família a possibilidade de vivenciar 
a plenitude do amor materno e paterno. 
Cabe a nós nos decidirmos.

Luiz Eduardo Pesce de Arruda é coronel 
veterano da Polícia Militar e doutorando em 

Educação, Artes e História da Cultura pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo.

*A íntegra do artigo pode ser lida 
em www.osaopaulo.org.br/colunas

mismo é a trash culture, a cultura do 
lixo. Tudo é efêmero, tudo é descartá-
vel. Inclusive as pessoas. 

A busca do prazer, o hedonismo, 
o culto ao corpo, o desejo de viver 
experiências novas, com liberdade, e 
a ambição do conforto material faz 
com que as pessoas adiem sine die 
ou abdiquem da maternidade ou da 
paternidade, pois ser pai ou ser mãe 
tira a liberdade, traz preocupações e 
riscos que podem ser evitados sim-
plesmente pela renúncia à geração de 
uma nova vida.

Esses fatos talvez possam explicar, 
em parte, o fenômeno da humaniza-
ção dos animais. Animais domésticos 
são criaturas de Deus, companhei-
ros da humanidade em sua marcha  
civilizatória. 

A presença desses pets nos lares, 
quando observados os limites da hi-
giene e do bom senso, é benéfica, traz 
alegria e coopera na educação dos fi-
lhos, ao ensinar as crianças a cuidar 
com responsabilidade de seres frágeis 
e indefesos, com os quais se intercam-
bia carinho, de maneira leal e desinte-
ressada. Adultos e idosos encontram 

no Brasil, haja em torno de 150 mi-
lhões de animais domésticos, geran-
do um mercado imenso, fazendo com 
que, em plena pandemia, o “mercado 
pet” tenha sido um dos que mais cres-
ceram no País.

Em sua primeira audiência geral 
de 2022, realizada no dia 5 de janei-
ro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco 
alertou para o fato de que os animais 
de estimação tomam, por vezes, o lu-
gar dos filhos. 

O Papa também lamentou o cha-
mado “inverno demográfico” e a que-
da nas taxas de natalidade de alguns 
países ocidentais.

Para o Papa Francisco, “muitos 
casais não têm filhos porque não que-
rem, ou têm um só e chega, mas têm 
dois cachorros, dois gatos, que tomam 
o lugar dos filhos”. Em seu magistério, 
essa é uma forma de egoísmo. 

“Ter um filho – prosseguiu o Papa 
Francisco – é sempre um risco, po-
rém, é mais arriscado não ter. Um 
homem e uma mulher que não de-
senvolvem o sentido da paternidade e 
maternidade, lhes falta algo de princi-
pal, importante”.

é a plenitude da vida de uma pes-
soa”, disse o Papa. Muitos casais, 
entretanto, não têm possibilidade 
de engravidar. Outros sentem a 
necessidade de enriquecer o lar, já 
abençoado pela presença de filhos 
biológicos, com a presença de mais 
crianças.

A tentativa de engravidar sem 
sucesso é um dos limites mais extre-
mos a que se pode submeter a rela-
ção de um casal que deseja vivenciar 
a maternidade e a paternidade. Ten-
sões ou acusações mútuas podem 
levar ao fim do relacionamento, es-
pecialmente quando um deseja ter 
filhos e o outro não, discussão que 
por vezes foi adiada antes do Ma-
trimônio e que aflora, com força e 
crueldade, em algum momento da 
vida do casal.

Normalmente um dos cônjuges 
desperta primeiro e se propõe a acei-
tar a via da adoção. Normalmente, 
há um caminho a ser percorrido. 
Por vezes, os familiares interferem, 
alertando para o risco de introduzir 
alguém “que não é de nosso sangue” 
na comunhão familiar. Crianças 
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“Expresso minha proximidade às 
pessoas atingidas pelas fortes chuvas 
e inundações em diferentes regiões do 
Brasil, nas últimas semanas”, disse o 
Papa Francisco, após a oração do An-
gelus do domingo, 16. “Rezo, em espe-
cial, pelas vítimas e por seus familiares, 
e por aqueles que perderam a casa. 
Que Deus sustente o empenho dos que 
estão levando ajuda.”

Durante sua pregação, falou do 
episódio do Evangelho sobre as bodas 
de Caná, no qual Jesus realiza seu pri-
meiro milagre: o de transformar água 
em vinho. Esse gesto “nos ensina algo 
sobre o amor de Deus, que é sempre 
próximo, terno e compassivo”.

Outro ponto interessante do rela-
to é o fato de Maria, Mãe de Jesus, ter 
percebido primeiro que faltava vinho 
na festa de casamento. Nas palavras do 
Pontífice, isso mostra como, ao realizar 
este “gesto simples e concreto”, Jesus es-
cuta o pedido de sua mãe, e o atende 
“sem clamor”, com discrição. Os dis-
cípulos perceberam “o modo de agir 
de Jesus”, e não só o milagre realizado 
– tanto é que o mérito do “vinho bom” 
vai aos noivos, e não a Ele.

PELA UNIDADE DOS  
CRISTÃOS E PELO SÍNODO

O Papa também recordou a abertu-
ra da Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, no Hemisfério Norte, que 
vai de 18 a 25 de janeiro, e pediu que 
todos se unam ao redor dessa intenção 

de maneira especial nos próximos dias.
Em uma carta conjunta enviada 

em outubro de 2021 a todos os bis-
pos responsáveis pelo ecumenismo, e 
divulgada na segunda-feira, 17, dois 
cardeais da Cúria Romana se uniram 
para falar da unidade dos cristãos no 
contexto da sinodalidade.

No texto, o Cardeal Kurt Koch, 
Presidente do Pontifício Conselho 
para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos, e o Cardeal Mario Grech, 
Secretário-Geral do Sínodo dos Bis-
pos, recordam que ambos os processos 
são “caminhos que se fazem juntos”. 
O tema da semana deste ano é “No 
Oriente vimos aparecer a sua estrela 
e viemos aqui adorá-lo” (Mateus 2,2), 
escolhido pelo Conselho das Igrejas do 
Oriente Médio.

Nestes dois anos de pandemia, “temos que 
admitir que perdemos muitas oportunidades de 
mudar nossa abordagem” para promover uma 
economia mais “regenerativa, inclusiva e susten-
tável”, escreveu o Papa Francisco, em uma men-
sagem enviada aos participantes de um congres-
so sobre o tema, no Vaticano.

O evento foi organizado pelo Dicastério 
para a Promoção do Desenvolvimento Huma-
no Integral, em parceria com a consultoria in-
ternacional Deloitte. O Papa destacou que, ao 
criar a “Comissão COVID-19” no Dicastério, 
pretendeu propor soluções para o mundo su-
perar a crise e “dela sair melhor”.

Em vez disso, temos “perpetrado novas in-
justiças e desigualdades”, denunciou Francisco, 
algo que se vê na má distribuição de vacinas, no 
aumento da pobreza e da fome e no constante 
comércio de armas. (FD)

O tema do próximo Jubileu da Igreja Católica 
será “Peregrinos de Esperança”, anunciou o Presi-
dente do Pontifício Conselho para a Nova Evan-
gelização, Dom Rino Fisichella. A proposta foi 
apresentada ao Papa Francisco e aprovada em 3 
de janeiro. Em entrevista à TV italiana Telepace na 
quinta-feira, 13, Dom Fisichella falou do próximo 
Ano Santo, que será celebrado em 2025.

Os jubileus da Igreja Católica são anos dedicados, 
de maneira especial, às peregrinações, ao sacramen-
to da Reconciliação e a oportunidades de penitên-
cia, com ampla concessão de indulgências. Também 
chamado de “Ano Santo”, o jubileu pode ser “ordi-
nário”, e portanto celebrado mais ou menos a cada 
25 anos; ou “extraordinário”, convocado pelo Sumo 
Pontífice por um motivo específico, a seu critério.

O último jubileu ordinário foi o do ano 2000, ce-

lebrado por São João Paulo II. Já o mais recente, foi 
o jubileu extraordinário da Misericórdia, de 2015, 
convocado pelo Papa Francisco para comemorar os 
50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II.

Ao longo dos jubileus, organizam-se eventos es-
pecíficos de oração, reflexão e pregação. Além disso, 
abrem-se as chamadas “portas santas” em catedrais 
e basílicas de todo o mundo – conforme a tradição, 
passar por essa porta é motivo de muitas bênçãos.

Segundo Dom Fisichella, há grande expecta-
tiva para a preparação do próximo jubileu, nos 
dois anos que faltam até lá, especialmente do 
ponto de vista sanitário. Espera-se um grande 
número de fiéis em Roma, como é tradicional. O 
Papa confiou ao Pontifício Conselho para a Nova 
Evangelização a organização dos eventos do jubi-
leu de 2025. (FD)

Jubileu de 2025: Peregrinos de Esperança

Na pandemia, 
‘perdemos 
oportunidades’ de 
melhorar o mundo

Papa Francisco reza por 
vítimas das chuva no Brasil

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA
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No dia 25 de janeiro é comemo-
rada a festa da cidade de São Paulo 
e o aniversário oficial de sua funda-
ção. Naquele longínquo 25 de janeiro 
de 1554, não era possível imaginar o 
que viria a ser aquele pequeno aglo-
merado de indígenas e uns poucos 
portugueses neste Planalto de Pirati-
ninga. No Pátio do Colégio, que hoje 
recorda o berço da cidade, iniciava-se 
a missão dos Padres Jesuítas entre os 
indígenas do Planalto. Padre Manuel 
da Nóbrega e o irmão José de An-
chieta (São José de Anchieta) estavam 
entre eles. As boas relações com os 
indígenas permitiram que a missão 
prosperasse.

Além da ação propriamente reli-
giosa e da ação missionária para “ga-
nhar os povos para Cristo”, os mis-
sionários desenvolviam um projeto 
de encontro de culturas, em que o 
respeito pela dignidade e a saúde das 
pessoas, o esforço para a superação de 
conflitos e o estabelecimento da paz 
faziam parte. A educação, testemu-
nhada pela inauguração do pequeno 
colégio para os filhos dos indígenas, 
era parte integrante desse projeto. Os 

Um presente de
aniversário para São Paulo

CARDEAL ODILO PEDRO SCHERER
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

jovens aprendiam a ler e escrever, fazer 
teatro, cultivar a terra, edificar casas e 
a conviver em harmonia. Pode-se di-
zer, em conceitos atuais, que o projeto 
evangelizador caminhava junto com 
um projeto de “desenvolvimento hu-
mano integral”. É claro que ainda não 
se usava esse conceito naquele tempo. 
Não se pode, pois, aceitar quem afirma 
hoje, de maneira simplista e errônea, 
que os missionários vieram a São Pau-
lo e ao resto do Brasil com um projeto 
de dominação e exploração dos povos 
originários. Certas narrativas, com a 
presunção de serem “históricas”, preci-
sariam ser revistas.

Esta reflexão, na comemoração do 
aniversário da cidade, levanta a per-
gunta sobre qual seria o projeto que 
temos hoje em relação a São Paulo, 
infinitamente maior e mais complexa 
que a aldeiazinha de 1554? A pergun-
ta pode ser dirigida à Igreja e suas or-
ganizações e expressões, mas também 
às autoridades públicas e às múltiplas 
organizações da sociedade paulista-
na. Para onde orientamos a vida da 
cidade? Ela possui uma economia 
pujante, que oferece oportunidades 
quase inesgotáveis a quem nela quer 
se inserir e trabalhar. Há diversidade 
étnica e riqueza cultural enormes, um 

capital científico e tecnológico imen-
so, possibilidades educacionais e de 
cuidados à saúde como em poucas 
cidades do Brasil, poderosa comuni-
cação e formação da opinião pública, 
uma enorme diversidade de expres-
sões religiosas. São Paulo é uma ci-
dade rica em muitos aspectos. Que 
presente lhe podemos ainda desejar 
e oferecer em seu aniversário? O que 
São Paulo precisa ainda?

Nossos olhares sobre a cidade, que 
se enchem de admiração e, talvez, 
também de ufanismo, correm o risco 
de não se dar conta das imensas ca-
rências desta mesma cidade. Algumas 
vezes, essas carências são camufladas 
e quase tornadas invisíveis. Quem vê 
e fala da população que vive nos cor-
tiços e nas ruas e praças do centro 
urbano, sem teto, sem trabalho e sem 
esperança? O que nossa cidade pensa 
para essa população? Quem vê e fala 
das imensas periferias pobres da cida-
de, sem casas decentes ou morando 
em casebres pendurados nas encostas 
de morros, prontas a virem abaixo na 
próxima chuva forte? Quem se pre-
ocupa com a enorme população que 
sobrevive sem um trabalho digno 
e estável, sem serviços básicos ade-
quados, sem ruas que mereçam esse 

nome? Quem vai resolver a precarie-
dade de serviços públicos oferecidos 
a essas periferias, que cresceram de 
modo espontâneo e desordenado, e 
assim vão ficando há décadas? Quem 
vai resolver o problema fundiário de 
grande parte da população das peri-
ferias, que vive de maneira precária 
em espaços sem titulação de posse? 
Quem se importa que o crime orga-
nizado tome conta de áreas onde o 
poder público está ausente?

Quando essas carências da cida-
de mais rica do Brasil serão enfren-
tadas seriamente pela administração 
urbana e por todos aqueles que têm 
a possibilidade de ajudar a diminuir 
os sofrimentos de tantos paulistanos, 
oferecendo-lhes mais segurança e 
esperança para o futuro? São Paulo, 
cidade poderosa, não pode se aco-
vardar diante das imensas lacunas e 
débitos sociais em relação à sua po-
pulação. O aniversário da cidade po-
deria ser ocasião para dar início a um 
projeto de médio e longo prazo para 
melhorar a cidade para todos. Mais 
que bolo de aniversário, a cidade pre-
cisa de um grande e variado mutirão 
de esforços para pensar as grandes 
questões pendentes desta querida e 
desvairada Pauliceia.


