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‘Hoje é a nossa vez de sermos luz de Cristo na cidade, sal e fermento dessa imensa massa humana’, afirma Dom Odilo na celebração de abertura da assembleia arquidiocesana do sínodo

Com Dom Odilo, católicos em SP iniciam
a assembleia arquidiocesana do sínodo
No sábado, 7, uma celebração na Catedral
da Sé, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro
Scherer, marcou o início da assembleia arquidiocesana do sínodo.
“O sínodo é ocasião para olharmos para a

realidade religiosa, evangelizadora e pastoral
da nossa Igreja na cidade de São Paulo. Queremos ouvir o que Deus nos diz sobre a vida
e a missão da nossa Arquidiocese”, destacou
o Cardeal Scherer.

Dom Odilo ressaltou que o sínodo não produzirá efeitos imediatos, mas que levará, “com
o passar do tempo, a produzir frutos de comunhão, conversão e renovação missionária”.
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metropolitano
de São Paulo

H

á 15 anos, de 9 a 13 de
maio de 2007, a visita do
Papa Bento XVI a São
Paulo nos proporcionou
momentos e encontros memoráveis. A
juventude encheu o estádio do Pacaembu de alegria e esperança e alegrou
o coração do Papa. No dia 11 de maio,
Bento XVI canonizou “Frei Galvão”
no Campo de Marte, primeiro Santo
nascido no Brasil e primeira canonização realizada no País. Foi uma celebração grandiosa, participada por uma
multidão imensa de pessoas vindas de
todos os cantos do Brasil. O encontro
de Bento XVI com o episcopado brasileiro, na Catedral metropolitana de
São Paulo, completou o intenso programa de sua estada em São Paulo.
Hospedado no Mosteiro de São Bento,
o Papa sentiu-se muito à vontade com
a comunidade do Mosteiro, com a qual
se entreteve em conversações prolongadas e espontâneas à mesa, após as
refeições.
Na tarde de 11 de maio, Bento XVI
deslocou-se para Aparecida, onde já ha-
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Há 15 anos...
via grande expectativa pela sua chegada
e para o encontro com as pessoas e grupos eclesiais consagrados a Deus nas
diversas vocações e carismas. No dia 12
de maio, além de um encontro muito
carinhoso com os internos da Fazenda
da Esperança, em Guaratinguetá, Bento XVI recitou o rosário na Basílica de
Aparecida com o povo, especialmente
com religiosos, sacerdotes e seminaristas. Bento XVI ficou impressionado
com as exuberantes e singelas manifestações de devoção mariana do povo
brasileiro na Basílica. Ele pediu que a 5ª
Conferência Geral do Episcopado da
América Latina e do Caribe fosse realizada junto de uma basílica mariana de
grande movimento. E escolheu o santuário mariano de Aparecida.
Na manhã de 13 de maio, há 15 anos,
Bento XVI celebrou a missa na esplanada da Basílica com os membros da
5ª Conferência e uma grande multidão
de povo. No início da tarde, fez a abertura da 5ª Conferência, reunido apenas
com os cerca de 300 membros convocados para o evento. Foram palavras memoráveis, que ofereceram as principais
diretrizes daquela importante reunião
eclesial. Elas estão conservadas, como
apêndice, no Documento das conclusões da 5ª Conferência, que passou a ser
conhecido, simplesmente, como Documento de Aparecida.
Motivada e orientada pelo tema –
“Discípulos missionários de Jesus Cris-

to, para que, nele, nossos povos tenham
vida” –, a Conferência de Aparecida trabalhou de 13 a 31 de maio, avaliando a
situação dos povos e da Igreja nos países
da América Latina e do Caribe. Na conclusão dos trabalhos, chegou-se a um
volume considerável de reflexões e propostas para renovar e revitalizar a vida e
a missão da Igreja em nosso Continente.
O Cardeal Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires à época, foi um
dos membros da assembleia, e coordenou a comissão de redação das conclusões finais da Conferência. Naquele
momento, ninguém podia suspeitar
que, menos de seis anos mais tarde, ele
seria o sucessor de Bento XVI! Por certo, o Espírito Santo sabia e o preparava
para a missão que lhe foi confiada, como
Sucessor de Pedro diante da Igreja toda.
A Conferência de Aparecida abriu
novos horizontes para a Igreja na América Latina e no Caribe, que conservam
sua validade no presente. O Papa Francisco pediu que a Igreja em nosso Continente, comemorando o 15º aniversário
da 5ª Conferência, revisitasse o Documento de Aparecida, pois suas intuições
são fundamentais para a vida e missão
da Igreja. A primeira questão posta refere-se à origem do ser cristão e sua identidade: antes de sermos membros de uma
instituição, somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E somente nisso está
a origem da nossa fé e do nosso ser cristão. Nossa fé nasce do encontro pessoal

com Jesus Cristo, que pode acontecer de
muitas formas. A primeira finalidade da
missão evangelizadora da Igreja é ajudar
as pessoas a terem um profundo encontro com Deus por meio de Jesus Cristo.
Disso decorre todo o resto na vida cristã
e da Igreja.
Uma segunda constatação é que
muitos daqueles que foram batizados
nunca tiveram uma experiência pessoal e profunda de encontro com Deus e
sua fé, por isso mesmo, é superficial e
vacilante. A Igreja precisa evangelizar a
partir do anúncio do querigma cristão e
proporcionar a verdadeira experiência
da fé. Depois seguem o aprofundamento
e amadurecimento da fé. A Conferência
de Aparecida reafirmou que a primeira
missão da Igreja é evangelizar e, por isso,
o Documento destacou tanto a necessidade de retomar a dimensão missionária
da Igreja, sem a qual ela pode se transformar numa instituição cansada e sem
vitalidade. A Igreja existe para a missão
e se renova e ganha novo dinamismo
quando se faz missionária.
A Igreja não pode se contentar com
atividades voltadas para a mera conservação daquilo que ela já alcançou,
mas precisa voltar a ser decididamente
missionária. A Conferência de Aparecida aconteceu há 15 anos e já trouxe
tantos impulsos de renovação para a
Igreja. Quanta novidade ainda poderá
acontecer, se estivermos atentos àquilo
que o Espírito Santo diz à Igreja!

Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 03/05/2022, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial da Paróquia Santo Emídio, no bairro da Vila
Prudente, na Região Episcopal Belém, o
Reverendíssimo Padre Edvaldo Carneiro, SSCC, pelo período de 01 (um) ano.
POSSE CANÔNICA
Em 17/04/2022, foi dada a posse canônica como Vigário Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora do Bom Conselho, no
bairro da Mooca, na Região Episcopal
Belém, ao Reverendíssimo Padre Kleber
Dias de Oliveira, CSS.
NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA
CÂMARA ECLESIÁSTICA DE
INSTRUÇÃO PROCESSUAL:
Em 26/04/2022, foram nomeados como
membros da Câmara Eclesiástica de
Instrução Processual da Região Belém,
na função de Auditores, os Reverendíssimos Cônego José Miguel de Oliveira,
Padre Reginaldo Donatoni, Padre Juliano Maroso Gonçalves e o Padre Vi-
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dal Valentin Cantero Zapattini, CSS; e
na função de Notários, o Reverendíssimo Padre Carlos André Romualdo, o
senhor Marcelo Feltrin Saes Junior e as
senhoras Giane Dora Falavigna, Maria
Teresa Rocha Jorge, Alzira de Oliveira
Reis e Maria Cristina Morelli, pelo período de 03 (três) anos.
Em 26/04/2022, foram nomeados como
membros da Câmara Eclesiástica de
Instrução Processual da Região Brasilândia, na função de Auditores, os Reverendíssimos Padre Reinaldo Torres, Padre Sérgio Antônio Bernardi, CRL, e o
Padre João Henrique Novo do Prado; e
na função de Notários, os Reverendíssimos Padre Álvaro Moreira Gonçalves,
Padre José Carlos da Silva Leite, CSSh,
Padre Luiz Carlos Ferreira Tose Filho e
a senhora Maria Celina Lopes Moreira,
pelo período de 03 (três) anos.
Em 26/04/2022, foram nomeados como
membros da Câmara Eclesiástica de Instrução Processual da Região Ipiranga,
na função de Auditores, os Reverendíssimos Padre Benedito Vicente de Abreu,

Padre Israel Mendes Pereira, Padre Jorge
Bernardes, Padre José Lino Mota Freire,
Padre Uilson dos Santos, Padre William
Day Tombini e o Diácono Anivaldo Blaques; e na função de Notária, a senhora
Philomena Pina Figueiredo Bussab, pelo
período de 03 (três) anos.
Em 26/04/2022, foram nomeados como
membros da Câmara Eclesiástica de
Instrução Processual da Região Lapa,
na função de Auditores, os Reverendíssimos Padre Edilberto Alves da Costa,
Padre Frei Marcus Vinícius Dorrigo
Leite, OAR, Diácono Marcos Adriano
de Sousa e as senhoras doutoras Isabel
Barbosa de Oliveira e Debora Ferreira
Selan; e na função de Notários, o Reverendíssimo Diácono Antônio Geraldo
de Sousa e o senhor Ronaldo de Oliveira Jarnyk, pelo período de 03 (três) anos.
Em 26/04/2022, foram nomeados
como membros da Câmara Eclesiástica de Instrução Processual da Região
Sant’Ana, na função de Auditores, os
Reverendíssimos Padre Eduardo Higashi, Padre Jorge da Silva, Padre Luís

Isidoro Molento, Padre Luiz Cláudio
Vieira e o Diácono Márcio Cesena; e
na função de Notários, os Reverendíssimos Diácono José Luiz Silvério, Diácono Jindarley Santos da Silva, Diácono
Eduardo Ricardo Velazquez Sierra, o
senhor José Carlos de Oliveira e a senhora Isadora Santana Luz, pelo período de 03 (três) anos.
Em 26/04/2022, foram nomeados como
membros da Câmara Eclesiástica de
Instrução Processual da Região Sé, na
função de Auditores, os Reverendíssimos Cônego José Augusto Schramm
Brasil e o Cônego Aparecido Silva; e
na função de Notário, o Reverendíssimo
Padre Antônio Genivaldo C. de Oliveira, OMI, pelo período de 03 (três) anos.
EXCARDINAÇÃO DO CLERO NA
ARQUIDIOCESE:
Em 06/04/2022, foi incardinado na Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, o Reverendíssimo Padre Aníbal
Gil Lopes, excardinado do clero da Arquidiocese de São Paulo.
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Fé e Cidadania
Um convite
ao engajamento
cívico e político
JOSÉ MARIO BRASILIENSE
Como já acontece frequentemente, a 59ª
Assembleia Geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) aprovou, no
último dia 29 de abril, uma Mensagem ao
Povo Brasileiro. O texto volta-se às questões
sociais e políticas, como esperado em um
ano eleitoral, marcado por acirradas polarizações e debates ideológicos. Seu teor logo
foi transformado em alvo de ataques ou tentativas de instrumentalização eleitoreira.
Esse tipo de debate e tentativas de manipulação da mensagem é fácil de entender quando pensamos que a Igreja Católica
permanece a maior denominação religiosa
no Brasil. O problema surge quando nós
mesmos, os católicos, nos deixamos levar
por essas tendências e perdemos o cerne da
proposta eclesial.
A Mensagem dos bispos, neste ano, é
claramente um convite a um maior engajamento cívico e político. Ficar olhando para
a política a distância, sem uma leitura crítica dos fatos, não parece ser uma postura
correta em uma democracia participativa e
representativa. Esta não é uma postura cristã de busca da verdade no amor.
Sabemos que no nosso país ainda é muito pequena a participação dos cidadãos em
instâncias constituídas com esta finalidade
– conselhos municipais, audiências públicas, comissões, associações, partidos políticos, casas legislativas etc. Para muitos, fazer
política significa atirar pedras contra os políticos – de esquerda, centro ou direita –, a
depender da própria visão de mundo.
Fazer críticas com pedras nas mãos, muitas vezes contagiados psicologicamente pelo
calor do debate, sem um engajamento responsável, tende a levar à frustração e à generalização de que a política não serve para
nada. Nos últimos anos, esse tipo de experiência tem alimentado a polarização em detrimento da criação de espaços para um diálogo maduro, consciente e consistente.
Não será fácil superar este clima político
de guerra entre os “pró-Lula”, os “pró-Bolsonaro” e os “nem-nem”, agravado pela pandemia e o isolamento. Para sair desse impasse
com horizonte estreito, é preciso que voltemos a nos reunir pessoalmente fora das
redes sociais que, no fundo, empobrecem.
Precisamos arejar a política com ideias
e propostas que surgem na convivência
criativa com nossos pares e com os adversários. A mensagem cristã do amor aos
inimigos neste tempo de Páscoa e vésperas da festa de Pentecostes é mais do que
apropriada.
Creio que estes são alguns dos ingredientes desejáveis para que as eleições
de 2022 sejam fecundas em favor do
bem comum do Brasil. A CNBB apontou
nessa direção com coragem, paciência e
esperança.
José Mario Brasiliense é master em Teologia pela
Pontifícia Universidade Lateranense, doutor em
Administração Pública pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (EAESP-FGV) e é presidente
da Oficina Municipal, uma escola de cidadania e gestão
pública, vinculada à Fundação Konrad Adenauer.
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Comportamento

Maternidade não é amizade
SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Cada dia chama mais a atenção
a grande preocupação que as mães
demonstram por serem amigas de
seus filhos.
É muito comum ouvirmos:
“Quero que ele saiba que pode
contar comigo sempre, quero que
ele me conte tudo o que acontecer
sem nenhum medo, quero ser a
primeira em que ele busque apoio”.
Para alcançar esse objetivo, as mães
acreditam que é preciso estabelecer
uma relação de amizade com os filhos e, tomam por conceito de amizade aquela que desenvolvem com
outras pessoas ao longo da vida –
na escola, nas igrejas, nos mais diferentes grupos de convívio.
Assustei-me outro dia com a
conversa de uma mãe com uma
criança de 2 anos: ‘A mamãe vai ser
sempre sua melhor amiga, nunca
vou te deixar sozinha’. A menina
repetia ‘você é minha melhor amiga’. Quanto equívoco!
Claro que percebo que essa mãe
quer criar com a filha um vínculo de
confiança, que quer ser referência e
porto seguro para ela. O que ela e
muitas outras não sabem é que elas
já têm o caminho aberto para essa
realidade sem precisar convencer os
filhos desse modo.
Vivem uma confusão
conceitual – não estão
percebendo o que é amizade, o que é amor materno, o que é o vínculo
familiar bem formado e
qual o papel fundamental
da hierarquia nas relações.
O vínculo da mãe com
o filho é fundado na geração da vida, na manutenção dela – tanto no que diz
respeito ao aspecto orgânico quanto afetivo. Desde
a barriga, o bebê depende
completamente da mãe
para sobreviver e crescer.
Esse vínculo é muito
maior e mais forte do que
qualquer vínculo de amizade que se forme, desde
que seja cuidado e colocado como prioridade. O
melhor que uma mãe pode
fazer para manter seu lugar
na vida de seus filhos é ser
uma mãe suficientemente
boa. Não perfeita, pois é
impossível, não amiga, pois
não é suficiente, mas, sim,
envolvida, atenta e corajosa.
Com coragem de buscar o
melhor para o crescimento

do filho, de levantar a cada erro e retomar a luta de educar cada um dos
seus. Uma mãe que saiba comunicar
seu amor não somente com palavras, mas com atitudes – amar é doar-se e ensinar o pequeno a se doar,
amar é sair de si (do seu egoísmo e
conforto) e fazer o melhor, mesmo
que seja difícil e desgastante. Amar
o filho é dar-lhe contorno, colocar
limites que mostram direção segura.
Amar o filho é ser para ele uma referência de busca, de luta – um farol
que indica um caminho em que se
acredita ser o melhor.
Amar o filho é suportar não ser
querido sempre, pois, obviamente, nem sempre suas resoluções e
limites serão bem-vindos para ele.
Amar o filho significa manter
com ele uma relação claramente
hierárquica. Segundo estudos na
área da Psicologia Familiar, “uma
hierarquia interna clara e inequívoca é requisito necessário para o
adequado funcionamento familiar”, afirma Salvador Minuchin,
em “Families and Family Therapy”,
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974. A disfuncionalidade familiar, normalmente, é identificada quando existem problemas
de comunicação gerados por uma
forma de organização que funciona

de maneira inadequada, devido a
confusões em nível de hierarquia.
A amizade normalmente se estabelece numa relação entre iguais, e a
relação mãe e filho necessariamente precisa ser desigual para que seja
saudável. Uma mãe suficientemente
boa ansiará por ser referência para
seus filhos, não por saber tudo o que
pensam ou querem, mas por se fazer modelo de entrega, de amor que
se responsabiliza, que oferece caminhos e forma os filhos para enfrentarem a vida corajosamente.
Essa relação enriquece a existência do filho, pois, mais do que uma
amiga, tem na mãe um sentido, uma
direção. Quando esse vínculo se nutre e cresce, mesmo que falte a mãe,
o filho guardará em sua alma as preciosas orientações e, mais ainda, o
maravilhoso exemplo de uma pessoa que lutou para, apesar de suas
limitações e fraquezas, dar o seu
melhor aos filhos que gerou.
Amigos seus filhos terão muitos, mãe somente você. Nunca se
sinta tentada a sair desse lugar tão
sublime e importante de mãe que
é só seu, pois deixará seu filho “órfão”. Pense nisso.
Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site
www.simonefuzaro.com.br. Instagram:@sifuzaro
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Editorial

Em sínodo, Arquidiocese caminha com o Ressuscitado

A

Arquidiocese de São Paulo
retomou as atividades de
seu 1º sínodo arquidiocesano. O caminho sinodal
iniciado em 2017 foi interrompido pelas restrições impostas pela pandemia
de COVID-19, quando estava prestes
a iniciar sua última etapa, a da assembleia sinodal arquidiocesana.
Esta última etapa do sínodo irá
acolher o resultado dos trabalhos preparatórios realizados nos anos anteriores de caminho sinodal, no âmbito das
paróquias, vicariatos e regiões episcopais e organizações eclesiais, para um
novo discernimento do qual surgirão
propostas concretas para a renovação
pastoral da Igreja na maior metrópole
do Brasil.
Durante a celebração de reabertura da assembleia sinodal, no sábado,
7, na Catedral da Sé, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São
Paulo, partiu da passagem bíblica que
narra o encontro de Jesus Ressuscitado com os apóstolos à beira do mar da

Galileia (cf. Jo 21,1-19), para destacar
que, até verem novamente o Senhor,
os discípulos estavam desorientados e
desanimados.
“Nossa Igreja também pode enfrentar momentos de crise e desânimo. Por vezes, as dificuldades externas
e internas são tantas, que nos parece
não haver mais futuro para a evangelização”, comentou o Cardeal. No entanto, diante da crise, “não é hora de se
dispersar, mas de caminhar juntos, em
comunhão e participação, com Jesus
Cristo em nosso meio e à nossa frente”.
É nisso que consiste concretamente o
syn-hodos, palavra grega que significa
“caminhar juntos”.
Esse caminho, contudo, não é novo,
foi iniciado por aqueles que nos precederam na Igreja em São Paulo: sacerdotes, bispos, religiosos e fiéis leigos.
Entre esses, destacam-se figuras como
São José de Anchieta, Santo Antônio
de Sant’Anna Galvão, Santa Paulina e
os Beatos Mariano de La Mata e Assunta Marchetti.

“Temos a graça de ser herdeiros
desse patrimônio espiritual, cultural e
religioso da Igreja em São Paulo... Hoje
é nossa vez de sermos luz de Cristo na
cidade, sal e fermento dessa imensa massa humana, na qual a força do
Evangelho não pode faltar para humanizar a convivência e propor continuamente à cidade dos homens os grandes
ideais e metas da ‘cidade de Deus’, a Jerusalém celeste.”
Embora os dois anos agudos da
pandemia tenham interrompido os
trabalhos sinodais, esse período possibilitou uma percepção maior daquilo
que é o essencial na vida da Igreja, ajudando a desenvolver novas formas de
fazer chegar a todos o testemunho do
Evangelho.
Uma nova luz foi posta sobre o sínodo arquidiocesano quando o Papa
Francisco chamou a Igreja inteira a
entrar num processo sinodal de comunhão, participação e missão. “Portanto, estamos em sintonia com as
preocupações e o chamado do Papa,

que incentiva a Igreja a fazer uma experiência de conversão, para ser ‘Igreja
sinodal em comunhão, participação e
missão’.”
A assembleia sinodal arquidiocesana terá a missão de traduzir o tema e
o lema do sínodo em propósitos operativos, em vista de novas atitudes e
práticas missionárias, propostas e diretrizes pastorais. O Arcebispo ressalta
que o sínodo, por certo, não produzirá
efeitos automáticos e instantâneos: “O
que esperamos é que ele possa desencadear processos que levem, com
o passar do tempo, a produzir frutos
de comunhão, conversão e renovação
missionária”.
Para que tais frutos sejam alcançados, é importante não perder de vista
que o caminho sinodal não é um processo meramente humano ou metodológico, mas um caminho percorrido
com o Ressuscitado, iluminado pelo
Espírito Santo, a alma da Igreja chamada a ser testemunha da presença de
Deus na cidade.

Opinião

História assegurada no Arquivo Metropolitano da Cúria de São Paulo
Arte: Sergio Ricciuto Conte

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA
Em tempos de sinodalidade, com
alegria e profunda estima, lembramos
o 1º Arcebispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, que esteve à frente da Igreja em São Paulo entre 1906 e 1938. O
paulista, nascido em Taubaté, instaurou dinamicidade na Igreja Paulopolitana, criada em 6 de dezembro de
1745 e, elevada a Arquidiocese, em 7
de junho de 1908.
Em 4 de abril de 1918, inaugurou o
Arquivo, que desde 1984 passou a ser
conhecido como Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva,
ambiente reservado e seguro aos documentos e privacidade aos consulentes. O ilustre Prelado assegurou a
memória da cidade nos documentos
contidos e preservados no Arquivo.
Podemos revisitar a história da nossa Pauliceia Desvairada por meio das
fontes e dos documentos ali guardados. O Arquivo mantém um acervo
fenomenal, grandioso, como a cidade
de São Paulo, e valioso como nossa
Arquidiocese.
Por ocasião do centenário do Arquivo, em 2018, o diretor técnico do
Arquivo Metropolitano, Jair Mongelli
Junior, dialogou com os alunos da
PUC-SP. Esteve presente na Faculda-

de de Ciência da Computação, campus Marquês de Paranaguá, falando
para duas turmas, e no campus Monte
Alegre, conversando com uma turma
na Faculdade de Direito.
Jair Mongelli Junior, falando aos
alunos da Ciência da Computação,
com presteza e propriedade, lembrou-os da preservação dos documentos. Alertou sobre a digitalização
e a importância do manuscrito para
assegurar a durabilidade das fontes.
Conversando com os alunos do Di-

reito, em tempos de violência trabalhados em sala de aula, recordou os
inúmeros casos registrados sobre a
violência encontrada e preservada
em documentos datados do século
XVIII. Costumeiramente, o diretor
técnico do Arquivo se faz presente
também aos alunos da Faculdade de
Teologia Nossa Senhora da Assunção,
nos campi Santana e Ipiranga, quando
da preparação do exame De Universa
Theologiae.
Além do centenário do Arquivo,

celebrado em 2018, o arquivista Jair
Mongelli recordou os documentos e
jornais de época, sobretudo O SÃO
PAULO, que é publicado desde 1956,
e o posicionamento da Arquidiocese de São Paulo sobre o momento de
Igreja na América. Estamos vivendo
as benesses da 1ª Conferência Latino-Americana e Caribenha, realizada no
México, em 2021. Estamos, agora em
2022, vivendo a fase continental do
Sínodo sobre a sinodalidade, querido
pelo Papa Francisco.
O primeiro sínodo arquidiocesano
de São Paulo, proposto pelo Cardeal
Odilo Pedro Scherer, está retomando
as suas atividades. Em 2022, estamos
celebrando o Congresso Eucarístico
Nacional, ocorrido em São Paulo, em
1942. Muitos desses acontecimentos
podem ser pesquisados no Arquivo
Metropolitano.
Portanto, o Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva é
memória preservada e história assegurada. Esteja sempre, no presente da
Igreja, sob o olhar das fontes e pesquisas realizadas no Arquivo, assegurada
uma postura firme para o anúncio do
Evangelho de Cristo Jesus em terras
bandeirantes.
Padre José Ulisses Leva é professor
de História da Igreja na PUC-SP.

As opiniões expressas na seção “Opinião” são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, os posicionamentos editorais do jornal O SÃO PAULO.
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BRASILÂNDIA
No mês de Maria, fiéis peregrinam ao Santuário da Mãe Rainha no Jaraguá
SUELI VILARINHO

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No sábado, 7, houve o primeiro dia
de peregrinação dos fiéis da Região Brasilândia ao Santuário da Mãe e Rainha
Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no
Jaraguá, também com a participação dos
membros dos movimentos marianos e
da Campanha da Mãe Rainha.
Até o fim do mês, acontecerão outros
três dias de peregrinação, cada um deles
destinado a um grupo ou movimento
pastoral, como Catequese, Pastoral Familiar e Terço dos Homens. O convite é
aberto a todos que queiram participar de
uma manhã dedicada à oração.
Com a participação de cerca de 120
pessoas, o encontro foi iniciado com o
Ofício a Nossa Senhora e o Terço. Em se-

guida, houve a missa, presidida por Dom
Carlos Silva, OFMCap, e concelebrada
pelo Reitor do Santuário, Padre Gustavo
Hanna Crespo, ISch.
O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na
Região Brasilândia indicou que há muito
a fazer e falou da importância da mobilização para os próximos dias de peregrinação, reforçando que é tempo de voltar
e recomeçar. Relembrou São Francisco de
Assis, que se converteu aos 23 anos e morreu aos 44, e que em seu leito de morte disse: “Irmãos, vamos recomeçar porque, até
agora, pouco ou nada fizemos”.
Na homilia, Dom Carlos Silva ressaltou o significado dos santuários: “Estamos num santuário, que significa casa
de Deus no meio dos homens, um lugar
sagrado. Desde o Antigo Testamento, o
povo foi construindo santuários, lugares

Alex Formigoni

onde Deus habita. Na semana passada,
os fiéis da Arquidiocese de São Paulo
foram a Aparecida. Hoje estamos aqui,
também a casa da Mãe, e o que encontramos? Paz, amor, comunhão e pala-

vras de vida eterna, uma oportunidade
de rezar e falar com Deus. Você tem
falado com Deus? Como mantemos a
amizade se não falamos, não rezamos?”,
completou.
Benigno Naveira

IPIRANGA
Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
na Vila Guarani, completa 10 anos
HELDER BERTAZZI

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Os fiéis na Vila Guarani celebrarão,
no dia 12, os dez anos de criação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Para
marcar a data, a Pastoral da Comunicação (Pascom) paroquial está organizando uma exposição com vídeos e fotos
que contam essa trajetória.
Em 1972, um grupo de católicos resolveu fazer reuniões em uma residência
para formar pessoas interessadas na Catequese. O crescimento desse grupo aca-

bou levando à ideia de se estabelecer um
local maior e mais confortável para encontros e orações. Somente 11 anos depois, porém, o terreno para a construção
da Comunidade Nossa Senhora de Fátima foi adquirido. Inicialmente denominada capela da Paróquia Nossa Senhora
das Graças, em 12 de maio de 2012 a comunidade foi elevada a Paróquia.
O Padre Anderson Bispo, Pároco,
está à frente da organização dos eventos,
que podem ser conferidos nas redes sociais. A matriz fica na Rua General Gastão Goulart, 47.

[LAPA] No sábado, 7, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Jardim Bonfiglioli, Setor Rio Pequeno, Dom José Benedito Cardoso conferiu o sacramento da Confirmação
a 16 jovens e adultos. A missa foi concelebrada pelo Padre João Carlos Deschamps
de Almeida, Pároco.
(por Benigno Naveira)

Espiritualidade
Amai-vos como eu vos amei
DOM CARLOS
SILVA, OFMCAP
BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE NA
REGIÃO BRASILÂNDIA

N

o 5o Domingo da Páscoa,
dia 15, o Papa Francisco declarará santos o Padre Cesar
de Bus, fundador dos Padres
Doutrinários, e o Padre Carlos de Foucauld, também conhecido como Irmão
Carlos de Jesus. Ambos nasceram na
França. Cesar de Bus em 3 de fevereiro
de 1544, vindo a falecer em 15 de abril
de 1607, com 63 anos de idade. Carlos
de Foucauld nasceu em 1858, no dia 15
de setembro e morreu no dia 1º de dezembro de 1916, com 58 anos.

Os santos nos mostram como viver na
prática os ensinamentos de Jesus. Cada
um à sua maneira faz sua a causa de Cristo
e de seu Evangelho. Cesar de Bus preocupou-se, como o evangelista São Lucas, em
mostrar ao povo do seu tempo a solidez da
fé que lhe fora transmitida. E isso ele o fez
com grande caridade. Carlos de Foucauld
pensou que antes de qualquer esforço de
conversão de não cristãos é preciso demonstrar às pessoas que elas são amadas
por Deus e por nós. Carlos de Foucauld é
o apóstolo da bondade.
Centrando-nos nesta reflexão na figura do Irmão Carlos de Jesus, vemos em sua
vida três etapas que podem ser as nossas
também. Os estudiosos do Irmão Carlos
ressaltam em sua vida um lugar de purificação, outro de preparação e, por fim, um
lugar de transfiguração.
O deserto é o lugar da purificação.
Sobre ele escreve o fundador dos Irmãozinhos de Jesus, o Padre Voillaume: “O
deserto é mais do que o lugar do retiro, já

que dada a sua extensão e pelo seu aspecto
inóspito, possui valores próprios. Ele traz
em si o sinal da pobreza, da austeridade,
da simplicidade mais extrema; o sinal da
total impotência humana, que descobre
a sua fraqueza porque não pode subsistir
no deserto, pois ele é lugar onde habita o
nada. O nada que afinal é tudo.
O lugar central da espiritualidade do
Irmão Carlos é a vida oculta de Jesus em
Nazaré. Trinta anos aparentemente inúteis nos quais Jesus nos mostra a intensidade de sua encarnação. Como nós, ele é
um de nós na simplicidade da vida diária
sem nada de extraordinário. Ele é verdadeiramente salvador numa vida aparentemente inútil. Aparentemente, porque
na realidade ela acontece numa presença
transformadora inserida no coração do
mundo. Presença silenciosa que transforma o meio onde se encontra. Nazaré passa a ser um lugar teológico, aquele onde
estamos agora, onde nos mantemos em
equilíbrio com as ações controladas no

exercício da obediência, onde o desejo
de aparecer se confronta com o exercício
da invisibilidade, onde a busca do melhor
lugar acaba por encontrar o último lugar,
onde Jesus está.
Olhando para o Irmão Carlos, olhamos para Jesus, que é para quem ele olha, e
percebemos que não podemos viver a não
ser para Ele. O amor que temos por Ele se
mostra na imitação. Temos que ser como
Ele e estar onde Ele está. A imitação de
Jesus Cristo é o lugar da configuração. As
figuras se identificam. Não posso ser diferente de Jesus que vou descobrindo sempre mais na meditação do Evangelho. “É
preciso voltar ao Evangelho, se não Cristo
não vive em nós”.
Imitando a vida de Nazaré do Único
Modelo, o Irmão Carlos grita o Evangelho
no silêncio da sua vida. No dia 1º de dezembro, ele cai morto por um tiro acidental como o último dos últimos no extremo
deserto do Saara. A semente cai na terra e
começa a produzir frutos.
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IPIRANGA
Dom Ângelo dedica capela e consagra altar na Sede Provincial dos Salvatorianos
PADRE SAMUEL A. CRUZ, SDS

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No dia 4, na Sede Provincial dos Religiosos Salvatorianos no Brasil, aconteceu
a celebração eucarística de reinauguração e dedicação da capela, bem como a
bênção e consagração do altar.
A atividade faz parte das comemorações alusivas à beatificação do fundador
da Família Salvatoriana, o Bem-aventurado Francisco Jordan, ocorrida em 15
de maio de 2021, em Roma.

Padre Anderson Bispo

A celebração foi presidida por Dom
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo
Auxiliar da Arquidiocese na Região
Ipiranga, e concelebrada pelos Padres
Francisco Sydney de Macêdo Gonçalves,
SDS, Superior-Provincial dos Salvatorianos no Brasil, e Sílvio Aparecido da Silva, SDS, Vigário Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida de Moema e
tesoureiro-provincial dos Salvatorianos.
Também esteve o artista e arquiteto sacro
Rômolo Picoli, responsável pelo projeto
artístico e arquitetônico da capela.
Roberto Bueno

BELÉM
Pastoral da Saúde oferece
projeto de terapias integrativas
Rachel Bacchiega

[BRASILÂNDIA] No domingo, 8, Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu a missa de encerramento da festa do padroeiro da Comunidade Bom Pastor, pertencente à Paróquia
Nossa Senhora das Dores, no Setor Jaraguá. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Brasilândia lembrou que o Bom Pastor é aquele que vai à procura dos que se afastaram
da fé (as ovelhas perdidas), desperta os fiéis para a ação missionária e afugenta todo o
mal. Antes da missa, houve uma procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas do
Jardim Brasília, conduzida pelo Padre João Henrique Novo do Prado, Pároco, também em
comemoração aos 45 anos de criação da comunidade.
(por Pascom paroquial)
Padre Denilson Araújo

LAURA CRUZ

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No sábado, 7, a Pastoral da Saúde,
juntamente com o Espaço Buon Vivere,
promoveu, no Centro Pastoral São José,
no Belenzinho, a oficina de Terapias Integrativas na Comunidade.
O projeto pretende oferecer terapias
integrativas aprovadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo a
promoção da saúde, por meio do incentivo do autocuidado e educação física e

mental, além da divulgação e maior aplicação dessas terapias.
A atividade, que deve se estender por
toda a Arquidiocese, acontecerá sempre
aos sábados, no Centro Pastoral. Nesse
primeiro encontro, que contou com a
presença de José Gimenes, coordenador
da Pastoral da Sáude do Regional Sul 1
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), os 24 participantes tiveram uma oficina sobre uma das práticas utilizadas. No sábado, 14, farão uma
roda de conversa sobre as terapias.
Lene Zuza

[SANTANA] No domingo, 8, Dom Jorge Pierozan presidiu a missa na Capela Bom
Pastor, que pertence à Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Setor Jaçanã. Concelebrou
o Padre Kleber Jorge Montag, Sacerdote convidado que auxilia na Paróquia, assistidos
pelo Diácono Permanente Michel Dutra.
(por Denilson Araújo)
Pascom paroquial

[SANTANA] No dia 3, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu a missa de abertura do tríduo em honra a São Domingos Sávio, na Paróquia dedicada ao Santo no Setor Tremembé, concelebrada pelo Padre
Salvador Ruiz Armas, Pároco.
(por Pascom paroquial)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan presidiu, na quinta-feira, 5, a segunda noite da novena em honra à padroeira da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Setor Tremembé. Na
ocasião, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana colocou uma rosa no manto
da esperança, que está sendo montado pelos catequizandos que participam da Iniciação
à Vida Cristã na Paróquia. Concelebrou o Frei Guilherme Anselmo, SIA, Pároco.
(por Pascom paroquial)
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Pascom paroquial

LAPA
Fiéis festejam a padroeira da
Paróquia Santa Flávia Domitila
BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No sábado, 7, a comunidade de fiéis da
Paróquia Santa Flávia Domitila, no Parque
Maria Domitila, Setor Pirituba, comemorou a memória litúrgica da Padroeira, participando da celebração eucarística presidida pelo Padre Geraldo Pereira, Pároco.
O Sacerdote comentou sobre a Santa, que teria sido convertida ao Cristianismo por dois servos, Nereu e Aquiles,

que conseguiram conquistá-la de vez
para a fé em Cristo. O celebrante destacou, ainda, que a Santa, por ter assumido sua fé diante da corte romana, sofreu
trágicas consequências: foi presa, julgada e, como não renunciou à fé cristã, foi
condenada ao exílio na Ilha de Ponza,
na Itália, onde passou seus últimos dias,
vindo a falecer.
Durante a celebração, o Pároco abençoou os objetos pessoais dos fiéis em frente à imagem da padroeira Santa Domitila.

[LAPA] Na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, no dia 3, houve o início do curso da Pastoral da Saúde, com 25 candidatos que se preparam para se tornar novos agentes a serviço
dos doentes nas paróquias e hospitais. O Padre João Inácio Mildner, Assistente Eclesiástico da Pastoral da Saúde na Arquidiocese de São Paulo; Dom José Benedito Cardoso,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa; e a coordenadora da Pastoral da Saúde na
Região, Izabel Guimarães, deram as boas-vindas aos participantes. (por Benigno Naveira)
Pascom Região Ipiranga

Marcos Rubens

[BRASILÂNDIA] No último fim de semana, teve início no Setor Dom Paulo Evaristo a
formação para o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão e da Palavra. A formação ocorreu na Paróquia Santo Antônio, na Vila Brasilândia, com o objetivo de qualificar
o serviço dos leigos nas paróquias e comunidades e cujo exercício dura dois anos e pode
ser renovado por igual período. Com previsão de oito encontros, às quartas-feiras, com
a retomada dos temas aos sábados, a assessoria desta atividade está sob a responsabilidade do Padre Edemilson Gonzaga, Pároco dessa Paróquia, e do Padre Reinaldo Torres, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
(por Marcos Rubens)

[IPIRANGA] Todo dia 12 de cada mês, celebram-se missas nas paróquias próximas à
futura Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, que está em formação e será sediada
na Chácara Klabin. Da mesma forma, celebrações eucarísticas acontecem nas residências
dos futuros paroquianos. Na quinta-feira, 5, o casal Wilson e Nice acolheu em sua casa
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, e
cerca de 40 fiéis para a celebração eucarística.
(por Pascom Região Episcopal Ipiranga)
Fernando Fernandes

Rogério Nakamoto

[SANTANA] Na Capela Bom Pastor, pertencente à Paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, foi celebrada no sábado, 7, a missa em honra ao Padroeiro, presidida por Dom Jorge
Pierozan e concelebrada pelos Freis Ernane Pereira Marinho, SIA, Pároco, e Luciano da
Silva Barbosa, SIA, Superior-geral dos Frades Inacianos.
(por Fernando Fernandes)
[SÉ] No domingo, 8, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Setor Jardins, homenageou com uma rosa a cada uma das cerca de 200 mães da comunidade que estiveram presentes nas três missas do Dia das Mães, às 9h30, 12h e 19h, as quais foram
presididas, respectivamente, pelos Padres Geraldo de Paula Sousa, Roberto Aparecido
de Lima e Edvaldo Manuel de Araújo.
(por Rogério Nakamoto)

Pascom paroquial

Luciana Pinheiro

[LAPA] A Pastoral Social da Paróquia Santo Alberto Magno, no Jardim
Bonfiglioli, Setor Butantã, ofereceu, na
quinta-feira, 5, um café da manhã em
homenagem ao Dia das Mães, com a presença de 108 mães. Também foram distribuídas 160 cestas básicas às famílias da
comunidade.
(por Benigno Naveira)
[SÉ] No sábado, 21, haverá um encontro
presencial de espiritualidade, reflexão e
partilha de vida, com todos os membros
da Pascom da Região Sé, no salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
na Rua Honório Líbero, 90, Jardim Paulistano, das 14h30 às 18h.
(por Padre Gleidson Forte Martins, SSS)

[SANTANA] Na sexta-feira, 6, aconteceu a missa de 7º dia do Padre Nadir Sergio Granzotto, presidida por Dom Jorge Pierozan na Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, última paróquia em que o falecido Sacerdote atuou. Concelebraram os Padres Raimundo
Edmilson Rodrigues, Pároco; Geraldo Alves Pereira, Vigário da Capela de Santa Luzia; Alfredo Granzotto, MS, da Paróquia Nossa Senhora da Salette; Carlos Alberto Doutel, da
Paróquia Nossa Senhora das Neves; e Humberto Robson de Carvalho, Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, assistidos pelos Diáconos Permanentes Eduardo Sierra,
que atua na Paróquia São Sebastião, e Márcio José Ribeiro, cujo ministério é exercido
na Paróquia Nossa Senhora da Luz.
(por Luciana Pinheiro)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, presidiu missa na Comunidade
Nossa Senhora Aparecida, no Heliópolis,
pertencente à Paróquia Santuário Santa
Edwiges, Setor Anchieta, no domingo, 8.
Na mesma celebração, as crianças da comunidade homenagearam as mães, que
receberam a bênção do Bispo Auxiliar.

[SÉ] A Comissão Socioambiental da Paróquia São Domingos, Setor Perdizes, promoverá uma live com o professor José Corrêa Leite
Júnior sobre o tema “A urgência das questões
climáticas”, no dia 26, das 20h às 21h, por meio
do canal do YouTube da Paróquia. O professor José Corrêa Leite Júnior é graduado em
História pela Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP; e em Administração pela FGV; doutor em Ciências Sociais pela
PUC-SP e professor da Faap. Informações adicionais pelo telefone (11) 3862-8228, ou pelo
WhatsApp (11) 93704-9649.

(por Pascom Paroquial)

(por boletim paroquial da Paróquia São Domingos)
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[BRASILÂNDIA] No dia 4, nas dependências do salão da Paróquia Santa Cruz de Itaberaba, Setor Freguesia
do Ó, teve início o Curso da Pastoral da
Saúde na Região Episcopal Brasilândia,
cujas aulas ocorrem semanalmente, às
quartas-feiras.
(por Marcos Rubens)
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Há 15 anos, o Papa Bento XVI
realizava viagem apostólica ao Brasil
Luciney Martins/O SÃO PAULO - Mai. 2007

[BRASILÂNDIA] Após dois anos, a
matriz da Paróquia Nossa Senhora Mãe e
Rainha, no Parque Panamericano, Setor
Jaraguá, promoveu um momento de retomada das atividades presenciais com o
Bingo das Mães.
(por Edneia Pereira)
[IPIRANGA] A Pascom da Região Ipiranga deu início a uma série de encontros
e lives formativas com o tema “Pascom:
ser e fazer comunicação”. A primeira live
aconteceu no dia 3, pelo YouTube, com
a assessoria da Irmã Helena Corazza, FSP,
explanando sobre o tema: “A Igreja e a comunicação do Evangelho”. Houve a participação de Dom Ângelo Ademir Mezzari,
RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, e do Padre Christopher Velasco, Assessor Eclesiástico da Pascom na
Região. Entre os temas que serão trabalhados ao longo do ano estão: “A identidade
do agente da Pascom”, “Princípios estéticos para criação de conteúdo” e “Produção
de texto jornalístico”. A próxima live será
em 24 de maio, sobre a espiritualidade do
agente da Pastoral da Comunicação. Os
conteúdos serão disponibilizados na plataforma formativa da Região.
(por Pascom Região Episcopal Ipiranga)

[IPIRANGA] No sábado, 7, a Pastoral
da Criança da Paróquia Santa Ângela e
São Serapião, Setor Pastoral Cursino, acolheu cerca de 100 pessoas, entre adultos e
crianças, para um almoço de Dia das Mães,
primeira festa presencial desde o início da
pandemia. A iniciativa inseriu-se no evento mensal no qual as mães assistidas pela
Pastoral, juntamente com seus filhos, participam de rodas de conversa, recebem
orientação, vivenciam momentos de espiritualidade, confraternizam e acompanham o desenvolvimento das crianças.
(por Pascom Santa Ângela e São Serapião)

[IPIRANGA] No sábado, 7, um grupo
de 14 crianças recebeu a primeira Eucaristia na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Setor Imigrantes, em missa
presidida pelo Padre William Day Tombini,
Pároco.
(por Pascom paroquial)
[LAPA] Na quinta-feira, 5, na Paróquia
Nossa Senhora dos Pobres, Setor Butantã,
realizou-se a reunião do clero atuante no
Setor, coordenada por Dom José Benedito
Cardoso, com a presença dos padres, diáconos e quatro representantes leigos de
cada paróquia.
(por Benigno Naveira)
[LAPA] O Setor Juventude da Região
Lapa convida os jovens e crismandos a se
inscreverem para o encontro com Dom
José Benedito Cardoso, que será realizado no dia 11 de junho, das 8h às 12h, na
Paróquia São João Bosco, Setor Leopoldina. Mais informações com Giovana Céo,
em (11) 94554-7012.
(por Pascom Lapa)
[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, Setor Jardins, promove quatro encontros de formação em Teologia Eucarística. As formações
acontecerão em algumas quartas-feiras de
maio e junho (11 e 25/05; e 08 e 22/06), das
20h às 21h30, no salão plenário da Paróquia, com transmissão pelo YouTube. Mais
informações na secretaria paroquial, pelo
telefone (11) 3083-0033, em horário comercial, ou pelo WhatsApp (11) 99821-4141. As
vagas são limitadas. (por Rogério Nakamoto)

Papa Bento XVI com Dom Odilo Pedro Scherer e outros bispos do Brasil na cerimônia de canonização de Frei Galvão, em 11 de maio de 2007

REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br

“De todos os cantos do mundo estão rezando pelos frutos desta viagem,
a primeira viagem pastoral ao Brasil
e à América Latina que a Providência
me permite realizar como Sucessor de
Pedro!”.
Com estas palavras, da sacada do
Mosteiro de São Bento, na capital paulista, o Papa Bento XVI saudou a multidão de cerca de 10 mil fiéis reunida no
Largo São Bento na tarde de 9 de maio
de 2007. Antes, na chegada ao País pelo
Aeroporto de Guarulhos (SP), o Pontífice foi recepcionado por autoridades civis
e militares. “Estou muito feliz por poder
passar alguns dias com os brasileiros. Sei
que a alma deste povo, bem como de
toda a América Latina, conserva valores
radicalmente cristãos que jamais serão
cancelados”, declarou na ocasião.
Ao longo dos cinco dias da viagem
apostólica, Bento XVI presidiu a canonização de Santo Antônio de Sant’Anna
Galvão, no Campo de Marte, reuniu-se
com cerca de 35 mil jovens, no estádio
do Pacaembu; conduziu a oração da Liturgia das Horas com os bispos do Brasil,
na Catedral da Sé; além de ter visitado a
sede da Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá (SP), e aberto, no Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
a V Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e Caribenho.
Em seu primeiro discurso no País,
Bento XVI declarou que sua visita
apostólica ultrapassaria fronteiras nacionais, ao se referir à Conferência
de Aparecida. “Por uma providencial
manifestação da bondade do Criador,
este País deverá servir de berço para as
propostas eclesiais que, Deus queira,
poderão dar um novo vigor e impulso
missionário a este continente”, afirmou.

ENCONTRO COM OS JOVENS

No dia seguinte, 10 de maio, Bento
XVI teve um encontro com os jovens

no estádio do Pacaembu, ocasião em
que pediu que valorizassem e respeitassem os valores da família, e lembrou-lhes: “A Igreja precisa de vicês, como
jovens para manifestar ao mundo o
rosto de Jesus Cristo, que se desenha na
comunidade cristã. Sem o rosto jovem,
a Igreja se apresentaria desfigurada”.
Bento XVI também pediu aos jovens que vivessem, desde a preparação
para o sacramento do Matrimônio, a
fidelidade: “Deus os chama a respeitar-se também no namoro e no noivado,
pois a vida conjugal que, por disposição divina, está destinada aos casados,
é somente fonte de felicidade e de paz
na medida em que souberem fazer da
castidade, dentro e fora do Matrimônio, um baluarte das suas esperanças
futuras”, ressaltou.

CANONIZAÇÃO DE FREI GALVÃO

No dia 11 de maio, em missa no
Campo de Marte, com a participação
de mais de 400 bispos e 1,2 milhão
de fiéis, o Pontífice canonizou Frei
Galvão.
“Sinto-me muito feliz porque a elevação do Frei Galvão aos altares ficará
para sempre emoldurada na liturgia
que hoje a Igreja nos oferece”, ressaltou
Bento XVI, que também mencionou
as diversas virtudes de Santo Antônio
de Sant’Anna Galvão, enaltecendo seu
trabalho caridoso aos pobres. “Que
belo exemplo a seguir deixou-nos Frei
Galvão! Como soam atuais para nós,
que vivemos numa época tão cheia
de hedonismo, as palavras que aparecem na cédula de consagração da sua
castidade: ‘Tirai-me antes a vida que
ofender o vosso bendito Filho, meu
Senhor’.”

COM OS BISPOS
NA CATEDRAL DA SÉ

Ainda no dia 11, na Catedral da Sé,
o Papa conduziu a oração da Liturgia
das Horas com os bispos do Brasil. Aos
prelados, ele destacou que a função do

bispo é congregar e unificar os trabalhos pastorais das dioceses para que
eles sirvam de testemunho evangélico
da transformação que a fé em Cristo
pode fazer.
Também comentou que as pessoas
mais vulneráveis ao proselitismo das
novas seitas e a incapacidade de resistir às investidas do agnosticismo, do
relativismo e do laicismo geralmente
“são os batizados não suficientemente evangelizados, facilmente influenciáveis porque possuem uma fé fragilizada e, por vezes, confusa, vacilante,
ingênua, embora conservem uma religiosidade inata”.

DIAS DE MUITA GRAÇA

Dom Odilo Pedro Scherer, que
havia assumido como Arcebispo Metropolitano em abril daquele ano,
acompanhou todos os compromissos
públicos do Papa Bento XVI na capital
paulista.
“Foram dias de muita graça para a
Arquidiocese de São Paulo, para todo
o nosso povo. Eu gostaria de compartilhar esta minha felicidade e minha
emoção também com todo o povo da
Arquidiocese, os padres, os religiosos e
religiosas, os diáconos, os seminaristas,
todo o povo de nossas comunidades,
os agentes de pastoral, as famílias, os
jovens”, disse em entrevista na ocasião.

CONFERÊNCIA DE APARECIDA

Após visitar a Fazenda da Esperança, no dia 12, o Pontífice presidiu, no
dia 13, a abertura da V Conferência
Geral do Episcopado da Igreja da América Latina e do Caribe, no Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida.
Nesta semana, entre os dias 12 e 13,
no Santuário Nacional, acontecerão
eventos celebrativos para recordar os
15 anos da Conferência de Aparecida,
alguns dos quais com a participação
do Cardeal Scherer, Arcebispo de São
Paulo. Leia os detalhes na próxima edição do O SÃO PAULO.

10 | Reportagem | 11 a 17 de maio de 2022 |

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

Assembleia arquidiocesana do sínodo é
aberta com celebração na Catedral da Sé
Luciney Martins/O SÃO PAULO

‘O SÍNODO É
OCASIÃO PARA
OLHARMOS PARA
A REALIDADE
RELIGIOSA,
EVANGELIZADORA
E PASTORAL DA
NOSSA IGREJA NA
CIDADE DE SÃO
PAULO’, AFIRMOU
O CARDEAL
SCHERER
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

O hino do 1o sínodo arquidiocesano de São Paulo ecoou
pela Catedral da Sé na tarde do
sábado, 7, entoado por padres,
religiosos, bispos auxiliares
e fiéis na celebração de abertura da assembleia sinodal
arquidiocesana.
“O sínodo é ocasião para
olharmos para a realidade religiosa, evangelizadora e pastoral
da nossa Igreja na cidade de São
Paulo. Queremos ouvir o que
Deus nos diz sobre a vida e a
missão da nossa Arquidiocese”,
destacou o Cardeal Odilo Pedro
Scherer, Arcebispo Metropolitano, na saudação inicial.

SINAIS DA FÉ E
SÍMBOLOS DO SÍNODO

A celebração foi marcada
por muitos sinais referentes à
realização do 1o sínodo arquidiocesano e à fé dos cristãos,
como a entrada do Círio Pascal
e da vela sinodal; a entronização
das bandeiras das regiões episcopais, vicariatos ambientais e
da Arquidiocese, bem como de
banners de santos e bem-aventurados que testemunharam a
fé cristã na cidade de São Paulo, como São José de Anchieta,
Santo Antônio de Sant’Anna
Galvão, Santa Paulina, Beato
Mariano de La Mata e a Beata
Assunta Marchetti.
Houve, ainda, a apresentação e acolhida do decreto de
convocação da assembleia sinodal, do regulamento e do instrumento de trabalho do sínodo; e
a entrada da Palavra de Deus e
do Evangeliário.

ÂNIMO RENOVADO

Dom Odilo, na homilia, manifestou sua alegria pela realização da celebração de abertura
da assembleia sinodal arquidiocesana, após dois anos em que
os trabalhos do sínodo ficaram

Junto à assembleia de fiéis na Catedral da Sé, Cardeal Odilo Pedro Scherer, bispos auxiliares e padres renovam as promessas batismais

muito restritos em razão da pandemia de
COVID-19.
Ao falar sobre a leitura do Evangelho
(cf. Jo 21,1-19), em que os apóstolos, antes desanimados e desorientados com a
crucifixão de Jesus, recobraram a alegria
no reencontro com o Ressuscitado, o Arcebispo lembrou que também na Igreja
de hoje pode haver momentos de crise,
mas que os cristãos devem sempre testemunhar, com coragem e dedicação, a fé
no Cristo.
“Jesus Ressuscitado chama os apóstolos novamente a estarem com Ele, a
caminharem unidos para a missão, e
o fruto aparece logo. Igreja sinodal é
o contrário da dispersão, da divisão e
do desânimo. Na Igreja sinodal, experimenta-se novamente a força do Espírito Ressuscitado, que não abandona
a Igreja, mas renova as suas forças na
alegria”, ressaltou.

UMA LONGA TRAJETÓRIA DE FÉ

Dom Odilo lembrou o itinerário do
sínodo arquidiocesano, por ele convocado em 2017, e que teve as etapas nas
paróquias, em 2018, e nas regiões episcopais e vicariatos em 2019. Em 2020,
aconteceria a assembleia sinodal arquidiocesana, mas a pandemia inviabilizou
sua realização. No entanto, nesse período, todos puderam se voltar para a busca do essencial na própria vida e na comunidade eclesial. Além disso, também
a Igreja em todo o mundo iniciou um
caminho sinodal, a partir da convocação
do Sínodo Universal de 2023 pelo Papa
Francisco.
Ao recordar que santos, beatos, religiosos e muitos leigos já deram seu testemunho de fé na Arquidiocese, o Arcebispo comentou que hoje “temos a graça

de ser herdeiros desse patrimônio espiritual, cultural e religioso da Igreja em São
Paulo. Quem nos precedeu enfrentou as
mil dificuldades do seu tempo; nenhuma época foi simplesmente propícia à
vida da Igreja e ao testemunho cristão
na cidade. Hoje é a nossa vez de ser luz
de Cristo na cidade, sal e fermento dessa
imensa massa humana, em que a força
do Evangelho não pode faltar para humanizar a convivência e propor continuamente à cidade dos homens os grandes
ideais e metas da ‘cidade de Deus’, a Jerusalém celeste”.

ABERTOS À AÇÃO
DO ESPÍRITO SANTO

O Arcebispo comentou, ainda, que
o sínodo é um chamado à sincera e humilde escuta de Deus, em uma atitude
de disponibilidade para acolher o que o
Espírito Santo diz à Igreja em São Paulo,
por meio da realidade eclesial, religiosa,
social e cultural da cidade.
Dom Odilo lembrou que o sínodo
não produzirá efeitos imediatos e automáticos, mas que as propostas elaboradas pela assembleia sinodal deverão nortear a renovação dos planos e orientações
pastorais e administrativas da Igreja em
São Paulo.
“O que esperamos é que o sínodo
possa desencadear processos que levem,
com o passar do tempo, a produzir frutos de comunhão, conversão e renovação
missionária. Temos confiança na ação do
Espírito Santo, que é o verdadeiro animador e guia do sínodo e da vida eclesial.
Ele é que suscitará os frutos do sínodo
a seu tempo, se formos as suas inspirações. Por isso, nós o invocamos com fé
e fervor nesta abertura da assembleia
sinodal. E o invocaremos a cada sessão

da assembleia”, afirmou, recomendando
que os fiéis tenham constante atitude de
oração ao Espírito Santo pelo bom êxito
do sínodo.

A INTERCESSÃO DA
VIRGEM MARIA E DOS SANTOS

Após a homilia, os fiéis rezaram a Ladainha de Todos os Santos. Depois, houve a renovação das promessas do Batismo e a profissão da fé católica, momento
em que o Círio Pascal e a vela do sínodo
foram levados ao corredor central da Catedral da Sé e os fiéis acenderam as pequenas velas que tinham nas mãos.
“Não se acende uma luz para escondê-la, mas para que todos vejam suas
obras e façam brilhar a luz de Cristo em
todos os cantos da cidade e trabalhos
pastorais”, comentou o Cardeal.
Os participantes da celebração também apresentaram ao Senhor preces
para que o sínodo arquidiocesano seja
iluminado e conduzido pelo Espírito
Santo.
Houve, ainda, a invocação ao Espírito Santo; a coleta, que foi destinada aos
trabalhos caritativos da Missão Belém; a
oração do Pai-nosso; além da entrega do
sínodo à intercessão de Nossa Senhora; e
a oração ao Patrono da Arquidiocese, o
apóstolo São Paulo, para que “interceda
por nós junto a Deus e, com seu exemplo, nos ajude a promover a nova evangelização na Arquidiocese”.
A celebração foi concluída com a
bênção de envio dos mais de 400 delegados da assembleia arquidiocesana, que,
a partir de 4 de junho, participarão das
sete sessões de trabalhos ao longo deste
ano, uma por mês, aos sábados, na Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom), na Vila Mariana.
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Delegados estão otimistas quanto à fase final do caminho sinodal
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A partir de 4 de junho, cerca de 400 delegados da assembleia arquidiocesana do sínodo, convocados pelo Cardeal
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, se reunirão
mensalmente.
Eles representam as diversas
expressões e organizações da
vida eclesial e pastoral da Arquidiocese: o clero, os leigos, os religiosos e os organismos eclesiais
e pastorais.
Irmã Helena Corazza, paulina, relatora-geral do sínodo
arquidiocesano ao lado do Cônego José Arnaldo Juliano dos
Santos, afirma que já estão sendo
sintetizados os conteúdos enviados pelas paróquias a partir das
pré-assembleias sinodais para
que constem no relatório que
será apresentado na primeira
sessão da assembleia: “Há muitas
coisas em comum nas respostas das paróquias: a necessidade
de ser uma Igreja acolhedora e
missionária; de diálogo entre as
pastorais, de ser Igreja em saída;
necessidade de formação. Estamos buscando as convergências
dessas respostas e vamos agregar
as informações ao que já há no
primeiro relatório feito antes da
pandemia”, detalhou.

SENSIBILIDADE ÀS
REALIDADES HUMANAS

Integrante da Comissão de
Coordenação Geral do sínodo, o Padre Marcelo Maróstica
considera que o novo entendimento sobre a vida e as relações
humanas durante o período
de pandemia irá enriquecer as
reflexões do sínodo arquidiocesano, assim como o fato de
a assembleia sinodal arquidiocesana ocorrer em meio ao Sínodo Universal 2021-2023. “A
própria proposta do Sínodo dos

Leigos apresentam documentos do sínodo, conduzem banners de santos e beatos, além das bandeiras das regiões episcopais e vicariatos

Bispos veio fortalecer o nosso sínodo
arquidiocesano. Não são sínodos separados, pois a proposta é a mesma de
caminhar juntos.”
Sueli Camargo, coordenadora da
Pastoral do Menor, participa do sínodo como uma das representantes do
Conselho Arquidiocesano de Pastoral.
Ela recordou que, antes da pandemia,
houve grande adesão e participação
dos membros das pastorais às etapas do
sínodo, algo que tem se mostrado um
pouco mais difícil agora, mas que continua sendo feito.
Cônego José Bizon, Diretor da Casa
de Reconciliação, destacou que o sínodo arquidiocesano também é ocasião
para se pensar o ecumenismo e o diálogo inter-religioso. “Se a palavra ‘sínodo’ significa caminhar juntos, nós,
como Igreja Católica Apostólica Romana, precisamos também caminhar
com os nossos irmãos e irmãs de outras
denominações.”

UMA IGREJA MAIS
EVANGELIZADORA

Também os leigos indicados pelo
Arcebispo Metropolitano e pelos bispos auxiliares para a assembleia sinodal
estão otimistas com os possíveis frutos
do 1o sínodo arquidiocesano.
“Eu pretendo me debruçar de uma
forma muito profunda sobre todos os
documentos até agora elaborados e que
dão uma dimensão concreta da nossa Arquidiocese, para que no sínodo, com bastante espírito missionário, nós possamos
encontrar soluções adequadas. Como
disse Dom Odilo na celebração, uma luz
a gente não esconde, a gente a expõe”, comentou João Vitor Lozano Jeronymo.
Já Dalton Luiz de Luca Rothen espera que do sínodo resultem novos caminhos para a ação evangelizadora: “Acredito que pode haver uma organização
mais efetiva da evangelização que leve
à melhor propagação do Evangelho na
cidade, pois o Evangelho tem força, tem

vida, mas precisa ser anunciado de maneira sistemática”.
Fazer com que a Igreja testemunhe
ainda mais o Cristo é a expectativa de
Maria Leonice da Silva Mariannini,
uma das representantes dos leigos da
Região Ipiranga. “Participar do sínodo
é uma grande missão, que até dá medo,
mas o Espírito Santo nos alegra e tira
um pouco desse receio para que participemos a cada dia mais da Igreja e de
todo o processo de evangelização.”
Mariana dos Santos Souza estará na
assembleia como uma das representantes dos leigos da Região Santana. Ela
espera que neste itinerário sinodal “se
retome aquilo que os antigos cristãos
faziam: sentar todos em roda e partilhar o pão, ninguém sendo maior do
que ninguém, com as vozes e dores de
cada um sendo ouvidas, e que a partir
do Pão da Vida, que é Jesus Cristo, possamos nos saciar e nos encher de esperança para transformar a sociedade”.
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‘Conhecerão que
sois meus discípulos
se vos amardes’
PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
Depois de comer do prato do Mestre, Judas
levantou-se e saiu da Última Ceia para trair Jesus, conforme o previsto: “O amigo em quem
eu confiava, que comia pão comigo, levantou
o calcanhar contra mim” (Sl 40,10). Pouco depois, o Senhor declarou qual é o traço característico dos seus verdadeiros seguidores: “Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se
tiverdes amor uns aos outros” (Jo 13,35). Que
contraste! De um lado, a traição; do outro, o
Mandamento novo do amor: “Eu vos dou um
novo mandamento: amai-vos uns aos outros.
Como eu vos amei, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros” (Jo 13,34).
Judas não era verdadeiro discípulo. Não
amava o Senhor, tampouco os irmãos. Além de
contribuir decisivamente para a Paixão e Morte de Cristo, a sua traição influiu diretamente
na vida dos demais membros da Igreja: Pedro,
João, Maria Madalena e, principalmente, Nossa
Senhora… Todos padeceriam duramente com
as consequências de sua infidelidade. Afinal,
a Igreja é um Corpo; a ruína de um membro
enfermo multiplica os sofrimentos e trabalhos
dos membros sãos.
Contudo, a traição infligida a Cristo e à
comunidade não prevaleceria. Assim que Judas virou as costas, Nosso Senhor disse: “Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus
foi glorificado nele” (Jo 13,31). Era inevitável
que houvesse infidelidade e traição; o Senhor
mesmo dissera: “O Filho do Homem será entregue, segundo o que está determinado, mas
ai daquele homem por quem ele é traído!” (cf.
Lc 22,22). No entanto, Deus é maior e mais poderoso do que o mal que há no mundo; e Ele
utiliza até a maldade humana para nos salvar e,
assim, ser glorificado. Desse modo, confunde o
diabo e seus sequazes.
A traição gerou as condições para que
Cristo praticasse o seu maior ato de amor e
redenção. Bebendo o cálice amargo da Paixão,
Ele manifestou a caridade por excelência, pois
“ninguém possui amor maior do que aquele
que dá a vida pelos amigos” (Jo 15,13). Entregue à morte de Cruz por meio do beijo de Judas, deixou-nos os meios necessários para que
também nós sejamos capazes de amar os inimigos. Pois é do Sacrifício da Cruz – renovado
diariamente na Santa Missa – que vêm toda a
força e a eficácia dos cristãos. Do Sangue e da
Água que correm do Coração aberto de Jesus
nos vem a capacidade de amar e perdoar.
O mistério de Judas acompanhará a Igreja
até o final dos tempos. Nela, muitos trabalham,
sacrificam-se e amam; outros traem e fazem sofrer. Uns pastoreiam; outros roubam, matam e
destroem. Mas, em tudo isso, o Senhor será sempre glorificado! Sempre haverá aqueles que, em
meio a dificuldades e em um mundo adverso,
continuarão dando frutos, amando e, portanto,
sendo reconhecidos como verdadeiros discípulos. E “nisto é glorificado meu Pai: em que
deis muito fruto e vos torneis meus discípulos”
(Jo 15,8)! Que o Senhor nos ensine a amar e a
participar com alegria e esperança – por amor!
– dos sofrimentos infligidos ao seu Corpo.
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Há 70 anos, Dom Paulo Evaristo
Arns concluía tese doutoral
sobre a técnica do livro
CLEIDE BARBOSA E
DANIEL GOMES
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Após cinco anos de estudos na principal universidade francesa e uma das mais
reconhecidas mundialmente,
a Sorbonne, o Frei Paulo Evaristo Arns concluía, em 3 de
maio de 1952, a tese doutoral
“La Technique du Livre d’après
Saint Jérôme” (A técnica do
livro segundo São Jerônimo),
da qual resultou um livro com
o mesmo título publicado em
1953 pela Editora de Boccard.
Somente em 1993 a obra seria
traduzida para o português e
publicada pela Imago Editora,
quando o frade franciscano já
era Arcebispo Metropolitano
de São Paulo.
Nas comemorações do
centenário de nascimento do
Cardeal Arns (1921-2016), as
religiosas da Congregação das
Franciscanas da Ação Pastoral, cuja nova província no
Brasil foi iniciada com o apoio
de Dom Paulo, em 1972, têm
se empenhado em colocar em
evidência a vasta produção literária de Dom Paulo, composta por 57
obras, entre as quais “A técnica do livro segundo São Jerônimo”.
“Um dos meios de tornar Dom
Paulo mais conhecido é trazer presente o seu legado escrito, ou seja,
o que ele próprio escreveu e traduziu, já que também era um grande
tradutor”, destacou a Irmã Ivaldete
Rodrigues, Superiora-geral da Congregação das Franciscanas da Ação
Pastoral, em entrevista à rádio 9 de
Julho.

ESTUDO DETALHADO

Em linhas gerais, em “A técnica
do livro segundo São Jerônimo”, Dom
Paulo detalha minuciosamente o processo de composição de uma obra
literária, desde os instrumentos materiais necessários, as peculiaridades
do texto, bem como os modos para
difundi-la e conservá-la, com base
nos escritos de São Jerônimo (340420), doutor da Igreja que foi o responsável pela tradução da Bíblia para
o latim, corrigindo imperfeições de
linguagem e as imprecisões sobre as
diferentes traduções disponíveis até
então. A tradução de São Jerônimo,
também conhecida como “Vulgata”,
foi a Bíblia oficial para a Igreja Católica durante 15 séculos.
Dom Paulo, ao fazer um estudo
detalhado sobre o técnica do livro a
partir de São Jerônimo, acabou por
reconstruir a história da produção
das obras literárias nos séculos IV e

vros e alguns princípios para
reconstituição de textos e o
arquivamento do material”,
afirma Irmã Ivaldete.

PARTILHA DE SABERES

V, e suas reverberações para as gerações futuras.
“Toda pessoa que pensa em editar
um livro ou mesmo fazer um trabalho científico deveria ler esta obra de
Dom Paulo, que contém cinco capítulos bem distintos e práticos na execução”, comenta Irmã Ivaldete.
No primeiro, “Papiro, pergaminho, tabuleta, estilete”, Dom Paulo
trata sobre as características e origens
da utilização de materiais com os
quais os livros eram compostos até a
época de São Jerônimo.
“Ditado, transcrição e acabamento” é o título do segundo capítulo,
que trata sobre a redação de conteúdo. Há detalhamentos sobre as características dos textos, bem como
do ofício dos copistas, aqueles que
faziam a transcrição das obras. Fala-se, ainda, das peculiaridades para o
acabamento.
O terceiro capítulo “Edição” discute sobre em que consiste uma publicação, apresentando algumas formas do livro, com suas subdivisões.
O quarto capítulo trata da difusão da
obra produzida. Nele, é recordado
um princípio defendido por São Jerônimo: não existe atividade literária
sem difusão, de modo que um livro
escrito não deve ser escondido.
No último capítulo, “Livro e os
Arquivos”, Dom Paulo mostra a
preocupação de São Jerônimo com
os lugares onde devem ser conservadas as obras literárias. “Dom Paulo apresenta a autenticidade dos li-

“Neste primeiro livro, assim como em todos os seus
escritos, Dom Paulo segue
uma frase muito clássica de
São Jerônimo: ‘Na oração,
falamos com Deus. Na boa
leitura, é Deus que nos fala’”,
recorda Irmã Ivaldete.
A Superiora-geral da Congregação das Franciscanas da
Ação Pastoral lembra que Dom
Paulo, em seus escritos, sempre
se manteve alinhado aos princípios de comunhão, participação, comunicação e diálogo
propostos pelo Concílio Vaticano II: “Dom Paulo foi o homem da cultura, do diálogo, da
participação, do envolvimento, enfim, dessa partilha. Não
guardava o saber apenas para
si; procurava ajudar as pessoas que tinham o desejo de um
aprofundamento em algum
tema”, prossegue Irmã Ivaldete.
Surgida na Alemanha, no
século XIII, a Congregação
das Franciscanas da Ação Pastoral
enviou suas primeiras religiosas ao
Brasil em 1921 e instituiu uma província no País em 1937, com sede
em Pindamonhangaba (SP). Em
1968, a Província foi desmembrada
da Alemanha, e Dom Paulo Evaristo Arns, então Bispo Auxiliar de
São Paulo, foi designado como seu
primeiro interventor-geral. Em 4 de
outubro de 1972, a nova congregação obteve aprovação canônica na
Santa Sé, tendo seu decreto de fundação promulgado por Dom Paulo,
na época já Arcebispo Metropolitano. Hoje, realiza ações pastorais e
evangelizadoras em São Paulo, Goiás, Maranhão e Pará.
“Dom Paulo nos acompanhou
quando estávamos em formação
para a nova congregação. Assim,
neste centenário de seu nascimento
e neste jubileu de 50 anos da nossa
congregação, estamos apresentando
este material sobre ele que temos em
nossa sede, no bairro do Tatuapé, e
pretendemos fazer mais levantamentos sobre suas obras. Queremos fazer
lives sobre os 57 livros, apresentando-os de uma forma bem sucinta,
para motivar as pessoas a buscarem
esse conhecimento, toda essa cultura
que Dom Paulo deixou para nós, as
irmãs da Ação Pastoral, bem como
para o Brasil e o mundo, afinal, ele foi
um homem internacional”, concluiu
Irmã Ivaldete. Outros detalhes sobre
a congregação podem ser vistos em
https://congregacaofap.com.br.
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AMPARO PELA VIDA
Amparo Maternal/Divulgação

CAMPANHA INICIADA
NO DIA DAS MÃES,
8, TEM A META
DE ARRECADAR
RECURSOS
PARA MANTER
OS TRABALHOS
DO CENTRO DE
ACOLHIDA PARA
GESTANTES, MÃES E
BEBÊS DO AMPARO
MATERNAL
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Criado a partir do olhar caritativo do obstetra Álvaro Guimarães Filho, da Madre Marie
Domineuc e do então Arcebispo
de São Paulo, Dom José Gaspar D’Affonseca e Silva, o Amparo Maternal, em seus 83 anos
de história, é reconhecido pela
excelência nos serviços que
beneficiam gestantes, mães e
bebês em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Desde fevereiro de 2021, a
maternidade, referência em parto humanizado com atendimento
gratuito pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), é gerida pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Já
o Centro de Acolhida para Gestantes, Mães e Bebês permanece
sob os cuidados da Associação
Amparo Maternal, vinculada à
Arquidiocese de São Paulo.
No espaço localizado na Rua
Napoleão de Barros, 1.035, na
Vila Clementino, zona Sul, cerca
de 50 grávidas, puérperas e crianças com até 6 meses de idade recebem atendimento integral, 24
horas por dia (leia detalhes nas
páginas 14 e 15). O ingresso das
mulheres é controlado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), por meio de um contrato de parceria com o Amparo,
cujo valor hoje corresponde a
70% dos custos de manutenção
do Centro de Acolhida. Assim,
mês a mês, a atual diretoria do
Amparo busca por doações para
complementar os custeios desse
espaço de acolhimento.
No domingo, 8, Dia das
Mães, a instituição lançou a
campanha “Amparo pela Vida”,
a fim de angariar recursos para
continuar a manter o Centro de
Acolhida, local onde apenas em
2021 quase 1,8 mil mães, bebês
e gestantes receberam atendimento gratuito.

COMO PARTICIPAR
A campanha continua até 15 de
dezembro, e para participar é muito simples: basta fazer a doação
pelo site (www.amparomaternal.org),
pela página específica da campanha
(https://amparopelavida.com.br)
ou por meio de um QRCode que
está disponível em materiais
de divulgação nas redes sociais
(@AssociacaoAmparoMaternal) e
outros impressos como flyers e cartazes que estarão espalhados em diferentes locais, incluindo as paróquias
da Arquidiocese que permitirem a
divulgação da iniciativa em seus ambientes. O valor mínimo é de R$ 1,00
(um real), com transferência via PIX
(leia detalhes no cartaz acima).
“O Brasil é um país solidário,
por isso contamos com milhões de
amparos e temos confiança de que

chegaremos a 100% dos objetivos da
campanha”, comenta Lorenna Pirolo,
diretora-presidente da Associação
Amparo Maternal.
OBJETIVOS
A meta primordial da campanha
é que a captação de recursos permita cobrir o déficit mensal, atualmente em R$ 22 mil, da manutenção do
Centro de Acolhida.
Uma vez alcançado esse objetivo,
o que for arrecadado a mais será usado para adequar as instalações prediais do Amparo Maternal, a fim de
melhor atender as mulheres e crianças, e ampliar de 50 para 80 pessoas a
capacidade de acolhimento.
Havendo ainda mais sucesso com
a campanha, um terceiro objetivo é
o de ampliar projetos de capacitação
profissional que ajudem na reinserção

no mercado de trabalho das mães
que forem acolhidas no Amparo.
Por fim, caso se arrecade um
montante que permita cumprir as
três primeiras metas, será constituído um fundo patrimonial para
que o Amparo tenha um planejamento de gestão e alcance sua efetiva sustentabilidade financeira,
incluindo saldar todas as dívidas
que ainda restem.
APOIADORES
Em sinal do reconhecimento
ao trabalho que o Amparo realiza desde 1939, instituições e personalidades já estão engajadas na
campanha “Amparo pela Vida”.
Influenciadores digitais, cujos
nomes serão revelados ao longo
da campanha, compartilharão em
suas redes a iniciativa.
Também são apoiadores o jornal O SÃO PAULO e a rádio 9 de
Julho, os organizadores da Expo
Católica, grupos pró-vida, as empresas Content S/A, Pompom e Alpha Hidrometais, e as associações
Cor Unum, Guadalupe, Arenas
pela Vida, Comunidade Erguei-vos e Missionários da Redenção.
Além disso, as Paróquias Nossa Senhora do Brasil; Santa Rita
de Cássia, no bairro de Mirandópolis; São José, na Vila Zelina; e o
Santuário Arquidiocesano Nossa
Senhora Aparecida já estão divulgando a campanha e farão algumas ações de arrecadação, como a
venda de Terços e ecobags.
Para impulsionar ainda mais
a iniciativa, em junho deve acontecer “Um Jogo pela Vida”, uma
partida de futebol com jogadores
consagrados; e em agosto, mês de
aniversário do Amparo Maternal,
haverá um show beneficente.
Interessados em colaborar
com a campanha “Amparo pela
Vida” podem entrar em contato pelo telefone (11) 5573-8930,
WhatsApp (11) 95909-2232 ou e-mail
comunicacao@amparomaternal.org.

FAÇA SUA DOAÇÃO

Juntos Fica Possível!
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Um centro que acolhe o
renascimento da esperança
CLÁUDIA PEREIRA

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

A palavra amparo tem um significado ainda maior quando o seu complemento é seguido de fraternidade.
Mais do que um centro de acolhida, o
Amparo Maternal é o gesto concreto
do verbo cuidar. Localizado na zona
Sul da cidade, a casa de acolhida segue a filosofia da fundadora e religiosa
Madre Marie Domineuc, da Congregação Franciscanas Missionárias de
Maria: “Nunca recusar ninguém”. Um
espaço onde renasce a esperança todos
os dias e no qual mães e bebês contam
com assistência integral, que além do
parto, inclui o pré-natal, pós-parto e
reinserção social.
O espaço, que abrigava mulheres
grávidas rejeitadas pela sociedade do século XX, hoje acolhe mulheres vítimas

de violência, dependentes químicas e
estrangeiras que recebem assistência social e psicológica, alimentação, cuidados
com a saúde materno-infantil e paticipam de cursos de capacitação de costura, maquiagem, culinária e artesanato.
Atualmente, a casa oferece abrigamento para 50 mães com bebês em
situação de insegurança social. O tempo de permanência é, em geral, até seis
meses após o parto, mas pode chegar
a um ano, dependendo das condições
que a mulher assistida apresente.
O Centro de Acolhida é conveniado com a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS). A manutenção dos serviços
prestados, entretanto, também depende das ações de voluntários que atuam
desde a arrecadação de donativos aos
cuidados essenciais para os assistidos
(leia mais na página 16).

Fotos: Cláudia Pereira

AMBIENTE ACOLHEDOR
A reportagem acompanhou um pouco da
rotina do Centro de Acolhida e conversou com
as mulheres abrigadas. Ao chegar ao prédio para
gestantes, mães e bebês, a primeira impressão
que se tem é de aconchego, como o colo de mãe,
um ambiente confortável, que remete ao sentimento de segurança.
Foi este sentimento que Fabiana Napolitano,
25, sentiu ao pisar pela primeira vez no prédio.
Antes de chegar, ela tinha receio de que fosse
viver situações incômodas semelhantes a outros
centros de acolhida por onde havia passado.
“Aqui fui tratada como gente”, afirma. Fabiana
chegou ao abrigo por meio do encaminhamento
do Consultório Na Rua, em que multiprofissionais realizam atendimento a pessoas em situação
de rua na cidade de São Paulo.
Vítima de um relacionamento abusivo e dependente química, Fabiana estava morando nas
ruas, grávida e sem perspectiva de deixar as drogas. Assim, temia perder a guarda do seu terceiro filho.
“Quando cheguei aqui, era um final de tarde.
Observei que havia outras meninas na mesma

TRATADA COM CARINHO, ELA DESISTIU DE DOAR O FILHO
Em novembro de 2021, Fabiana Lage, 40, estava em
um abrigo que não lhe parecia propício. Consciente da
sua dependência em substâncias químicas, decidiu procurar outro local por conta própria. Ao ligar no número 156, da Prefeitura, indicaram uma vaga no Amparo
Maternal.
“No dia em que eu vim para o Amparo, estava em
um estado crítico da dependência, sob efeito da droga, e
debilitada. Lembro-me do momento quando cheguei, da
paciência que tiveram comigo e da forma como fui acolhida. As primeiras providências que as assistentes sociais
fizeram foi examinar meu estado de saúde e o do bebê, na
minha barriga. Passei pelo médico, tomei soro, consegui
me alimentar e dormir. Depois, percebi que aqui estava
segura. No primeiro momento, a minha intenção era
doar o meu filho, mas com o tempo eu me apaixonei pelo
Pedro”, diz Fabiana, acariciando a barriga de oito meses.
Ao contar seus primeiros momentos no Centro de

Acolhida, o brilho nos olhos de Fabiana entrega a alegria
pela chegada de Pedro. Ela, que é mãe pela terceira vez,
se sente plena. Conta que o maior passo foi o reconhecimento do seu problema de saúde e a desintoxicação.
Após esse processo e com a ajuda do Amparo Maternal,
ela conseguiu uma reaproximação com a família.
“Eu quero viver novamente e sou consciente de que o
Pedro chegou para mudar a minha forma de ver a vida.
Percebo mais as minhas responsabilidades e maior respeito pelo meu corpo”, conta Fabiana, segura do seu novo
caminho. Ela enfatiza que o Centro de Acolhida é um espaço que salva vidas. Atualmente no oitavo mês de gestação, ela passa por todo o processo de acolhimento. Após
a chegada do bebê, ainda vai permanecer por mais seis
meses e participar do processo de projeto de vida, momento em que ela organiza seus passos para quando sair
do Amparo com o bebê estar mais segura para caminhar
com a sua família e os filhos.

situação que a minha. Lembro que dormi e, ao
acordar no dia seguinte, tive um sentimento de
alívio e um pouco do peso que carregava nas minhas costas parece ter ficado para trás. Essa sensação eu jamais esqueço”, recorda, segurando no
colo a sua bebê, Maria Alice, de 10 meses. As duas
passaram pelo acolhimento integral, com tempo
de um ano e dois meses. Fabiana diz que, durante
o processo, percebeu que era a sua última chance
para mudar de vida e ser mãe por inteiro.
“Se não fosse o Amparo Maternal, eu não
enxergaria muitas coisas. Eu me aceitei, aprendi a me amar, descobri que posso lutar, posso
vencer todos os dias o meu problema de saúde.
Estou ‘limpa’ há dois anos. A luta é diária, mas
agora preciso fazer meu novo caminho, trabalhar e cursar a minha faculdade. O curso de
Psicologia foi outra descoberta que encontrei
aqui”, comenta.
Em reinserção social, Fabiana voltou a morar com a mãe e está reorganizando a vida para
voltar ao mercado de trabalho. Ela diz que, além
dos sonhos pessoais, o que mais deseja é ser um
exemplo para suas filhas.
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ESPAÇO PARA SONHAR E RECOMEÇAR
Na programação da casa, na última semana de cada mês, são
realizados eventos e celebrações com a participação de voluntários, as atuais acolhidas e as mulheres que passaram pelo centro.
É um momento de partilha.
Entre as participantes naquele dia estava Paulínia Tuika, 29,
nascida em Angola. O Amparo Maternal foi o seu refúgio desde
quando chegou ao Brasil há cinco meses, já prestes a ganhar a
bebê. Entretanto, como não tinha um lugar para ficar, foi encaminhada pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)
para o Amparo.
“Eu só queria um lugar para descansar a minha cabeça e meu
corpo, e ficar em paz. Tinha medo de ficar na rua. E, quando cheguei aqui, vi que tinha muito além da cama que eu precisava. Eu
defino esta casa de acolhida como uma mãe”, relata Paulínia, que
tem outras duas filhas, de 7 e 11 anos, que ficaram em Angola.
Ela deixou o país por sobrevivência, já que estava sendo vítima
recorrente de violência em um relacionamento abusivo.
Paulínia conta que ainda vive o processo de aculturamento
e está aprendendo sobre seus direitos como mulher, negra e migrante. Ela conta já ter sofrido com situações de racismo, mas a
maior dor que carrega é a da distância das filhas e dos familiares.

‘AQUI É UM LUGAR ABENÇOADO PARA ONDE DEUS NOS ENVIOU’
A angolana Márcia Silva Costa, 33, há um ano e dois meses no Brasil, já passou por um turbilhão de sentimentos, com
momentos de angústia, tristeza e alegria.
Com seu olhar sereno e uma voz alegre, Márcia demonstra
ser resiliente. Uma mulher forte que viveu a chegada da filha,
Rebeca, e suportou a morte do companheiro de vida que não
resistiu a uma doença. Ambos chegaram ao Brasil quando ela
estava grávida de oito meses. Ele faleceu meses após o nascimento de Rebeca.
“Eu demorei para entender que os muitos gestos aqui do
Amparo eram de cuidado. Eu e o bebê ganhamos roupas novas para vestir, cuidaram da minha saúde e fui aprendendo
que aqui é um lugar abençoado para onde Deus nos enviou. A
minha vida no meu país foi sofrida. Quando decidimos vir ao
Brasil, sabíamos que teríamos algo melhor”, comentou.
Atualmente, Márcia trabalha como auxiliar de serviços
gerais no Centro de Acolhida e sua bebê fica em uma creche
durante o seu expediente.

‘NÃO É DOAR, É PARTILHAR O AMOR’

MENSALMENTE,
NO CENTRO DE ACOLHIDA
SÃO CONSUMIDOS:
250kg de carnes
180kg de hortifrútis
150kg de arroz
120kg de açúcar
50kg de feijão
30kg de sabão em pó
25kg de macarrão
20kg de sal
20kg de farinha de trigo
15kg de margarina
15kg de fubá
10kg de café
10kg de farinha de milho
10kg de massa de tapioca
10kg de maionese
9kg de farinha de mandioca
7kg de achocolatado
6kg de sardinha
5kg de massa para bolo
5kg de chá
4kg de gelatina
2,5kg de canjica
2kg de ketchup
1kg de fermento
500g de fermento para pão
30 latas de 800g de leite em pó
infantil (até 6 meses)
264 litros de leite
40 litros de óleo
24 litros de refrigerante
20 litros de molho de tomate
10 litros de vinagre
7 litros de azeite
50 pacotes de bolacha doce
50 pacotes de bolacha salgada
40 unidades de pomada para
assadura
40 unidades de lenço umedecido
3.000 unidades de fraldas descartáveis (P, M, G e GG)
60 frascos de xampu adulto e
infantil
60 frascos de condicionador
adulto e infantil
60 sabonetes adulto e infantil
60 unidades de barbeador descartável
60 unidades de escova de dentes
60 unidades de desodorantes
120 pacotes de absorventes

FAÇA SUA DOAÇÃO

Juntos Fica Possível!
A presença das doulas, mulheres
que desempenham uma função essencial para gestantes, proporciona
conforto físico e emocional das parturientes. Rosa Maria Grecco é professora e voluntária do Amparo Maternal.
Ela atua como doula e já acompanhou
mais de 200 partos. Em razão da pandemia, não tem exercido essa atividade, mas está presente junto com outras
doulas e voluntárias que colaboram

com a programação da casa e com o
bazar solidário, que acontece sempre
às terças, quartas e sextas-feiras, das
14h às 17h, na sede do Amparo.
Doula significa mulher que serve.
As doulas do Amparo Maternal, entretanto, exercem uma função diferenciada não apenas por serem voluntárias,
mas em razão da experiência e conhecimento da realidade das parturientes
que utilizam os serviços do local.

“Não é doar, é partilhar o amor, e não
é preciso dizer palavras bonitas. Basta o
toque e olhar com carinho para estas
mulheres que estão vivendo um dos
momentos mais fortes de suas vidas”,
declara Rosa, que define amor como
ato de respeito e reforça que a filosofia
e história do atendimento do Amparo Maternal é o investimento humano.
“Este espaço não se resume a verba, este
espaço de acolhida é vida”, concluiu.

Nova gestão busca
manter excelência
consolidada em 83 anos
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Desde julho do ano passado, a diretoria estatutária da Associação Amparo
Maternal é composta pelo casal Lorenna
Pirolo, diretora-presidente, e Emerson
José Pirolo, diretor financeiro, fundadores da associação católica de fiéis Missionários da Redenção, que tem atuação
social e evangelizadora na zona Leste da
cidade. Já a coordenação de voluntariado
compete à senhora Silvana Gavião.
Emerson e Lorenna, na companhia de
Ednei Rodrigues, da equipe de tesouraria
financeira, detalharam ao O SÃO PAULO o quanto têm trabalhado desde então
para equilibrar as finanças da Associação
Amparo Maternal e manter a excelência
das atividades do Centro de Acolhida.
De acordo com Lorenna, o primeiro
desafio foi entender os limites de atuação, uma vez que desde fevereiro de 2021
a maternidade, que atende gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
passou para a ser gerida pela Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), mas todas as questões de
patrimônio do Amparo permanecem sob
a responsabilidade da Associação, bem
como os passivos financeiros, valor que a
atual gestão conseguiu reduzir de R$ 6,5
milhões para R$ 5 milhões.
Também foi preciso correr contra o
tempo para reverter algo que já estava
praticamente consolidado: o encerramento da parceria da Associação com a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). “Sabíamos que se não renovássemos essa parceira, pela qual se custeia cerca de 70% do
serviço do Centro de Acolhida, não teríamos verba para manter a continuidade
dos trabalhos”, comenta Lorenna.
Ainda que a renovação da parceria
com a Prefeitura tenha se efetivado, apenas com essa verba não seria possível
manter o Centro de Acolhida, que em
julho de 2021 apresentava déficit mensal
de R$ 100 mil, valor hoje reduzido para
R$ 22 mil, a partir de ações para melhor
otimização dos recursos disponíveis, entre as quais a adequação de contratos, de
salários e o controle do fluxo financeiro
da instituição.

Nestes primeiros meses, algumas
ações para a melhoria da infraestrutura
foram feitas, como a pintura do Centro
de Acolhida, reforma dos portões e a
colocação de faixas para melhor identificação do Amparo. “Fizemos também
uma reforma na rede elétrica, com recursos de um parceiro do exterior, e,
apenas no mês de abril, a redução no
valor da conta de energia foi de 40%”,
relatou Emerson Pirolo, destacando
que há um projeto para a instalação de
uma rede de energia solar.
Houve ainda a reativação da campanha do cupom fiscal. “Estava zerada a entrada deste valor em julho quando assumimos. Fizemos um caminho crescente e
hoje conseguimos a captação de recursos
de cerca de R$ 7 mil, por meio de créditos
de Nota Fiscal Paulista”, detalhou o diretor financeiro da instituição.
Outra iniciativa foi realizar um levantamento de quais eram os doadores do
Centro de Acolhida, para reativar parcerias, bem como para mapear possíveis
novos apoiadores.
“Sem esses recursos, não temos como
manter o Amparo, pois o déficit mensal é
de 30% do orçamento necessário. É por
meio do crédito da nota fiscal, da arrecadação do bazar beneficente, das doações
voluntárias que conseguimos dar fôlego e fazer algumas melhorias”, comenta
Emerson Pirolo.
Questionada sobre o que motivou os
missionários da Redenção a assumir o
desafio de estar à frente da gestão do Amparo Maternal, Lorenna é enfática: “O
que nos motiva é continuar essa missão
iniciada por uma freira, depois dirigida
por freiras vicentinas, mais adiante pelas
freiras da Congregação de Santa Catarina
e hoje por nós, mas sempre com Deus ao
centro. Portanto, estar aqui não é um trabalho, é uma missão”.
No site d o A mp aro Mat e r n a l
(https://www.amparomaternal.org) estão
detalhadas todas as formas pelas quais
qualquer pessoa ou empresa pode colaborar com a instituição, seja por meio de
doações financeiras, seja com alimentos,
itens de higiene e limpeza e roupas ou,
ainda, com trabalho voluntário. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail
comunicacao@amparomaternal.org.
Comunicação Amparo Maternal
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A HISTÓRIA DO AMPARO MATERNAL
1939 Fundação

da Associação Amparo Maternal por um grupo
liderado pelo médico obstetra Álvaro Guimarães Filho, pela
religiosa franciscana Madre Marie Domineuc e pelo então Arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar D’Affonseca e Silva
(foto acima);

1945 A entidade obteve votos na Câmara Municipal para o início
das obras das instalações na Rua Loefgreen. Antes, a instituição teve sedes provisórias em várias casas alugadas situadas em diversos endereços da zona Sul da cidade.

1964 O

Amparo Maternal foi inaugurado pelo então governador
Adhemar de Barros. Inicialmente, a estrutura foi planejada
para ser um alojamento social, em que as mães poderiam morar e cuidar de seus filhos. Entretanto, como as mulheres nessas condições eram recusadas pelos hospitais de São Paulo,
foi necessário estruturar a área hospitalar.

1974 A Congregação das Irmãs Vicentinas de Gysegem assumiu
a gestão da entidade, sob a liderança da Irmã Anita Gomes,
permanecendo por quase 40 anos.

1985 O Amparo Maternal consolidou o apoio de voluntárias que, além

de se mobilizarem em prol do bazar, auxiliavam também as mães
e os recém-nascidos na maternidade e no alojamento social.

1989 Ao completar 50 anos de fundação, o Amparo Maternal contabilizava a realização de 200 mil partos de mulheres pobres
e abandonadas. Destaque-se que maternidades públicas
acessíveis a todas as mulheres no Brasil só se tornariam uma
realidade a partir de 1990, com a entrada em vigor do Sistema
Único de Saúde (SUS). Antes disso, só era atendido na rede
pública de Saúde quem contribuía com a Previdência Social,
fato que dá mais destaque ao trabalho do Amparo nestes primeiros anos, incluindo o Centro de Acolhida, que no ano de
1989 acolheu cerca de 2 mil pessoas.

2007 A Associação Amparo Maternal passa a contar com o apoio
administrativo da Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), tanto para os serviços prestados na maternidade
quanto no Centro de Acolhida.

2008 A ACSC assumiu a gestão da maternidade, permanecendo
com o apoio administrativo ao alojamento social. Na nova
configuração, a maternidade passou a ser conhecida como
Hospital Amparo Maternal, enquanto o alojamento social estabeleceu convênio com a Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, tornando-se o Centro de Acolhida
para Gestantes, Mães e Bebês.

2021 Encerra-se a parceria com a Associação Congregação de
Santa Catarina. O Centro de Acolhida permanece sob a gestão da Associação Amparo Maternal. Já a maternidade passa
a ser gerida pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
(Colaborou: Fernando Geronazzo)
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Vietnã

Oração, conscientização e ajuda concreta
para mulheres jovens na luta contra o aborto
JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

“Aborto é assassinato, é um pecado
grave e uma ofensa a Deus. Todos os dias,
muitas crianças são privadas do direito
à vida, do direito de crescer como seres
humanos”, disse o Padre Francis Nguyen
Kim Phung, durante a missa celebrada
recentemente na igreja de Thai Ha, na Arquidiocese de Hanói, na qual foram lembradas 22 crianças abortadas pelas mães.
Após a missa, os restos mortais dos
nascituros foram sepultados por membros
do Grupo de Proteção à Vida no cemitério paroquial. Nessa mesma paróquia, outra missa foi celebrada pelo Padre Joseph
Nguyen Van Huu para rezar por outras 24
crianças que foram privadas do direito à
vida. Em sua homilia, Padre Joseph disse:
“Muitas pessoas não sabem que o embrião
já é um ser humano, por isso abortam com
muita facilidade”.

DIGNIDADE

Em muitas paróquias do Vietnã, há
grupos de voluntários que silenciosamente
recolhem fetos abandonados de hospitais e
celebram missas para eles, dando-lhes um
enterro digno. Em particular, o Grupo de

Proteção à Vida da Diocese de Xuan Loc
enterrou 700 crianças não nascidas, independentemente de sua religião. Os fiéis
rezaram no “Cemitério dos Nascituros”.
O Padre Joseph Nguyen Van Tich, Capelão do Grupo de Proteção à Vida, queria construir um cemitério especial onde
os nascituros pudessem descansar em paz
e nos quais os fiéis possam rezar e pedir
perdão a Deus pela prática do aborto.

INICIATIVA

Há sete anos, o Padre trabalha com os
membros do grupo para recolher os restos
mortais de crianças inocentes, visitando
hospitais e clínicas para solicitar o sepultamento dos corpos dos bebês. Para realizar essa tarefa, ele insiste com médicos e
enfermeiros: “Sou padre católico, acredito
que fetos são seres humanos; não condeno, não julgo, nem culpo ninguém. Só
quero receber os bebês abortados para enterrá-los. Deixem-me levá-los, por favor”,
continua.
Até hoje, o “Cemitério dos Nascituros” abriga mais de 53 mil restos mortais
de crianças. Este trabalho foi reconhecido pelo famoso jornal vietnamita Thanh
Nien, da cidade de Ho Chi Minh, o segundo jornal mais difundido do país, que cha-

mou o padre de “Pai dos nascituros”, concedendo-lhe uma medalha de honra. Ao
receber o prêmio, o Padre Joseph Nguyen
Van Tich respondeu: “É um trabalho que
é apenas para a glória de Deus”.

William Fortunato/Pexels

REALIDADE

Entre as mulheres que optam por abortar no Vietnã, a maioria são mães jovens
vítimas de abuso, mesmo na vida conjugal.
Existem muitas razões – econômicas, sociais, culturais e psicológicas – que podem
levar uma mulher a optar pelo aborto.
Nas últimas semanas, o Grupo de
Proteção à Vida realizou uma marcha pública para promover a proteção da vida e
conscientizar as pessoas, especialmente as
mulheres jovens, com a mensagem: “Dê
amor. Não semeie a morte. Proteja a vida”.
É preciso dizer que, para ajudar concretamente as jovens a não abortarem,
o grupo arrecada fundos para auxiliar
mulheres grávidas, muitas vezes em dificuldades econômicas, fornecendo-lhes
apoio material, psicológico e espiritual. De
acordo com estatísticas recentes, há cerca
de 300 mil casos de abortos todos os anos
no Vietnã, principalmente por meninas
solteiras entre 15 e 19 anos.
Fonte: Agência Fides

Peru
Irmã Agustina, missionária peruana e testemunha do martírio, é beatificada
“Ontem, em San Ramón, a Irmã María
Agustina Rivas López, conhecida como
Aguchita, freira da Congregação de Nossa
Senhora da Caridade do Bom Pastor, assassinada por ódio à fé, em 1990, foi beatificada”, recordou o Papa Francisco, após
a oração do Regina Coeli, no domingo, 8.
“Embora consciente de que estava arriscando sua vida, esta heroica missionária
sempre permaneceu perto dos pobres,
especialmente mulheres indígenas e camponeses, testemunhando o Evangelho da

justiça e da paz. Que seu exemplo desperte
em todos o desejo de servir a Cristo com
fidelidade e coragem”, concluiu.
A beatificação aconteceu no sábado,
7, em La Florida, no Vicariato Apostólico de San Ramón, no mesmo local onde
a freira foi assassinada. A cerimônia foi
presidida pelo Cardeal Baltazar Enrique
Porras Cardozo, Arcebispo de Mérida e
Administrador Apostólico de Caracas,
na Venezuela, e contou com a presença
de milhares de fiéis.

O QUE SE APRENDEU

“O martírio da Irmã Agustina tem
vários aspectos que merecem ser considerados”, destacou Dom Cardozo na
homilia. “Em primeiro lugar, o absurdo da violência, do crime, da injustiça, da maldade das ideologias para as
quais a vida humana não conta. O uso
indiscriminado de armas deixa apenas
morte e devastação em seu rastro, e
não resolve os problemas reais da convivência humana.”

O Cardeal Cardozo recordou o
trecho evangélico, sublinhando que
“na Irmã Agustina se fez presente o
Evangelho do Bom Pastor, proclamado nesta Eucaristia. Boa pastora,
Agustina deu a vida por suas ovelhas... Hoje, celebramos o triunfo da
vida sobre a morte e enfrentar o desafio pascal de ser discípulos e missionários apaixonados por aprender e
ensinar a viver”.
Fontes: Catholic News Service e Agência Fides
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‘Sentimos a urgência de caminhar juntos’
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Chamados a “edificar um mundo
fraterno”, os vocacionados devem dedicar sua vida à promoção da vida humana, da unidade na Igreja e da paz, com
renovado espírito de missão.
Na mensagem do 59º Dia Mundial
de Oração pelas Vocações deste ano,
publicada na quinta-feira, 5, o Papa
Francisco exortou essas pessoas a viverem um verdadeiro espírito de sinodalidade, ou seja, de escuta, participação
e partilha de uns com os outros. “Sentimos a urgência de caminhar juntos”,
diz ele no texto.
No contexto da evolução de uma
“Igreja sinodal”, o Papa Francisco refletiu

sobre a palavra “vocação” em sentido mais
amplo, apresentando-a como parte da
“Igreja que se coloca
à escuta de Deus e do
mundo”, resumindo
em poucas palavras o
que significa, de fato,
a sinodalidade que
ele tanto promove.
“Toda a Igreja
é uma comunidade evangelizadora”,
afirma. Conforme
a exortação apostólica Evangelii gaudium, que cita no documento, “em virtude do Batismo recebido, cada membro do povo de Deus se torna discípulo

Vatican Media

missionário”. Cada batizado, “qualquer
que seja sua função na Igreja e o grau
de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização”, recorda.

Canonização após retomada de
missas abertas tem 10 novos santos
O Papa Francisco vai canonizar dez
santos no domingo, 15. Esta vai ser a
primeira canonização desde o início da
pandemia de COVID-19, que impediu
as grandes celebrações com público em
anos anteriores.
O novos santos mais conhecidos
são Tito Brandsma, carmelita, intelec-

tual e professor holandês, martirizado
no campo de concentração nazista de
Dachau, na Alemanha, em 1942; e o
religioso francês Charles de Foucauld,
chamado “pequeno irmão de todos”,
autor de textos espirituais e que viveu
em meio a vilas muçulmanas na Argélia, morto em 1916 durante um assalto.

Os outros beatos que serão
canonizados são: Lázaro Devasahayam, César de Bus, Luigi
Maria Palazzolo, Giustino Maria
Russolillo, Marie Rivier, Maria
Francesca di Gesù Rubatto, Maria
di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani. (FD)

Com dor no joelho, Papa aparece
de cadeira de rodas pela primeira vez
De bom humor, o Papa Francisco
veio a público pela primeira vez sentado em uma cadeira de rodas na audiência que realizou na quinta-feira, 5, com
a União Internacional das Superioras
Gerais (UISG). A dor que ele já vem
sentindo há meses, por causa de um

rompimento de ligamentos do joelho,
piorou, e o tratamento foi intensificado.
Como os médicos aconselharam
repouso, o Papa passou a ficar sentado
durante todo o tempo nos encontros que
tem realizado no Vaticano, seja nas audiências a grupos, seja nas visitas ad limina

e nas audiências gerais de quarta-feira.
O Vaticano não informou se o Papa
passou ou passará por uma intervenção
cirúrgica, mas ele mesmo afirmou, em
entrevista recente à imprensa italiana, que vem realizando infiltrações no
joelho. (FD)

Que a liturgia
conduza à união,
não à divisão
Quando a defesa de algumas práticas
litúrgicas se torna mais motivo de confronto do que de unidade, é porque algo
vai mal na vida da Igreja. Assim sinalizou
o Papa Francisco, em audiência realizada
com os professores do Pontifício Instituto
Litúrgico, no sábado, 7.
“A vida litúrgica, e o seu estudo, deve
conduzir a uma maior unidade eclesial,
não à divisão”, afirmou o Santo Padre.
“Quando a vida litúrgica é um pouco bandeira de divisão, há o cheiro do diabo dentro, o enganador”, completou.
A mensagem se refere claramente
aos que ainda rejeitam as mudanças no
rito romano adotadas após o Concílio
Vaticano II – questão que Francisco buscou resolver com a publicação do motu
proprio Traditionis custodes, em julho do
ano passado, no qual impôs restrições à
celebração da missa chamada “tridentina” ou “de rito antigo”, pré-conciliar.
No documento, ele já mencionava argumentos parecidos.
Nas palavras do Papa, “não é possível
prestar culto a Deus e, ao mesmo tempo,
fazer da liturgia um campo de batalha por
questões que não são essenciais, ou mais,
por questões superadas, e para tomar posição, a partir da liturgia, com ideologias
que dividem a Igreja”, disse na audiência.
Na visão do Papa Francisco, “o Evangelho e a Tradição da Igreja nos chamam
a ser saudavelmente unidos sobre o essencial, e a compartilhar as legítimas diferenças na harmonia do Espírito”, acrescentou.
“A Igreja, mediante a oração litúrgica, prolonga a obra de Cristo em meio
aos homens e mulheres de cada tempo, e
também em meio à Criação, dispensando
a graça de sua presença sacramental. A liturgia deve ser estudada, permanecendo-se fiel a esse mistério da Igreja”, comentou
o Pontífice. (FD)
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Arquidiocese de São Paulo estreita diálogo com
Dicastério para a Comunicação da Santa Sé
Arquivo pessoal

REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br

Nos dias 3 e 4, os membros do Vicariato Episcopal para a Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de São Paulo
realizaram uma visita aos departamentos do Dicastério para a Comunicação
da Santa Sé. A visita teve como objetivo
estreitar as relações entre a Arquidiocese
de São Paulo e a Santa Sé no âmbito da
comunicação e conhecer melhor o recente processo de integração das mídias
vaticanas.
O Padre Michelino Roberto, Vigário
Episcopal para a Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de São Paulo, o Padre Bruno Muta Vivas, responsável pelas
mídias digitais, e Fernando Geronazzo,
assessor de imprensa, foram recebidos
pelo Prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, e pelo secretário do Dicastério, Monsenhor Lucio
Adrian Ruiz. Também participaram do
encontro Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial, Andrea Monda, diretor
do jornal L’Osservatore Romano, Stefano
D’Agostini, coordenador do Departamento de Produção do Vatican Media;
Silvonei José Protz, diretor da seção brasileira do Vatican News e Rádio Vaticano;
e Cristiane Murray, vice-diretora da Sala
de Imprensa da Santa Sé.
O processo de integração dos meios
de comunicação da Santa Sé foi concretizado em 2015, quando o Papa Francisco
instituiu a Secretaria de Comunicação,
com a tarefa de reestruturar inteiramente, por meio de um processo de reorganização e de incorporação, “todas as realidades que, de vários modos, até hoje
se ocuparam da comunicação”, para “responder cada vez melhor às exigências da
missão da Igreja”.
O novo organismo da Cúria Romana integrou o Centro Televisivo Vaticano,
Livraria e Editora Vaticana, L’Osservatore Romano, Pontifício Conselho para as
Comunicações Sociais, Rádio Vaticano,
Sala de Imprensa da Santa Sé, Serviço
Fotográfico, Serviço de Internet do Vaticano e Tipografia Vaticana. Em 2018, o
Santo Padre alterou o nome do organismo, que passou de Secretaria a Dicastério para a Comunicação.

SINERGIA, CONVERGÊNCIA
E COMUNHÃO

A palavra sinergia pauta o processo
de integração de mídias da Santa Sé.
Esse esforço conjunto ao qual são chamadas as grandes instituições, no Vaticano, tem um sentido mais profundo,
pois corresponde, na prática, à comunhão, realidade que faz parte da natureza da Igreja. Paolo Ruffini enfatizou
que a convergência de mídias é um fato
que não pode ser ignorado e que não é
possível pensar a comunicação de forma
isolada nas diferentes plataformas, mas
tudo converge para um único fim: comunicar o Evangelho.
Os membros do Dicastério para a

Membros do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e do Vicariato para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, em reunião no Vaticano

Comunicação sublinharam, ainda, que
a sinergia buscada pela mídia vaticana
também diz respeito às relações com as
igrejas particulares. Por isso, consideram positivo o interesse da Arquidiocese de São Paulo de conhecer o processo
de integração realizado pela Santa Sé. “A
nossa comunicação é mais eficaz quando vocês e nós estivermos em constante
e permanente contato”, afirmou Ruffini.
Monsenhor Lucio Ruiz acrescentou
que a integração, de uma parte, foi motivada por uma resposta à atual cultura
“hiper-convergente”, e, por outra, é fruto de um desejo do Papa e, portanto, é
um “processo petrino”, cuja fecundidade
é vista quando as igrejas particulares se
inspiram nesse caminho.

TRABALHAR JUNTOS

Há mais de 30 anos na comunicação
vaticana, Silvonei José salientou que o
primeiro desafio no processo de integração foi o da mudança de mentalidade
dos profissionais, acostumados a trabalhar sozinhos em seus departamentos e
agora trabalhar em conjunto. “Essa mudança de cultura não é fácil. No entanto,
os objetivos são comuns, e isso nos motiva a trabalhar juntos”, disse.
“Hoje, percebemos que os profissionais vivem uma rica experiência de diálogo permanente, que possibilita troca
de opiniões e uma maior relação das
equipes dos diversos idiomas e plataformas”, completou Paolo Ruffini, acrescentando que a vontade de integração agora
parte naturalmente dos profissionais.
Cristiane Murray destacou que, antes
da integração, a Sala de Imprensa da Santa Sé era um organismo autônomo. “Atualmente, trabalhamos em sinodalidade,
seja o Vatican Media, que nos envia as
fotos que encaminhamos aos jornalistas,
seja a direção editorial, para combinarmos a publicação de documentos e mensagens, com a Secretaria de Estado e os
demais dicastérios. Portanto, aprender a
caminhar juntos foi importante desde o

começo e, agora, sentimos como é bom
trabalhar juntos, em grupo, em ver os
resultados alcançados. Então, as dificuldades iniciais se tornaram satisfação”,
relatou.

ÚNICO EVANGELHO

A sinergia e a comunhão das mídias
vaticanas também são expressas no conteúdo veiculado. Paolo Ruffini afirmou
que, ao contrário de outros meios de comunicação comerciais, não há dúvidas
sobre a “linha editorial” da Santa Sé. “A
nossa linha editorial é claríssima: a Igreja, o Papa... A raiz do nosso conteúdo é,
portanto, o Evangelho”, frisou.
Existe o risco que diz respeito a nós e
à toda a Igreja: o de não se sentir na comunhão, concretamente, se esquecemos
outra língua ou determinado meio. Por
isso, o melhor modo de evitar esse risco é
que cada um saiba o que está acontecendo. O segredo não é o técnico, mas o da
comunicação em si mesma, é redescobrir a beleza de falar-se, de compartilhar.
Para isso, o Centro Editorial Multimídia do Vaticano conta com uma rede
interna na qual todos os profissionais
têm acesso, em tempo real, às informações necessárias para a produção de conteúdo, desde a agenda de compromissos
do Papa, publicação de documentos, homilias e discursos, datas comemorativas
e assuntos que merecem maior atenção.
São realizadas reuniões periódicas dos
diretores para avaliar quais conteúdos
merecem destaque e em quais formatos
devem ser veiculados.

PRÓXIMOS PASSOS

Padre Michelino avaliou positivamente a visita ao Dicastério para a Comunicação. “Pouco depois da integração
da comunicação no Vaticano, nós iniciamos o processo de integração dos nossos
meios e muito do que vimos já conseguimos colocar em prática”, afirmou o Vigário Episcopal, reforçando que o diálogo
com a Santa Sé inspirará os próximos

passos e ajudará a estreitar a sinergia
com as mídias vaticanas.
“Se conseguirmos trabalhar juntos,
em comunhão, seremos mais fortes e
iremos mais longe, chegaremos mais ao
coração das pessoas, das famílias. Queremos colaborar para que a Boa-Nova
também chegue à imprensa laica e, consequentemente, se difunda por toda a
sociedade”, completou.

www.osaopaulo.org.br
Diariamente, no site do jornal O SÃO
PAULO, você pode acessar notícias
sobre a Igreja e a sociedade em São
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir,
algumas notícias e artigos publicados recentemente.

CNBB celebra os 15 anos da
Conferência de Aparecida
https://cutt.ly/jHrsotr
Papa: avós e idosos, artífices
da revolução da ternura que
liberta o mundo da guerra
https://cutt.ly/fHraPSO
Francisco às religiosas:
caminhem ao lado dos
irmãos feridos de hoje
https://cutt.ly/yHraNeG
Pesquisa mostra o impacto
negativo da falta de
saneamento na vida das
mulheres
https://cutt.ly/OHrsQN0
Dom Odilo: A Mãe de Cristo
e da Igreja intercede por nós
constantemente
https://cutt.ly/5HrsZ52
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Dom Cícero Alves de França
é ordenado bispo em São Paulo
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

NOMEADO BISPO
AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE PELO
PAPA FRANCISCO, O
SACERDOTE DO CLERO
ARQUIDIOCESANO
RECEBEU A
ORDENAÇÃO EPISCOPAL
NA CATEDRAL DA SÉ

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Na tarde do domingo, 8, o Monsenhor Cícero Alves de França subiu as
escadarias da Catedral da Sé, acompanhado do Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano de São Paulo,
sendo acolhido pelos bispos auxiliares,
cônegos e demais sacerdotes e fiéis da
Arquidiocese. Foi nessa mesma catedral
que, em 1º de dezembro de 2002, o jovem seminarista recebeu a ordenação
diaconal e, diante do então Arcebispo, o
Cardeal Cláudio Hummes, disse seu primeiro “sim” definitivo a Deus na Igreja.
Naquela ocasião, Cícero jamais poderia
imaginar que, quase 20 anos depois, retornaria à igreja-mãe da Arquidiocese
para novamente dizer “sim” a Deus, dessa vez ao receber o terceiro grau do sacramento da Ordem: o episcopado.
Nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo pelo Papa Francisco em 3 de março,
o agora Dom Cícero Alves de França
recebeu a ordenação episcopal pela imposição das mãos do Cardeal Scherer, de
Dom Eduardo Vieira dos Santos, Bispo
de Ourinhos (SP), e Dom Fernando José
Penteado, Bispo Emérito de Jacarezinho
(PR).

BOM PASTOR

Nessa mesma data, 4º Domingo da
Páscoa, também conhecido como “Domingo do Bom Pastor”, a Igreja celebra o
59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Na homilia, Dom Odilo sublinhou
que essa era uma ocasião oportuna para
celebrar a ordenação de um novo bispo,
sucessor dos apóstolos, enviados por Deus
para apascentar o rebanho do Senhor.
“Jesus constituiu os apóstolos e seus
sucessores para que continuassem o seu
serviço pastoral”, afirmou o Arcebispo,
recordando as palavras de Santo Agostinho, que definia o ministério dos bispos
como um “serviço de amor” e “dedicação
da vida ao povo santo de Deus”.
Dirigindo-se a Dom Cícero, o Cardeal Scherer enfatizou que o bispo deve
se distinguir mais pelo serviço prestado
que pelas honrarias recebidas. “Conforme o preceito do Senhor, aquele que é
maior seja como o menor, e aquele que
preside, como o que serve”, completou.

RITO

No rito de ordenação episcopal, logo
após a proclamação do Evangelho, o Sa-

com os pobres e necessitados; procurar
as ovelhas distantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor; orar com o povo de
Deus e desempenhar a missão do sumo
sacerdócio.
Como sinal de entrega de sua vida a
Deus, o eleito se prostra diante do altar,
enquanto é entoada a Ladainha de Todos
os Santos, invocando a intercessão da
Igreja celeste sobre aquele que recebe a
ordenação.

Cardeal coloca em Dom Cícero a mitra, uma das insígnias episcopais, assim como báculo e o anel

cerdote eleito para o episcopado é apresentado ao presidente da celebração. Em
seguida, é lida a bula com o mandato
apostólico do Papa, pois somente o Romano Pontífice pode nomear um bispo
para a Igreja Católica.
Depois da homilia, é entoado o hino
Veni Creator Spiritus (Vinde, Espírito
Criador), por meio do qual a comunidade reunida invoca a presença e a ação

do Espírito Santo. Em seguida, o eleito é
interrogado pelo celebrante e manifesta
seus propósitos de anunciar o Evangelho
com fidelidade; conservar a pureza e a
integridade da fé recebida dos apóstolos; edificar a Igreja e permanecer na sua
unidade; obedecer fielmente ao Papa, sucessor de Pedro; cuidar do povo de Deus
com a ajuda dos seus colaboradores;
mostrar-se afável e misericordioso para

POSSE DE OFÍCIO – No fim da celebração, Dom Cícero e Dom Rogério
Augusto das Neves, ordenado bispo no dia 1º, tomaram posse no ofício
de Bispos Auxiliares de São Paulo. Em seguida, foram lidos os decretos por
meio dos quais o Arcebispo Metropolitano os nomeou vigários-gerais da
Arquidiocese e designou Dom Cícero como Vigário Episcopal para a Região
Belém e Dom Rogério, Vigário Episcopal para a Região Sé.

O ponto mais marcante do rito é a
imposição das mãos sobre a cabeça do
eleito, repetindo o gesto dos apóstolos,
por meio do qual é transmitido o sacramento da Ordem no grau do episcopado, seguido da prece de ordenação, na
qual os bispos presentes invocam:
“Enviai agora sobre este eleito a força
que de vós procede, ó Espírito Soberano,
que destes ao vosso amado Filho, Jesus
Cristo, e Ele transmitiu aos santos Apóstolos, que fundaram a Igreja por toda a
parte, como vosso templo, para glória e
perene louvor do vosso nome”.
Em seguida, o novo bispo tem a cabeça ungida com o óleo do Crisma, o
mesmo com o qual teve as mãos ungidas
na ordenação sacerdotal. “Deus, que te
fez participar da plenitude do sacerdócio
de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da
unção, enriquecendo-te com a bênção
da fecundidade espiritual”, diz o Arcebispo durante o rito.
Uma vez ordenado, o Bispo recebe
o livro do Evangelho, confirmando sua
missão de anunciar e ensinar a Palavra
de Deus, e as insígnias episcopais, isto
é, os símbolos do exercício do ministério episcopal: o anel, sinal da fidelidade
à Igreja; a mitra, símbolo da santidade da
Igreja; e o báculo, sinal do serviço pastoral e cuidado do rebanho.

‘A MISSÃO DO
BISPO É EVANGELIZAR’

Após a comunhão, Dom Cícero fez
um discurso, no qual agradeceu, em primeiro lugar, a Deus, pelo dom da vida e
da vocação; ao Papa, por lhe ter confiado
esta nova missão; seus familiares, formadores, bispos, padres e todo o povo de
Deus. Dirigindo-se a Dom Odilo, o novo
Bispo Auxiliar manifestou gratidão por
sua atenção e apoio paternos, sobretudo
ajudando-o a carregar as cruzes próprias
da missão.
Tomando como referência o versículo bíblico escolhido para seu episcopado – “Envia a tua luz (Sl 42,3)” –, Dom
Cícero invocou a luz divina para servir
aos pobres e para não cair “no perigo do
orgulho e do funcionalismo”.
“A missão do bispo é, antes de tudo,
evangelizar. As outras coisas são ‘efeitos
colaterais’ desta. Envia a tua luz, para que
eu possa gastar os meus dias evangelizando, para que eu possa ser um pastor
bom, assim como o único e verdadeiro
pastor o é”, afirmou.

