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Católicos pedem a 
intercessão mariana pela 
paz e apoiam vítimas

Nova constituição 
simplifica estruturas e dá 
ênfase à evangelização

O resultado das guerras 
sempre é destruição, dor, 
sofrimento e morte

Quando agimos com 
caridade, fazemos bem ao 
próximo e a nós mesmos
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A virada do milênio pa-
recia trazer uma era 
de paz para a huma-
nidade. Mas não foi o 

que aconteceu. Os muitos apelos ao 
perdão e à reconciliação, à “purifica-
ção da memória”, sepultando antigas 
desavenças e resolvendo no diálogo 
e no pleno respeito ao direito e à 
justiça as pendências existentes, não 
foram capazes de promover a paz 
segura e duradoura.

Desde o início do século XXI, 
quantos atentados e conflitos inter-
nos em países e guerras entre países 
já aconteceram! Como tinha razão 
São Paulo VI, ao falar com voz em-
bargada no plenário da ONU: “Nada 
se ganha com a guerra”; tudo se pode 
perder com a guerra! O resultado das 
guerras sempre é destruição, dor, so-
frimento e morte, sobretudo para os 
civis e as populações indefesas. Cada 
guerra deixa um saldo pesado de mi-
séria e ódio, que pode perdurar por 
muito tempo!

Estamos, agora, assistindo à guer-

ra da Rússia contra a Ucrânia, inicia-
da com a invasão desta pela Rússia 
há um mês. Apesar de muita gestão 
diplomática, não foi possível deter o 
agressor, que avança sobre um país 
que se defende como pode. Poderia 
ter havido uma solução diversa para 
as pendências que levaram a decidir 
pela guerra? Certamente, uma arbi-
tragem honesta, aceita por ambas 
as partes, poderia ter solucionado 
as questões malresolvidas entre os 
dois países, contanto que isso fosse 
aceito por ambos. Mas se recorreu 
à força para esmagar com violência, 
destruição e morte o outro país.

Em mais de uma ocasião, o Papa 
Francisco levantou a voz e denun-
ciou: “Essa guerra é insensata, uma 
loucura! Em nome de Deus, parem 
com a guerra!”. O Pontífice recordou 
que se trata de dois países com base 
cultural cristã: um, de tradição orto-
doxa, e o outro, sobretudo, católica. 
São irmãos lutando entre si e se des-
truindo, Caim segue matando Abel... 
Que motivo seria razoável para jus-
tificar essa loucura? Razões econô-
micas, ressentimentos históricos não 
superados, projetos de conquista e 
domínio, vaidades da demonstração 
de força bruta? Deus é senhor e juiz 
da humanidade e da história!

No próximo dia 25 de março, 

os cristãos celebram a Anunciação 
do Anjo a Maria de que ela seria a 
Mãe do Salvador, do Príncipe da 
Paz. A solenidade litúrgica lembra o 
ato divino mediante o qual o Filho 
de Deus entrou em nossa história 
e se fez um de nós, no seio da Vir-
gem Maria. “O Verbo de Deus se 
fez carne e habitou entre nós.” Veio 
para reunir novamente em família 
de irmãos a humanidade dispersa, 
em lutas e guerras. A humanidade 
ainda não aprendeu essa lição: Deus 
ama a todos como a filhos, detesta os 
soberbos e violentos, castiga quem 
despreza e mata e pede contas de 
sangue derramado. Deus nos quer 
unidos como filhos muito queridos 
e irmãos que se amam e se ajudam. 
Quanto estamos a dever a esse dese-
jo do Pai de toda a humanidade!

O Papa Francisco, no mesmo dia 
25 de março, cumprirá um gesto 
surpreendente: consagrará ao Ima-
culado Coração de Maria, ao mes-
mo tempo, a Rússia e a Ucrânia, 
significando que ambos os países 
devem viver em paz e como povos 
irmãos. Não pode ser outro o pro-
pósito de quem tem fé em Deus: que 
os povos todos vivam em paz, jus-
tiça e fraternidade. Maria é Mãe de 
todos e nós a invocamos como Rai-
nha da Paz. Se assistimos perplexos 

e impotentes ao avanço do monstro 
destruidor da guerra, pedimos jun-
tos Àquela que esmagou a cabeça 
da serpente enganadora que toque 
o coração e a consciência de quem 
deve decidir pelo fim da guerra.

Que o próximo dia 25 de março 
seja marcado pela oração e pela pe-
nitência em favor da conversão dos 
violentos e opressores do próximo. 
E também marcado pela nossa fir-
me manifestação de apoio ao povo 
ucraniano em seu sofrimento. Mas 
também lembremos as outras guer-
ras ainda em andamento no mundo, 
que nem mais chegam às manche-
tes dos noticiários. Há guerras em 
andamento na África e na Ásia; há 
situações malresolvidas, que podem 
explodir em novos conflitos.

Mas também há guerras não de-
claradas, em que não se disparam 
mísseis nem se movimentam tan-
ques, mas que fazem violência so-
bre fracos e indefesos e todos os dias 
matam a muitos nas ruas e praças de 
nossas cidades, nos mares e traves-
sias arriscadas dos migrantes força-
dos pela miséria e o esquecimento. 
Essas guerras, talvez bem perto de 
nós, também precisam ser superadas 
mediante a promoção de um mundo 
de respeito, justiça, solidariedade e 
paz. É tarefa de todos nós, cada dia.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Parem com a guerra!
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE PÁROCO:
Em 07/03/2022, foi nomeado e provisionado 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora de 
Loreto, no bairro de Vila Medeiros, na Região 
Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre 
Álvaro de Oliveira Joaquim, OSJ, pelo perí-
odo de 06 (seis) anos.

PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E 
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 07/03/2022, foi prorrogada a nomeação 
e provisão como Pároco da Paróquia Santo 
Antônio de Pádua, no bairro Jardim Bonfi-
glioli, na Região Episcopal Lapa, do Reveren-
díssimo Padre João Carlos Deschamps de 
Almeida, pelo período de 01 (um) ano.
Em 07/03/2022, foi prorrogada a nomeação e 
provisão como Pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora Auxiliadora, no bairro Pirituba, na Re-
gião Episcopal Lapa, do Reverendíssimo Padre 
José Pedro Batista, pelo período de 01 (um) ano.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 16/03/2022, foi nomeado e provisionado 
como Administrador Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima, no bairro de Vila Dionísia, na Região 
Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre 
José Benedito Brebal Hespaña. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 23/02/2022, foi nomeado e provisionado 
como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo - Basílica, no bairro da 
Bela Vista, na Região Episcopal Sé, o Reveren-
díssimo Padre Kardiaman Caverius Simbo-
lon, OCarm., pelo período de 01 (um) ano.
Em 15/03/2022, foi nomeado e provisionado 
como Vigário Paroquial da Paróquia Nos-
sa Senhora do Bom Conselho, no bairro da 
Mooca, na Região Episcopal Belém, o Reve-
rendíssimo Padre Kléber Dias de Oliveira, 
CSS, pelo período de 01 (um) ano.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE ASSISTENTE PASTORAL:
Em 07/03/2022, foi nomeado e provisiona-

do como Assistente Pastoral da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e São Matias, no 
bairro Lauzane Paulista, na Região Episcopal 
Sant’Ana, o Diácono Permanente Márcio Ce-
sena, pelo período de 01 (um) ano.
Em 07/03/2022, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Pastoral da Paróquia Nati-
vidade do Senhor, no bairro Jardim Fontales, 
na Região Episcopal Sant’Ana, o Diácono Per-
manente Antônio Ferreira Junior, pelo perí-
odo de 01 (um) ano.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE MEMBRO DA COMISSÃO  
DE COORDENADORES DE SETORES 
PASTORAIS:
Em 07/03/2022, foi nomeado e provisiona-
do como Membro da Comissão de Coor-
denadores dos Setores Pastorais da Região 
Sant’Ana para o Setor Medeiros, o Reveren-
díssimo Padre Maurício Vieira de Souza, 
pelo período de 03 (três) anos.

POSSE CANÔNICA:
Em 12/03/2022, foi dada a posse canônica 
como Pároco da Paróquia Imaculado Cora-
ção de Maria, no bairro do Jardim Princesa, 
na Região Episcopal Brasilândia, ao Reveren-
díssimo Padre Dorival Ferreira Leite, CRL.
Em 12/03/2022, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria, no bairro do 
Jardim Princesa, na Região Episcopal Bra-
silândia, ao Reverendíssimo Padre Mário 
Scopel, CRL.
Em 13/03/2022, foi dada a posse canônica 
como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, no bairro Vila Paulistana, 
na Região Episcopal Sant’Ana, ao Reverendís-
simo Padre Maurício Dias de Araújo, MS.
Em 13/03/2022, foi dada a posse canônica 
como Vigário Paroquial da Paróquia São 
Benedito, no bairro de Vila Nilo, na Região 
Episcopal Sant’Ana, ao Reverendíssimo Padre 
Iber Sampi Malu, CSJ.
Em 13/03/2022, foi dada a posse canônica 
como Pároco da Paróquia Santa Rita de Cás-
sia, no bairro da Vila Mariana, na Região Epis-
copal Sé, ao Reverendíssimo Frei Eliseo Lopez 
Bardón, OSA.

INCARDINAÇÃO NO CLERO DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO:
Em 17/03/2022, foi concedida por sua Emi-
nência Reverendíssima o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer a incardinação no clero da Arquidio-
cese de São Paulo ao Reverendíssimo Padre 

Valdeir dos Santos Goulart.
Em 11/02/2022, foi concedida por sua Emi-
nência Reverendíssima o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer a incardinação no clero da Arquidio-
cese de São Paulo ao Reverendíssimo Padre 
Luiz Cláudio Vieira.

Atos da Cúria

O Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu na noite do 
sábado, 19, a missa da Solenidade de São José, Esposo 
da Virgem Maria, na Paróquia dedicada ao Santo no 
bairro do Belém, zona Leste. 

Foi a última das dez missas realizadas naquele dia. 
Além das celebrações, durante todo o sábado voluntá-
rios ajudaram na festa de rua, com barracas de comi-
das e bebidas, além de artigos religiosos. Houve, ainda, 
atendimento aos fiéis. A programação começou às 6h 
e se encerrou às 22h. Cerca de 8 mil devotos passaram 
pela Paróquia São José.

“Dois anos sem celebrações, imagino que o coração de 
todos se unem num grande louvor para venerar São José”, 
ressaltou o Padre Marcelo Maróstica, Pároco, no início da 
celebração presidida pelo Arcebispo Metropolitano.  

“Fico feliz em saber que tantas pessoas, hoje, pude-
ram vir para celebrar a festa de São José, participando da 
missa na igreja. O povo estava com saudade de voltar à 
igreja”, disse Dom Odilo. 

JUSTO, BOM E ESCOLHIDO POR DEUS
Dom Odilo se referiu a São José como marido, pai 

e cuidador da família, homem de Deus, cuidador da 
Igreja e querido de todos. Na homilia, afirmou que a de-
voção a São José, ao lado da devoção a Nossa Senhora, 
é a maior na Igreja. “São José está no coração do nosso 
povo católico”, enfatizou.

Dom Odilo: ‘São José está no coração do nosso povo católico’
FERNANDO ARTHUR

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O Purpurado mencionou São José como “escolhido 
por Deus” para uma grande missão: ser o esposo e o cui-
dador da Mãe do Filho de Deus. Também lembrou que, 
assim como Maria, São José recebeu o anúncio do anjo 
de que deveria cuidar da mãe de Jesus, recebê-la como 
esposa e cuidar do menino.

“José era justo! Um homem bom, honesto, que não 
prejudicava ninguém, que procurava aquilo que é cer-
to”, afirmou o Cardeal Scherer, ao se referir ao versículo 
19, do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, procla-
mado nessa solenidade. Disse, ainda, que o Santo é um 
homem de fé profunda. 

PADROEIRO DAS FAMÍLIAS 
“A Igreja colocou São José como padroeiro das fa-

mílias e, também, da grande família, da família Igreja”, 
ressaltou o Cardeal. Ele afirmou ainda que São José foi 
provedor da primeira comunidade da Igreja, referindo-
-se à Sagrada Família. “Pais, coloquem sua família e a 
sua missão sob o olhar de São José”, exortou. 

PEDIDO DE PAZ
Dom Odilo disse aos fiéis que é preciso pedir a inter-

cessão de São José pela paz no mundo e entre os povos. 
Ao fazer referência especial à guerra na Ucrânia, o Ar-
cebispo pediu orações para que aqueles que têm a res-
ponsabilidade de parar a guerra possam colocar a mão 
na consciência e dar fim ao conflito. 

NOVENA E FESTA
Ao final da celebração, Padre Marcelo agradeceu 

às pastorais e movimentos da Paróquia, que colabo-
raram para que a festa pudesse acontecer. Também 
recordou a realização da novena preparatória, na 
qual se falou sobre uma Igreja sinodal e acolhedora. 

A novena também foi um momento de preparação 
para o Jubileu dos 125 anos da Paróquia, a ser celebrado 
em 14 de agosto, e refletiu sobre os passos da comunida-
de paroquial ao longo destes  anos, em meio aos novos 
desafios e à ação evangelizadora no bairro. 

A festa social acontecerá no sábado, 26, das 17h30 às 
21h30, e no domingo, 27, das 11h30 às 14h e das 17h30 
às 21h30. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Divulgação



Se eu não tiver caridade, não sou nada
Editorial

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

Em 1914, J. R. R. Tolkien (1892-
1973) escreveu o poema “The Voya-
ge of Earendel”, inspirado nos versos 
compostos em anglo-saxão (inglês 
antigo) por Cynewulf, do século VIII, 
cujo título “Crist” evidenciava o teor 
religioso da obra. A palavra Earendel, 
presente na obra anglo-saxã, impac-
tou tanto a Tolkien, que o fez mudar o 
significado desse nome em seu poema 
de 1914, indo do anjo luminoso que 
prenunciava o nascimento de Cris-
to, conforme o texto medieval, para o 
marinheiro corajoso que atravessava o 
mar em direção ao firmamento.

Iniciava-se a 1a Guerra Mundial, 
na qual Tolkien lutou pelo exército 
inglês. Nascido em 1892, órfão de pai 
aos 4 anos de idade e de mãe aos 12, 
foi criado pelo Padre Francis Morgan, 
pertencente ao Oratório de São Filipe 
Néri, em Birmingham, fundado pelo 
Cardeal John Henry Newman, do qual 
o padre fora secretário. Tolkien sobre-
viveu ao front da guerra, casou-se, teve 
quatro filhos, deu aulas nas universi-
dades de Leeds e Oxford, nesta última 
lecionou em duas cátedras, Filologia 
e Literatura, escreveu artigos, livros, 
poemas, ensaios, deu conferências 
e orientou pesquisas. E escreveu “O 
Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”, pu-
blicados respectivamente em 1937 e 
1954-55.

Tolkien e a educação cristã
produção da fantasia (mitopoética) 
fundada na interpretação cristã – es-
colástica e patrística – das investiga-
ções de Platão e Aristóteles. A herança 
do Cardeal Newman na Inglaterra do 
início do século XX foi íntima para 
Tolkien, por meio de seu tutor, Padre 
Francis Morgan. Em seus textos sobre 
religião e literatura, o filólogo de Ox-
ford faz referência a G. K. Chesterton, 
Christopher Dawson, C. S. Lewis, Max 
Müller e Andrew Lang. 

Apesar do sucesso de sua arte na 
fantasia, existe um teórico do imaginá-
rio em Tolkien, cujos fundamentos são 
profundamente religiosos e pouco co-
nhecidos. Em nosso contexto mundial 
contemporâneo de peste, guerra, fome 
e morte, temas tão recorrentes na cul-
tura cristã medieval, uma investigação 
moderna de como a produção artística 
de mitos pode nos ajudar a recuperar 
a esperança, a fé e a caridade pode ser 
uma estrada para uma aventura de sa-
nidade e consolação. 

Saiba mais sobre o curso de espe-
cialização em Teologia e Ensino Reli-
gioso, promovido pela Faculdade de 
Teologia da PUC-SP, clicando no link a 
seguir: https://cutt.ly/DSjl3KT.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

A palavra Earendil reaparece em 
“O Senhor dos Anéis” – 40 anos após 
“The Voyage of Earendel” – como 
um célebre marinheiro élfico que se 
sacrifica para encontrar os deuses em 
um momento de catástrofe diante das 
forças do grande inimigo Melkor, em 
um poema cantado pelo hobbit Bilbo 
Bolseiro. 

Essas informações pouco vale-
riam se fossem restritas a um pequeno 
número de eruditos interessados em 
idiossincrasias de acadêmicos de Ox-
ford. Contudo, as vendas dos livros de 
Tolkien, assim como filmes, jogos de 
videogame, RPGs e fã-clubes se multi-

plicaram em dezenas de países. 
De indicações ao Nobel de Lite-

ratura a várias estatuetas do Oscar, a 
cultura da Terra-média – o universo 
no qual os heróis e vilões, deuses e 
demônios de Tolkien vivem – se tor-
nou um fenômeno deste mundo real. 
Em 2022, está previsto o lançamento 
da série “Rings of Power”, da Amazon, 
considerada a produção audiovisual 
mais cara da história, custando por 
volta de 1 bilhão de dólares.

E o que Tolkien tem a ver com a 
educação católica? Reconhecidamente 
um devoto católico por toda sua vida, 
Tolkien escreveu uma teoria sobre a 

DIEGO KLAUTAU

Opinião

Diego Klautau é doutor em Ciências da Religião 
pela PUC-SP. Professor do Colégio Catamarã e 
do Centro Universitário FEI, faz parte do corpo 

docente do curso de especialização de Teologia 
e Ensino Religioso, promovido pela Faculdade de 

Teologia da PUC-SP, no qual discute as relações 
entre Tolkien, religião e cultura pop.  
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“Antes de tudo, mantende 
entre vós uma ardente 
caridade, porque a cari-
dade encobre uma multi-

dão dos pecados” (1Pe 4,8; cf. Pr 10,12). 
Concluindo esta série de reflexões so-
bre as três obras quaresmais que a Igre-
ja nos propõe para este tempo forte de 
conversão, dedicaremos este editorial 
ao tema da caridade. 

É verdade que a santidade consiste, 
antes de tudo, na intimidade com Deus 
– o maior dos mandamentos, afinal, 
é aquele “Amarás o Senhor, teu Deus, 
com todo o teu coração, com toda a tua 
alma e com todo o teu entendimento”. 
Seria um grande mal-entendido, po-
rém, falar no amor a Deus e ao mes-
mo tempo desprezar o amor a todos 
os outros homens e mulheres, filhos 
do mesmo Pai. É o próprio Jesus, afi-
nal, quem diz que o segundo manda-
mento, semelhante ao primeiro e com 
o qual compõe uma unidade de que 
“dependem toda a lei e os profetas”, é o 
“Amarás o teu próximo como a ti mes-
mo” (Mt 22,37-40). São João é enfático 

neste ponto: “Se alguém disser: ‘Amo 
a Deus’, mas odeia seu irmão, é men-
tiroso. Porque aquele que não ama seu 
irmão, a quem vê, é incapaz de amar a 
Deus, a quem não vê” (1Jo 4,20).

Hoje em dia, a palavra amor acaba 
sendo frequentemente estirada para 
significar quase qualquer coisa. Mas, 
em linguagem cristã, o amor (ou cari-
dade, ágape) tem um sentido bem de-
terminado: “Não é um sentimento ou 
percepção, tampouco uma lealdade tri-
bal ou uma fidelidade familiar. Trata-se, 
antes, de desejar incondicionalmente o 
bem do próximo. Muitas vezes, nós só 
somos bons, gentis ou justos para com 
os outros a fim de que, em retribuição, 
eles sejam bons, gentis ou justos para co-
nosco. Isso, porém, é egoísmo indireto, e 
não amor. Eis por que amar os inimigos 
é a prova mais segura de amor” (Robert 
Barron, “Catolicismo”, p. 52).

A esmola que devemos intensificar 
na Quaresma são, portanto, todos os 
pequenos sacrifícios que decidimos fa-
zer pensando no bem do outro, antes 
de nós mesmos. 

A grande verdade, no entanto, é 
que, quanto mais agimos desta ma-
neira amorosa e desinteressada, mais 
bem fazemos para nós mesmos! Em 
primeiro lugar, porque cada boa 
ação que fazemos repercute, com seu 
exemplo, para inspirar nos demais 
novos atos de amor. Pensando nis-
so, o famoso monge trapista Thomas 
Merton recordava os primeiros alvo-
res de sua consciência moral: “Uma 
vez que a ninguém é possível, nem ja-
mais seria, viver apenas por si próprio 
e para si próprio, os destinos de milha-
res de outras pessoas estavam fadados 
a ser afetados – alguns remotamente, 
mas outros de forma muito direta e 
imediata – pelas minhas próprias es-
colhas e decisões e desejos, como tam-
bém a minha própria vida haveria de 
ser moldada e modificada de acordo 
com a deles. Eu entrava num universo 
moral em que estaria em relação com 
todos os demais seres racionais, e no 
qual multidões inteiras de nós, densas 
quais enxames de abelhas, arrastar-se-
-iam reciprocamente em direção a um 

dado fim comum de bem ou mal, paz 
ou guerra” (“A montanha dos sete pa-
tamares”). 

Há ainda uma razão muito mais 
profunda, contudo, para nos benefi-
ciarmos mutuamente com nossas obras 
de caridade: é que, quando Deus, em 
sua Providência, decidiu criar o uni-
verso, Ele quis “salvar e santificar os 
homens, não individualmente, excluída 
qualquer ligação entre eles, mas consti-
tuindo-os em povo que O conhecesse na 
verdade e O servisse santamente” (Lu-
men gentium, 9). Isso significa que, por 
meio da comunhão dos santos, nossos 
méritos ajudam os irmãos, de uma for-
ma mística e sobrenatural, a crescer em 
virtude, a ter seus pecados perdoados, 
a amar a Deus.

Amemos, portanto, nossos irmãos 
com obras – com toda pureza de in-
tenção, e, se possível, no escondimen-
to. “Quando deres esmola, que tua mão 
esquerda não saiba o que fez a direita. 
Assim, a tua esmola se fará em segredo; 
e teu Pai, que vê o escondido, irá recom-
pensar-te” (Mt 6,3-4).



O tema central da liturgia do 4o 
Domingo da Quaresma é a 
reconciliação. O povo de Is-
rael entra na terra prometida 

e, exultante, celebra a primeira Páscoa. 
Deus perdoou a infidelidade. “Passou o 
que era velho, tudo se fez novo”, diz a se-
gunda leitura. O “novo” é a Páscoa cristã: 
não mais são oferecidos produtos da ter-
ra, nem sangue de cordeiro em resgate, 
como no Antigo Testamento, mas Deus 
oferece Seu Filho: quem está em Jesus 
Cristo é nova criatura! Reconciliação é 
tema também do Evangelho. Chama a 
atenção o silêncio do pai, que não põe 
obstáculo, não dá orientação alguma ao 

filho para que não se perca no caminho. 
Essa é a pedagogia do Pai, que nos ga-
rante o livre-arbítrio, uma vez que somos 
filhos em idade adulta.

Um filho se distancia de um lar em 
que tudo parecia tranquilo. No vício, 
perdeu dinheiro e a liberdade. Redu-
ziu-se a escravo das paixões, um guarda 
de animais imundos. Quando em com-
pleto abandono, lhe vem a imagem da 
segurança de casa, uma lembrança da 
ternura do pai. A volta é provocada pela 
consciência de uma saudade; pelo eco 
da voz do pai, que espera sem cansar o 
filho que o abandonou. Em se tratando 
do Pai, que é o Deus de Jesus Cristo, sa-
bemos que Ele nos chama por meio do 
pajeú das decepções, da faca afiada da 
desilusão, do martelar perturbador de 
um remorso interminável. Obs.: Utilizei 
a palavra “pajeú”. E ela existe! A descre-
vo: é um instrumento de cutelaria, uma 
faca de ponta grande, com o cabo de 
chifre em forma de anéis.

Quando vê o filho mais novo no ca-
minho do arrependimento, o pai corre 
ao encontro, apressa-se na reconciliação, 

oferece o beijo do perdão. E faz festa! O 
repentino acontecimento surpreende o 
filho mais velho a cumprir, como sem-
pre, seus deveres. Ele fica desnorteado 
com a manifestação de amor de seu pai 
pelo irmão. Entendamos: o legalismo 
não permite a compaixão. Da festa, todos 
devem participar. Também os incapazes 
de se alegrar com o resgate de alguém. 
Necessitamos de perdão pois, todos nós, 
de forma e em medida diferentes, somos 
pecadores. Felizes os que, humildemen-
te, o reconhecem; os que sentem a neces-
sidade de se reconciliar com Deus, de se 
converter ao Seu amor.

O pai festeja o filho reencontrado. 
Ama também o que ficou em casa, ao 
seu lado, mas que deixou o coração en-
durecer. Vai ao encontro, pedindo que 
também ele participe da alegria do re-
encontro. Não deixa espaço à rejeição. 
Esse filho, que nada fez de errado, com-
preenderá o valor da misericórdia. Sobre 
o tema, São João XXIII rezou assim: “Ó 
Senhor, sou a ovelha extraviada e Vós, o 
Bom Pastor solícito, que correstes ansio-
samente ao meu encalço. Me alcançastes, 

enfim e, após mil carícias, me trouxestes 
nos ombros. Alegre, me reconduzistes 
ao aprisco. Infelizmente, sou o filho pró-
digo que dissipou Vossas riquezas. Me 
reduzi à mais infeliz condição, porque 
fugi para longe de Vós. Sois o Pai amo-
rosíssimo: festejastes quando procurei 
de novo o refúgio de Vossos braços. Me 
recuperastes como filho e me readmitis-
tes à Vossa mesa! De novo, me chamas-
tes a participar de Vossa herança! Sois o 
manso Cordeiro: me chamastes Vosso 
amigo, me olhastes com amor, apesar do 
meu pecado. Me abençoastes quando eu 
Vos maldizia! Da Cruz, fizestes descer a 
onda de sangue divino para lavar a mi-
nha imundície. Purificastes minha alma 
da iniquidade, me arrancastes da morte, 
morrendo por mim!”. 

O que torna nossa vida verdadeira 
não são apenas as obras que fazemos, 
mas o espírito que sustenta cada pas-
so, que motiva nossas opções. É preciso 
amar para dar sentido e valor à vida. Per-
gunto-me agora, diante de Deus, se te-
nho atitudes do filho mais novo, do filho 
mais velho, do Pai... Ou dos três?
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DOM JORGE 
PIEROZAN

BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA 
REGIÃO SANTANA

Espiritualidade
A reconciliação é uma estrada de misericórdia

O sábado, 19, dia do padroeiro, foi 
marcado pela expressiva presença dos 
fiéis na Paróquia São José, e pela partici-
pação de muitos voluntários. 

Houve celebrações eucarísticas ao lon-
go do dia, presididas pelos religiosos da 
Congregação de Nossa Senhora de Sion 
e concelebradas por alguns padres da Re-
gião convidados. A missa de encerramen-
to da solenidade foi presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga.

A festa contou com a bênção dada 
pelos padres em todas as celebrações, 
logo na entrada da igreja. Até as 20h, 
mais fiéis do que o esperado já tinham 
passado pelo templo. Houve as tradicio-
nais barracas típicas, como a das moedas 

de São José, do bolo de São José, do Lírio, 
das velas e artigos religiosos, das massas, 
do cachorro-quente, dos salgados e re-
frigerantes, e a das formiguinhas de São 
José, com trabalhos manuais das artesãs 
da Paróquia. 

A presença de muitos voluntários, 
vindos de bairros distantes como Santa-
na e Jabaquara, e até mesmo de outras ci-
dades paulistas, como Arujá e Miracatu, 
foi de grande auxílio, tanto na acolhida 
e orientação dos fiéis quanto no atendi-
mento nas barracas. 

Depois de dois anos sem a realização 
da festa em razão da pandemia, e mes-
mo sem a tradicional queima de fogos e 
o repicar dos sinos, foi a oportunidade 
que os devotos tiveram para expressar 
seus pedidos e agradecimentos, e ter um 
reencontro com Deus e com a própria 
Paróquia.

LILIAN BEK E ANDREA COCCO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Devotos de São José agradecem graças alcançadas durante a pandemia
IPIRANGA

[SANTANA] No dia 16, no Santuário Nossa Senhora da Salette, Setor Santana, Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu a celebração 
eucarística em que houve a apresentação dos vigários paroquiais, Padres Luciano Batista 
e Carlos Guimê. Além destes, concelebraram o Reitor do Santuário, Padre Marcos Almei-
da, e o Provincial dos Padres Saletinos, Padre Leonir Nunes dos Santos.  

(por Pascom Nossa Senhora da Salette)

[BRASILÂNDIA] Os integrantes e  
referenciais dos setores episcopais que 
compõem a coordenação da Pastoral da 
Comunicação da Brasilândia se reuniram 
na Paróquia São Luís Maria Grignion de 
Monfort, Setor Jaraguá, no sábado, 19. O 
encontro se deu para alinhamento do tra-
balho e planejamento das formações pre-
vistas para este ano, em especial, o evento 
“Pascom em Ação”, que ocorre em nível 
arquidiocesano e, neste ano, será organi-
zado e realizado nesta região.

(por Taíse Cortês)

[IPIRANGA] Na quinta-feira, 17, a Pa-
róquia Santo Afonso de Ligório, Setor 
Cursino, promoveu o primeiro Conselho 
Paroquial de Pastoral (CPP) ampliado, em 
preparação para a retomada das ativida-
des do sínodo arquidiocesano. 

(por Andreia Carvalho)

Gill de Souza

Pascom Nossa Senhora da Salette

[SANTANA] Na Paróquia Nossa Se-
nhora da Luz, Setor Tucuruvi, 23 jovens 
e adultos receberam o sacramento da 
Confirmação, em cerimônia presidida por 
Dom Jorge Pierozan, no sábado, 19. Con-
celebrou o Padre Valdevir Cortezi, Pároco, 
assistidos pelo Diácono Permanente Már-
cio José Ribeiro.           (por Luciana Pinheiro)

[IPIRANGA] O Encontro de Casais com 
Cristo (ECC) da Paróquia São João Batista, 
na Vila Guarani, Setor Imigrantes, reto-
mou os “Pós-Encontros” presenciais e, no 
dia de São José, houve um fraterno mo-
mento de acolhida. Com os dirigentes, o 
Padre Ricardo Pinto, Pároco, conduziu a 
adoração ao Santíssimo Sacramento, com 
reflexões sobre a vida de São José a partir 
da carta apostólica Patris corde, do Papa 
Francisco. 

(por Pascom São João Batista)
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CENTRO DE PASTORAL DA REGIÃO SÉ 

No sábado, 19, Dom Carlos Lema 
Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Sé, presidiu a missa na Paró-
quia São José, Setor Jardins, por ocasião 
da solenidade de seu padroeiro. Conce-
lebrou Dom Oswaldo Francisco Paulino, 
O.Praem, Pároco.

Na homilia, Dom Carlos alertou a 
comunidade para entender as virtudes e 
a postura de São José, um homem justo, 
reto, fiel e de confiança. Por isso, Deus 
confiou Maria e Jesus sob seus cuidados. 

A família de Nazaré passou por 
muitas dificuldades, e a missão de José 
foi cuidar desse Filho e de sua Mãe. 
José estava sempre pronto para servir 
a Deus e, apesar de toda adversidade, 
era feliz porque conseguia perceber a 
vontade, os desígnios e a luz de Deus 
nos acontecimentos de sua vida. Ele 
teve consciência de que Deus nunca 
permite um sofrimento e uma dor sem 
nos conceder a graça para suportá-los.

Assim, é preciso trabalhar para 
Deus e por Deus, não para que os 
outros reconheçam e aprovem nos-

sos feitos e nos agradeçam. Devemos 
ser como José e, mesmo nos sentin-
do pequenos, estar sempre de pronti-
dão para o que Deus nos pedir e nos  
inspirar.

Dom Carlos destacou, ainda, uma 
palavra do Papa Francisco por ocasião 
dos nove anos de seu pontificado, ce-
lebrados também no dia de São José: 
“São José é o guardião porque soube 
ouvir a Deus, deixou-se guiar pela Sua 
vontade e, por isso mesmo, se mostra 
mais sensível às pessoas que lhe estão 
confiadas”.

[BELÉM] O Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu missa na Paróquia São José, na Vila Ze-
lina, na quinta-feira, 17. Concelebraram os Padres Fausto Marinho, Pároco, e José Geraldo, 
Vigário Paroquial. Na homilia, Dom Odilo ressaltou que, apesar dos festejos de São José, 
o tempo litúrgico é o da Quaresma e deve ser bem aproveitado como uma oportunidade 
de reflexão, conversão, oração e caridade em preparação para a Páscoa.  (Por Felipe Santos)

[BELÉM] A Paróquia São José do Maranhão realizou no domingo, 13, a pré-assem-
bleia sinodal arquidiocesana, motivando os agentes de pastoral a se empenharem 
no sínodo arquidiocesano de São Paulo. O Padre Arlindo Teles, Pároco, presidiu a mis-
sa, na qual os agentes de pastoral foram abençoados e enviados.    (Por Fernando Arthur)

[SÉ] No sábado, 19, Dom Carlos Lema Garcia conferiu o sacramento da Crisma a três 
jovens e 33 adultos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Basílica do Carmo, como é 
conhecida, no Setor Cerqueira César. Concelebraram Frei Thiago Borges Isidoro, O.Carm., 
Pároco; Frei Marlom Francis de Souza Moreira, O.Carm., e Frei Kardiaman Caverius Simbo-
lon, O.Carm, ambos Vigários Paroquiais. Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Sé, além de enaltecer a figura de São José, cuja memória litúrgica foi celebrada 
naquele dia, enfatizou que os crismandos, ao receberem o sacramento da Crisma, são 
incorporados à comunidade a fim de servi-la.                             (por Maria Luzia R. de Santana)

[SÉ] No domingo, 20, houve a celebração eucarística presidida por Dom Carlos Lema 
Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, e concelebrada pelo Prior da Ordem 
Agostiniana, Frei Maurício Manosso, OSA, durante a qual foi dada a posse canônica ao 
novo Pároco da Paróquia Santo Agostinho, Setor Paraíso, Frei Éverton de Freitas Costa, 
OSA. Na homilia, Dom Carlos destacou: “a primeira missão do pároco é rezar e interce-
der por seu povo! Será um bom pároco quando tiver colocado em sua vida a priorida-
de da união com o Senhor”.                                              (por Adriana Pastore e Everton Calicio)

[BELÉM] No Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, no sábado, 19, acon-
teceu a ordenação diaconal dos missionários do Sagrado Coração: Emanuel Eliscli-
be da Silva, Rafael Pavão Souza e Wederson Francisco Cavalcanti. A celebração foi 
presidida por Dom Gorgônio Alves, Bispo de Itapetininga (SP), e concelebrada por 
Dom Ricardo Pedro Paglia, MSC, Bispo Emérito de Pinheiro (MA), e Dom Manoel Fer-
reira dos Santos Júnior, MSC, Bispo de Registro (SP). Houve também a presença de 
muitos sacerdotes, entre eles o Monsenhor Cícero Alves de França, que foi formador  
dos ordenandos.                                                                                               (Por Fernando Arthur)

SÉ
Nos Jardins, fiéis celebram o padroeiro da Paróquia São José

Marcos Roberto Pereira de Andrade e Eliane Elias

Adriana Pastore e Everton Calício

Amarildo Santos

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Renata Silva

Pascom paroquial

Maria da Conceição Silva

[SÉ] Entre os dias 15 e 17, aconteceu na Praça da Sé o “1º Mutirão de Atendimento à 
População em Situação de Rua da Cidade de São Paulo – Pop Rua Jud Sampa”, co-
ordenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Foram oferecidos di-
versos serviços às pessoas em situação de rua e moradores da região central da ci-
dade. A força tarefa envolveu o atendimento assistencial e de saúde; expedição de 
documentos e cidadania; e atendimento jurídico e acesso à Justiça. Organizações da 
Igreja em São Paulo como a Caritas Arquidiocesana, a Pastoral do Menor e o Serviço 
Franciscano de Solidariedade (Sefras) ajudaram nos trabalhos.                        (por Redação)
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CRISLEINE YAMAJI

Muito se fala dos direitos da criança 
e do adolescente inseridos em um con-
texto constitucional e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. O assunto 
gera polêmicas em nossa sociedade, es-
pecialmente em situações de violência, 
nas quais uma criança e um adolescen-
te praticam violências de caráter infra-
cional. Para melhor compreensão desse 
contexto, é fundamental enquadrar a 
criança ou o adolescente na natureza de 
pessoa humana, inserida na defesa uni-
versal dos direitos humanos. Todo esse 
enquadramento exige também uma cen-
tralidade principiológica da família para 
o desenvolvimento das potencialidades 
e da proteção da dignidade dessa pessoa 
humana, criança e adolescente, o que se 
reflete em uma centralidade constitucio-
nal e legal da família nesse contexto. 

Essa centralidade da família no sis-

tema jurídico brasileiro se baseia no 
mesmo fundamento da centralidade da 
família em relação à pessoa na Doutrina 
Social da Igreja (DSI, 212) e no Magisté-
rio de São João Paulo II (exortação apos-
tólica Christifideles laici).

Os direitos da criança e do adoles-
cente são espécie do gênero de direitos 
na defesa universal dos direitos huma-
nos. Sob a perspectiva internacional, são 
regrados a partir de uma combinação da 
Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos com a Convenção sobre os Direi-
tos da Criança. Sob a perspectiva nacio-
nal, essa defesa se identifica com o dever 
constitucional de assistir, criar e educar 
os filhos menores (art. 229 da Constitui-
ção federal), em um contexto em que a 
família é a base da sociedade e goza de 
proteção do Estado (art. 226 da Consti-
tuição federal), inclusive para coibição 
de violência. 

Na medida em que a família seja 

base e fundamento social, essa mesma 
família deve ser a primeira a assegurar 
às crianças e aos adolescentes o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e à convivência co-
munitária e deve assegurar que as crian-
ças e os adolescentes sejam colocados a 
salvo de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão 
(art. 227 da Constituição federal). Sem 
prejuízo, a comunidade e o Estado de-
vem também, por determinação consti-
tucional, assumir uma função comple-
mentar para assegurar esses direitos.   

Como exposto, todo esse contexto de 
proteção integral da criança e do ado-
lescente, disciplinado por nossa Cons-
tituição federal e pela legislação infra-
constitucional, reforça a centralidade da 
família em relação à pessoa humana. A 
família, portanto, é o primeiro núcleo 

de sociabilidade da criança e do adoles-
cente, responsável por garantir direitos 
fundamentais inerentes à pessoa huma-
na, com orientação, apoio, acolhimento, 
fiscalização e adoção de medidas para sua 
proteção, inclusive para evitar formas de 
violência. Por meio da família e a partir 
da família, torna-se possível a concretiza-
ção da proteção constitucional para que 
os pais assumam a responsabilidade pelo 
desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liber-
dade e de dignidade das crianças e dos 
adolescentes e, ao mesmo tempo, prote-
jam as crianças e os adolescentes de ame-
aça ou concretização de situações de vio-
lência, com proibição da venda de armas, 
bebidas alcoólicas, materiais impróprios 
à infância, produtos que causem depen-
dência e a sujeição a atos infracionais.

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

E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

Centralidade da família na proteção integral da criança e do adolescente
Comportamento

No sábado, 19, em missa presidida 
por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Ipiranga, houve a ordenação diaconal de 
Michael Regnatus Henerico, SDS, semina-
rista salvatoriano, na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, Setor Vila Mariana. 

O agora Diácono Michael nasceu na 
Tanzânia, e desde os 12 anos já atuava 
como coroinha, sempre em contato com 
os Salvatorianos, que estão em seu país 
desde 1955, com instituições educacionais, 
centros de saúde, fazendas, paróquias, se-
minários e outras atividades apostólicas. 
Iniciou seu acompanhamento vocacional 
em 2005, com os religiosos salvatorianos. 

No final de 2008, começou o proces-
so formativo na Sociedade do Divino 
Salvador, vindo terminar seus estudos 
com os Salvatorianos aqui no Brasil. Pro-
fessou seus votos perpétuos na Paróquia 
em agosto de 2021, onde atuará até sua 
ordenação presbiteral.

IPIRANGA
Dom Ângelo Mezzari ordena 
diácono na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida de Moema

TERESA GERIBELLO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

[SÉ] A Paróquia Assunção de Nossa Se-
nhora, Setor Cerqueira César, programou 
dois eventos para o dia 9 de abril, sábado, 
relacionados à Campanha da Fraternida-
de (CF) 2022: um de iniciativa pastoral, 
em que trabalharão juntos a Paróquia e a 
Escola, e outro de iniciativa voluntária da 
paroquiana Maria Luiza Feitosa de Souza. 
O evento das 9h, “Educação: horizontes 
de um projeto inconcluso”, foi preparado 
sob a perspectiva dos documentos da CF 
2022; e o evento das 16h, “Educação, Fra-
ternidade e o Futuro do Brasil”, sob a pers-
pectiva legislativa (não partidária).

(por Ana Paula e Padre Juarez P. de Castro)

[SÉ] No domingo, 20, na Paróquia Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro, Setor 
Jardins, após mais de dois anos de pausa 
em decorrência da pandemia, aconteceu 
o primeiro Curso de Noivos, dos quatro 
cursos ministrados anualmente na Paró-
quia, com a participação de 18 casais. A 
abertura foi feita por Gleyde Ilka Barbui 
Cruz, coordenadora da atividade há mais 
de 30 anos. O curso foi ministrado pelo 
casal Luiz Fernando e Renata Aidar, com a 
bênção do Padre Geraldo de Paula Souza, 
CSsR, Pároco.             (por Rogério Nakamoto)

[SANTANA] Na quinta-feira, 17, na Ca-
pela São José, pertencente à Paróquia 
Nossa Senhora da Anunciação, Setor Vila 
Maria, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Santana, presi-
diu a Santa Missa do segundo dia do trí-
duo ao Padroeiro São José. 

(Por Fernando Fernandes) 

[SANTANA] Na Capela São José, na Vila 
Aurora, da Comunidade Paroquial São Do-
mingos Sávio, Setor Tremembé, na sexta-
-feira, 18, Dom Jorge Pierozan presidiu a 
missa do terceiro dia do tríduo em honra 
do Patrono da Igreja. 

(Por Pascom São Domingos Sávio)

[SANTANA] No sábado, 19, na Paróquia 
São José, Setor Mandaqui, foi celebrada, por 
Dom Jorge Pierozan, a missa em honra do 
padroeiro. Concelebrou o Padre Edmilson 
da Silva, Pároco.       (Por Lenivaldo Jacobino)

[SANTANA] Na Paróquia São José Ope-
rário, Setor Imirim, Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar de São Paulo na Região 
Santana, presidiu uma das missas festivas 
organizadas em honra do padroeiro, no 
sábado, 19.            (Por Antônio Carlos Sabbatino)

[SÉ] No dia 13, aconteceu o primeiro en-
contro catequético na Paróquia Nossa Se-
nhora do Rosário de Fátima, Setor Perdizes. 
Há algum tempo, o Frei Jair Roberto Pas-
quali, TOR, Pároco e Reitor do Santuário, 
vem desenvolvendo um trabalho de evan-
gelização com enfoque nas crianças. Mais 
de 100 catequizandos compareceram, 
muitos deles acompanhados de seus pais. 
Outros jovens que já tinham feito a primei-
ra Eucaristia nos anos anteriores e, agora, 
compõem o Grupo da Perseverança, esta-
rão presentes na Catequese como referên-
cia, influência e estímulo para os novos. Ao 
término da reunião, todos se dirigiram ao 
Santuário e participaram da missa presidi-
da pelo Frei Jair. 

(por Walter Capello Júnior)

[SANTANA] No sábado, 19, a Paróquia São José Esposo da Virgem Maria, Setor Medeiros, 
recebeu Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, para presi-
dir a missa solene do padroeiro. Concelebrou o Padre Alexandre Alves Moreira, MSJ, Pároco, 
assistidos pelo Diácono Permanente Mário José Rodrigues. (Por Coordenação de Setor Medeiros)

[LAPA] O Conselho Paroquial de Pastoral 
(CPP) da Paróquia Santo Alberto Magno, 
no Jardim Bonfiglioli, Setor Butantã, reali-
zou a assembleia, no sábado, 19, que foi 
conduzida pelo Padre Antônio Francisco 
Ribeiro, Pároco, com a participação do co-
ordenador de pastoral, Diácono Antônio 
Ribeiro, e demais membros do CPP. Eles 
se reuniram para refletir sobre a retomada 
das atividades do sínodo arquidiocesano, 
com um levantamento da realidade paro-
quial, por meio do formulário preparado 
pela Comissão de Coordenação do síno-
do, em que os membros apresentaram 
um relatório final com a síntese das dis-
cussões e reflexões.     (por Benigno Naveira)

Pascom paroquial

Coordenação do Setor Medeiros

[BELÉM] No dia 13, Dom Carlos Lema 
Garcia presidiu a Eucaristia na Paróquia 
São José do Maranhão, no Tatuapé, no 
contexto da novena do padroeiro. Conce-
lebrou o Padre Arlindo Teles, Pároco. 

(Por Fernando Arthur)

Pascom São José do Maranhão
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Fé e Cidadania

ANA LYDIA SAWAYA

O Papa Francisco tem pedido insistentemente que a 
Igreja se renove, abrace sem defesas a realidade presente 
e confie no Espírito Santo que sopra sempre com ventos 
novos. Acolher com abertura a realidade do estrondoso 
crescimento evangélico no Brasil, acredito, é parte pre-
ponderante da nossa resposta à exortação que o Papa 
Francisco nos tem feito como Igreja. As estatísticas mos-
tram que os evangélicos devem ultrapassar os católicos a 
partir de 2032, ou seja, daqui a apenas dez anos, e as duas 
religiões deverão empatar por 40% do total de fiéis em 
cada uma em poucos anos. Essa mudança na demogra-
fia religiosa começou na década de 1980 e se acentuou 
a partir da década seguinte. É importante entender bem 
esse processo. 

Estudos relatam que, nesse período, muitos setores da 
Igreja se preocuparam em enfatizar o discurso social e não 
tanto o tipicamente religioso e que a libertação do povo 
oprimido foi canalizada para a formação de partidos po-
líticos de resistência e luta. Acreditava-se que a iniciação 
eclesial com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
seria bem-sucedida na medida em que o povo se organi-
zasse politicamente. Assim como são inegáveis as contri-
buições que a Igreja sempre prestou para a melhoria das 
condições socioeconômicas das populações em condição 
de pobreza, também são inegáveis as contribuições desse 
movimento, naquele período específico, para profundas 
mudanças sociopolíticas em toda a América Latina.

Reduzir o avanço evangélico a uma decorrência ape-
nas da politização das CEBs naquele período não seria 
justo. Alguns historiadores relatam que o crescimento 
evangélico aconteceu por diversos motivos e que muitas 
igrejas evangélicas receberam financiamento de igrejas 
dos Estados Unidos para promover a chamada “teologia 
da prosperidade”. O crescimento evangélico, segundo es-
tudos, deu-se por uma forte concentração do poder dos 
pastores (facilitando a administração das igrejas), a ges-
tão da nova religião nos modelos de negócios, a eficácia 
proselitista da evangelização pelos meios eletrônicos, a 
formação acelerada de pastores, a militância religiosa dos 
leigos, a continuidade cultural com a religiosidade popu-
lar e a prestação sistemática do serviço mágico-religioso. 
Mas o mundo evangélico é variado e, ao lado do que se 
poderia chamar de igrejas de mercado, há uma realidade 
que responde bem às necessidades da sociedade atual e 
que tem muito a ensinar aos católicos.

Um membro de uma CEB uma vez me disse: “Sabe-
mos que sofremos injustiças, nosso salário é muito bai-
xo, a gente tem de trabalhar muito, muita gente adoece. 
Vamos à missa no domingo e o padre fala sempre dessa 
realidade pesada. Pelo menos na missa, precisamos res-
pirar um ar diferente, algo que nos dê alívio”. De fato, há 
várias práticas pastorais que, apesar de serem característi-
cas da vida católica, nem sempre estão presentes em nos-
sas comunidades hoje em dia: a formação de pequenas 
comunidades de vida e redes de apoio a toda a família; 
o cuidado com a pessoa na sua integralidade; o alimen-
tar contínuo da fé a partir da meditação da Bíblia e seu 
estudo permanente. É importante que as comunidades 
estejam muito próximas de seus membros, disponíveis, 
dispostas a ajudar os necessitados, frequentar suas casas e 
estabelecer relações familiares.

Não há melhor momento do que este do Sínodo uni-
versal convocado pelo Papa Francisco para toda a Igreja 
para rever o modo de estar próximo das pessoas e ajudá-
-las a encontrar a Cristo em sua realidade cotidiana.

Ana Lydia Sawaya é professora da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), fez doutorado em Nutrição na Universidade de Cambridge, no Reino

Unido. Foi pesquisadora visitante do Massachusetts Institute of Tecnology 
(MIT), nos Estados Unidos, e é conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

O que o crescimento 
evangélico no Brasil 
tem a nos ensinar

No dia 16, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer se reuniu com o 
clero atuante na Região Episco-
pal Belém, no Centro Pastoral 
São José, no Belenzinho. 

Primeiro encontro deste 
ano, teve como pauta princi-
pal a Campanha da Fraterni-
dade (CF) 2022, cujo tema é 
“Fraternidade e Educação”, e 

foi apresentada pelo Assistente 
Eclesiástico da CF na Região 
Belém, Padre Reuberson Fer-
reira, MSC. 

Após a apresentação, o Co-
ordenador de Pastoral, Padre 
Marcelo Maróstica, fez uma re-
flexão, exortando os sacerdotes 
a pensarem como é a relação 
das paróquias com os colégios 
católicos e públicos. Percebeu-
-se, então, que a Igreja se encon-
tra distante da Educação, porém 

BELÉM
Arcebispo de São Paulo se reúne com clero

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO 

NA REGIÃO

é importante se aproximar. O 
Cardeal enfatizou que é fun-
damental que a Igreja caminhe 
junto com a Educação, e esti-
mulou o clero a assumir a CF 
nas paróquias e comunidades. 

Outro tema abordado na reu-
nião foi o sínodo arquidiocesano 
de São Paulo e as pré-assem-
bleias paroquiais, atividades que 
o Arcebispo motivou os padres a 
se envolverem, juntamente com 
as paróquias.

No dia 15, na Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes, na Vila 
Hamburguesa, Setor Leopol-
dina, aconteceu a celebração 
eucarística em ação de graças 
pelos três anos de ordenação 
episcopal de Dom José Benedito 
Cardoso, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Lapa.

A missa foi presidida pelo 
próprio Dom José Benedito, que 
teve como concelebrantes o Pa-
dre João Carlos Deschamps de 
Almeida, Vigário-geral Adjunto 
da Região Lapa, e demais pa-
dres atuantes na Região. O mi-

nistério de música contou com 
a participação do Padre Geral-
do Pereira no canto e do Padre 
Eduardo Augusto de Andrade 
ao violão. 

Dom José Benedito, an-
tes da bênção final, lembrou 
a emoção por completar três 
anos de ordenação episcopal, 
por ter vindo de uma cidade 
do interior, Itapetininga (SP), 
para a grande metrópole. Men-
cionou que, no início, foi di-
fícil, mas depois da acolhida 
que recebeu de todo o clero e 
das comunidades paroquiais 
da Região, sentiu-se seguro 
para promover o trabalho de 
evangelização. O homenagea-

do destacou que agora, depois 
de três anos, já conhece todas 
as paróquias e padres, e está a 
par de seus desafios paroquiais, 
tentando ajudar a superá-los. 

“Estou muito feliz na Região 
Lapa e criei um laço fraterno, 
uma nova família, constituída 
pelos padres, diáconos e comu-
nidades”, concluiu Dom José 
Benedito. 

Após o término da missa, o 
Frei Marcus Vinicius Dorrigo 
Leite, OAR, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, con-
vidou Dom José e a todos para 
o almoço de confraternização, 
com direito ao bolo e aos para-
béns a Dom José.

LAPA
Dom José Benedito Cardoso comemora 
3 anos de ordenação episcopal

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO 

NA REGIÃO

Benigno Naveira

Cardeal Scherer celebra missa campal no 
novo terreno da Paróquia São José

No sábado, 19, o Cardeal Odilo Pedro Scherer celebrou a 
missa campal no novo terreno da Paróquia São José, Setor Piri-
tuba, situado na Rua Jurubim, 700. ConcelebraramDom José Be-
nedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, 
o Padre Messias de Moraes Ferreira, Pároco, e o Padre Admário 
Gama Cambrainha, assistidos pelo Diácono Nilo Shinen.

Dom Odilo, na homilia, lembrou que “São José, esposo da 
Bem-Aventurada Virgem Maria, caminhou e trabalhou junto 
com ela. Nós temos em São José um exemplo, um modelo a ser 
imitado pelos pais, um homem que não gritava, ficava em silên-
cio, e seu silêncio falava muito alto”. 

Outras duas paróquias da Região Lapa também celebraram a 
memória litúrgica de seu padroeiro: Paróquia São José, no Jagua-
ré, Setor Butantã, e Paróquia São José Operário, no Jardim Sarah, 
Setor Rio Pequeno. (BN)

Benigno Naveira
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Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir, 
algumas notícias e artigos publica-
dos recentemente.

Francisco visita  
crianças ucranianas  
em hospital de Roma
https://cutt.ly/YSRbMXD

21 de março: um dia para 
pensar a inclusão das pessoas 
com síndrome de Down
https://cutt.ly/0SRm05w

Vigília Canção Nova  
celebrará 15 anos em  
São Paulo em abril
https://cutt.ly/YSRQewY

Reunião virtual tratará  
sobre como integrar o  
Sínodo da sinodalidade  
e a Assembleia Eclesial
https://cutt.ly/uSRQsX1

China impõe dificuldades 
para a realização de 
cerimônias religiosas on-line
https://cutt.ly/PSRQj1h

Páróqia Santa Rosa de Lima Paróquia São João Batista
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A Arquidiocese de São Paulo 
retomou, no dia 13, as atividades 
do caminho sinodal arquidioce-
sano, suspensas em 2020 devido 
à pandemia. Assim como na pri-
meira fase do sínodo, em 2018, 
as atividades recomeçam a par-
tir das paróquias, base da vida  
eclesial.

Até 10 de abril, as paróquias 
promovem a etapa intitulada 
pré-assembleia sinodal, que 
consiste na realização de dois 
encontros ampliados dos con-
selhos paroquiais de pastoral 
(CPPs), com o objetivo de reavi-
var a reflexão realizada nas fases 
anteriores, confrontando-a com 
os novos desafios e experiências 
pastorais surgidas ao longo da 
pandemia.

Essa iniciativa convocada 
pelo Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo Metropolitano, 
tem sido não apenas uma oca-
sião de “reaquecimento” das re-
flexões sinodais, mas uma rica 
oportunidade de motivação dos 
padres e fiéis para a retomada 
das atividades pastorais e o ar-
dor missionário após um longo 
período de restrições impostas 
pela pandemia.

 
EVANGELIZAÇÃO

Na Paróquia São João Batista, 
na Vila Guarani, Região Episco-
pal Ipiranga, a primeira sessão da 
pré-assembleia aconteceu no dia 
13. Seguindo o roteiro proposto 
pela Comissão de Coordenação 
Geral do sínodo, os paroquia-
nos iniciaram a reflexão com um 
momento de oração motivado 
pelo trecho do Evangelho no 
qual Jesus exorta aos discípulos: 
“Quem é que traz uma lâmpada 
para colocá-la debaixo de um 
caixote ou debaixo da cama? Ao 
contrário, não a coloca num can-
deeiro? Assim, tudo o que está 
escondido deverá se tornar ma-
nifesto, e tudo o que está em se-
gredo deverá ser descoberto. Se 
alguém tem ouvidos para ouvir, 
ouça” (Mc 4,21-23).

Em seguida, o grupo reto-
mou os dados do levantamento 
da realidade paroquial e da pes-
quisa de campo feitos em 2018, 
atualizados com informações 
dos últimos dois anos. O secre-
tário do CPP da Paróquia São 
João Batista, Aloísio Furtado 
Meireles, relatou que os paro-
quianos destacaram que, apesar 
dos desafios e limites impostos 
pela pandemia, a comunidade 
usou de criatividade para conti-

Em pré-assembleia, paróquias retomam 
caminho sinodal arquidiocesano

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO 

nuar sua ação evangelizadora, sobretudo 
por meio das mídias digitais. 

“Todos esses desafios criaram uma 
nova realidade, integrando as pastorais e 
movimentos, o que resultou em visibili-
dade e serviço da Paróquia para além do 
bairro (familiares e amigos de paroquia-
nos acompanhando as transmissões em 
outras cidades, estados e até países). Nas 
palavras de um participante: foi ‘uma 
evangelização sem fronteiras’”, afirmou 
Meireles.

Padre Ricardo Antônio Pinto, Páro-
co, sublinhou ao O SÃO PAULO que 
os fiéis acolheram com entusiasmo a 
proposta do processo sinodal, sobretudo 
pelo fato de ele estar em sintonia com o 
caminho proposto pelo Papa Francisco 
para a Igreja em todo o mundo e que, de 
certa forma, tem sido vivenciado pela co-
munidade paroquial em suas atividades.

Meireles completou que o primei-
ro encontro reavivou o engajamento e 
o sentido de pertença dos fiéis à comu-
nidade eclesial, assim como o desejo de 
“caminharem juntos”, em comunhão, 
participação e missão. “Nessa caminha-
da, é importante que as pastorais, movi-
mentos e serviços estejam em unidade, 
todos colaborando com todos; servindo, 
escutando, acolhendo, sendo ‘lâmpadas’ 
no candeeiro e não debaixo da cama. O 
convite e, principalmente, a abertura para 
que as pessoas possam participar mais 
ativamente da vida da paróquia deve ser 
missão de cada liderança”, reforçou.

 
ACOLHER E COMUNICAR

Experiência semelhante tem sido vi-
vida pelos fiéis da Paróquia Santa Rosa 
de Lima, em Perdizes, Região Episcopal 
Sé. Ao se confrontarem com os desafios 
atuais e as reflexões feitas anteriormen-
te, os paroquianos evidenciaram ques-
tões como a evangelização dos jovens e 

a atenção especial às crianças e suas fa-
mílias. A comunicação e o uso eficaz das 
novas mídias também se tornaram uma 
realidade que exige maior atenção da co-
munidade.  

base para que os peritos possam atuali-
zar o relatório geral a ser apresentado na 
assembleia sinodal arquidiocesana, cuja 
reabertura será celebrada no dia 7 de 
maio, na Catedral da Sé.

“A Igreja precisa utilizar mais 
esses meios. Aí estão os jovens. Aí 
eles buscam informação, buscam 
‘influenciadores cristãos’! Isso se-
ria muito proveitoso!”, afirmou o 
Pároco, Cônego Severino Martins, 
ressaltando, ainda, que a pandemia 
também revelou a importância da 
solidariedade para com as pessoas 
mais vulneráveis, os que exigem, 
cada vez mais, a organização do 
serviço da caridade.

 
CONVERSÃO E RENOVAÇÃO

No Jardim Maracanã, Região 
Episcopal Brasilândia, a Paróquia 
Santos Apóstolos também iniciou a 
pré-assembleia sinodal. Durante as 
reflexões da primeira sessão, a co-
munidade manifestou o desejo de 
retomar com maior entusiasmo a 
ação evangelizadora, mas reconhe-
ceu que “a pandemia deixou muitos 
fiéis e agentes de pastoral acomoda-
dos, sem compromisso e responsa-
bilidades com a Igreja e a fé”, como 
observou o Pároco, Padre Jaime 
Izidoro de Sena, salientando que 
os paroquianos têm a consciência 
de que “a retomada da caminhada 
deve passar pela conversão de mui-
tos que estão afastados, renovação 
pastoral na vida da comunidade e 
um trabalho bem elaborado para 
uma missão”.

 Após as duas sessões da pré-
-assembleia sinodal, cada paróquia 
elaborará uma síntese que será en-
caminhada à Secretaria Geral do 
sínodo. Esse material servirá de 
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No sábado, 19, foi inaugurada a nova 
Fachada Norte do Santuário Nacional de 
Aparecida. Nela estão exibidas 24 cenas 
inspiradas no livro do Êxodo, que nar-
ram a história de Moisés, do povo de 
Deus e de seu caminho rumo à liberdade 
para a terra prometida.

Este é o primeiro de quatro mosaicos 
que vão revestir as principais entradas 
do templo de Aparecida. Eles integram 
o projeto Jornada Bíblica, que tem a pro-
posta de transformar o Santuário em 
uma das maiores “Bíblias a céu aberto do 
mundo”. 

Nova fachada do Santuário Nacional 
de Aparecida integra um grande 
projeto de evangelização

MOSAICO GIGANTE QUE 
REVESTE A ENTRADA 
DO LADO NORTE DA 
BASÍLICA TEM CENAS 
INSPIRADAS NO LIVRO 
DO ÊXODO, O “CAMINHO 
PARA A LIBERDADE”, 
E É O PRIMEIRO DOS 
QUATRO QUE VÃO 
COMPOR AS PRINCIPAIS 
ENTRADAS DO TEMPLO 
MARIANO

IRA ROMÃO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Ao O SÃO PAULO, o Padre Eduar-
do Catalfo, Reitor do Santuário, explicou 
que a jornada não se trata apenas de um 
projeto de arte sacra, mas de um projeto 
pastoral. 

“O projeto Jornada Bíblica está in-
serido nessa preocupação pastoral 
dos missionários Redentoristas. Nos-
so grande objetivo, diria o principal, 
é aproximar dos devotos de Nossa 
Senhora a Palavra de Deus, o amor, a 
Sagrada Escritura”, afi rmou o Reitor. 
“É ela [a Palavra] que orienta, de fato, 
a nossa vida, que nos educa na fé, na 
justiça e na sabedoria.” 

O projeto artístico é do padre eslo-
veno Marko Ivan Rupnik, que faz parte 
do Centro de Arte Espiritual Aletti de 
Roma, na Itália, no qual, desde 1995, o 
religioso é Diretor. Com obras nos cinco 
continentes, Padre Rupnik assina mais de 
200 em mosaico, entre as quais a Capela 
Redemptoris Mater, no Vaticano; a facha-
da do Santuário de Lourdes, na França; a 
Basílica de Nossa Senhora de Fátima, em 
Portugal; e a Igreja de São Pio de Pietrel-
cina, em San Giovanni Rotondo, na Itália. 

No Brasil, o sacerdote é responsável 
também pela concepção do mosaico da 
Catedral Madre Maria Mãe de Deus, na 
Diocese de Castanhal (PA). 

O religioso assina ainda o livro “Êxo-
do: Caminho para a libertação”, que 

explica cena a cena da Fachada Norte. 
“Esse livro, talvez, nos impeça de olhar 
a Fachada de modo superfi cial”, disse o 
Administrador e Ecônomo do Santuário, 
Padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, na 
inauguração da ala. 

O PROJETO
Na Jornada Bíblica, iniciada em 2019, 

cada fachada do Santuário receberá um 
tema: a Norte retrata o livro do Êxodo; a 
Sul, cenas da Páscoa de Cristo; a Leste ce-
nas da Criação; e a Oeste, cenas do livro 
do Apocalipse.

Na primeira ala concluída, além do 
Padre Rupnik, participaram da monta-
gem outros 26 mosaicistas de vários paí-
ses ligados ao Centro Aletti e 150 colabo-
radores do Santuário. 

No total, foram aplicados na Fachada 
Norte 4 mil metros quadrados de mo-
saico em pedras. Além do material na-
cional, foram utilizadas pedras de outros 
países como França, Grécia e Afeganis-
tão. As cenas bíblicas do mosaico vieram 
pré-moldadas de Roma.   

“Foram montados 785 metros qua-
drados de andaimes. Ao todo, foram 
utilizados 140 toneladas de materiais – 
mármore, granito e vidro”, contou à re-
portagem Wilma Steagall De Tommaso, 
doutora em Ciências da Religião e Pesqui-
sadora do Laboratório de Política, Com-

portamento e Mídia (Labô) da PUC-SP. 
Wilma, que acompanhou a obra 

do mosaico, comentou como este se 
harmoniza com as artes do interior 
do Santuário, que entre outros artis-
tas sacros contempla obras de Cláudio 
Pastro. “Padre Rupnik coloca nesses 
mosaicos a história sacra, a Bíblia em 
forma de cores, como também fez Pas-
tro. Eles são diferentes na forma de se 
expressar, mas na essência, na menta-
lidade, pensam igual”, disse, reforçando 
que ambos têm como inspiração a Igre-
ja do primeiro milênio. 

“Foi tudo pensado numa integralida-
de, não é uma fragmentação. É uma in-
tegração das artes”, ressalta. “A Fachada 
prepara o peregrino para que adentre a 
Basílica”, complementa. 

Sobre a montagem dos mosaicos ter 
sido iniciada pela Fachada Norte, Padre 
Eduardo contou que isso se deu pelo fato 
de ela ter sido a primeira entrada do San-
tuário construída. 

Disse também que a data da inau-
guração, realizada na Solenidade de São 
José, foi escolhida com muito carinho. 
“Na companhia de São José, Patrono 
Universal da Igreja, e na companhia 
de tantos fi éis que colaboram conosco, 
quisemos celebrar a vida e a alegria de 
quem cresce também no conhecimento 
de Deus.”
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José é vendido por seus irmãos 
(Gn 37,3-34)

Nessa passagem, José é vendido 
por 20 moedas de prata para o Egi-
to pelos próprios irmãos, que esta-
vam movidos pelo ciúme. No mo-
saico, aparecem os negociantes, o 
camelo e a túnica de José, suja de 
sangue de um animal, usada pelos 
irmãos para justificar ao pai o sumi-
ço dele.   

José é acusado e preso 
(Gn 39,1-20; 40,1-23)

Após a mulher de seu patrão, o ge-
neral Putifar, tentar seduzi-lo e não 
conseguir, José é preso no Egito. 
Além de retratar José atrás das gra-
des, a cena mostra o demônio, que, 
em toda a Fachada Norte, aparece 
apenas duas vezes. 

José explica os sonhos do Faraó
(Gn 41,1-36)

Assumindo o papel de porta-voz da 
mensagem de Deus, José elucida 
os sonhos do Faraó. Na cena da 
Fachada, o rei do Egito contempla 
a união do hebreu com o Senhor, 
identificado no mosaico pelo sinal 
da mão divina.

José administrador dos bens  
do Egito (Gn 41,38-57)

Após se tornar porta-voz de Deus, 
José se torna administrador dos 
bens do Egito. No mosaico, o êxito 
do comando de José é evidenciado 
pela fartura do estoque de suprimen-
tos visível atrás do trono egípcio. 

José que se faz reconhecer por 
seus irmãos (Gn 42,1-28; 43,1-

23; 44,1-17; 45,1-28)
Em um cenário de fome alastrada, 
o Egito não foi atingido na época, 
graças ao governo de José. Com 
isso, ele se encontra com os irmãos, 
que haviam sido enviados pelo pai, 
Jacó, em busca de suprimentos. No 
primeiro momento, sem se identifi-
car, José conduz os irmãos e o pai 
ao arrependimento. A cena mostra 
sua revelação ao retirar a insígnia 
egípcia. 

Moisés nas águas (Ex 2,1-10)
A passagem é sobre o período no 
qual Tutmoses ordenou a morte de 
todos os homens primogênitos de 
Israel, exigindo que fossem jogados 
no rio Nilo. Imagem que está retrata-
da no mosaico por meio de mulhe-
res atirando crianças no rio.

Moisés mata o egípcio 
(Ex 2,12-15)

Nessa cena bíblica, Moisés acredita 
ser o único capaz de libertar da es-
cravidão os hebreus. No mosaico, 
sua imagem, com grandes olhos, 
está centralizada, enfatizando sua 
crença de que seria ele o responsá-
vel pela ação libertadora. 

A escravidão hebreia (Ex 1,8-11)
A passagem descreve o trabalho 
forçado imposto aos hebreus pelos 
egípcios. O mosaico traz a imagem 
do pecado presente na escravidão 
dos hebreus. 

Moisés, pastor em Madiã
(Ex 2,15b-22)

No mosaico está retratado Moisés 
como pastor, papel que ele assumiu 
por 40 anos, após fugir do Egito. 

Moisés diante da sarça ardente
(Ex 3,1-22)

Passagem em que Moisés vê no 
deserto uma sarça em chamas que 
não é consumida pelo fogo. No mo-
saico, a Virgem Maria é retratada na 
sarça ardente. Cena que remete à 
tradição da Igreja em que a sarça 
ardente é reconhecida na figura de 
Maria por ela ter acolhido o Espírito 
Santo, o fogo, e não ter sido consu-
mida por Ele. 

A construção da Tenda 
do Encontro (Ex 23, 24, 25, 27)

No mosaico da Fachada, Moisés 
aparece vistoriando a construção 
do véu que divide o templo, o Ta-
bernáculo, que é a representação 
da habitação de Deus na terra. 

O ancião no Trono e o Cordeiro
(Ap 4,2b-8a; 5,6-7)

Cena que está no ponto mais alto in-
terno da Fachada Norte, onde está 
escrito: “Será para vós um memorial 
perpétuo”.

O bezerro de ouro (Ex 32,1-14)
A cena retrata que, ao descer do 
monte com as tábuas da Lei, Moi-
sés se depara com o povo hebreu 
idolatrando um bezerro de ouro. 

A rebelião dos hebreus 
(Ex 5,1-23)

Moisés vai até o Faraó com o irmão 
Aarão pedir a libertação do povo 
hebreu para a celebração da festa 
ao Senhor no deserto. Isso, porém, 
irrita o Faraó, que ordena mais tra-
balho aos hebreus. No mosaico, 
os hebreus aparecem contrariados 
com a situação, demonstrando não 
desejar sair do Egito. 

O maná no deserto (Ex 16,1-31)
Passagem que fala dos 40 anos 
dos hebreus no deserto, após sa-
írem do Egito. O mosaico retrata a 
murmuração dos hebreus contra 
Deus, por saudades da comida e 
dos alimentos, representados em 
uma panela. 

Os prodígios de Moisés 
(Ex 7,1-13) 

Na conversa em que Moisés, junto 
com Aarão, pede ao Faraó a liber-
tação do povo hebreu, o bastão 
do irmão se torna uma serpente. O 
Faraó então ordena que os magos 
também façam surgir serpentes 
em seus bastões. Mas o bastão de 
Aarão engole a serpente do Faraó. 
Prenúncio de Cristo que o rei egíp-
cio ignora. No mosaico, essa atitu-
de do Faraó está retratada por seus 
braços cruzados e seu olhar voltado 
para fora da cena. 
 

As pragas do Egito (Ex 8,1-11; 
12-15; 16-28; 9,1-7; 8-12; 13-35; 

10,1-20; 21-29; 11,1-10) 
Nesse trecho bíblico, a ruína do 
Faraó é iniciada e ele, enfim, per-
cebe que não domina nada. Na 
cena do mosaico, sua imagem está 
centralizada sobre um trono que  
desmorona. 

 A Páscoa hebraica (Ex 12,3-42)
Em busca de atender o pedido do 
Senhor, Moisés passa de família em 
família para convencê-las a fazer uma 
ceia. No mosaico, Moisés é retratado 
marcando a soleira de uma porta com 
sangue e o anjo exterminador apare-
ce inclinando-se diante da porta, pois 
viu o sangue do Cordeiro. 

A travessia do Mar Vermelho
(Ex 14,1-30)

Passagem que representa o nasci-
mento do povo novo após o encontro 
com Deus e a saída do Egito. A cena 
do mosaico traz o Mar Vermelho e a 
mão de Moisés com seu bastão, indi-
cando o futuro que está por vir. 

A água da rocha em Massa
e Meriba (Ex 17,1-7)

Passagem em que Moisés duvida e 
peca contra Deus. O demônio apa-
rece no mosaico tentando o povo. 

Moisés recebe as tábuas da Lei 
(Ex 20,1-17)

No mosaico, Moisés recebe das 
mãos de Deus, claramente maiores 
que as dele, as duas tábuas da Lei 
como se acolhesse um dom. 

Moisés vê a glória de Deus 
(Ex 33,12-23)

Nessa passagem, ao pedir que o 
Senhor intervenha pelo povo, Moi-
sés recebe a mão de Deus em  
sua face. 

Batismo do Senhor 
e martírio de Santo Estêvão 

(Mt 3,13-17; At 7,54-60)
Há duas cenas aqui. À direita, o Batis-
mo de Cristo; e, à esquerda, o martírio 
de Santo Estêvão, o primeiro mártir. 

(Com informações do Portal A12)

Cenas do mosaico 
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Desde a quinta-feira, 17, um decreto 
estadual desobriga o uso de máscaras em 
ambientes abertos e fechados no estado 
de São Paulo, à exceção dos transportes 
públicos e unidades médico-hospitalares, 
onde a utilização permanece obrigatória. 

A decisão, de acordo com o governa-
dor João Doria Júnior, está baseada em 
análises técnicas do Comitê Científico do 
Coronavírus de São Paulo. Os especia-
listas levaram em consideração o índice 
de vacinação com duas doses no estado, 
acima de 90%, e a melhora nos indica-
dores epidemiológicos – com quedas no 
número de casos, internações e óbitos 

O programa Observando os Rios, 
mantido pela ONG SOS Mata Atlântica, 
divulgou na terça-feira, 22, a mais recente 
edição da pesquisa “O Retrato da Quali-
dade da Água nas Bacias Hidrográficas da 
Mata Atlântica”, na qual é apontado que 
apenas 6,8% dos rios da Mata Atlântica do 
País apresentam água de boa qualidade. 

Os pesquisadores não encontraram 
corpos d’água com qualidade ótima. Mais 
de 20% dos pontos de rios analisados 
apresentam qualidade de água ruim ou 

péssima, ou seja, sem condições para usos 
na agricultura, na indústria ou para abas-
tecimento humano, enquanto em 72,6% 
dos casos as amostras podem ser conside-
radas regulares.

Os indicadores foram obtidos entre ja-
neiro e dezembro de 2021 por 106 grupos 
voluntários de monitoramento. Foram 
realizadas 615 análises em 146 pontos 
de coleta de 90 rios e corpos d’água de 65 
municípios em 16 estados que compõem 
o bioma Mata Atlântica.

“Os resultados de 2021 nos mostram 
que continuamos numa situação de alerta 
em relação à água, aos nossos rios, já que 
menos da metade da população brasilei-
ra tem acesso ao serviço de esgotamento 
sanitário. E os rios vão nos contar o que 
está acontecendo”, disse o coordenador do 
programa Observando os Rios, Gustavo 
Veronesi, em entrevista à Agência Brasil. 

A SOS Mata Atlântica destacou como 
um dos registros positivos o que se veri-
ficou no Lago do Ibirapuera, na capital 

paulista, onde a água passou de regular 
para boa, com relatos de aparecimen-
to de peixes em sua foz. Outra evolução 
ocorreu no Tietê, em Santana de Parnaí-
ba (SP), que sempre recebeu muita carga 
de esgoto e lixo da região metropolitana 
e vinha com qualidade péssima ou ruim 
ao longo do tempo. No entanto, este ano 
melhorou para qualidade regular, o que 
significa, segundo Veronesi, que as obras 
de saneamento estão fazendo efeito. (DG)

Fonte: Agência Brasil

Menos de 7% dos rios da Mata Atlântica apresentam água de boa qualidade

Terminam na quinta-feira, 24, as reuniões on-line 
promovidas pelo Conselho Permanente da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Grupo de 
Assessores (GA) sobre temas diversos, como a realiza-
ção da etapa virtual da 59ª Assembleia Geral da CNBB, 

entre 25 e 29 de abril; o ano eleitoral no Brasil; os 15 
anos da Conferência de Aparecida (SP) e os 70 anos da 
CNBB.

Participam das reuniões os membros da Presidên-
cia da CNBB e os presidentes dos Conselhos Episcopais 

Pastorais (Consep), bem como os que presidem os 19 
Conselhos Episcopais Regionais.

Notícias e comunicados referentes às reuniões po-
dem ser lidos em https://www.cnbb.org.br. (DG)

Fonte: CNBB

Conselho Permanente da CNBB discute assuntos sobre a Igreja e a sociedade

Máscaras continuam a ser obrigatórias
em algumas dioceses e universidades em SP

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

–, após 14 dias do feriado de carnaval. 
Algumas instituições, porém, têm 

optado por manter a obrigatoriedade em 
ambientes fechados, como é caso das três 
universidades públicas estaduais – USP, 

Unicamp e Unesp –, sendo que nes-
ta última a obrigatoriedade do uso das 
máscaras também vale para ambientes 
externos. 

Também a Arquidiocese de São Paulo, 

em nota no dia 17, informou que continua 
a recomendar que, “nos ambientes inter-
nos das igrejas e organizações eclesiais, 
seja mantido o uso das máscaras, sobretu-
do para não colocar em risco a saúde das 
pessoas idosas, com comorbidades ou as 
que ainda não estão com a vacinação com-
pleta contra a COVID-19”, e pediu que 
todos mantenham cuidados preventivos, 
como a higienização das mãos e a limpeza 
e ventilação dos ambientes. 

Outras dioceses paulistas mantêm 
a recomendação aos fiéis de que conti-
nuem a usar máscaras no interior dos 
templos, como é o caso das Arquidio-
ceses de Botucatu e Ribeirão Preto e da 
Diocese de Santo André.  
Fontes: Agência Brasil, ACI Digital e Arquidiocese de São Paulo

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A Maria Cândida, de Guarulhos (SP), 
tem a seguinte dúvida: “O evangelista Lu-
cas viveu no tempo de Jesus e seu Evange-
lho foi escrito nesta época ou ele foi evange-
lizado e o seu Evangelho foi escrito d.C.?”

Maria Cândida, Lucas não conheceu 
Jesus. Conheceu São Paulo, que o cita três 

vezes em suas cartas. Em sua prisão domi-
ciliar, Paulo o chama de “colaborador”, de 
“o médico amado” e em outra passagem 
afirma que só Lucas estava com ele.

Uma antiga tradição atribui a Lucas 
uma pintura de Maria com o menino Je-
sus ao colo.

Ele foi um grande historiador 
que entrevista os apóstolos, teste-
munhas que conviveram com Cristo 

e com outros evangelistas.
Lucas tinha uma boa formação intelec-

tual. Quem lê o livro dos Atos dos Apósto-
los com atenção vai notar que Lucas, em 
certos momentos, descrevendo as viagens 
de Paulo, em vez de contar a história na 
terceira pessoa, usa a segunda, o pronome 
“nós”, o que sugere que ele estava fazendo 
parte da viagem. 

Uma outra observação importante é 

que ele é o único evangelista que narra a 
infância de Jesus, do nascimento aos 12 
anos. É muito bonito também ver que 
Lucas mostra o Espírito Santo em ação 
no seu Evangelho, conduzindo Jesus e nos 
Atos dos Apóstolos inaugurando a Igreja.

Deixo a você, minha irmã, a tarefa de 
aprofundar mais ainda a vida deste líder 
da Igreja.

Deus abençoe você, viu?

Você Pergunta
O evangelista Lucas conviveu com Jesus?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Em meio ao medo e às incertezas da 
guerra ou das ameaças constantes feitas 
por grupos extremistas, famílias se veem 
obrigadas a deixar suas casas para garan-
tir a própria sobrevivência. No mundo, 
essa realidade foi vivida por 82,4 milhões 
de deslocados internos e refugiados 
em 2020, segundo o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para Refugiados  
(ACNUR), e agora é vista com a invasão 
das tropas russas à Ucrânia, que já levou 
mais de 3,5 milhões de ucranianos a fu-
girem do país natal. 

Há pouco mais de 2 mil anos, tam-
bém a Sagrada Família precisou deixar 
o seu lar para fugir da perseguição de 
Herodes. Avisado em sonho pelo Anjo 
do Senhor, José fugiu para o Egito com 
Maria e o Menino Jesus (cf. Mt 2,13-15). 
Após a morte de Herodes, o Anjo falou 
ao Pai adotivo de Jesus que regressas-
se primeiro a Israel e, depois, em outro 
sonho, recomendou que a família fosse 
a Nazaré para manter o menino a salvo.

Tanto naquela época quanto agora, o 
ódio tenta se sobrepor à paz. “Estes não 
são tempos fáceis, sabemos disso. Tam-
bém não foram fáceis para José. Mas, ele 
confiou em Deus, confiou plenamente 
Nele e ofereceu todas as suas capacida-
des, seus talentos e habilidades para ser-
vi-lo. E Deus, por sua vez, confiou em 
José e lhe deu sua graça para cumprir a 
difícil missão que lhe foi confiada”, lem-
brou o Papa Francisco, na quinta-feira, 
17, em audiência com membros da Or-
dem dos Agostinianos Recoletos, que 
tem São José como protetor.

NOVAS SÚPLICAS
Desde maio de 2021, a Ladainha em 

honra a São José, piedade popular apro-
vada pela Santa Sé em 1909, tem mais 
sete invocações, quatro das quais men-
cionadas pelo Papa Francisco na carta 
apostólica Patris corde, publicada em de-
zembro de 2020, no 150o aniversário da 
declaração do Esposo da Virgem Maria 
como Padroeiro Universal da Igreja.

Agora, os fiéis já podem pedir a São 
José que interceda a Deus para o “ampa-
ro nas dificuldades”, bem como a ele re-

São José: o Patrono dos exilados, 
dos aflitos e dos pobres

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

correr como “Patrono dos exilados, dos 
aflitos e dos pobres”. 

“Todos podem encontrar em São 
José – o homem que passa despercebido, 
o homem da presença cotidiana discreta 
e escondida – um intercessor, um ampa-
ro e uma guia nos momentos de dificul-
dade”, escreveu Francisco, na Patris cor-
de. Em outro trecho, o Pontífice aponta 
que “todo necessitado, pobre, atribulado, 
moribundo, forasteiro, recluso, doen-
te são ‘o Menino’ que José continua a 
guardar. Por isso mesmo, São José é in-
vocado como protetor dos miseráveis, 
necessitados, exilados, aflitos, pobres,  
moribundos”. 

FÉ, ESPERANÇA E CORAGEM 
Na audiência geral de 29 de dezem-

bro do ano passado, o Papa ressaltou que 
São José foi “um migrante perseguido 
e corajoso” e lembrou que “a família de 
Nazaré sofreu tal humilhação e experi-
mentou em primeira pessoa a precarie-
dade, o medo e a dor de ter que deixar a 
sua terra”. 

“Podemos imaginar as peripécias 
que [São José] teve de enfrentar durante 
a longa e perigosa viagem, e as dificul-
dades que enfrentou durante a perma-
nência num país estrangeiro, com outra 
língua: inúmeras dificuldades! A sua co-
ragem sobressai também na hora do re-
gresso quando, tranquilizado pelo Anjo, 
supera os seus compreensíveis receios, 

estabelecendo-se com Maria e Jesus em 
Nazaré (cf. Mt 2,19-23)”, prossegue o 
Pontífice.

A fuga da Sagrada Família para o 
Egito é relatada no Evangelho segundo 
Mateus (2,13-23), mas não há detalhes 
sobre as dificuldades enfrentadas ao lon-
go dos mais de 400km. Entretanto, um 
escritor polonês contemporâneo, Jan 
Dobraczynski, ilustra no livro-romance 
“A sombra do Pai – História de José de 
Nazaré”, editora Cultor de Livros, como 
isso se teria dado. 

Dobraczynski narra que, após ser 
avisado pelo Anjo do Senhor, José to-
mou Maria (na obra mencionada como 
Miriam) e o menino e partiram com um 
pouco de roupa, comida e algumas fer-
ramentas de carpinteiro. “José ia adiante 
com o menino nos braços. O asno se-
guia atrás, puxado por Miriam. Agora o 
barranco era muito estreito. Parecia um 
túnel por onde corria um rio de pedras. 
Não havia trilha. José descia por ali, con-
vencido de que voltaria a encontrá-la 
mais abaixo. Os pés afundavam na areia 
grossa. O asno afundava muito mais. 
Tentando retirar a pata presa entre as pe-
dras, o animal caiu” (p. 244). 

O livro também ilustra como a Sagra-
da Família se acomodou sob condições 
precárias ao longo do caminho e retra-
ta os esforços de José: “Extremamente 
preocupado por ter de deixar Miriam e 
Jesus sozinhos num local deserto, José 

dirigiu-se ao povoado próximo para 
adquirir provisões. Na caverna estreita 
onde se ocultavam, José arrancou um 
elo do colar presenteado por Baltasar 
[um dos três reis magos] e, golpeando-o, 
converte-o em lâminas. Tinha a intenção 
de pagar as provisões com essas lâminas. 
Não tinha dinheiro” (p. 254).

Há menções, ainda, sobre a angústia 
de José ao saber que Herodes matara to-
dos os meninos de Belém e que as tropas 
continuavam a procurar pelo Menino 
Jesus. Também é apresentada a tensão 
de quem foge sabendo que está sendo 
perseguido – “Quando se aproximava de 
uma esquina, José parava e, com precau-
ção, mostrava primeiro a cabeça. Quan-
do não via nenhum movimento na rua, 
prosseguia o caminho” (p. 268) –, mas 
que confia nos desígnios de Deus – “Eu 
também creio que estará sempre conos-
co. Mas cada instante traz novos perigos. 
É preciso tomar decisões...” (p. 271). Após 
muitas dificuldades, “chegaram ao Egito 
por meio de uma esgotante caminhada 
pelo deserto, durante a qual muitas vezes 
pensaram que jamais iriam chegar (...) 
Quando entraram no Egito eram pobres, 
carentes de todo o recurso” (p. 282 – 283). 
Com o tempo, reconstruíram a vida, tra-
balhando e mantendo uma postura de 
oração. Anos depois, regressaram à terra 
de origem, para que o Menino fosse man-
tido a salvo daqueles que o perseguiam e 
pudesse cumprir sua missão.

ORAÇÃO
A São José todos podem recorrer, 

incluindo os exilados, aflitos e po-
bres. Eis a oração recitada pelo Papa 
Francisco na audiência de 29 de de-
zembro de 2021:

São José,
vós que experimentastes o 
sofrimento de quem deve fugir
vós que fostes obrigado a fugir 
para salvar a vida dos entes 
mais queridos,
amparai todos aqueles que 
fogem por causa da guerra, do 
ódio e da fome.
Ajudai-os nas suas dificuldades,
fortalecei-os na esperança 
e fazei com que encontrem 
acolhimento e solidariedade.
Guiai os seus passos e abri o 
coração de quantos os podem 
ajudar. 
Amém!

Sebasti Zuar/Cathopic
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Poderia ser apenas “mais 
uma aula” sobre comunicação 
para jovens calouros de uma 
faculdade em São Paulo, mas, 
para a professora Cecília Canal-
le, aula alguma deve ser “apenas 
mais uma”. Em sala, ela busca 
apresentar quem é o homem, o 
que deseja e o que abrange o agir 
comunicativo. Na aula em ques-
tão, ela uniu fotografia e música. 

“Montei uma apresentação 
no Power Point com fotos ma-
ravilhosas do Sebastião Salgado, 
tendo ao fundo uma trilha espe-
tacular do Piazzolla [músico ar-
gentino]. O coração do homem 
tem uma bússola para o belo. 
Hoje, é fácil que ele se feche para 
o discurso sobre o belo, mas não 
se fecha tão facilmente diante 
da experiência do belo. Quan-
do terminei de mostrar essa 
apresentação, fui – com muita 
simplicidade – perguntando 
aos alunos do que haviam gos-
tado, o que os havia impactado 
e por quê. As respostas foram 
surgindo à revelia de suas ide-
ologias por causa da tal bússola 
que todo ser humano tem em 
direção ao que é bom, belo e 
verdadeiro. Isso vai recuperan-
do a memória de quem são e 
para quê foram feitos: para uma 
beleza maior do que pensavam”, 
comentou à reportagem.

A experiência concreta da 
doutora em Educação pela USP, 
com quase 40 anos de docên-
cia, concretiza algo apresentado 
pela Campanha da Fraternidade 
deste ano: a Educação pode ser 
enriquecida quando se abre ao 
sentido do belo, do verdadeiro e 
do bom, superando, assim, uma 
visão reducionista do ser huma-
no (cf. CF 2022, no 213). 

DIMENSÕES 
ENTRELAÇADAS

Bom, belo e verdadeiro es-
tão entrelaçados na formação 
integral do ser humano. O Cate-
cismo da Igreja Católica aponta 
que  “a prática do bem é acom-
panhada de um prazer espiritual 
gratuito e da beleza moral. Da 
mesma forma, a verdade implica 
a alegria e o esplendor da beleza 
espiritual. A verdade é bela em si 
mesma” (CIC, 2500). E a beleza 
não deve ser entendida apenas 
como algo estético ou aquilo 
que se possa ver ou ouvir, pois 
“há também belas ações e belos 
comportamentos, reconhecidos 

CF 2022 – Fraternidade e Educação

Educar para a plenitude de vida envolve o 
contato com o bom, o belo e o verdadeiro

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

pela inteligência e pelo coração, capazes 
de contagiar e encantar as pessoas” (CF 
2022, no 210).

Falando a estudantes e professores 
de escolas italianas, em maio de 2014, 
o Papa Francisco ressaltou que a escola 
deve sempre ser o lugar para a abertura às 
diferentes dimensões da realidade, o que 
envolve educar “para o verdadeiro, para 
o bem e para o belo. Os três caminham 
juntos. A educação não pode ser neutra: 
ou é positiva ou é negativa; ou enriquece 
ou empobrece; ou faz crescer a pessoa ou 
a deprime, pode até corrompê-la”, disse, 
ressaltando ainda que os três elementos 
“fazem-nos crescer e ajudam-nos a amar 
a vida, até quando estamos mal, até no 
meio de problemas. A verdadeira educa-
ção faz-nos amar a vida, e abre-nos para 
a plenitude da vida!”.

NO COTIDIANO DA ESCOLA
Também para Gislene Naxara, direto-

ra pedagógica do Colégio Salesiano San-
ta Teresinha e do Liceu Coração de Jesus, 
ambos na capital paulista e que fazem 
parte da rede salesiana de escolas, tra-
balhar com os estudantes as dimensões 
do bom, do belo e do verdadeiro deve re-
meter à valorização da vida, não apenas 
em uma perspectiva transcendente, mas 
também com práticas concretas. 

Gislene lembra que nas escolas sa-
lesianas um dos caminhos para tal é o 
trabalho sobre o projeto de vida dos es-
tudantes do ensino médio, pelo qual eles 
refletem sobre o próprio existir, onde es-
tão e onde querem chegar no futuro – o 
que não se limita à escolha de uma pro-
fissão – e como as atitudes individuais 
incidem nas demais pessoas. 

Com estudantes do 9o ano do ensi-
no fundamental e do 1o ano do ensino 
médio têm sido montadas frentes de 
trabalhos no contraturno escolar para 

pensar projetos pedagógicos, culturais, 
integradores, sustentáveis e campanhas 
solidárias, estas últimas com grande 
adesão dos alunos: “Agora na Páscoa, 
por exemplo, temos a campanha da do-
ação do chocolate. E aqui concretamen-
te digo que há o trabalho com o belo, o 
verdadeiro e o bom, pois vemos o envol-
vimento dos estudantes, pensando em 
como contagiar os demais alunos nesse 
projeto e fazê-los conhecer mais sobre 
quem vai receber as doações, ou seja, é 
um olhar para o outro”, exemplificou.

A diretora pedagógica lembrou, ain-
da, que a estética e o cuidado com a esco-
la também são outra preocupação nesta 
educação integral, com salas voltadas 
para o pátio e que permitam visualizar 
todo o ambiente, além de os espaços es-
tarem sempre limpos e organizados. 

PARA ALÉM DOS MUROS
Conforme o texto-base da Campa-

nha da Fraternidade, “educar é também 
ajudar as consciências a abrirem-se para 
a beleza do conjunto dos seres do uni-
verso, em sua multifacetada variedade 
e contínua inter-relação. O ser humano 
não é uma ilha, mas encontra a sua ver-
dade, bondade e beleza na justa relação 
com a natureza, com os outros seres hu-
manos e com a Fonte criadora de todas 
as coisas” (CF 2022, no 215).

Gislene Naxara assegurou que 
quando há atividades externas, como as 
saídas culturais – uma ocorrerá em bre-
ve com os estudantes do ensino médio 
pelo centro de São Paulo –, os alunos 
conseguem, com a mediação do profes-
sor, ir além do saber teórico a partir do 
contato com aspectos da natureza, das 
artes e da dinâmica da vida: “Quando 
se ultrapassa os muros da escola e se vai 
para a parte procedimental, atitudinal, 
isso enriquece e fortalece a aprendiza-

gem, por meio do uso de todos os sen-
tidos. Também se desperta no aluno o 
desejo de saber mais sobre determina-
do assunto”.

COM OS OLHOS VOLTADOS 
PARA A FONTE DA PLENITUDE

De acordo com a professora Cecília 
Canalle, quando o estudante tem a opor-
tunidade de confrontar o conteúdo apre-
sentado em um texto com sua realidade 
concreta, ele se torna protagonista do 
agir educativo e pode perceber a gran-
deza da Criação. “Qualquer conteúdo 
fala de Deus, fala da Criação, sem que se 
precise explicitar nada. Pode levar a um 
maravilhamento, a um olhar para a rea-
lidade e a perceber que ela é grandiosa.” 

Também a esse respeito, o Catecis-
mo da Igreja Católica aponta que “as 
múltiplas perfeições das criaturas (a sua 
verdade, a sua bondade, a sua beleza) re-
fletem, pois, a perfeição infinita de Deus. 
Daí que possamos falar de Deus a partir 
das perfeições das suas criaturas: porque 
a grandeza e a beleza das criaturas con-
duzem, por analogia, à contemplação do 
seu Autor” (CIC, 41). 

Nas escolas salesianas – que são con-
fessionais católicas –, recorrentemente 
os estudantes refletem sobre a ação de 
Deus no cotidiano: “Nos momentos do 
‘Bom-Dia’ ou do ‘Boa-Tarde’, temos uma 
mensagem e uma oração. Nem todos os 
alunos são cristãos, mas eles participam. 
Dias atrás, conversei com os estudantes 
do fundamental II e do ensino médio do 
Liceu sobre o mandamento ‘Amar a Deus 
sobre todas as coisas’. Refletimos que Ele 
está presente em cada um de nós, ou seja, 
presente em mim e, também, no outro. 
No ambiente escolar, Ele está no exem-
plo dos educadores, nas suas propostas, 
enfim, em como as pessoas enxergam 
Deus nas outras”, concluiu Gislene.

Colégio Salesiano Santa Teresinha

Estudantes de colégio salesiano durante aula de música. CF 2022 lembra que a Educação é enriquecida ao abrir-se ao belo, bom e verdadeiro
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ção é para não acender as luzes como uma 
medida de segurança.”

No local acontecem as refeições, dis-
tribuição de medicamentos e, diariamen-
te, a missa é celebrada. “A Eucaristia nos 
sustenta neste momento devastador. É 
Cristo presente no meio de nós”, afirmou 
o Padre, que, por meio das redes sociais, 
transmite a missa. “É uma forma de tran-
quilizar, também, meus familiares que re-
zam comigo pedindo pela paz.”

Durante a entrevista, o Sacerdote afir-
mou: “Já não me assusta o barulho das 
bombas”. Ele reforçou que é difícil com-
preender a brutalidade humana: “As cenas 
da guerra impactam demais, um tanque 
explodindo prédios e matando tantos 
inocentes”.

“Muitas pessoas me perguntam onde 
está Deus, por que Ele permite tudo isso? 
Deus está aqui. Está nas pessoas. Deus 
se faz presente, mesmo neste cenário de 
guerra, Ele emana seu amor sem limites, 
se revela Amor”, finalizou.

 
AÇÃO SOLIDÁRIA

A Polônia é um dos principais polos de 
acolhida dos ucranianos neste momento 
de guerra. O movimento eclesial Aliança 
de Misericórdia na Polônia está acolhen-
do os refugiados, oferecendo abrigo, ali-
mentação e atenção às suas necessidades.

Recentemente, os fundadores Padre 
João Henrique Porcu e Padre Antonello 
Cadeddu estiveram em missão na Polô-
nia. Na estada em terras polonesas, os 

A solidariedade que abraça 
em tempos de guerra
CARITAS POLONESA E 
UCRANIANA, ALIANÇA 
DE MISERICÓRDIA, 
SACERDOTES E 
RELIGIOSAS SE 
MOBILIZAM EM AÇÕES 
CONCRETAS A SERVIÇO 
DOS IRMÃOS QUE 
SOFREM

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Há quase um mês, o mundo acompa-
nha as notícias sobre a invasão da Rússia à 
Ucrânia – uma guerra que vem causando 
uma série de destruições, mortes e, sobre-
tudo, uma avalanche de refugiados. 

Segundo dados do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para Refugiados  
(ACNUR), mais de 3,5 milhões de pesso-
as já fugiram da Ucrânia, e esse número 
poderá aumentar se a guerra continuar. 

Em meio ao cenário de bombardeios 
e saída em massa da população, o mundo 
acompanha as várias mobilizações de so-
lidariedade para acolher e garantir a dig-
nidade de quem precisa partir deixando 
tudo para trás.

 
FICAR JUNTO A ESSE POVO

Padre Lucas Perozzi Jorge, 36, é 
brasileiro, natural de Álvares Machado 
(SP), pertence ao caminho neocatecu-
menal e é vigário da Igreja da Dormição 
da Santíssima Virgem Maria, em Kiev, 
capital da Ucrânia. O Sacerdote, que re-
side no País desde 2003, decidiu ficar ao 
lado do povo.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, Pa-
dre Lucas contou que, não obstante a Rús-
sia ter começado a bombardear a cidade, 
em meio ao som dos mísseis, das sirenes, 
sua decisão de ficar veio do coração e da 
oração.

“A decisão já foi tomada desde o início. 
Eu poderia até escapar da guerra, mas a 
minha cruz, a minha consciência não me 
deixaria em paz. Sou Sacerdote e, como 
Cristo, estou para servir e testemunhar 
sua Palavra neste lugar. É uma grande res-
ponsabilidade não somente porque sou 
Padre, mas por ser cristão”, disse à repor-
tagem, reafirmando o desejo de cumprir 
sua vocação.

Na Paróquia, o Sacerdote acolhe, no 
momento, 30 famílias, entre membros da 
comunidade e paroquianos.

O Padre explicou que as pessoas que 
estão ali abrigadas não conseguiram lugar 
em bunkers, que são os espaços subter-
râneos antibombas. A Paróquia tem três 
andares, um deles um pouco abaixo do 
nível da rua e coberto com uma estrutura 
de metal, com capacidade de abrigar com 
certa segurança.

“Neste local, estamos protegidos, pre-
cisamos estar sempre com as luzes apaga-
das, pois com elas acesas ficamos muito 
expostos aos inimigos. Por isso, a orienta-

sacerdotes e os missionários foram até 
a estação de trem de Poznań, por onde 
têm chegado os ucranianos, e viram de 
perto a realidade e prestaram ajuda e so-
lidariedade.

“É uma situação desoladora, mas não 
podemos perder a esperança, pelo con-
trário: é hora de intensificarmos as nossas 
orações, clamando a Divina Misericórdia 
do Senhor pelo povo ucraniano que tan-
to tem sofrido com a guerra em seu país”, 
disse Padre João Henrique.

Marcelo Francisco Chagas, 23, é brasi-
leiro e membro do movimento eclesial na 
Polônia. O jovem destacou que a Aliança 
de Misericórdia está atuando ativamente 
em uma arena em Poznań, onde são fei-
tos os primeiros atendimentos, “acolhida, 
mobilização para garantir alimentação, 
remédios aos que chegam, e, também, a 
busca por apartamentos ou famílias em 
que estes serão acolhidos”.

Entre as ações, em Varsóvia há o aco-
lhimento às famílias que são encaminha-
das para os albergues, hotéis dispostos a 
acolher o povo que chega. Em Toruń há 
campanhas de arrecadações. “A nossa ex-
periência de Aliança está para além de ir 
ao encontro nas ruas. Abrimos as portas 
das nossas casas para poder acolher os 
refugiados. Por exemplo, estão acolhidos 
na comunidade de Poznań uma criança e 
seus pais”. 

Chagas contou à reportagem o tes-
temunho de uma criança ucraniana. 
“Fiquei impressionado com o relato: ao 

sair da Ucrânia, a criança trouxe consi-
go, guardado em seu bolso, um pouco 
da terra do seu país. O quanto esse gesto 
representa para ela, tão pequena e ao mes-
mo tempo ciente das consequências desta 
guerra”, afirmou.

 
SOLIDARIEDADE 

A Caritas da Polônia, a Igreja local e  a 
Caritas da Ucrânia garantiram um lar se-
guro na Polônia a 650 menores, incluindo 
órfãos e crianças com deficiências diver-
sas. O local é amplo e pode acolher até 
duas mil crianças.

A Caritas está prestando assistên-
cia permanente na fronteira polonesa-
-ucraniana, em pontos de ajuda e nas 
Tendas da Esperança, onde os refugia-
dos recebem alimentos, bebidas quen-
tes, garrafas térmicas, cobertores e sa-
cos de dormir.

Na Arquidiocese de Przemyśl, os vo-
luntários entregam 30 mil sanduíches 
diariamente. Já na estação ferroviária de 
Przemyśl, a Caritas criou um espaço de-
dicado somente a mulheres com filhos.

Os voluntários e a entidade viabilizam 
o transporte humanitário para a Ucrânia, 
com suprimentos de alimentos, água, re-
médios, itens de primeiros socorros, rou-
pas e outros produtos. Já foram 150 cami-
nhões enviados.

Doações podem ser feitas no site da 
Caritas da Polônia, acessível pelo link a 
seguir:  https://cutt.ly/VSW7Hh8.

(Com informações de Vatican News)

A vida religiosa consagrada na Ucrâ-
nia e na Polônia está atuando ativamente 
na ajuda aos refugiados. 

Estima-se que existam quase 150 con-
gregações religiosas ativas nos dois países. 
As 498 casas religiosas na Polônia e as 76 
na Ucrânia estão oferecendo estada em 
seus conventos. Até o início desta sema-
na, mais de 3 mil crianças, 2.420 famílias 
e quase 3 mil adultos encontraram abrigo. 

Em 64 estruturas, 600 lugares foram reser-
vados para órfãos, e, em outras 420 insta-
lações, existem cerca de 3 mil lugares para 
mães com filhos.

As religiosas estão à frente na prepara-
ção e distribuição de refeições, alimentos, 
produtos de higiene, roupas e cobertores. 
Ajudam no transporte de pessoas das zonas 
de guerra, atuam como mediadoras na pro-
cura de emprego na Polônia, abrem postos 

de trabalho adicionais nas instalações que 
gerem, ajudam as crianças ucranianas a 
se integrarem nas escolas polonesas, ser-
vem como tradutoras de língua ucrania-
na e elas próprias organizam aulas para as 
crianças e as mães que chegam da Ucrânia. 

As freiras têm oferecido, ainda, ajuda 
espiritual, psicológica e médica aos refu-
giados de guerra. (RW)

(Com informações de Vatican News)

Conventos acolhem refugiados

Padre João Henrique, da Aliança, na Polônia Padre Lucas Perozzi Jorge, brasileiro, optou por não deixar o País e acolhe pessoas em Kiev

Arquivo pessoalAliança de Misericórdia na Polônia
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Mais de 3,5 milhões de pessoas foram 
forçadas a fugir da Ucrânia após a invasão 
russa ao país em 24 de fevereiro, levando a 
Organização das Nações Unidas (ONU) a 
declarar o êxodo em massa a maior crise 
de refugiados da Europa desde o fim da 2ª 
Guerra Mundial.

A maioria dos ucranianos fugiu para 
o oeste, em busca das nações vizinhas 
– principalmente a Polônia –, onde en-
contraram refúgio dos bombardeios, dos 
combates e da destruição.

Na Polônia, os refugiados têm sido 
assistidos principalmente por grupos ca-
tólicos, paróquias individuais e cidadãos 
comuns, dispostos a ajudar ativamente os 
deslocados.

“Considero meu dever humano ajudar 
nossos vizinhos. Eles simplesmente pre-
cisam de apoio. Eles deixaram para trás 
tudo o que tinham, toda a sua vida está 
contida em uma mala”, disse Dorota Piers-
cieniewska, uma moradora de 50 anos de 
Zabki, um subúrbio de Varsóvia.

ACOLHIDA
Até agora, a Polônia aceitou mais de 

2,2 milhões de refugiados da Ucrânia. So-
mente Varsóvia recebeu 200 mil refugia-
dos – cerca de 10% de sua população atual 
–, em menos de duas semanas. Outros 
países com grande número de refugiados 
incluem Romênia, Eslováquia, Hungria e 
Moldávia.

Felipe Van Braak, um dos líderes dos 
profissionais médicos da equipe de emer-
gência da organização humanitária Médi-
cos sem Fronteiras que está trabalhando 
na fronteira da Polônia com a Ucrânia, 
descreve a atual situação na área.

“O apoio concreto das autoridades e 
do povo polonês tem sido impressionan-
te. Inicialmente, nada estava centralizado, 
eram apenas pessoas agindo por conta 
própria para ajudar no que pudessem. Eu 
nunca havia visto mobilização espontânea 
em tal escala antes. Tem sido realmente 
comovente testemunhar tudo isso. Em 
uma passagem de fronteira na semana 
passada, vi centenas de pessoas ao aguar-

Grã-Bretanha

A emenda nº 170 à Lei de Saúde e 
Assistência Social, se aprovada, teria 
forçado o governo britânico a intro-
duzir uma legislação sobre suicídio 
assistido em um futuro próximo. En-
tretanto, os membros da Câmara dos 
Lordes a segunda câmara política da 

Grã-Bretanha, rejeitaram a emenda, 
por um placar de 179 votos a favor e 
145 contra.

A derrota da emenda representa a 12ª 
vez em 25 anos que o parlamento britâ-
nico rejeitou uma tentativa de legalizar o 
suicídio assistido, que é punível sob a Lei 

do Suicídio, de 1961, com até 14 anos de 
prisão.

Danny Kruger, presidente de um 
grupo de parlamentares favorável à ma-
nutenção da vida até a morte natural e 
que, portanto, se opõe à eutanásia e ao 
suicídio assistido, disse:

“Dado que os defensores do suicídio 
assistido disseram que a Câmara dos 
Lordes é mais favorável do que a Câmara 
dos Comuns, esta é uma ampla evidên-
cia de que o suicídio assistido não goza 
de impulso nem apoio”. (JFF)

Fonte: UCA News

Parlamento britânico rejeita tentativa de legalizar o 
suicídio assistido na Inglaterra e no País de Gales

Polônia

Católicos poloneses consideram ‘dever 
humano’ ajudar refugiados ucranianos

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

do para atravessá-la. No lado polonês, os 
voluntários estavam esperando para rece-
ber as pessoas com sopa, chips para celula-
res, itens de higiene e roupas para proteger 
do frio. Escoteiros vieram de todo o país 
para ajudar as pessoas a carregar suas ma-
las”, detalhou.

CUIDADOS
Dorota e sua melhor amiga, a ucraniana 

Liliia Bilozir, coordenaram esforços de di-
vulgação para a acolhida de refugiados em 
sua pequena cidade de 30 mil habitantes.

Aqueles que fogem para a Polônia, dis-
se Dorota, “precisam de ajuda real, como 
moradia, alimentação, roupas, produtos 
de higiene e assistência médica”.

As necessidades médicas desses ucra-
nianos deslocados, às vezes, são negligen-
ciadas. As agências de apoio no local rela-
taram que queimaduras por frio, diarreias 
e desmaios são as aflições mais comuns 
que os afetam, e os médicos estão lutan-
do para tratar essas e outras condições. Há 
também refugiados que lidam com doen-
ças crônicas.

“Alguns deles estão doentes, sem me-
dicação, sem histórico médico que não 
tiveram tempo de levar consigo”, disse 
Dorota. “Os médicos que declaram estar 
dispostos a ajudar, muitas vezes o fazem 
às cegas. Há também pessoas que inter-
romperam a reabilitação [cuidados mé-
dicos contínuos], e sem ela sua saúde se 
deteriorará.”

EMPATIA
Além do alcance organizado, muitos 

poloneses, como Dorota, assumiram a 
responsabilidade de ajudar da maneira 
que puderem. Cerca de 95% dos polo-
neses disseram que querem que seu país 
aceite e ajude os refugiados ucranianos, 
de acordo com uma pesquisa realizada 
pelo Rzeczpospolita, um jornal nacional 
da Polônia. Dorota disse que já existe 
uma grande população ucraniana viven-
do na Polônia, muitos casados com cida-
dãos poloneses.

Dorota, que trabalha em um banco e é 
paroquiana da Paróquia da Divina Mise-
ricórdia, em Zabki, acrescentou: “O pen-

samento de que eu poderia me encontrar 
nesse tipo de situação não me deixa dor-
mir bem”.

“Quando falo com meus amigos ou 
com os clientes que atendo no banco, te-
nho a impressão de que a maioria dos 
poloneses pensa da mesma forma. Não 
me surpreende, porque também tivemos 
experiências semelhantes, por exemplo, 
desde o período da lei marcial”, disse ela. 
“Eu não quero apenas dizer a eles [os refu-
giados ucranianos], mas mostrar-lhes que 
não estão sozinhos; que eles podem contar 
conosco.”

VONTADE DE AJUDAR
Entre 1981 e 1983, o então governo 

comunista da Polônia instituiu a lei mar-
cial, reprimindo e punindo os envolvidos 
no movimento Solidariedade ou qualquer 
esforço para protestar contra o regime re-
pressivo do país.

“Assim como eles [os refugiados ucra-
nianos], estamos cheios de medos dife-
rentes”, disse Dorota. “A situação em que 
nos encontramos desencadeou em nós 
profunda vontade de ajudar. Percebi uma 
tendência estranha: quanto menos alguém 
tem, mais disposto está a compartilhar 
com os outros.”

Dorota afirmou que não apenas cole-
tou itens para ucranianos deslocados, mas 
também abriu sua casa. “Nós os convida-
mos para nossas casas. Eu, de minha par-
te, ofereci o maior quarto da minha casa 
e estou ajudando com todas as formalida-
des relacionadas a colocá-los nas escolas e 
procurar emprego para eles.”

A Polônia aprovou uma lei que conce-
de aos ucranianos o estatuto de cidadãos 
regularizados, bem como o acesso a em-
prego, educação e serviços.

“É muito importante dar a essas pesso-
as pelo menos um substituto para a nor-
malidade. Não podemos focar exclusiva-
mente as necessidades básicas. Também 
precisamos pensar em como ajudá-los 
a superar barreiras, por exemplo, as lin-
guísticas, porque eles precisam encontrar 
trabalho e seus filhos precisam ir à escola”, 
disse ela.

Fontes: Catholic News Service (CNS), 
Médicos sem Fronteiras e CNN Brasil

Caritas Polska

Refugiados ucranianos são acolhidos em paróquia na Polônia e recebem apoio da comunidade
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Antes mesmo de saber quem 
seria o novo Papa, os cardeais 
eleitores do conclave de 2013 ti-
nham apenas uma certeza: a Cú-
ria Romana precisava ser refor-
mada. Essa convicção nasceu da 
ideia de que a constituição apos-
tólica Pastor Bonus, promulgada 
por São João Paulo II em 1988, 
que rege as estruturas do Vati-
cano, já não corresponde mais à 
realidade dos dias atuais.

Nove anos depois de sua elei-
ção, na Solenidade de São José, 
o Papa Francisco promulgou 
a nova constituição Praedicate 
Evangelium, fechando o ciclo de 
preparação da reforma da Cúria 
Romana para a qual foi eleito. 
Desde as congregações (reuniões 
de cardeais antes do conclave), 
dizia-se que a Cúria precisava ser 
reorganizada.

Após criar um Conselho de 
Cardeais, em 2013, e fazer expe-
rimentos pontuais, Francisco dá 
vida à reforma na nova constitui-
ção. Ela fortalece o caráter evan-
gelizador e missionário da Cúria 
Romana, que não é apenas um 
conjunto de departamentos ad-
ministrativos, mas o lubrificante 
para a colaboração entre todos os 
membros da Igreja e para a ação 
do Espírito Santo – nas palavras 
do Pontífice.

O Papa Francisco deixa claro 
que “todo cristão é um discípulo 
missionário” e, portanto, todos 
os fiéis batizados podem assumir 
funções de governo e de liderança 
na Cúria. Ele também reorganiza 
os dicastérios, termo que deixa 
de ser uma palavra genérica para 
se referir aos diferentes setores da 
Cúria. Alguns deles unificados, 
reduzindo estruturas de gestão.

A reforma dá prioridade à 
“evangelização”, seja no primei-
ro anúncio do Evangelho ou na 
revitalização de igrejas antigas. A 
“nova” Cúria também deve fun-
cionar como instrumento vivo 
de apoio às conferências episco-
pais e às igrejas orientais, “reco-
lhendo e elaborando a presença 
da Igreja no mundo”. Francisco 
espera que ela seja verdadeira 
“expressão da catolicidade”, da 
universalidade da Igreja.

Nova constituição com reformas na Cúria Romana
simplifica estruturas e dá enfase à evangelização
PRAEDICATE 
EVANGELIUM FOI 
PUBLICADA NO  
SÁBADO, 19, E 
ENTRA EM VIGOR 
EM 5 DE JUNHO 
DESTE ANO

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO,  

NA CIDADE DO VATICANO

A reforma foi apresentada pelo Va-
ticano na segunda-feira, 21, como uma 
evolução de um processo que vem des-
de os pontificados dos Papas Paulo VI 
e João Paulo II. Praedicate Evangelium 
entra em vigor na Solenidade de Pente-
costes, em 5 de junho de 2022.

PRIMEIRO, A EVANGELIZAÇÃO
Embora todos os dicastérios da Cúria 

Romana sejam equivalentes em termos 
jurídicos, a lista dos novos dicastérios é 
encabeçada por três deles: o Dicastério 
para a Evangelização, o Dicastério para 
a Doutrina da Fé e o Dicastério para o 
Serviço da Caridade (este último, antes 
apenas “Esmolaria Apostólica”, é respon-
sável pelas obras de caridade do Pontífice 
e passa a ter maior peso).

Segundo Dom Marco Mellino, Secre-
tário do Conselho de Cardeais, é um “tri-
pé” que dá o tom para todo o ministério 
da Cúria. “Evangelização, Fé e Caridade” 
estão na base de tudo. O novo Dicastério 
para a Evangelização une a Congregação 
para a Evangelização dos Povos, antiga 
“Propaganda Fide”, responsável pelas 
“terras de missão”, e o Pontifício Con-
selho para a Nova Evangelização, com o 
dever de dar novo vigor à ação pastoral 
onde a Igreja já está. É o único dicastério 
presidido pelo próprio Papa, auxiliado 
por dois “Pró-Prefeitos”.

De acordo com o Cardeal Marcello 
Semeraro, Prefeito da atual Congrega-
ção para as Causas dos Santos (que se 
tornará Dicastério), essa unificação é 
histórica: “Compreende-se à luz da mu-
dança de época que se está realizando 
e que pede inevitavelmente à Igreja en-
frentar desafios inéditos, projetando-se 
em direção a novas fronteiras, seja na 
primeira missão ad gentes [a todos os 
povos], seja na nova evangelização de 
povos que já receberam o anúncio de 

Cristo”, explicou, na apresentação do 
documento.

Já a famosa Congregação para a 
Doutrina da Fé, que também passa a ser 
“Dicastério”, continua tendo um impor-
tante papel, mas ao lado dos outros dois 
– Evangelização e Caridade –, “forman-
do uma unidade na ação missionária 
à qual a Cúria Romana é chamada”, diz 
Dom Marco Mellino.

MAIOR PARTICIPAÇÃO 
DOS LEIGOS

A reforma na Praedicate Evangelium 
prevê a presença e participação dos fiéis 
leigos ainda maior do que a atual nos 
dicastérios da Cúria Romana, “inclusive 
em papéis de governo e de responsabi-
lidade”, nota Dom Semeraro. De fato, o 
documento diz que “qualquer fiel pode 
presidir um dicastério ou um organismo, 
respeitada sua peculiar competência, po-
der de governo e função”.

Em outras palavras, todos os fiéis ba-
tizados podem atuar na Cúria, algo que 
já ocorria, mas sem uma ampla formali-
zação. Perguntado por O SÃO PAULO 
sobre esse ponto, Dom Marco Mellino 
explicou que não há mais a ideia de que 
os dicastérios devem ser presididos por 
um “cardeal prefeito, auxiliado por um 
secretário arcebispo”. Nem mesmo a Se-
cretaria de Estado, que tinha um papel de 
supervisão dos dicastérios e, agora, passa 
a ter apenas prerrogativas de coordena-
ção, deve necessariamente ser liderada 
por um cardeal.

Segundo o Padre Gianfranco Ghir-
landa, jesuíta e renomado especialista 
em Direito Canônico, os membros da 
Cúria compartilham diretamente do 
ministério petrino, e isso faz com que 
seu poder seja apenas “vigário”. Ou seja, 
o poder que detêm “não vem do grau 
hierárquico recebido, mas do poder que 

recebem do Romano Pontífice e o exer-
citam em seu nome”, diz. Desse modo, 
um ofício curial pode ser exercido por 
um leigo, religioso, consagrado, sacer-
dote ou bispo, homem ou mulher, desde 
que em nome do Papa.

Padre Ghirlanda avalia que essa mu-
dança encerra eventuais confusões entre 
a chamada “missão canônica”, isto é, de 
administração e governo, e a “missão di-
vina” conferida pelo sacramento da Or-
dem, algo que vem sendo debatido desde 
o Concílio Vaticano II.

ESPÍRITO DE UNIDADE 
E MISSIONÁRIO

“Pregar o Evangelho é o papel que o 
Senhor Jesus confiou aos seus discípu-
los”, recorda Francisco logo na abertura 
do documento, publicado sem pré-aviso 
no sábado, 19. Praedicate Evangelium 
marca uma passagem histórica para a 
Cúria Romana, composta pelos vários 
organismos que ajudam o Papa a gover-
nar e pastorear a Igreja. 

A primeira missão da Cúria, diz ele, é 
a de “servir” a cada pessoa, à inteira hu-
manidade do mundo de hoje. Serviço do 
qual o próprio Cristo é modelo, segundo 
o Papa Francisco. Afinal, “Ele nos deixou 
o exemplo quando lavou os pés dos seus 
discípulos”. Cuidar dos irmãos e irmãs, 
em um espírito de “conversão missioná-
ria”, deve definir a Cúria Romana, que ao 
mesmo tempo serve ao Papa e às igrejas 
locais de todo o mundo.

A Cúria deve levar ao mundo o amor 
de Cristo, “que é a luz do mundo”, afir-
ma. Ela deve aproximar o mundo da 
experiência missionária dos apóstolos, 
deve ajudar todos os membros da Igre-
ja a “caminhar juntos”, na sinodalidade, 
na escuta recíproca, tendo o Papa como 
principal sinal de unidade entre todos os 
bispos e todos os fiéis.
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PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Em que consiste a distância dos outros e 
de Deus? Jesus conta a história do homem 
que tinha dois filhos. O mais jovem pediu a 
herança antecipada e “partiu para um lugar 
distante”. O mais velho permaneceu fisica-
mente próximo, em casa, onde trabalhava no 
campo e obedecia ao pai (cf. Lc 15,13-29). 

Depois de insucessos e de uma terrível 
carestia, o mais novo decidiu voltar para 
casa. Não tanto pelo pai, mas pela comida! 
Sonhava ser “como um dos empregados” 
para comer abundantemente. O mais velho 
permanecia trabalhando, também como os 
empregados. Sentia, contudo, uma inconfes-
sável tristeza. Não porque o pai fosse mau ou 
ausente; nada lhe faltava, mas jamais pudera 
oferecer um cabrito aos amigos. 

Um andava por terras longínquas, o outro 
passava o dia todo no campo… Ambos, po-
rém, viviam distantes do pai. A distância físi-
ca pode até nos aproximar, quando nos leva a 
pensar uns nos outros e a viver melhor a co-
munhão dos santos. Até a distância da morte 
nos avizinha, quando temos fé, amor e reza-
mos pelos falecidos. Neste caso, como diz São 
Paulo, “estamos longe dos olhos, mas perto do 
coração” (1Ts 2,17)! Mas a distância que sepa-
rava estes filhos do pai era a falta de afeto. 

Não haveria distância se, partindo para 
buscar um ideal, tivessem se despedido calo-
rosamente, levassem a bênção do pai e uma 
recordação, e permanecessem unidos de co-
ração… Se fossem gratos por ter um pai, se 
buscassem a união da família, se orassem uns 
pelos outros… O pai, assim, teria saudades, 
mas não inquietação e tristeza. Os filhos, 
contudo, tinham o coração na “herança” e no 
“campo”. Pensavam nos bens, não na família. 

A distância mais difícil de se superar é a do 
coração! É possível dividir o teto com o pai, es-
posa, filhos, irmãos, e, sem se dar conta, “partir 
para um lugar distante”. O mesmo pode ocor-
rer na relação com Deus. Há quem o abando-
ne, distanciando-se da Igreja, sua casa. Mas há 
também quem, permanecendo formalmente 
nela, deixa o coração esfriar com indiferença, 
afundando-se nas coisas materiais e no pecado. 
Outros têm sede de “graças”, mas se esquecem 
de Deus, não o amam como Pai! 

O pai da história soube superar a distân-
cia. Quando o filho “ainda estava longe”, sem 
cálculos, “avistou-o e sentiu compaixão. Cor-
reu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de 
beijos” (Lc 15,20). É isso que Deus nos faz 
na Confissão: abrevia a distância! Beija-nos, 
abraça-nos e vem melhorar nossas disposi-
ções. Ele se alegra, reveste-nos com a túnica 
da graça, com o anel de sua Aliança e sandá-
lias para melhor servi-lo. 

Peçamos ao Senhor que “quebre”, nesta 
Quaresma, a distância que possa haver em 
nós! Que nos retire da “terra distante” da ti-
bieza e da indiferença que talvez nos separe 
Dele e dos homens! Que nos reconcilie Con-
sigo e com os demais, e nos alegre com sua 
presença e amor. Que desejemos mais a Ele 
do que as coisas que pode nos dar. O Senhor 
está muito próximo! Nós é que, distantes, fre-
quentemente não percebemos.

4º DOMINGO DA QUARESMA
27 DE MARÇO DE 2022

‘Partiu para um
lugar distante’ (Lc 15,13)

A Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe foi o tema da aula 
inaugural do primeiro semestre de 
2022 na Faculdade de Teologia Nos-
sa Senhora da Assunção da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), no Ipiranga, na segunda-
-feira, 21.

Para abordar o tema, o evento aca-
dêmico contou com conferências do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po de São Paulo e 1º Vice-Presidente 
do Conselho Episcopal Latino-Ameri-
cano (Celam); e da professora Célia So-
ares de Sousa, doutoranda em Teologia 
pela PUC-SP e membro do Conselho 
Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) 
do Regional Sul 1 da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB).   

Dom Odilo iniciou sua conferência 
explicando o contexto da realização da 
Assembleia Eclesial da América Latina 
e do Caribe, ocorrida em novembro de 
2021, no México, com a participação 
virtual de cerca de mil pessoas de dife-
rentes países do continente.

O Arcebispo destacou que, passa-
dos quase 15 anos da realização da V 
Conferência Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, em 2007, 
na cidade de Aparecida (SP), era espe-
rada a realização de um novo evento 
do episcopado continental.

No início de 2020, o Papa Francisco 
decidiu, no entanto, que não iria con-
vocar uma nova conferência do episco-
pado, sublinhando que aquela ocorri-
da em Aparecida ainda tinha muito a 
contribuir para a Igreja no continente, 
sobretudo pelo apelo à conversão e re-
novação pastoral e missionária.

O Pontífice propôs, então, que fosse 
pensada uma assembleia eclesial, com 
a participação não apenas de bispos e 
seus delegados, mas representantes de 
todo o povo de Deus, clérigos, religio-
sos e leigos. “A Assembleia Eclesial é 
algo novo para a nossa Igreja, na qual 
esteja representado todo o povo de 
Deus”, salientou Dom Odilo.

 
DISCÍPULOS E MISSIONÁRIOS

O tema definido para a Assembleia 
Eclesial é “Todos somos discípulos mis-
sionários em saída”, conjugando a te-
mática da Conferência de Aparecida e o 
apelo constante do pontificado do Papa 
Francisco para uma Igreja “em saída”.

O Arcebispo afirmou, ainda, que a 

‘A Igreja é a casa comum
dos povos latino-americanos’
AFIRMOU O CARDEAL 
SCHERER, AO FALAR 
AOS ESTUDANTES DE 
TEOLOGIA SOBRE A 
ASSEMBLEIA ECLESIAL 
DA AMÉRICA LATINA E 
DO CARIBE

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

proposta dessa assembleia correspon-
deu a outro aspecto bastante frisado 
pelo Papa: a sinodalidade. “Uma Igreja 
com características sinodais deve en-
volver cada vez mais a participação de 
todo o povo de Deus nas responsabi-
lidades da vida e da missão da Igreja”, 
frisou Dom Odilo.

 
NA MESMA FÉ

O Cardeal Scherer enfatizou que 
não foi uma tarefa fácil realizar uma 
assembleia com tamanha magnitude. 
Além dos desafios operacionais, como 
os da conexão simultânea entre tantas 
pessoas, havia, sobretudo para os bra-
sileiros, a barreira da língua, visto que 
grande maioria dos latino-americanos 
fala espanhol, além do desafio de reu-
nir pessoas de diferentes culturas, reali-
dades sociais e eclesiais.

No entanto, o Arcebispo de São 
Paulo sublinhou que essas diferenças 
não foram um impedimento para o 
bom êxito da assembleia, pois o even-
to evidenciou que “os elos fortes que 
unem os povos da América Latina são 
a fé católica, a devoção a Nossa Senho-
ra e as diretrizes das conferências gerais 
do episcopado latino-americano”, alia-
das ao “desejo comum de buscar cami-
nhos para que os nossos povos tenham 
vida plena... A assembleia mostrou 
que, de fato, a Igreja é a casa comum 
dos povos latino-americanos”, afirmou 
Dom Odilo.  

Uma das leigas que participaram da 
assembleia, a professora Célia Soares, 
ressaltou o processo intenso de prepa-
ração do evento, por meio da realiza-
ção de encontros, debates e orientação 
para os grupos pelo Brasil afora que 
participaram da escuta às igrejas locais.

 
ESPIRITUALIDADE E PARTILHA

Ao se referir aos trabalhos da as-
sembleia, a teóloga reconheceu que, 
por se tratar da primeira experiência 
desse formato na história da Igreja, há 
muitos desafios a serem superados. Por 
outro lado, foi uma oportunidade de 
realizar uma assembleia que enfatizas-
se a caminhada da Igreja como povo 
de Deus que compartilha do mesmo 
Batismo.

Outros aspectos destacados pela 
professora foram a profundidade dos 
momentos de espiritualidade da as-
sembleia e a rica experiência de parti-
lha das realidades, culturas e desafios.

 
URGÊNCIAS PASTORAIS

Tanto Dom Odilo quanto a profes-
sora Célia destacaram os 41 desafios 
pastorais indicados pela assembleia, 
dos quais 12 foram destacados como 
urgências:
1   Reconhecer e valorizar o papel 

dos jovens na comunidade eclesial 
e na sociedade como agentes de  
transformação.

2   Acompanhar as vítimas de injusti-
ças sociais e eclesiais com processos 
de reconhecimento e reparação.

3   Promover a participação ativa das 
mulheres em ministérios, órgãos 
governamentais, discernimento e 
tomada de decisões eclesiais.

4   Promover e defender a dignidade 
da vida e da pessoa humana desde a 
sua concepção até o seu fim natural.

5   Aumentar a formação da sinodali-
dade para erradicar o clericalismo.

6   Promover a participação dos leigos 
em espaços de transformação cul-
tural, política, social e eclesial.

7   Ouvir o grito dos pobres, excluídos 
e descartados.

8   Reformar os itinerários formativos 
dos seminários, incluindo temas 
como ecologia integral, povos nati-
vos, inculturação e interculturalida-
de e pensamento social da Igreja.

9  Renovar, à luz da Palavra de Deus 
e do Vaticano II, nosso conceito e 
experiência da Igreja do povo de 
Deus, em comunhão com a riqueza 
de sua ministerialidade, que evita o 
clericalismo e favorece a conversão 
pastoral.

10    Reafirmar e dar prioridade a uma 
ecologia integral em nossas comu-
nidades a partir dos quatro sonhos 
da Querida Amazonia.

11  Promover um encontro pessoal 
com Jesus Cristo encarnado na re-
alidade do continente.

12  Acompanhar os povos nativos e 
afrodescendentes na defesa da vida, 
da terra e das culturas.

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Na sexta-feira, 25, Sole-
nidade da Anunciação do 
Senhor, a Igreja Católica no 
mundo inteiro se une ao Papa 
Francisco no ato de consagra-
ção da Rússia e da Ucrânia ao 
Imaculado Coração de Maria. 

Na Arquidiocese de São 
Paulo, a data será marcada por 
uma missa pela paz na Ucrâ-
nia, presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po Metropolitano, às 12h, na 
Catedral da Sé. Nesse mesmo 
horário, os sinos de todas as 
igrejas de São Paulo soarão 
por cerca de 3 minutos, como 
sinal da oração comum em 
favor da paz no país do Les-
te Europeu, que sofre com 
a ofensiva militar russa, que 
já deixou milhares de mor-
tos e mais de 3,5 milhões de  
refugiados. 

No Vaticano, a consagra-
ção das duas nações acon-
tecerá durante a celebração 
penitencial presidida pelo 
Santo Padre na Basílica de São 
Pedro. Simultaneamente, no 
Santuário de Nossa Senho-
ra de Fátima, em Portugal, o 
Cardeal Konrad Krajewski, 
Esmoleiro Apostólico, na con-
dição de Legado Pontifício, 
também fará o ato de con-
sagração na Capelinha das  
Aparições. 

PEDIDO DE NOSSA 
SENHORA 

Foi em Fátima que, em 
1917, durante uma de suas 
aparições aos pastorinhos 
Francisco, Jacinta e Lúcia, a 
Virgem Maria pediu que a 
Rússia fosse consagrada ao 
seu Imaculado Coração. 

“Deus quer estabelecer 
no mundo a devoção ao meu 
Imaculado Coração. Se fize-
rem o que eu vos disser, sal-
var-se-ão muitas almas e terão 
paz. A guerra vai acabar, mas 
se não deixarem de ofender 
a Deus, no reinado de Pio XI 
começará outra pior [...]. Para 
a impedir, virei pedir a consa-
gração da Rússia ao meu Ima-
culado Coração e a comunhão 

Católicos se unem ao Papa na consagração da 
Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria
NA ARQUIDIOCESE 
DE SÃO PAULO, 
TODOS OS SINOS 
DAS IGREJAS 
SOARÃO POR 
3 MINUTOS NA 
SEXTA-FEIRA, 25

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

reparadora nos primeiros sábados. Se 
atenderem a meus pedidos, a Rússia se 
converterá e terão paz; se não, espalha-
rá seus erros pelo mundo, promovendo 
guerras e perseguições à Igreja; os bons 
serão martirizados, o Santo Padre terá 
muito que sofrer, várias nações serão 
aniquiladas; por fim, o meu Imaculado 
Coração triunfará. O Santo Padre consa-
grar-me-á a Rússia, que se converterá, e 
será concedido ao mundo algum tempo 
de paz”, afirmou Nossa Senhora, segun-
do o relato de Irmã Lúcia, uma das vi-
dentes de Fátima.

CONSAGRAÇÕES 
Após as aparições em Fátima, houve 

vários atos de consagração ao Imacula-
do Coração de Maria. Sendo o primeiro 
deles realizado pelo Papa Pio XII, que 
consagrou o mundo inteiro em 31 de ou-
tubro de 1942, enquanto ainda acontecia 
a 2ª Guerra Mundial, que chegou ao fim 
três anos depois. 

Em 7 de julho de 1952, o mesmo 
Pontífice consagrou especificamente a 
Rússia ao Imaculado Coração de Maria, 
por meio da carta apostólica Sacro ver-
gente anno, em plena Guerra Fria, diante 
da difícil situação dos cristãos forçados 
a viver em um regime comunista ateu. 

“Tal como alguns anos atrás, consagra-
mos a humanidade inteira ao Imaculado 
Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, 
também hoje a consagramos e de forma 
especial confiamos todos os povos da 
Rússia a este Imaculado Coração”, escre-
veu o Pontífice.  

Em 1964, São Paulo VI renovou a 
consagração da Rússia ao Imaculado 
Coração, durante o Concílio Vatica-
no II. Já São João Paulo II repetiria o 
ato em 1981, 1982 e 1984, sendo que, 
nesta última ocasião, confiou ao Ima-
culado Coração de Maria todos os 
povos e “de maneira especial... aque-
les homens e nações que necessitam, 
particularmente, desta entrega e desta 
consagração”.

Em correspondência de 29 de agosto 
de 1989, a Irmã Lúcia, última das viden-
tes de Fátima que ainda viviam na época, 
afirmou que a consagração da Rússia “foi 
feita” e que “Deus manterá a Sua palavra”. 
De fato, após esse ato, ocorreram eventos 
históricos significativos, como a queda 
do Muro de Berlim (9 de novembro de 
1989) e a dissolução da União Soviética 
(25 de dezembro de 1991).

Em 13 de outubro de 2013, também 
o Papa Francisco consagrou o mundo ao 
Imaculado Coração. 

APELO DOS BISPOS 
A nova consagração a ser realizada 

por Francisco atende a um pedido feito 
pelos bispos católicos de rito latino da 
Ucrânia. Em carta de 2 de março, eles 
solicitaram que o Pontífice “realize pu-
blicamente um ato de consagração da 
Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Cora-
ção de Maria, como a Santíssima Virgem 
solicitou em Fátima”.

A Congregação para o Culto Divino 
descreve a consagração a Nossa Senhora 
como um “reconhecimento consciente 
do lugar singular que Maria de Nazaré 
ocupa no Mistério de Cristo e da Igreja, 
do valor exemplar e universal do seu tes-
temunho evangélico, da confiança na sua 
intercessão e da eficácia do seu patrocí-
nio”. Esse ato, portanto, não tem limite de 
vezes para ser realizado e renovado. 

POR QUE A RÚSSIA? 
Em 1979, o Padre Joaquim Maria 

Alonso, historiador espanhol das apari-
ções de Fátima, escreveu que, de fato, em 
1917, Lúcia, então com 10 anos, desco-
nhecia a realidade político-geográfica da 
Rússia, desconhecia até mesmo o nome 
do país. Interrogada por seu diretor es-
piritual para que esclarecesse como che-
gou ao conhecimento da Rússia ou por 
que se recordara do nome desse país, a 
vidente respondeu: “Até então, só tinha 
ouvido falar dos galegos e dos espanhóis, 
não sabia o nome de nenhum país. Mas o 
que percebíamos durante as aparições de 
Nossa Senhora ficava de tal modo gra-
vado em nós que nunca esqueceríamos. 
Por isso é que eu sei bem, e, com certeza, 
que Nossa Senhora falou expressamente 
da Rússia em julho de 1917”. 

A Rússia é o país mais extenso do 
mundo, contando atualmente com 17,1 
milhões de km² e 144 milhões de habitan-
tes. No período da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), chegava a 
22,4 milhões de km², tornando-se o maior 
“império” territorial do mundo, com deze-
nas de povos, línguas e tradições. 

Além de sua grande influência na 
geopolítica mundial, esse país também 
foi um ícone da propagação do ateísmo 
e da perseguição religiosa no século 
XX. No âmbito religioso, a Rússia é um 
sinal visível da chaga do Cisma entre os 
cristãos do Oriente, tendo a Igreja Or-
todoxa Russa como a mais resistente ao 
restabelecimento da plena unidade dos 
cristãos.  

Numa carta ao diretor espiritual, de 
18 de maio de 1936, Irmã Lúcia escre-
veu: “Intimamente, tenho falado com 
Nosso Senhor sobre o assunto [da con-
sagração da Rússia]; e há pouco, pergun-
tava-lhe por que não convertia a Rússia 
sem que Sua Santidade fizesse essa con-
sagração. ‘Porque quero que toda a mi-
nha Igreja reconheça essa consagração 
como um triunfo do Imaculado Cora-
ção de Maria, para depois estender o seu 
culto e pôr, ao lado da devoção do meu 
Divino Coração, a devoção deste Imacu-
lado Coração.’”
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