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Editorial

Encontro com o Pastor

Eleições: tempo de difundir
o bem com serenidade, 
alegria e esperança

Invoquemos o Espírito 
Santo que renova a face da 
terra e da Igreja Evento será de 27 a 30/05
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Documento de 
Aparecida: atual para a 
vida e a missão da Igreja

Saiba como sua 
nota fiscal pode ajudar 
projetos assistenciais 

Papa autoriza a 
canonização do fundador 
dos Scalabrinianos

Escutar é indispensável 
ao jornalismo e às 
relações cotidianas

Igreja Católica intensifica atuação em 
favor dos ‘irmãos da rua’ nas noites frias 

As temperaturas abaixo dos 10ºC na última 
semana na capital paulista tornaram ainda 
mais difícil a condição daqueles que vivem 
nas ruas da cidade, uma população estimada 
em 32 mil pessoas.

Nesses dias, a solidariedade ajudou a salvar 
vidas. Em espaços mantidos pela Igreja, como 
a Casa de Oração do Povo da Rua, o Serviço 
Franciscano de Solidariedade (Sefras), a Mis-
são Belém e a Catedral da Sé, as pessoas em 

situação de rua puderam pernoitar. Também 
houve a distribuição de cobertores, mantas tér-
micas, agasalhos, refeições e bebidas quentes 
nesses locais e pelas ruas e praças. 

Páginas 10 e 11

Espaço conhecido como 'Chá do Padre', mantido pelo Serviço Franciscano de Solidariedade, foi um dos que abriram vagas para o pernoite da população em situação de rua na última semana
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Na proximidade do encer-
ramento do tempo pas-
cal e da solenidade de 
Pentecostes, a Liturgia 

da Igreja traz as promessas de Jesus 
sobre o envio do Espírito Santo. Ele 
refere-se ao Espírito Santo de diversas 
maneiras, especialmente no Evange-
lho de São João: como Defensor da 
Igreja e Mestre do Evangelho, que o 
recordará sempre de novo à Igreja e a 
ajudará a permanecer fiel, anuncian-
do-o ao mundo, em tempos, lugares, 
culturas e circunstâncias diversas.

O Espírito Santo também é o Pa-
ráclito, o Consolador, que estará sem-
pre com os discípulos e os confortará 
em suas aflições e dificuldades, por 
causa do testemunho de Jesus (cf. 
Jo 14,16). É o Mestre do Evangelho, 
que faz compreender a sua verdade 
plena (cf. Jo 16,13-15). É o Defen-
sor dos apóstolos e da Igreja, “que o 
Pai enviará em meu nome e que vos 
ensinará e recordará tudo o que vos 
tenho dito” (Jo 14,26). É o “Espíri-
to da verdade”, enviado pelo Pai e o 
Filho, que preserva a Igreja do erro, 
faz voltar à verdade, quando ela erra 
e dá vigor e fruto ao seu testemunho  
(cf. Jo 15,26).

O Espírito Santo também é De-
fensor, luz de discernimento, que faz 

compreender em que consiste o pe-
cado, a justiça (santidade) e o julga-
mento (cf. Jo 16,6-11). Sem acolher 
o Espírito Santo, não se é capaz de 
perceber a gravidade do pecado, nem 
a beleza e a dignidade da santidade, 
nem de se importar com o julga-
mento de Deus. Antes de se elevar ao 
céu, Jesus recomenda uma vez mais 
aos apóstolos que aguardem “aque-
le que meu Pai prometeu”, “a força 
do alto”, que os envolverá e ajudará 
no desempenho da missão recebida  
(cf. Lc 24,49).

A partir de Pentecostes, a ação 
transformadora do Espírito Santo 
se manifestou nos apóstolos, na sua 
pregação, nas suas ações e seu teste-
munho em favor de Jesus ressuscita-
do e, também, na comunidade dos 
fiéis reunidos em nome de Jesus. Os 
Atos dos Apóstolos estão repletos de 
exemplos dessa transformação, que 
acontece quando se acolhe o Espíri-
to Santo. Ele também vai moldando 
a Igreja nos seus inícios, para que ela 
assuma seu caminho próprio, sem-
pre fiel a Jesus e ao Evangelho. O Es-
pírito Santo mostra como resolver os 
impasses que surgem, como no caso 
da instituição dos diáconos (cf. At 6) 
e na abertura da pregação do Evan-
gelho aos pagãos, no “concílio apos-
tólico” (cf. At 15). E os apóstolos se 
entendem como colaboradores do 
Espírito Santo na missão, deixando-
-se guiar por Ele, mas também as-
sumindo as suas responsabilidades: 
“Decidimos, o Espírito Santo e nós” 
(At 15,28).

Ao longo da história, o Espírito 

Santo continuou a conduzir a Igreja 
como Mestre da verdade, Defensor, 
Luz da verdade, Força vital e dinâ-
mica, Consolador nas aflições e per-
seguições por causa do Evangelho. 
Jamais poderíamos pensar que Ele 
tenha abandonado a Igreja em al-
gum momento, pois isso equivaleria 
a invalidar as promessas de Cristo e 
a verdade do Evangelho. Pode acon-
tecer, porém, que nós mesmos nos 
fechemos ao Espírito Santo, sem dar 
atenção, sem seguir suas inspirações, 
nem acolher a luz do seu discerni-
mento. Podemos tornar-nos infiéis 
ao Espírito Santo e, como conse-
quência, à Igreja de Cristo. Acon-
tece quando, no serviço à Igreja ou 
na vivência cristã, afastamo-nos da 
verdade do Evangelho, da comu-
nhão de fé e vida eclesial, dando 
maior atenção a projetos pessoais de  
poder e vaidades.

É por isso que, neste momento 
de crise de fé religiosa que o mundo 
atravessa e de crise vivida na Igre-
ja, é fundamental que nos voltemos 
com fé firme e confiança humilde ao 
Espírito Santo, para que nos assista, 
ilumine, inspire, conduza, fortaleça e 
alegre no testemunho do Evangelho. 
E nos ensine de novo o Evangelho, 
como Jesus prometeu: “Ele vos en-
sinará todas as coisas que vos falei”. 
O Papa Francisco tem recomenda-
do com ênfase a renovada atenção 
ao Espírito Santo, que é a verdadei-
ra força renovadora e dinamizadora 
da Igreja. Sem isso, os projetos de 
renovação e reforma da Igreja po-
dem ficar infrutíferos. Esse também 

é o motivo profundo da chamada a 
sermos “Igreja sinodal”, que caminhe 
unida e participativa, aberta e aco-
lhedora para as moções do Espírito 
Santo, deixando-nos moldar por Ele, 
buscando respostas para as questões 
atuais da Igreja e ações para sua mis-
são em nossos dias.

E não é diferente o propósito do 
nosso sínodo arquidiocesano. Desde 
a sua convocação, em 2017, o sínodo 
foi proposto como uma grande ação 
de escuta e discernimento daquilo 
que o Espírito Santo diz à Igreja de 
São Paulo – “Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às Igrejas” 
(Ap 2,7), e para respondermos, de 
forma renovada à pergunta: “Senhor, 
o que devemos fazer?” (cf. At 22,10). 
Na oração pelo sínodo arquidioce-
sano, invocamos o Espírito Santo 
como “alma da Igreja”, luz de verda-
de, força renovadora e dinamizadora 
da Igreja. Pedimos a nossa conversão 
e renovação cristã e, como fruto, o 
aumento da fé, esperança e caridade, 
virtudes teologais que são a marca da 
vida cristã. Conversão ao discipulado 
e renovação da vida cristã vêm em 
primeiro lugar. E suplicamos um re-
novado ardor missionário, a exemplo 
do testemunho vigoroso dos Santos, 
que nos precederam no testemunho 
do Evangelho.

Na celebração de Pentecostes, e 
dando início à nossa assembleia si-
nodal arquidiocesana, invoquemos 
com fé e confiança o Espírito Santo 
sobre nós e toda a Igreja. É Ele quem 
renova a face da terra. E, também,  
da Igreja.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Quem vai renovar a Igreja?

Mantido pela Fundação Metropolitana Paulista • Publicação semanal impressa e online em www.osaopaulo.org.br • Diretor Responsável e Editor: Padre Michelino Roberto  
• Redator-chefe: Daniel Gomes • Revisão: Padre José Ferreira Filho e Sueli Dal Belo • Opinião e Fé e Cidadania: Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP • Administração e Assinaturas: Ma-
ria das Graças Silva (Cássia) • Diagramação: Jovenal Alves Pereira • Impressão: OESP Gráfica • Redação: Rua Manuel de Arzão, 85 - Vila Albertina - 02730-030 • São Paulo - SP - Brasil  • Fone: 
(11) 3932-3739 - ramal 222 • Administração: Av. Higienópolis, 890 - Higienópolis - 01238-000 • São Paulo - SP - Brasil • Fones: (11) 3660-3700, 3760-3723 e 3760-3724 • Internet: www.osaopaulo.
org.br • Correio eletrônico: redacao@osaopaulo.org.br • adm@osaopaulo.org.br (administração) • assinaturas@osaopaulo.org.br (assinaturas) • Números atrasados: R$ 3,00 • Assinaturas: 
R$ 90 (semestral) • R$ 160 (anual) • As cartas devem ser enviadas para a avenida Higienópolis, 890 - sala 19. Ou por e-mail • A Redação se reserva o direito de condensar e de não publicar as car-
tas sem assinatura • O conteúdo das reportagens, artigos e agendas publicados nas páginas das regiões episcopais é de responsabilidade de seus autores e das equipes de comunicação regionais.SEMANÁRIO DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 25 a 31 de maio de 2022 | Fé e Vida/Geral |3

Segundo o relato de Lucas, Jesus 
Cristo sobe ao Céu do mesmo 
local em que passou a agonia: no 
Horto das Oliveiras. Os discípu-

los, ao verem novamente Jesus ressus-
citado, adoram-no, prostram-se diante 
Dele como seu Mestre e seu Deus. Jesus 
fala-lhes com a majestade própria de 
Deus: “Toda a autoridade me foi dada 
no céu e na terra”. Jesus confi rma a fé dos 
que o adoram e lhes ensina que o poder 
que irão receber deriva do próprio po-
der divino: “O Espírito Santo descerá so-
bre vós e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e 
até os confi ns do mundo. Dizendo isso, 
elevou-se da terra à vista deles, e uma nu-
vem o ocultou”. Assim nos descreve São 
Lucas a Ascensão na primeira leitura da 
missa. Foi-se elevando pouco a pouco. 
Os apóstolos permaneceram olhando 
para Jesus, que subia ao céu com toda a 
majestade, enquanto lhes dava a última 
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Espiritualidade
Ascenção de Jesus ao Céu

CONGREGAÇÃO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SION
RUA XAVIER CURADO, 42 - SÃO PAULO - SP 

CNPJ 29.234.100/0001-64
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

A T I V O
CIRCULANTE  31.12.2020 31.12.2021
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA  2.895.061,90    5.376.275,50 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS MAIS DE 90  246.102,51    -   
CREDITOS A RECEBER / ADTOS  343.711,32    301.093,66 
DESPESAS ANTECIPADAS  20.805,13    20.019,86 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  3.505.680,86    5.697.389,02 
NÃO CIRCULANTE     
CONSORCIO  -      18.327,67 
IMOBILIZADO  81.964.099,07    81.221.535,82 
- DEPRECIAÇÃO  (1.447.104,67)   (1.725.623,43)
TOTAL DO  ATIVO NÃO CIRCULANTE  80.516.994,40    79.514.240,06 
COMPENSADO    
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES 
USUFRUIDAS  519.340,51    520.659,17 
TOTAL DO  ATIVO COMPENSADO  519.340,51    520.659,17 
TOTAL GERAL DO ATIVO  84.542.015,77    85.732.288,25
CIRCULANTE                31.12.2020                 31.12.2021
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS  989,35    962,52 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  31.031,44    38.702,17 
OUTRAS CONTAS A PAGAR  16.803,17    71.391,01 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  48.823,96    111.055,70 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE    
POTENCIAL CONSTRUTIVO TRANSFERÍVEL  -      1.412.451,60 
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE  -      1.412.451,60 
PATRIMONIO LIQUIDO    
PATRIMONIO SOCIAL  15.703.439,52    16.267.260,92 
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS  67.706.590,38    66.976.732,44 
SUPERÁVIT DO EXERCICIO  563.821,40    444.128,42 
PATRIMONIO LIQUIDO  83.973.851,30    83.688.121,78 
COMPENSADO    
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES 
USUFRUIDAS  519.340,51    520.659,17 
TOTAL DO  PASSIVO COMPENSADO  519.340,51    520.659,17 
TOTAL GERAL DO PASSIVO  84.542.015,77    85.732.288,25 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

R E C E I T A S  S O C I A I S
RECEITAS                 31.12.2020 31.12.2021 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  318.593,47    399.453,70 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  119.698,86    130.836,89 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  399.641,64    389.822,28 
RECEITAS FINANCEIRAS  60.946,51    168.995,00 
RECEITAS PATRIMONIAIS  2.766.657,12    2.874.633,66 
OUTRAS RECEITAS  89.353,00    92.345,00 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  268.919,58    301.355,09 
TOTAL GERAL DAS RECEITAS  4.023.810,18    4.357.441,62 

D E S P E S A S  S O C I A I S
DESPESAS                31.12.2020 31.12.2021 
DESPESAS C/ PESSOAL   282.122,76    301.224,75 
DESPESAS TRIBUTARIAS  13.082,59    20.144,20 
DESPESAS ADMINISTRATIVA   2.327.524,85    2.729.825,47 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ  30.000,00    30.500,00 
DESPESAS FINANCEIRAS   11.329,01    9.925,06 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  276.589,07    301.034,55 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  119.698,86    130.836,89 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  399.641,64    389.822,28 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS  3.459.988,78    3.913.313,20 
SUPERÁVIT DO  EXERCÍCIO  563.821,40    444.128,42 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021, CUJOS VALORES DE ATIVO E PASSIVO IMPORTAM 
EM R$  85.732.288,25(OITENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E 
DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NA ÍNTEGRA ACOMPANHADAS DE SUAS 
NOTAS EXPLICATIVAS E O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, EN-
CONTRAM - SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA NOSSA SEDE SOCIAL.
São Paulo, 31 de dezembro de 2021
Donizete Luiz Ribeiro  Manoel Ferreira de Miranda Neto Wilson Jose Carp
 Superior Geral Ecônomo Regional Contador 
   CRC 1SP179707/O-2

INSTITUTO THEODORO RATISBONN
RUA AGOSTINHO GOMES, 1941 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 61.006.938/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

A T I V O
CIRCULANTE 31.12.2020 31.12.2021 
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA  6.236.570,24  6.234.573,27 
APLICAÇÕES FINANCEIRA MAIS DE 90  22.212,02  -   
CREDITOS A RECEBER  2.118.328,96  1.627.138,65 
(-) ESTIMATIVA PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  (418.492,53)   (394.443,15)
ADTOS/ DESPESAS ANTECIPADAS  200.946,90  93.556,18 
ESTOQUES  626.945,01  534.487,69 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  8.786.510,60  8.095.312,64 
NÃO CIRCULANTE    
IMOBILIZADO  4.007.533,23  5.347.016,22 
(-) DEPRECIAÇÃO  (2.148.339,20)   (2.406.923,38)
TOTAL DO  ATIVO NÃO CIRCULANTE  1.859.194,03  2.940.092,84 
COMPENSADO   
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES USUFRUIDAS  8.018.496,79  8.200.926,69 
TOTAL DO  ATIVO COMPENSADO  8.018.496,79  8.200.926,69 
TOTAL GERAL DO ATIVO  18.664.201,42  19.236.332,17
CIRCULANTE  31.12.2020                31.12.2021 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS  92.195,76  113.024,56 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  1.089.234,46  1.136.001,92 
OUTRAS CONTAS A PAGAR  665.722,64  749.243,49 
RECEITA DIFERIDA  139.744,50  232.025,74 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  1.986.897,36  2.230.295,71 
PATRIMONIO LIQUIDO    
PATRIMONIO SOCIAL  5.777.367,14  8.658.807,27 
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO  2.881.440,13  146.302,50 
PATRIMONIO LIQUIDO  8.658.807,27  8.805.109,77 
COMPENSADO    
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES 
USUFRUIDAS  8.018.496,79  8.200.926,69 
TOTAL DO  PASSIVO COMPENSADO  8.018.496,79  8.200.926,69 
TOTAL GERAL DO PASSIVO  18.664.201,42  19.236.332,17 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

R E C E I T A S  S O C I A I S
RECEITAS   31.12.2020                31.12.2021 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  82.486,50  31.144,79 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS  23.608.495,64  23.055.810,30 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  3.394.486,57  3.446.614,02 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  352.456,44  374.627,28 
RECEITAS FINANCEIRAS  122.277,37  277.219,48 
OUTRAS RECEITAS / RECEITAS PATRIMONIAIS  609.833,58  504.423,11 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  939.321,72  1.415.456,93 
RECEITAS C/ VENDAS  2.166.558,75  1.912.443,12 
TOTAL GERAL DAS RECEITAS  31.275.916,57  31.017.739,03 

D E S P E S A S  S O C I A I S
DESPESAS  31.12.2020 31.12.2021 
DESPESAS C/ PESSOAL   11.839.034,87  12.755.499,94 
DESPESAS ADM/ SERV PREST PJ/CUSTO  5.217.304,27  6.678.370,96 
DESPESAS TRIBUTARIAS  54.792,00  44.845,89 
DESPESAS FINANCEIRAS   105.916,69  124.799,06 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  9.045.740,15  9.059.329,40 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  1.186.427,15  1.108.639,31 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  945.261,31  1.099.951,97 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS  28.394.476,44  30.871.436,53 
SUPERÁVIT DO  EXERCÍCIO  2.881.440,13  146.302,50 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021, CUJOS VALORES DE ATIVO E PASSIVO IMPORTAM 
EM R$ 19.236.332,17 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL,  
TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). AS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS NA ÍNTEGRA ACOMPANHADAS DE SUAS NOTAS EX-
PLICATIVAS E O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, ENCONTRAM 
- SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA NOSSA SEDE SOCIAL. 
São Paulo, 31 de dezembro de 2021
 Donizete Luiz Ribeiro Manoel Ferreira de Miranda Neto Wilson Jose Carpi
 Diretor Presidente Diretor Tesoureiro Contador
   CRC 1SP179707/O-2 

bênção, até que uma nuvem o ocultou. A Ascensão aos céus é o últi-
mo mistério da vida do Senhor aqui na terra. É um mistério reden-
tor, que constitui, com a Paixão, a Morte e a Ressurreição, o Mistério 
Pascal. Cristo, também como Homem, com seu Corpo, é glorifi cado 
pelo Pai com aquela Glória que Ele, como Filho de Deus, tinha ain-
da antes de que o mundo fosse criado. Ele é a Cabeça do seu Corpo 
Místico, que é a Igreja. Todos os membros da Igreja, membros do 
seu Corpo Místico – de certa maneira –, também subimos junto 
com Cristo ao Céu: em promessa e em esperança.

Os apóstolos voltam a Jerusalém com grande alegria porque sa-
bem que Jesus não os abandonará: sobe ao Céu, onde vai lhes pre-
parar um lugar. Nós também estamos contentes porque a Ascensão 
nos garante que Cristo voltou para o Pai e que também nós iremos 
ao Pai: Jesus sobe ao Céu para nos preparar um lugar junto do Pai. 
Por outro lado, a Ascensão garante também que Ele está conosco: Ele 
foi ao Pai e voltará do mesmo modo como subiu ao Céu. A Ascensão 
fortalece e estimula a nossa esperança de alcançarmos o Céu e nos 
incita constantemente a levantar o coração a fi m de procurarmos as 
coisas do alto, como nos sugere o Prefácio da Ascensão.  

Em seguida, aparecem os anjos: “Homens da Galileia, por que 
fi cais aí a olhar para o céu?”. Dizem aos apóstolos que é hora de 
começar a imensa tarefa que os espera, e que não devem perder um 
só instante. Com a Ascensão, termina a missão terrena de Cristo 
e começa a dos seus discípulos, e, também, a nossa. Os apóstolos 
seguem a sugestão dos anjos e nenhum deles se retrai: não se as-
sustam, não têm medo. Hoje também nós recebemos esta missão 
da expansão do Reino do Céu. Devemos nós também falar de Deus 
às pessoas, num clima de amizade; contar a nossa própria experi-
ência; transmitir, com segurança, a alegria de nos saber fi lhos de 
Deus. Estamos vivendo a experiência do sínodo: todos e cada um de 
nós somos responsáveis pela Igreja, pelas pessoas que temos à nossa 
volta. Devemos deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo e sermos 
apóstolos, discípulos missionários de Jesus Cristo em nossa Arqui-
diocese de São Paulo.

OUÇA O ‘ENCONTRO 
COM O PASTOR’ NO RÁDIO
De segunda-feira a sábado, 
às 7h, com reprise às 12h05, 
vai ao ar na rádio 9 de Julho – 
AM 1.600 kHz e 
www.radio9dejulho.com.br, 
o programa “Encontro 
com o Pastor”, no qual o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo, fala sobre a 
liturgia diária e comenta 
fatos relevantes da Igreja e 
da sociedade no Brasil e no 
mundo. O conteúdo também 
pode ser acessado em 
podcast no portal da 
Arquidiocese de São Paulo:  
https://arquisp.org.br.

PROGRAMA ‘DISCÍPULOS 
E MISSIONÁRIOS’
Todo domingo, às 6h40, com 
reprise às 13h25, a TV Canção 
Nova apresenta o programa 
“Discípulos e Missionários”, 
no qual o Cardeal Scherer 
comenta assuntos referentes à 
Igreja Católica. A apresentação 
é feita pelo Padre Wagner 
Ferreira.

SIGA DOM ODILO 
NAS REDES SOCIAIS

domodiloscherer

@DomOdiloScherer

Divulgação



As eleições não são uma guerra
Editorial

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

“Escutar” é um verbo central na 
Bíblia: em hebraico se diz shemá e está 
presente mais de mil vezes no Antigo 
Testamento. No Novo Testamento, o 
verbo grego akòuo, “escuto, compre-
endo”, é usado mais de 400 vezes. A 
profissão de fé que está diariamente 
nos lábios de todo israelita fiel se ini-
cia com shemá: “Escute!”, e é baseada 
em um texto bíblico cuja abertura soa 
assim: “Escute, Israel, o Senhor é nos-
so Deus, o Senhor é um. Amarás o Se-
nhor, teu Deus, de todo o teu coração, 
de toda a tua alma e de todas as tuas 
forças” (Dt 6,4-5).

No final do rito da aliança entre 
Deus e Israel, Moisés toma o livro da 
Aliança e o lê na presença do povo 
que diz: "Faremos o que o Senhor dis-
se e o escutaremos" (cf. Ex 24,7). “Es-
cutar” implica obediência, acolhida 
atenta, disponível e aberta. Quando 
Moisés relata os mandamentos do Se-
nhor, todo o povo responde: "O que o 
Senhor disse, faremos!" (cf. Ex 19,8). 
A Bíblia propõe uma religião de es-
cuta que tem como meta o encontro 
com Deus em um abraço de amor. 
Por isso, o imperativo que segue o “es-
cutar” é: “Amarás o Senhor”.

Isaías escreve: "Como são belos 

Que maior presente podemos dar a alguém? Escutá-lo
um marido pela esposa e vice-versa, 
um pároco pelos seus paroquianos, 
um membro de uma comunidade 
pelos seus irmãos; mas nada é maior 
e faz mais bem do que a disponibi-
lidade para os escutar. Mas como 
escutar?

Na exortação apostólica Christus 
vivit, o Papa Francisco apresenta-nos 
uma esplêndida catequese sobre como 
se pode escutar verdadeiramente o 
outro. Antes de tudo, é estar atento ao 
outro, enquanto ele se entrega a nós 
em suas palavras. O sinal dessa escuta 
é o tempo que dedico a ele. Não é uma 
questão de quantidade, mas que o ou-
tro sinta que o meu tempo é dele: o 
tempo que ele precisa para expressar 
o que deseja. Deve sentir que o escuto 
incondicionalmente, sem me ofender, 
sem me escandalizar, sem me irritar, 
sem me cansar.

Tudo isso, porém, é muito difícil 
às vezes: que tal rezar interiormente 
pelo outro enquanto o escuto? Escu-
tar é um gesto supremo de amor e o 
maior presente que posso dar a uma 
outra pessoa.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

os pés do mensageiro que faz escu-
tar (shemá) a paz, do mensageiro das 
boas-novas que faz ouvir (shemá) 
a salvação" (cf. Is 52,7). Jesus diz, 
justamente, nas bem-aventuranças: 
"Bem-aventurados os vossos ouvidos 
porque ouvem" (cf. Mt 13,16). Shemá 
possui um significado muito rico: es-
cutar, prestar atenção e obedecer. A 
raiz hebraica sh-ma significa também 
“compreender”, como na história da 
torre de Babel, quando Deus diz: "Ve-
nham, vamos descer e confundir a 

língua deles para que eles não se com-
preendam", yishme'u (cf. Gn 11,7).

É interessante que não existe o ver-
bo “obedecer” no Antigo Testamento 
e sim o “escutar”, pois Deus pede ao 
povo de Israel que O escute, ou seja, 
reflita, tente entender, internalize, e 
só então responda ao que Deus pede. 
Ele quer que o povo seja um povo da 
“escuta”. Escutar é, portanto, a virtu-
de-chave da vida religiosa.

Podemos fazer muitas coisas por 
uma pessoa, uma mãe pelos filhos, 

ANA LYDIA SAWAYA

Opinião

Ana Lydia Sawaya é professora da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), fez doutorado 
em Nutrição na Universidade de Cambridge, 

no Reino Unido. Foi pesquisadora visitante do 
Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) e é 
conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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As eleições envolvem grandes 
possibilidades e, também, 
grandes riscos. O exercício 
do poder político, tanto no 

Legislativo quanto no Executivo, pode 
proporcionar o bem para a sociedade, 
como pode ser também fonte de de-
sequilíbrios, desorientações e danos à 
coletividade. Em vez de serviço ao bem 
comum, o poder político, a depender do 
modo como é exercido, pode favorecer e 
reproduzir injustiças e agressões à vida e 
à dignidade da pessoa humana. Ou seja, 
eleições são um tema sério, com muitas 
consequências para toda a sociedade.

A importância das eleições e, por 
consequência, do voto, deve levar, em 
primeiro lugar, a formar bem a cons-
ciência. Não faria sentido que um cris-
tão, chamado por Deus a ser sal e luz do 
mundo, contribuísse, por descuido ou 
ignorância, com candidatos e propostas 
políticas que causem danos à sociedade 
e ao interesse público.

A esse respeito, deve-se recordar 
que os católicos dispõem de um tesou-
ro único de doutrina e de reflexão sobre 
os temas de interesse público. O mundo 

não nos é indiferente. "Dai a César o que 
é de César, e a Deus o que é de Deus", 
ensinou-nos Jesus Cristo. Consciente da 
missão do cristão no mundo – e sob o 
influxo das luzes do Concílio Vaticano 
II –, a Igreja intensificou, nas últimas dé-
cadas, seus esforços na tarefa pedagógi-
ca de orientação e de esclarecimento de 
critérios sobre temas sociais e políticos.

Resultado de um fenomenal esfor-
ço de estudo e reflexão – e, também, 
de muita oração –, o Compêndio da 
Doutrina Social da Igreja é leitura fun-
damental para todos os católicos que 
não desejam estar alheios aos rumos 
éticos e sociais da sociedade. Da mes-
ma forma, há muitos outros documen-
tos da Igreja – sobre direitos humanos, 
família, educação, sexualidade e outros 
temas – que, de forma acessível, podem 
iluminar muitas questões presentes 
hoje no debate público.

Eis a tarefa do cristão: formar bem 
a consciência para discernir, entre tan-
tas confusões e ignorâncias do mundo 
contemporâneo, o caminho da solida-
riedade e do bem comum, da justiça e 
da misericórdia. É uma empreitada fas-

cinante, em que cooperamos com Deus 
para reordenar toda a criação ao seu 
genuíno e originário sentido. Não é ta-
refa triste, tampouco impossível. Temos 
a graça de Deus abundante para, juntos 
com todos os homens e mulheres de boa 
vontade, levar o mundo a Deus.

Nesse caminho de cooperação, o es-
tudo da Doutrina Social da Igreja não 
tem uma finalidade meramente indivi-
dual – para evitar que se colabore inad-
vertidamente com ideias e propostas 
equivocadas. A formação tem uma di-
mensão essencialmente apostólica. Tra-
ta-se de assimilar esse tesouro da Igreja 
para que possamos ser sal e luz aos nos-
sos irmãos. Na vida do cristão, nada é 
estritamente individual, encerrado em 
cada um.

O chamado de Deus para que nos 
formemos bem, para que não desperdi-
cemos o tesouro de doutrina que a Igre-
ja nos oferece, é, assim, um convite ao 
apostolado. Formar bem a consciência 
é saber explicar melhor, com mais fun-
damento, com mais clareza, com mais 
caridade, a doutrina de Jesus Cristo em 
todas as suas dimensões e implicações, 

também nas questões sociais. Seria sinal 
de má compreensão da doutrina cristã 
quem achasse que a formação da cons-
ciência nos transforma em juízes dos 
nossos irmãos. Somos apóstolos, não 
juízes. Oferecemos luzes, não sentenças 
condenatórias.

A formação doutrinal abre os nossos 
olhos a respeito de muitos equívocos, a 
começar pelos nossos próprios erros e 
pecados pessoais. "Tira primeiro a trave 
de teu olho e assim verás para tirar a pa-
lha do olho do teu irmão", disse Jesus. E 
essa maior sensibilidade, divina e huma-
na, que a fé confere ao nosso olhar sobre 
o mundo não deve levar a uma atitude 
de confronto com quem pensa ou vê de 
forma diferente. É, antes, uma chamada 
a sermos mais comunicativos, mais pró-
ximos, mais compreensivos.

Para o cristão, as eleições não são 
uma guerra. São ocasião, assim como 
o são todas as outras circunstâncias da 
vida, de difundir o bem com serenida-
de, alegria e muita esperança. A eficácia 
dessa tarefa não é medida por critérios 
meramente humanos. "O meu Reino 
não é deste mundo."
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Fé e CidadaniaComportamento

PADRE DENILSON GERALDO, SAC

O Papa Francisco reformou o direito penal da Igreja, 
o Livro VI do Código de Direito Canônico, pela consti-
tuição apostólica “Apascentai o Rebanho do Senhor”, que 
entrou em vigor em 8 de dezembro de 2021, solenidade 
da Imaculada Conceição de Maria. Essa reforma já havia 
sido determinada por Bento XVI em 2007, mas não havia 
sido concluída.

Desde os tempos apostólicos, a Igreja sempre teve re-
gras de conduta que, com o passar do tempo, compuse-
ram um corpo legislativo vinculante para unir o povo de 
Deus sob a responsabilidade dos bispos. Após o Concílio 
Vaticano II, tivemos um período de negação da utilidade 
das leis da Igreja, especialmente no que diz respeito ao 
direito penal. 

No entanto, em 1983, o Papa João Paulo II promulgou 
o Código de Direito Canônico, conforme a eclesiologia 
de comunhão do próprio Concílio, caracterizando que as 
leis da Igreja não são exteriores à fé, mas refletem aquilo 
que professamos. As leis eclesiásticas, a partir da fé, mani-
festam a justiça e a materna misericórdia da Igreja. 

Todavia, as leis da Igreja também estão relacionadas 
com as mudanças sociais e as novas exigências do povo 
de Deus, fazendo com que estejam em contínua adapta-
ção às exigências do tempo presente. De fato, essa refor-
ma foi necessária para uma ordenada vida eclesial que 
manifestasse a comunhão e recordasse a necessidade de 
intervir no caso da sua violação. A caridade, consequen-
temente, exige recorrer ao sistema penal, tendo presentes 
os três fins que o tornam necessário à comunidade ecle-
sial, a saber: o restabelecimento das exigências da justiça, 
a correção daquele que errou (a emenda do réu) e a repa-
ração dos escândalos. 

De modo particular, foram tipificados delitos contra 
os bens eclesiásticos cometidos por grave culpa ou ne-
gligência na administração. Geralmente, nesse caso, a 
corrupção se instala em ambientes obscuros e fechados, 
enquanto que a abertura facilitada pela transparência é 
uma ajuda à compreensão de que os bens da Igreja Cató-
lica, sob a responsabilidade de uma determinada pessoa 
jurídica (diocese, paróquia, comunidade religiosa) per-
tencem à comunidade católica. A comunhão não trata 
somente de ideias ou de bons propósitos, mas também 
do testemunho evangélico na administração dos bens. O 
testemunho de transparência administrativa é uma luz 
para o mundo e dá sabor à experiência de se viver em 
comunidade. Ser transparente significa renunciar ao iso-
lamento, à avareza e à corrupção. 

As modificações respondem a três critérios diretivos. 
Em primeiro lugar, o texto contém uma indicação mais 
precisa e segura para os bispos e os superiores religiosos, 
reduzindo o âmbito da discricionariedade. O segundo 
critério é a proteção da comunidade e a atenção para a 
reparação do escândalo e o ressarcimento do dano. O ter-
ceiro objetivo que se buscou alcançar com a reforma foi 
fornecer para os bispos e os superiores religiosos os meios 
necessários para prevenir os delitos e intervir a tempo na 
correção de situações que poderiam se tornar mais gra-
ves, sem renunciar à afirmação de que a pessoa é conside-
rada inocente até que não se prove o contrário.

Enfim, o delito de abuso de menores é agora colocado 
como um delito cometido contra a dignidade da pessoa. 
A esse respeito, as ações realizadas não somente por parte 
dos clérigos (bispos, padres, diáconos), mas também por 
religiosos não clérigos e por leigos que ocupam funções 
na Igreja, assim como eventuais comportamentos do gê-
nero, com pessoas adultas, mas praticados com violência 
ou abuso de autoridade. 

Padre Denilson Geraldo, SAC, membro do  
Conselho Geral da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos),  
professor na Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo,  

editor das revistas Scientia Canonica e Apostolato Universale.

O novo direito 
penal eclesial

“Rezar trabalhando em casa ou 
caminhando não é válido? Tem um 
Evangelho que fala para entrar no 
quarto e falar com Deus, pois ali Ele 
te escuta. Pode me explicar, Padre?”

Quem pergunta é a Irene, do 
bairro do Tatuapé. Minha irmã, vou 
repetir a você o que já disse muitas 
vezes aqui nesta coluna: Jesus nos 
fala de várias formas de oração. 

A oração pode ser individual. 
Nela, nós dedicamos um tempinho 
para conversar com Deus.

No texto que você citou, Jesus 
nos aconselha a rezar num lugar iso-
lado e tranquilo para falar com Deus 
e escutá-lo. Podemos nesses mo-
mentos fazer da Bíblia nosso livro de 
reflexão e oração.

Jesus também nos disse que 

quando duas ou mais pessoas se 
reúnem, em oração, esta chega ao 
Pai com toda a sua força. Esta prece, 
repito, pode ser rezada só por uma 
pessoa ou por muitos.

Outra lição que Jesus nos deixou 
foi que devemos ser breves em nos-
sas preces, porque Deus nos conhece 
desde quando é iniciado o milagre 
da nossa vida no seio de nossa mãe, 
no ventre materno. Deus já sabe de 
nossas necessidades antes mesmo de 
dizermos isso a Ele na oração. E sabe 
de nossos pecados antes de nós lhe 
pedirmos perdão em oração.

Enfim, minha irmã, há as cele-
brações que fazemos em comum, 
como na família, na casa do Pai. 

Toda e qualquer forma de ora-
ção, feita a sós ou acompanhados 
das pessoas que nos amam, e a ora-
ção mais solene e importante que é a 
missa, em todos os modos, em todos 

os jeitos, nos põem em sintonia com 
Deus. 

Resta dizer a você uma última 
palavrinha sobre a oração que mais 
agrada a Deus. Refiro-me à missa, 
na qual Deus Pai nos reúne em tor-
no da mesa do altar e nos alimenta 
com o Pão da Palavra e com o Pão da 
Vida. Faça da missa dominical uma 
obrigação muito séria em sua vida. 

Concluo, minha irmã, cumpri-
mentando você, que gosta de orar 
enquanto faz os serviços de casa. 
Esse é um jeito lindo de santificar a 
nossa vida! 

Então, Irene, seja uma mulher 
de oração. Louve a Deus, entregue 
sua vida a Ele, faça seus pedidos, 
interceda por quem você ama e por 
quem pediu orações, e não deixe o 
sol se pôr sem antes suplicar o per-
dão para o pecado cometido. Fique 
com Deus!

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Como todos sabemos, o mal é 
parte integrante da vida. Muito do 
que nos acontece e permeia nos-
sa vida são acontecimentos que 
não consideramos bons: doenças, 
problemas, discussões, desentendi-
mentos, intrigas, morte, acidentes... 
enfim, aquelas ocorrências que evi-
taríamos se fôssemos capazes. 

No entanto, não é possível evi-
tar a maior parte dessas ocorrências 
e, exatamente por isso, é necessário 
formar nossos filhos para poderem 
enfrentar com coragem, fortaleza 
e certa naturalidade tudo o que faz 
parte da vida. 

Chama a atenção o modo como 
está sendo “higienizado” do reper-
tório infantil o mal, desde aquele re-
presentado por personagens maus, 
até os eventos maus, que trazem 
sofrimento. Há uma tendência a re-
lativizar o mal e transformar, inclu-
sive, o personagem mau em vítima: 
é mau porque foi mal amado, teve 
uma família que não o acolheu; veja, 
por exemplo, a nova versão da vilã 
Malévola. 

Também quando as histórias 
trazem a morte, a doença e a dor, a 
tendência moderna é transformar 
esse sofrimento, ou omitindo da 
criança esse dado, ou criando uma 
“fisionomia” bonita para ele: em vez 
de morreu e foi para o céu, “virou 
uma estrelinha”, por exemplo.  

Devagar, e sem percebermos, va-
mos sendo induzidos a entrar num 
movimento de negação da vida real e 
da criação de uma “realidade parale-
la”, na qual o que é bom são as festas, 
viagens, passeios, sonhos “mirabo-
lantes”, os mais diferentes brinque-

dos, e, assim, a vida cotidiana, com 
suas alegrias, desafios e sofrimentos, 
vai se tornando aparentemente tão 
sem graça, tão sem sentido. Acaba-
mos vivendo o cotidiano somente 
como ponte para algo melhor – tra-
balho para poder viajar ou comprar 
algo que quero, vou à escola para 
aprender e poder ser alguém. Entre-
tanto, não é o aqui e agora que temos 
para ser felizes? Não são as circuns-
tâncias atuais que precisamos viver 
com intensidade e fortaleza e delas 
tirar alegria e sentido?

Nós, cristãos, sabemos muito 
bem que o sofrimento é o caminho 
para a salvação. Temos no próprio 
Cristo o exemplo vivo de alguém 
que assumiu o sofrimento e o trans-
formou no maior bem que podería-
mos almejar: a possibilidade do céu, 
alegria plena. Por que entramos tão 
facilmente nessa falácia de “prote-
ger” os pequenos dos sofrimentos 
em vez de prepará-los para os en-
frentar e tirar deles um bem? 

Essa mentalidade que toma con-
ta de nossa vida nos impele a formar 
filhos fracos, filhos extremamente 
sensíveis, que não vão sendo edu-
cados afetivamente e inseridos no 
mundo real para poder viver a vida 
de peito aberto, com serenidade e 
coragem. 

O mal existe, é palpável e facil-
mente identificável em cada um de 
nós. Não precisamos sequer olhar 
para fora para o encontrarmos. 
Quando nos dedicamos ao verda-
deiro autoconhecimento, encontra-
mos tendências más presentes em 
nós, contra as quais precisamos lu-
tar. Para além disso, existe o mal no 
mundo, e, esconder essa realidade 
dos nossos filhos com a desculpa de 

que são muito pequenos para isso, 
poderá torná-los incapazes de lidar 
com essa realidade quando ela se fi-
zer presente. Muitas vezes, isso acon-
tece quando menos esperamos. 

É muito importante pensarmos 
que, com sabedoria e prudência, 
precisamos introduzir na vida de 
nossos pequenos a realidade do mal 
e do sofrimento, abrindo-lhes um 
panorama otimista sobre ela, para 
que a conheçam, a identifiquem e 
aprendam a lidar com ela. 

Que encontrem nos pais pessoas 
que enfrentam os males com otimis-
mo, afinal esse exemplo os arrastará, 
que percebam que de tudo podemos 
extrair um bem, um ensinamento, 
uma possibilidade de crescimento, 
que experimentem que a vida vale a 
pena em qualquer situação, afinal, a 
recebemos das mãos de Deus como 
um dom. 

Realmente, para os que não têm 
fé, o sofrimento perde completamen-
te o sentido, a morte se torna uma 
tragédia e o mal algo a ser escondido.  
Entretanto, nós, famílias cristãs, não 
podemos viver com valores pagãos, 
não podemos poupar nossos filhos 
daquilo que sabemos que pode tra-
zer crescimento, que pode impul-
sionar seu crescimento nas virtudes. 

Fiquem atentos, papais e ma-
mães, não se deixem enganar: os 
filhos serão beneficiados se formos 
tratando essas questões com natu-
ralidade e coragem, com sabedoria e 
otimismo. Nosso mundo precisa de 
pessoas virtuosas, que enfrentem a 
vida tirando dela todo o bem e cres-
cimento que ela possibilita. 

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

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

Você Pergunta
É válida a reza feita trabalhando ou caminhando?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Quem tem medo do Lobo Mau?
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LAPA
Padre Leandro Calazans 
se despede da Arquidiocese

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

A Congregação das Irmãzinhas da 
Imaculada Conceição celebrou, na quinta-
-feira, 19, os 20 anos da canonização de sua 
fundadora, Santa Paulina. A festa acon-
teceu em diversos lugares do Brasil e do 
mundo. Na Capela Sagrada Família e Santa 
Paulina, no bairro do Ipiranga, a celebração 
eucarística foi presidida por Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ, e concelebrada pelo 
Padre Rodrigo Pires, Capelão, assistidos 
pelo Diácono Orlando Luciano da Silva.

Com a presença das Irmãzinhas, co-
laboradores e devotos, ao final da missa 
o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-

gião Ipiranga abençoou o esquife, recen-
temente restaurado, onde estão os restos 
mortais da Santa. “Com suas virtudes 
e sua santidade, Santa Paulina ilumina 
nosso caminho, nossa estrada”, disse du-
rante a bênção.

Para Irmã Rosane Lundin, coorde-
nadora-geral da Congregação, celebrar 
o ano jubilar pelos 20 anos de canoniza-
ção da Santa e os 80 anos do falecimento 
é de “alegria pela vida de Santa Paulina 
partilhada e vivenciada com fidelidade 
a Deus, no serviço humilde, simples e 
orante. É também compromisso pelo le-
gado que ela nos deixou, de viver a sen-
sibilidade e a disponibilidade, servindo a 
quem mais precisa”, explicou.

IPIRANGA
Santa Paulina: há 20 anos elevada à honra dos altares

RENATA GARCIA QUITO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

[SÉ] Para celebrar os quatro anos de sua 
existência, o grupo do Terço dos Homens 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Jardim Paulistano, se reuniu 
na manhã do sábado, 21, no Parque Villa-
-Lobos, para viver momentos de espiri-
tualidade e confraternização. A direção 
espiritual ficou sob a responsabilidade 
dos Padres Roberto Aparecido de Lima, 
CSsR, que abriu a oração do Terço, e José 
Eduardo Naves, CSsR, que fez a bênção 
final. O grupo se reúne na Paróquia to-
das as sextas-feiras, às 19h15, para a ora-
ção, que também é compartilhada por 
meio de salas virtuais na internet. Mais 
informações pelo telefone (11) 3083-0033 
(horário comercial) ou pelo WhatsApp  
(11) 99821-4141.               (por Rogério Nakamoto)

[SÉ] Membros da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom) da Região Sé se reuniram no 
sábado, 21, na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Setor Jardins. O en-
contro foi conduzido pelo Padre Gleidson 
Forte Martins, SSS, Assistente Eclesiástico 
para a Pastoral da Comunicação regional, 
e contou com a participação do Padre 
Luiz Claudio Braga, Assistente Eclesiástico 
da Pascom Arquidiocesana. Além de um 
momento de espiritualidade, houve for-
mação, partilha e a composição da nova 
comissão de leigos referenciais para a Pas-
com na Região.                    (por Lívia Miranda)

[SÉ] A Paróquia São Gabriel Arcanjo, no 
Jardim Paulista, Setor Jardins, realizou o 1° 
encontro pós-pandemia do movimento 
Equipes Jovens de Nossa Senhora (EJNS), 
ocasião em que os jovens refletiram sobre 
o tema “Maria, humildade em servir e per-
doar”. A atividade foi conduzida pelo Pa-
dre Cláudio José Ribeiro, Vigário Paroquial.

(por Cônego Sérgio Conrado)

[SÉ] O projeto “Brasil, Terra de Santos” 
traz este mês a história dos Beatos Manuel 
e Adílio, mártires da fé que viveram no sul 
do País. O vice-postulador da causa, Padre 
Tiago Wollmann, é quem explica melhor o 
contexto em que viviam o sacerdote e o 
coroinha, bem como as razões do martí-
rio, reconhecido pelo Papa Bento XVI em 
2007. Confira a entrevista no YouTube:  
https://youtu.be/fxcLjiIcjxc.  (por Lívia Miranda) 

[SÉ] No dia 25, às 20h, será realizado o se-
gundo encontro de formação em Teologia 
Eucarística, na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, 
Setor Jardins. O tema será “A Eucaristia e o 
Novo Testamento” e pode ser acompanha-
do pelo link https://youtu.be/wSHbvSZ84Zs. 
Inscrições e informações na secretaria pa-
roquial, pelo telefone (11) 3083-0033 (ho-
rário comercial) ou pelo WhatsApp (11) 
99821-4141.                (por Rogério Nakamoto)

[SÉ] Entre os dias 13 e 21, a Paróquia 
Santa Rita de Cássia, Setor Paraíso, reali-
zou a novena em honra da padroeira. No 
domingo, 22, ao longo do dia dedicado à 
festa litúrgica de Santa Rita, houve sete ce-
lebrações eucarísticas, às 7h, 9h, 11h, 14h, 
16h, 18h e 20h. Um grande número de 
fiéis participou das missas e da procissão, 
que aconteceu após a celebração das 18h. 
Eram visíveis a alegria e o entusiasmo das 
pessoas depois de dois anos sem os feste-
jos em razão da pandemia. Nos sábados, 
14 e 21, a Paróquia promoveu um bingo 
beneficente, e realizará outro no domingo, 
29, às 14h.  (por Frei Eliseo López Bardón, OSA)

[SÉ] No dia 13, a Paróquia e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Setor Perdizes, 
celebrou a sua padroeira. Cerca de 10 mil pessoas visitaram o templo e participaram das 
procissões e missas, presididas pelo Frei Jair Roberto Pasquale, TOR, Pároco, e por frades da 
Terceira Ordem Regular de São Francisco e da Ordem de Santo Agostinho. Na missa de en-
cerramento, às 19h, houve a coroação de Nossa Senhora.  (por Rosália Filomena delli Paoli Motta)

[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora Achiropi-
ta, por meio de seu Espaço Social, atende 
diariamente 280 pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, oferecendo alimenta-
ção, higiene, cursos e orientação psicológica 
e social. Desde quinta-feira, 19, teve início 
o projeto “Temperatura Baixa”, por meio 
do qual se acolhe diariamente 50 homens 
sem-teto para que possam tomar banho, 
jantar, dormir e receber o café da manhã no 
dia seguinte. O atendimento é feito na Rua 
Treze de Maio, 320.         (por Fabiana Melita)     

[SANTANA] A Paróquia Santa Rita de 
Cássia, Setor Vila Maria, realizou missa sole-
ne em honra à padroeira no domingo, 22, 
presidida pelo Frei Cássio Ramon Nasci-
mento, OSA, Pároco. (por Fernando Fernandes)

Renata Quito

Benigno Naveira

Ricardo Yugo Takeda

Alexandre José Motta

Pascom Achiropita

Alexandre Leal

No sábado, 21, o Padre Leandro Ca-
lazans de Oliveira, SJC, presidiu a missa 
de sua despedida da Paróquia São José 
Operário, Setor Rio Pequeno, onde atuou 
como Pároco por mais de quatro anos.

No início do mês, ele assumiu a fun-
ção de Vice-Reitor do Seminário São 
José, pertencente à Sociedade Joseleitos 
de Cristo, e foi apresentado como Vigá-
rio Paroquial da Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição do Quiririm, ambos na 
Diocese de Taubaté (SP). 

Ao fim da celebração, Padre Leandro 
agradeceu a colaboração de cada pastoral, 
de cada paroquiano, dos funcionários, dos 
padres e diáconos da Região, e, sobretudo, 
de Dom José Benedito Cardoso, que sem-
pre esteve presente, orientando e apoiando 
o trabalho de evangelização: “Estou indo 
para uma outra missão, mas levo comigo, 
no meu coração, as recordações desta co-
munidade, na qual aprendi muito nesses 
anos todos como pároco”, ressaltou.
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No domingo, 22, na Paróquia São 
Braz, em Vanini (RS), foi celebrada a 
missa em ação de graças pelo jubileu de 
prata presbiteral de Dom Jorge Pierozan, 
57, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 

Região Santana. Houve a participação 
de um expressivo número de sacerdotes, 
diáconos, consagradas e fiéis de várias 
regiões do País. 

A celebração foi presidida pelo pró-
prio Dom Jorge, tendo entre os concele-
brantes Dom Carlos Silva, Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, Dom José Benedito 

SANTANA
Dom Jorge Pierozan comemora 25 anos de sacerdócio em sua cidade natal

DENILSON MARCILENE
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

Cardoso e Dom Carlos Lema Garcia, 
Bispos Auxiliares da Arquidiocese de 
São Paulo; além de Dom Rodolfo Luís 
Weber, Arcebispo de Passo Fundo (RS), 
e Dom Fernando José Penteado, Bispo 
Emérito de Jacarezinho (PR), que presi-
diu a ordenação sacerdotal de Dom Jorge 
há 25 anos, em 24 de maio de 1997.

Na homilia, Dom Jorge agradeceu às 
muitas pessoas que acompanharam sua 
trajetória sacerdotal nestes 25 anos, em 
que percorreu diferentes regiões do País 
como membro da Pastoral dos Nôma-
des – ele já foi circense, conviveu com 
ciganos e é sargento da reserva do Exér-
cito Brasileiro –, além da atuação como 
sacerdote na Região Episcopal Lapa, 
antes de ser ordenado Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese para a Região Santana, em 
julho de 2019. 

Citando exemplos de trabalhos 
pastorais que viu sendo realizados nes-
tes anos, destacou a missão da Igreja 
em atender as necessidades dos mais 

vulneráveis, como bem testemunham 
os cristãos que vivem em locais onde 
há perseguição aos que professam a fé 
no Cristo.

Ao concluir a homilia, rogou a Deus 
junto aos fiéis: “Senhor Deus, Nosso Pai. 
Nós vos pedimos hoje, aumentai a nos-
sa fé, para que possamos compreender o 
perfeito significado da nossa existência. 
Fazei que busquemos a sabedoria e a 
força que nos vêm do alto. Não permi-
tais, Senhor, que o orgulho e o desânimo 
nos afastem de vós e nos tornem cegos 
diante da vossa graça, diante da vossa 
presença. Dai-nos, Senhor, todos os dias, 
a alegria da vossa presença, para que em 
nós se cumpra a força da vossa promessa, 
a bênção da vossa promessa, a graça da 
vossa promessa. Amém!”. 

Amigos, familiares e autoridades de 
Vanini que participaram da celebração 
prestaram homenagens ao Bispo na par-
te final da missa. 

(Com complementos da redação do O SÃO PAULO)

[BRASILÂNDIA] No sábado, 21, os padres e fiéis das sete paróquias do Setor Dom Pau-
lo Evaristo celebraram a tradicional missa mariana, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
presidida pelo Padre Reinaldo Torres, Pároco. Segundo o Sacerdote, "a nossa vida está mar-
cada por inúmeros calvários e sofrimentos, mas Maria nos mostra que o amor de Deus 
sustenta toda a humanidade". Como gesto concreto durante a celebração, cada fiel doou 
um quilo de alimento não perecível, que serão destinados às pastorais sociais das Paró-
quias Santa Teresinha e São Francisco de Assis, pertencentes ao Setor.     (por Marcos Rubens)

Na terceira peregrinação da Região 
Brasilândia ao Santuário Mãe Rainha, no 
Jaraguá, no sábado, 21, participaram cer-
ca de 100 pessoas entre membros da Pas-
toral Familiar, representantes do Encon-
tro de Casais com Cristo (ECC) e da Liga 
de Famílias de Schoenstatt do Jaraguá. 

A missa foi presidida pelo Padre Mar-
cio Campos da Silva, Pároco da Paróquia 
São José, na Vila Palmeira, e Assistente 
Eclesiástico para a Pastoral Familiar na 
Região Brasilândia, e concelebrada pelo 
Padre Gustavo Hanna Crespo, Reitor do 
Santuário. 

Na homilia, Padre Marcio ressaltou 
que “atualmente, a família está ameaça-
da como um núcleo de amor, de relações 
e vínculos, por forças do mundo. E não 
estamos falando apenas dos discursos 
contra a vida, mas aqueles que justamen-
te pregam uma vida sem relação, uma 
vida sem ninguém. Como é possível vi-
ver uma vida sozinho se é o outro que 
revela quem somos? É o relacionamento 
que faz com que nasçam em nós o amor 
e a solidariedade. Se não existe a família 
no amor, não podemos experimentar o 
amor”.

O mês mariano de peregrinação ao 
Santuário termina no sábado, 28, com o 
grupo do Terço dos Homens.

BRASILÂNDIA
Membros da Pastoral Familiar peregrinam ao Santuário Mãe Rainha

SUELI VILARINHO 
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

[LAPA] Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Parque Continental, Setor Butantã, 
foi celebrada, na manhã do dia 14, a missa da primeira Eucaristia de 24 crianças, presidida 
pelo Padre Pedro Augusto Ciola de Almeida, Pároco; e, à noite, no mesmo dia, houve 
uma celebração eucarística, presidida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Lapa, durante a qual ele conferiu o sacramento da Confir-
mação a 37 jovens.                                                                                              (por Benigno Naveira) 

[IPIRANGA] A Tarde Vocacional “Jovem, Desperta para a Vida” aconteceu no sábado, 
21, na Fundação Nossa Senhora Auxiliadora (Funsai), no Ipiranga. O encontro, conduzido 
pelo Diácono Lucas Martinez, com a participação da Equipe Vocacional regional e dos 
Padres Israel Mendes Pereira e Luiz Alves do Carmo, DC, foi uma iniciativa do Serviço à 
Pastoral Vocacional da Região para jovens.                              (por Padre Israel Mendes Pereira)

[BRASILÂNDIA] A Paróquia Nossa Senhora da Expectação, Setor Freguesia do Ó, pro-
move a 201ª Novena do Divino Espírito Santo, que se inicia na sexta-feira, 27, e continua 
até o dia 5 de junho, Domingo de Pentecostes. O mastro será erguido no domingo, 29, 
em frente à igreja matriz. O cortejo se inicia às 10h, na Rua Isabel Velho, 159. A abertura 
da novena ocorrerá com a celebração eucarística presidida por Dom Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo Metropolitano, na sexta-feira, 27, às 20h. Dom Carlos Silva, OFMCap, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, presidirá a celebração do nono dia, 
no sábado, 4 de junho, às 16h.                                                                      (por Marta Gonçalves)

Denilson Marcilene

Marcos Bastos

Pascom paroquial

Pascom paroquial
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[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Ipiranga, participou, no dia 17, 
do programa Gente de Fé, na TV Canção 
Nova.                          (por Pascom regional)

[IPIRANGA] Foi realizada, entre os dias 
17 e 19, a I Semana Teológica do Ipiranga, 
com o tema “Os dogmas da Igreja: luzes 
para o nosso caminho de fé”, na forma  
on-line. Os tópicos trabalhados foram “O 
sentido dos dogmas da Igreja: as verda-
des de nossa fé”, explanado pelo Padre 
Rodrigo Thomaz; “Dogmas marianos: Ima-
culada Conceição; Maria, Mãe de Deus; 
Virgindade e Assunção de Nossa Senhora” 
apresentado pelo Padre Rodrigo Pires; e, 
finalizando os encontros, Padre Dayvid da 
Silva falou sobre os dogmas escatológicos. 

(por Pascom regional)

[SANTANA] Na Paróquia São Domingos 
Sávio, Setor Tremembé, no domingo, 22, 
em celebração presidida pelo Padre Salva-
dor Ruiz Armas, Pároco, as crianças que re-
ceberam formação para exercer o serviço 
de Coroinhas foram apresentadas e acolhi-
das pela comunidade em sua função. 

(por Pascom da Paróquia São Domingos Sávio) 

[LAPA] Na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, na Vila Leopoldina, no dia 15, foi 
celebrada a missa, presidida por Dom 
José Benedito Cardoso e concelebrada 
pelos Padres Tarcísio Justino Loro, Pároco, 
e Fernando Gross, durante a qual 72 crian-
ças receberam a primeira Eucaristia.

(por Benigno Naveira) 

[LAPA] Membros da Pastoral Fé e Políti-
ca da Região Lapa participaram do Semi-
nário “Encantar a Política”, entre os dias 13 
e 15, em Brasília (DF). Com a presença de 
cerca de 90 pessoas, o objetivo do projeto 
foi pensar uma nova relação da sociedade 
com a política.                  (por Tatiana Vieira)

[LAPA] A Pastoral Bíblico-Catequética da 
Região realizará o encontro de formação e 
avaliação dos coordenadores e catequis-
tas da Eucaristia no dia 1º de junho, às 20h; 
e dos coordenadores e catequistas da Cris-
ma, no dia 2 de junho, também às 20h.

(por Benigno Naveira) 
 
[LAPA] A Paróquia Santa Mônica, Se-
tor Pirituba, promoverá a abertura de 
sua quermesse no dia 4 de junho, às 17h, 
iniciando com a celebração eucarística, 
acompanhada de música sertaneja do 
grupo Vozes da Capela. 

(por Benigno Naveira) 

[LAPA] A Paróquia Nossa Senhora do 
Líbano, Setor Pirituba, realizará a novena 
entre os dias 20 e 28, com missas diárias, 
em preparação ao dia da padroeira, que 
acontecerá no domingo, 29.   

(por Benigno Naveira) 

[BRASILÂNDIA] No sábado, 21, na 
Paróquia São Judas Tadeu, Setor Pereira 
Barreto, aconteceu um encontro com os 
agentes da Pastoral da Saúde da Região 
Brasilândia, também com a presença de 
convidados que atuam em serviços co-
munitários. A atividade começou com a 
adoração a Jesus Eucarístico, conduzida 
pela Irmã Cecília Mazucato. Depois, hou-
ve uma formação dada pelo professor 
Marcos Rubens, integrante da Pastoral 
da Saúde do Regional Sul 1 da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
com a explanação da dinâmica do fun-
cionamento do Conselho Gestor na área 
da Saúde. Sandra Turolla, coordenadora 
regional da Pastoral, e o Padre Ezael Ju-
liato (Padre Tchê), Assistente Eclesiástico 
regional dessa Pastoral, deixaram palavras 
de estímulo à retomada das ações presen-
ciais e atividades pastorais. 

(por Diácono Benedito Camargo  
e Marcos Rubens)

[LAPA] A Paróquia Santíssima Trindade, 
Setor Rio Pequeno, promoverá, no dia 
28, um bingo beneficente para arrecadar 
fundos para a reconstrução do telhado do 
salão paroquial. Haverá também barracas 
com diversas opções de alimentação, e 
a animação musical contará com a parti-
cipação do Padre Marcos Roberto Pires, 
Pároco.                              (por Benigno Naveira)

[BRASILÂNDIA] Na quinta-feira, 19, 
no centro comunitário da Paróquia Santa 
Rosa de Lima, Setor Perus, aconteceu a 
reunião dos presbíteros atuantes na Re-
gião Brasilândia. A formação, cuja aborda-
gem teve como tema “As grandes linhas 
teológico-eclesiais do Magistério do Papa 
Francisco”, foi conduzida pelo Padre Car-
los Alberto Contieri, SJ, Superior Regional 
dos Jesuítas e Diretor do Pateo do Collegio, 
complexo que inclui a igreja, o museu e a 
biblioteca, e do Museu de Arte Sacra dos 
Jesuítas, em Embu das Artes (SP).  

(por Taíse Cortês) 
 
[BRASILÂNDIA] A coordenação da 
Pastoral da Comunicação da Brasilândia se 
reuniu pela primeira vez com o Padre Pe-
dro Ricardo Pieroni, novo Assistente Ecle-
siástico para a Pascom regional, no sába-
do, 21, na Paróquia Cristo Rei, Setor Perus. 
Ele foi apresentado à equipe e ao trabalho 
que já vem sendo realizado. 

(por Taíse Cortês) 

[BRASILÂNDIA] No domingo, 22, na 
matriz da Paróquia Cristo Rei, Setor Pe-
rus, foi realizada a celebração da primeira 
Eucaristia de 16 crianças. No mesmo dia, 
na Comunidade Santíssima Trindade, per-
tencente a esta mesma Paróquia, quatro 
crianças também receberam a primeira 
Eucaristia, em celebrações presididas pelo 
Padre Orisvaldo da Silva Carvalho, Pároco. 

(por Rodrigo Fernandes)

[BELÉM] No domingo, 22, a Área Pas-
toral Nossa Senhora das Flores, no Jardim 
Santo André, no extremo leste da capital 
paulista, recebeu a visita do Padre Jude 
Raymund Festin, SVD, que pertence ao 
Conselho Geral da Congregação dos Mis-
sionários do Verbo Divino. Padre Raymund 
reside em Roma e está de passagem pelo 
Brasil para visitar as paróquias e comuni-
dades nas quais os Verbitas estão presen-
tes, acompanhando o trabalho pastoral e 
missionário da congregação. Na ocasião, 
Padre Raymund presidiu a missa, conce-
lebrada pelo Padre Romannus Hami, SVD, 
Pároco.                             (por Rafaela Vitória)

[BELÉM] No sábado, 21, representantes 
das paróquias e áreas pastorais do Setor 
Conquista se reuniram na Paróquia Jesus 
Ressuscitado para o primeiro encontro 
“Formação e Animação Missionária”, que 
ressaltou o Ano Jubilar Missionário.          

(por Padre Vidal Valentín, CSS)

[BELÉM] Diante da frente fria que atin-
giu a cidade de São Paulo na última sema-
na, o grupo “Onde está o teu irmão?”, da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Vila 
Alpina, se reuniu para uma ação solidária 
às pessoas do bairro em situação de vul-
nerabilidade. No sábado, 21, foram distri-
buídos cerca de 270 cafés da manhã e lan-
ches, além de 150 cobertores e agasalhos 
e 500 marmitas.                      (por Laura Cruz)

[BELÉM] No Centro Pastoral São José, no 
sábado, 21, aconteceu um momento de 
diálogo promovido pela Escola de Fé e Po-
lítica Waldemar Rossi, no qual se abordou 
o tema da Educação e sua relação com as 
políticas públicas. O evento contou com 
a presença de membros das pastorais so-
ciais da Região, além de parlamentares da 
Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp).                    (por Fernando Arthur)

No dia 18, Dom Cícero Alves de Fran-
ça, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, por 
meio de uma mensagem pastoral, se di-
rigiu aos sacerdotes, diáconos, religiosos, 
consagrados e a todo o povo de Deus, ex-
pressando seus sentimentos como novo 
Vigário Episcopal para a Região Belém. 

Ao clero, exortou sua vontade do tra-
balho conjunto e ressaltou seu desejo de 
se unir a todos, “para trabalhar incansa-
velmente na difusão e consolidação do 
Reino de Deus”. Já aos religiosos, sau-
dou-os e pediu-lhes que seus testemu-
nhos, “por meio da vivência dos conse-
lhos evangélicos da pobreza, castidade e 

obediência”, sejam frutuosos para a vida 
da Região. 

Dom Cícero ressaltou que, sem o 
trabalho dos leigos, Jesus Cristo dificil-
mente seria conhecido, amado, louvado 
e acolhido nas famílias e nos ambientes 
sociais. O Bispo exortou os fiéis a perma-
necerem firmes no trabalho. Vocês são 
chamados a serem “sal da terra e luz do 
mundo”, concluiu. 

Por fim, pediu orações e o apoio de 
todos para que “eu possa cumprir a mis-
são que me foi confiada como pai e pas-
tor segundo o desejo e os propósitos do 
coração de Deus, e iluminado pelo Espí-
rito Santo”. 

Confira a mensagem na íntegra, no 
seguinte link: https://cutt.ly/nHCXFtJ.

BELÉM
Dom Cícero envia mensagem 
aos clérigos, religiosos e leigos

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

[LAPA] Na quinta-feira, 19, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, houve a reunião com 
os agentes da Pastoral da Comunicação (Pascom) da Região, com a assessoria de Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, e do Assistente 
Eclesiástico da Pascom da Região, Padre Antônio Francisco Ribeiro. Na ocasião, foi apre-
sentado um resumo das atribuições da Pascom, elaborado pelo Vicariato Episcopal para 
a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese.                                                 (por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] Entre os dias 20 e 22, aconteceu a festa da padroeira da Paróquia Santa 
Rita de Cássia, no bairro de Mirandópolis, com ampla participação presencial após os dois 
anos da fase mais intensa da pandemia de COVID-19. No dia da padroeira, aconteceram 
missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 18h30. “A igreja Santa Rita de Cássia vem cumprindo sua 
vocação de ser referência a tantos que procuram paz e motivação para seguirem seus 
caminhos”, disse o Padre Jorge Bernardes, Pároco.                                         (por Penha Cruz)

[IPIRANGA] Na quinta-feira, 19, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, esteve na Paró-
quia Santo Ivo, Setor Vila Mariana, para presidir a celebração do dia do padroeiro dos 
advogados, concelebrada pelo Frei Graciano González Rodrigues, OAR, Pároco. A missa 
contou com a presença dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São 
Paulo (OAB/SP), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e do Instituto dos 
Advogados de São Paulo (IASP)                                                                 (Por Pascom paroquial)

Penha Cruz

Tony Domonal

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

“Desafios sob uma perspectiva de 
futuro. A academia está preparando os 
jovens para as demandas das empre-
sas?” foi o tema de um café da manhã 
virtual promovido, na quinta-feira, 19, 
pela Associação de Dirigentes Cristãos 
de Empresa de São Paulo (ADCE-SP), 
com uma palestra do Prof. Dr. Gusta-
vo Henrique Bolognesi Donato, reitor e 
presidente do Conselho do Centro Uni-
versitário FEI, mantido pela Fundação 
Educacional Inaciana. 

Inicialmente, Donato destacou que, 
perante o crescimento das novas tecno-
logias e de inovações como a robótica e 
a inteligência artificial (IA), as pessoas e 
organizações têm vivenciado um perma-
nente processo de reaprendizado. 

“Estamos saindo de um mundo line-
ar e experimentando um mundo expo-
nencial, de intensa transformação, o que 
nos faz aprender a conviver com disrup-
ções severas e o crescimento de tecnolo-
gias. Os mercados são novos, os proble-
mas também e as soluções precisam ser 
novas. Há estimativas de que os proble-
mas a resolver em 2030, bem como as 
oportunidades profissionais, serão em 
mais de 75% diferentes das que temos 
hoje. Assim, os modelos de negócio pre-
cisam ser questionados e se reinventar, 
as pessoas e as maneiras de desenvolvê-
-las igualmente, e o modo como lidamos 
com pesquisas, desenvolvimento e ino-
vação também”, destacou. 

PANORAMA PREOCUPANTE
Donato apontou que tanto as empresas 

quanto as instituições de ensino superior 
precisam entender melhor este momento 
de transformação e trabalhar em conjunto 
para a formação de pessoas bem prepa-
radas tanto no domínio das tecnologias 
quanto nas questões de humanidades.

Engenheiro mecânico de formação, 
docente do Centro Universitário FEI há 
14 anos e autor de mais de 140 artigos, 
capítulos de livros e patentes, Donato 
alertou para as defasagens no “capital hu-
mano” no Brasil. “Vejam as dicotomias: 
somos o 11o país em investimento per 
capita em Educação, mas se olharmos a 
escala do Pisa [Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes], referente à 
formação em leitura, matemática, ciên-
cias, estamos na posição 68. É péssimo!”, 
enfatizou, destacando que isso também 
reverbera no ensino superior e, por con-
sequência, na formação de pessoas que 
irão lidar com inovação e tecnologia. 

Como a formação acadêmica pode melhor atender 
às demandas das empresas e da sociedade?
ASSUNTO FOI 
REFLETIDO EM EVENTO 
ON-LINE REALIZADO 
PELA ASSOCIAÇÃO  
DE DIRIGENTES 
CRISTÃOS DE EMPRESA 
DE SÃO PAULO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

MUDANÇA DE MENTALIDADE
Donato indicou que as instituições 

de ensino e as empresas devem ter nova 
mentalidade quanto à formação dos fu-
turos profissionais. 

“Educadores, gestores e empresários 
precisam mudar a cabeça do forescasting 
para o foresight. O forescasting é uma vi-
são que se pauta no uso dos dados pas-
sados e do hoje para prever o amanhã, 
só que isso representa um planejamento 
muito curto. Já se nós invertermos a ló-
gica, vamos para um campo de visões de 
futuro, que é o foresight, a capacidade de 
ver aquilo que gostaríamos de atuar do 
ponto de vista empresarial, construindo 
um protagonismo, seja como profissio-
nal, seja como negócio”, explicou.

Para tal, as instituições devem estar 
atentas às megatendências – grandes 
eixos de transformação social, econô-
mica e tecnológica –, já bem definidas 
para as próximas décadas. “É preciso 
estudar bem estas megatendências e, 
depois, descer a um nível médio para 
identificar áreas estratégicas para cada 
profissão, negócio e a universidade. Por 
fim, ir ao nível micro, pensando em 
quais são as tecnologias habilitadoras. 
É aqui que entra a inteligência artificial 
e a robótica autônoma, por exemplo, 
com as quais nós vamos desenvolver a 
competência nas pessoas e nas nossas 
organizações”, detalhou.  

A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
E A CARREIRA

A formação do futuro profissional 
capaz de dar resposta às novas deman-
das envolve a mudança de algumas estra-
tégias na Educação. Segundo Donato, a 
simples transmissão de conteúdo aos es-
tudantes precisa dar lugar ao desenvolvi-
mento de competências; as aulas exposi-
tivas e com os alunos em postura passiva 
de recepção de saberes deve dar espaço 
a uma metodologia ativa, envolvendo o 
criar, o pensar criticamente e o estímulo 
à resolução de problemas complexos. 

Todo esse reformulado processo de-

sencadeará uma nova perspectiva de vida. 
“Não existe mais aquele planejamento de 
estudar até os 25 anos, trabalhar a partir 
disso e depois se aposentar. A vida passa 
a ser um contínuo, uma simbiose entre es-
tes três elementos, incluindo o lazer, e há 
o lifelong learning [aprendizado contínuo 
ao longo da vida] tanto das corporações 
quanto das pessoas que as compõem”, des-
tacou, indicando ainda que as corporações 
devem saber valorizar as diferentes com-
petências das pessoas de acordo com os 
seus níveis de formação. 

Donato concluiu a palestra com uma 
provocação aos empresários participantes: 
“Será que nas corporações se está respei-
tando os perfis profissionais, valorizando 
quem merece ser valorizado e se cons-
truindo um bom portfólio, com visão 
de futuro?”, indagou, defendendo, ainda 
que governos, universidades e empresas 
atuem em harmonia em vista de objetivos 
comuns, alinhados às demandas da socie-
dade civil e às questões ambientais. 

FOCO NO BEM COMUM
Gigi Cavalieri, presidente latino-a-

mericana da União Cristã Internacional 
de Dirigentes de Empresas (Uniapac), 
recordou que a organização, fundada há 
90 anos, tem dialogado com as universi-
dades para que os mais jovens já iniciem 
suas atividades voltados ao bem comum 
acima dos interesses individuais.

“Já em 2018, a ADCE Brasil promo-
veu, junto com a FEI, um encontro in-
ternacional, o seminário O Futuro do 
Trabalho depois da Laudato si’, com o 
propósito de aproximar a academia, se-
tor público, empresarial e sociedade ci-
vil, e desenvolver políticas que atendam 
às transformações tecnológicas, como 
IA. Precisamos de mãos e mentes com 
valores e princípios éticos cristãos, para 
acompanhar a velocidade com que a 
sociedade vem se transformando, bem 
como o trabalho integrado e cooperativo 
de vários atores e setores, e ter foco, como 
disse o professor Gustavo Donato, para 
utilizar as ferramentas, que hoje são inú-

meras, e distinguir onde convergimos, 
para atuar e incluir a todos, de maneira 
sustentável”, disse ao O SÃO PAULO.

Gigi, que também é presidente da 
ADCE-SP, recordou que no fim de abril 
a Uniapac realizou no Uruguai seu XIV 
Congresso Latino-Americano, com re-
flexões sobre institucionalidade, salário 
digno e economia humana sustentável. 

“Verificamos que estamos caminhan-
do, talvez não na velocidade desejada, 
para a transformação cultural, tanto 
empresarial quanto da academia. Somos 
mais inclusivos e atentos às necessida-
des dos colaboradores e da comunidade 
onde as empresas estão sediadas. Por ou-
tro lado, identificamos a necessidade de 
estar mais envolvidos na política, colabo-
rar com o governo na busca de soluções 
que priorizem o bem comum”, comentou 
Gigi Cavalieri, ressaltando ainda que a 
Uniapac, presente em 40 países, trabalha 
com valores e princípios éticos, os quais 
precisam ter ainda mais visibilidade 
“para animar e dar esperança aos jovens, 
para que saibam que têm onde aplicar e 
desenvolver a formação que receberam 
nas suas famílias e nas boas escolas”.

De 20 a 22 de outubro, em Roma, 
acontecerá o Congresso Mundial 
da Uniapac, com o tema “Coragem 
para mudar”. Saiba mais detalhes em  
www.adcesp.org.br.

Centro Universitario FEI

Papa aos embaixadores: 
a guerra é contrária ao 
importante serviço que vocês 
desempenham
https://cutt.ly/OHMBJ01

Número de pessoas forçadas 
a se deslocar ultrapassa 100 
milhões pela primeira vez
https://cutt.ly/3HMBMN5

‘Acolhidos’: exposição 
fotográfica e encontros 
apresentam o itinerário 
de migrantes e refugiados 
venezuelanos no Brasil
https://cutt.ly/iHMBUQH

Guerra na Ucrânia aprofunda 
quadro de fome global
https://cutt.ly/9HMV39V

Comissão do Senado inclui 
Zilda Arns no ‘Livro dos 
Heróis e Heroínas da Pátria’
https://cutt.ly/LHMBc0i
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Na última semana, uma fren-
te fria intensa atingiu diversas 
regiões do Brasil, ocasionando a 
queda drástica das temperaturas. 
Na capital, os termômetros re-
gistraram marcas abaixo de 8ºC, 
fato que movimentou as organi-
zações sociais, o poder público 
e entidades da Igreja em ações 
concretas para amenizar o sofri-
mento das pessoas que vivem em 
situação de rua. 

A mudança de temperatu-
ra atinge de modo particular 
os mais vulneráveis. Segundo o 
Censo da População em Situação 
de Rua, divulgado pela Prefeitu-
ra de São Paulo em janeiro deste 
ano, entre 2019 e 2021 aumentou 
31% os que vivem nessa con-
dição, passando de 24.344 para 
quase 32 mil pessoas. 

Para aquecer parte dessa po-
pulação, houve a montagem de 
tendas da Prefeitura em diferen-
tes pontos da cidade, além de 
abrigos temporários na estação 
Pedro II do Metrô e em espaços 
mantidos pela Igreja, como a 
Casa de Oração do Povo da Rua, 
o Serviço Franciscano de Solida-
riedade (Sefras), a Missão Belém 
e a Catedral da Sé. Nesses locais, 
foram distribuídos cobertores, 
mantas térmicas, agasalhos, re-
feições e bebidas quentes à popu-
lação em situação de rua. 

Além disso, missionários e 
voluntários foram às ruas ao en-
contro de quem estava com fome 
e frio, levando refeições quentes e 
cobertores. 

Também o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo, fez um apelo a todas 
as pessoas de boa vontade: “Te-
nhamos sempre o nosso pensa-
mento voltado para os pobres. 
Se pudermos ajudar com uma 
comida quente, uma roupa, um 
cobertor, isso é muito bom para 
que as pessoas não morram de 
frio. Muitos estão passando frio 
pelas ruas, pelas praças. Que 
Deus nos livre de ter que res-
ponder depois por algum irmão 
que passou por frio e morreu 
em razão da nossa indiferença e 
do nosso coração fechado”, dis-
se no programa “Encontro com 
o Pastor”, da rádio 9 de Julho, 
no dia 18. 

MOVIMENTAÇÃO INTENSA NA 
CASA DE ORAÇÃO 

A Casa de Oração do Povo da 
Rua, no bairro da Luz, é mantida 
pela Arquidiocese de São Paulo, 
por meio do Vicariato Episcopal 
para a Pastoral do Povo da Rua, 
cujo Vigário Episcopal é o Padre 
Julio Lancellotti.

Diariamente, lá é servido o 
café da manhã e são produzidas 
cerca de 700 marmitas, que são 
distribuídas em ruas e praças da 
cidade. No local, há também a en-

Nos dias mais frios do ano, 
a solidariedade aquece e 
devolve a esperança

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

trega de roupas, cobertores e itens de higie-
ne pessoal obtidos por meio de doações.

Ana Maria Alexandre, coordenadora 
da Casa de Oração do Povo da Rua, enfa-
tizou que, para os dias de frio, foram dis-
postos no chão da capela colchões para as 
pessoas em situação de rua se abrigarem 
do frio e do vento.  

“É significativo acolher em nossa ca-
pela quem está na rua. É um gesto evan-
gélico, humano e humanizador”, disse a 
coordenadora. “É nossa missão acolher e 
aquecer o corpo dos irmãos que sofrem”, 
afirmou, elucidando que no local foram 
colocados 80 colchões para o pernoite.

Enquanto na rua o frio atingiu 6ºC na 
noite de 18 de maio, a cozinha da Casa de 
Oração do Povo da Rua estava aquecida 
pelo fogo que cozinhava a sopa que ali-
mentaria centenas de pessoas.

Enquanto cozinhava, Ana Maria e os 
voluntários estavam preocupados porque 
não tinham mistura para as refeições do 
dia seguinte. “Tudo aqui é fruto de doa-
ções. Deus sempre envia ‘anjos’ com do-
nativos”, afirmou Ana.

Paula Teruco, 54, que trabalha nas 
imediações, ao passar em frente à Casa de 
Oração, decidiu entrar e fazer uma doa-
ção de carnes. 

“Fiquei impressionada com o trabalho 
bonito e importante que este lugar pro-
move – um local de amor, compaixão e 
acolhida”, disse Paula, que também se vo-
luntariou para contribuir em alguns dias 
da semana na acolhida e na distribuição 
das sopas nas ruas da capital.

Bárbara Celestino, 40, organizadora 
de eventos, perdeu o emprego no início 
da pandemia. Sem condições de pagar 
aluguel, a rua foi o local para onde se mu-
dou com o esposo e os quatro filhos. Des-
de então, vive de doações.

À noite, chegou à Casa de Oração do 
Povo da Rua com as filhas Laura, 7, e Pa-
loma, 3, em busca de um prato de sopa e 
abrigo para  fugir do frio e do vento. “Sei 
que aqui sou acolhida com amor e respei-
to”, afirmou ela, que nas noites frias vai 
dormir no local, enquanto o esposo e os 
outros dois filhos ficarão em outra insti-
tuição. “Meu maior desejo é conseguir 
um emprego e poder sair das ruas”, disse.

Além das refeições distribuídas na 
sede, em uma kombi marmitas são leva-
das aos que vivem pelas ruas da cidade.

DE PORTAS ABERTAS
A região central da cidade e os entor-

nos da Catedral Metropolitana de São 

Paulo são marcados pela incidência de 
pessoas em situação de rua. Em iniciativa 
inédita, a Catedral da Sé abriu as portas 
para acolher, à noite, 20 “irmãos de rua” 
no período das baixas temperaturas da 
última semana. 

Fabiano Cesar, 43, estava nas ruas 
havia menos de uma semana. Entrou na 
Catedral chorando e tremendo de frio, 
descalço e vestindo uma bermuda. Foi 
acolhido pelo Padre Luiz Eduardo Pi-
nheiro Baronto, Cura da Catedral, e pelo 
Padre Julio Lancellotti, que o ajudaram a 
se deitar no colchão, o cobriram para se 
aquecer e ofereceram um prato de comi-
da.

Aos poucos foram chegando mais 
pessoas, e rapidamente as 20 vagas esta-
vam preenchidas. 

“Esse gesto é fruto do Evangelho e do 
mandamento do Amor. Frente à urgência 
e necessidade que vemos à nossa volta, 
acolher é nossa missão”, disse Padre Ba-
ronto, recordando as várias ações realiza-
das pela Arquidiocese em favor dos mais 
pobres.

“Neste período de frio, a Catedral, 
Igreja Mãe que emana para todas, ao 
abrir suas portas é um exemplo, um si-
nal e um testemunho. Que outras igrejas 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Casa de Oração do Povo da Rua, no bairro da Luz, amplia ações em favor dos mais vulneráveis em dias de frio intenso na capital paulista
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façam o mesmo”, salientou Padre Julio 
Lancellotti.

Padre Zacarias José de Carvalho Pai-
va, Pároco e Reitor do Santuário Arqui-
diocesano Nossa Senhora Aparecida e 
Assistente Eclesiástico para a Pastoral 
Familiar, trouxe 130 cobertores, caixas de 
leite e chocolate em pó, doações dos pa-
roquianos do Santuário.

“Os paroquianos decidiram participar 
dessa ação aqui na Catedral, unindo as 
forças para aquecer neste frio”, afirmou, 
ressaltando que as paróquias e comuni-
dades da Arquidiocese estão recolhen-
do doações em prol dos que estão na 
rua e de outras pessoas em situação de  
vulnerabilidade.

MAIS FAMÍLIAS NAS RUAS
Mantido pelo Serviço Franciscano de 

Solidariedade (Sefras), o conhecido “Chá 
do Padre”, no centro da cidade, oferece 
suporte social e jurídico, atividades socio-
educativas, políticas, culturais, e distribui 
em média 1,2 mil refeições todos os dias. 
No período do inverno, disponibiliza 100 
vagas para o pernoite no local.

Cleber Rosa dos Santos, supervisor de 
projetos do Sefras, ressaltou que a entida-
de se empenha em combater a fome, as 
violações de direitos e a exclusão econô-
mica e social das pessoas em situação de 
vulnerabilidade extrema.

“Há 14 anos, o Sefras atua nas rea-
lidades humanas periféricas. Nosso ca-
risma e missão é estar ao lado, se igua-
lar, humanizar nosso irmão que sofre à 
margem da sociedade”, afirmou.  “Não 
se trata de assistencialismo e, sim, de 

COLABORE!
Outras organizações da Igreja, como a Missão Paz, a Missão Euca-
rística Voz dos Pobres, a Aliança de Misericórdia e o Centro Social 
Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar), têm um permanente traba-
lho de atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e também 
pedem doações, especialmente nestes dias muito frios.
Estas e outras iniciativas caritativas, incluindo as realizadas 
por muitas paróquias da Arquidiocese, podem ser encontra-
das na plataforma Animando a Esperança. Acesse e colabore:  
https://arquisp.org.br/animando-a-esperanca.

resgate da dignidade humana. É neces-
sário e urgente erradicar a pobreza e a 
realidade de pessoas que sobrevivem nas 
ruas”, pontuou.

Santos destacou também que por cau-
sa da pandemia, a demanda de procura 
pelas ações do Sefras aumentou e “esse é 
um dado que representa não só em relação 
ao crescimento quantitativo, mas do au-
mento de famílias, mulheres e pessoas em 
situação recente de rua que perderam em-
prego e condições de moradia”, resumiu.

Marcio Borges, 42, veio de Montes 
Claros (MG) a trabalho para São Paulo. 
No período de experiência, foi demitido 
e, sem dinheiro para retornar à cidade na-
tal, está há 15 dias na rua.

“A demissão e esse frio me pegaram 
de surpresa. Na rua, passo meus dias e 
vim até aqui em busca de um local para 
dormir e fugir do frio”, disse, pedindo um 
sapato, pois estava descalço e com frio nos 
pés, pois seu chinelo havia arrebentado.

Nestes dias mais frios, além das 100 
vagas para abrigamento emergencial no 
Chá do Padre (Rua Riachuelo, 268, Cen-
tro), outras 50 foram abertas na Casa 
Franciscana (Rua Otto de Alencar, 270, 
Cambuci). 

A CASA DE QUEM NÃO TEM CASA
Na noite do dia 18, uma das mais 

frias do ano, quando os termômetros no 
centro da cidade marcavam 6ºC. Daniel 
andava pela Praça da Sé quando viu as 
portas do Edifício Nazaré abertas e deci-
diu entrar. “Nossa, como está muito frio 
lá fora. Estava vagando à procura de um 
espaço para me aquecer”, disse à repor-

tagem, enquanto recebia um agasalho e 
um prato de sopa quentinha. “Esse lugar 
é uma bênção para nós.”

O Edifício Nazaré é uma das casas de 
acolhida mantidas pela Missão Belém. 
Diariamente, mais de 100 pessoas ali che-
gam em busca de abrigo, comida, roupas, 
cobertores e uma palavra amiga, procura 

cadas, seja pelo relacionamento humano, 
seja pela oração, e assim aceitam sair da 
Cracolândia ou da rua e vir conosco até os 
centros de acolhida”, disse o Padre.

O Sacerdote reforçou que a Missão 
Belém age pela evangelização e não so-
mente por assistência social: “Com a obra, 
queremos transmitir o amor de Deus e 
resgatar o sentido da vida dessas pesso-
as. E, claro, para quem nada possui, esse 
amor também é comida, roupa, cuidados 
médicos etc.”.

Em breve, a Missão Belém vai ini-
ciar as obras de uma casa de apoio para 
acolher 200 doentes graves, no bairro 
do Belenzinho, na zona Leste. “É uma 
iniciativa que vem para se somar às ati-
vidades já realizadas. São muitas as rea-
lidades de doentes graves resgatados das 
ruas e que precisam de um espaço para 
acolhida e tratamento”, pontuou Padre 
Gianpietro.

ACOLHIDA MISERICORDIOSA
Rogério Janucci, 47, chegou da Itália 

ao Brasil quando criança. Na juventude, 
sofreu um acidente e ficou paraplégico. 
Há cinco anos vive nas ruas. Em busca de 
comida, chegou ao Edifício Nazaré. 

“Aqui é um lugar de Deus. Aqui sou 
alimentado física e espiritualmente”, disse 
Janucci, que é devoto de São Francisco de 
Assis “o pai dos pobres, que se fez pobre 
com os pobres”, descreveu.

Wilson de Sousa, 45, falou à repor-
que é ainda mais in-
tensa em dias frios, 
como os da última 
semana. 

Desde 2005, a 
Missão Belém, fun-
dada pelo Padre 
Gianpietro Carraro, 
59, e a Irmã Cacilda 
da Silva Leste, atua no 
resgate de pessoas em 
situação de rua e em 
drogadição. Nesses 17 
anos, mais de 100 mil 
pessoas foram acolhi-
das pela Missão. Atu-
almente, são assisti-
dos 700 enfermos que 
antes viviam nas ruas 
e são acolhidos 2,3 
mil “irmãos de rua”, 
em 180 casas, tudo 
isso feito de forma 
gratuita e voluntária.

Em entrevista ao 
O SÃO PAULO, Pa-
dre Gianpietro recor-
dou que sua vocação 
para estar junto dos 
mais pobres surgiu 
quando ainda era jo-
vem e se deparou com as  gritantes pro-
blemáticas dos abandonados e excluídos 
em seu país natal, Itália. 

“Minha vocação é estar junto dessas 
pessoas, sentar com elas no chão da calça-
da, para ouvi-las, levantá-las – é um gesto 
de imersão, descer onde elas estão; nesse 
gesto e olho no olho, começa uma relação 
de empatia e acolhimento, inspirado pelas 
atitudes do próprio Jesus. É fazer-se um 
com eles, é um ir ao encontro, amar, aco-
lher e servir”, disse o Sacerdote, radicado 
no Brasil há 28 anos.

“Nesse gesto, as pessoas se sentem to-

tagem sobre a acolhida que recebe toda 
vez que vai ao local. “Desde que cheguei 
à Missão Belém, ninguém perguntou o 
que eu fiz de errado, simplesmente me 
abraçaram, retribuíram um sorriso e me 
ofereceram comida, banho e uma roupa 
limpa”, disse, ressaltando “por estar na 
rua, até achei que Deus já tinha tirado a 
mão de mim e que eu iria morrer largado 
na rua”, contou o homem, lembrando a 
misericórdia de Deus e as ações concretas 
da Missão Belém e, de modo particular, o 
amor, a atenção que o Padre Gianpietro 
oferece a quem chega à casa.
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Missão Belém

Em ação inédita, Catedral da Sé acolheu 20 pessoas em situação de rua para o pernoite durante os dias mais frios na última semana

Padre Gianpietro: ‘É fazer-se um com eles, é um ir ao encontro
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

A Ascensão do Senhor inaugura um novo 
tipo de relacionamento entre Jesus e os dis-
cípulos. Até então, eles viam e tocavam o Se-
nhor, falavam com Ele, olhando-o nos olhos. 
A partir da Ascensão, a Igreja será privada da 
presença visível de Cristo. Isso não quer di-
zer, no entanto, que Ele se encontre ausente. 
Cristo continua presente e agindo, porém de 
um modo invisível aos olhos corporais. Afi-
nal, o Senhor mesmo havia prometido: “Eis 
que estarei convosco todos os dias, até o final 
dos tempos” (Mt 28,20).

O livro dos Atos exprime assim esse misté-
rio: “Uma nuvem o encobriu, de forma que seus 
olhos não mais podiam vê-lo” (At 1,9). Nossos 
olhos não podem vê-lo, mas Ele está conosco. 
Está substancialmente e inclusive fisicamente 
presente na Eucaristia; e se encontra nas almas 
em estado de graça. Por meio dos sacramentos, 
continua realizando as mesmas ações de antes. 
Quando a Igreja batiza, é Cristo quem batiza; 
quando oferece a missa, é Ele quem renova so-
bre o altar o Sacrifício da Cruz; quando admi-
nistra o sacramento da Confissão, é Ele quem 
diz: “Eu te absolvo dos teus pecados”. Para nós 
que vivemos depois da Ascensão, aplicam-se as 
palavras de Cristo a Tomé: “Felizes os que acre-
ditaram sem ter visto” (Jo 20,29).    

Cumpriu-se o que confessamos todos os 
domingos no Creio: “Subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai”. Seria um erro, 
todavia, pensar que isso significa que Jesus se 
encontra distante, lá longe nas alturas! Para-
doxalmente, depois de subir ao Céu, o Senhor 
se encontra, de certo modo, ainda mais perto! 
O seu Corpo ressuscitado não tem limitações 
espaciais; Ele vive e age não somente na Ju-
deia e na Galileia, mas em todo o mundo e 
por todos os tempos. 

Isso ocorre por meio da ação do Espírito 
Santo, que o Pai enviou à Igreja dez dias depois 
da Ascensão. O divino Paráclito torna Cristo 
presente entre os seus discípulos, que devem 
levá-lo a todo o mundo. Por essa razão, no 
Evangelho deste domingo, o Senhor diz: “Eu 
enviarei sobre vós Aquele que meu Pai pro-
meteu. Por isso, permanecei na cidade, até que 
sejais revestidos da força do alto” (Lc 24,49);  
porque Ele não nos deixou órfãos, quando 
Jesus subiu aos Céus, os discípulos não se en-
tristeceram. Ao contrário, segundo São Lucas, 
“voltaram para Jerusalém, com grande alegria” 
(Lc 24,52)! Sabiam que o Senhor desaparecia 
de seus olhos, mas não os abandonaria.   

A partir da solenidade da Ascensão do Se-
nhor, faremos vigília com os Apóstolos e com 
Nossa Senhora, aguardando a vinda do Espí-
rito Santo! Rezaremos unidos a eles para que 
Deus derrame o seu Espírito abundantemente 
sobre a Igreja, como em Pentecostes. Dispore-
mo-nos a recebê-lo com docilidade, imploran-
do que os seus sete dons e os seus doze frutos 
se manifestem em nossas almas. Na espera por 
Pentecostes, rezamos com a Igreja: “Vinde, Es-
pírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do vosso amor”!

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR
29 DE MAIO DE 2022

‘Os seus olhos 
não mais podiam 
vê-lo’ (At 1,9)

O cupom da nota fiscal que você 
recebe no supermercado, na padaria 
ou em outros comércios ao comprar 
produtos sobre os quais incida o Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) pode ser 
revertido diretamente em créditos 
financeiros para entidades sem fins 
lucrativos no estado de São Pau-
lo, que atuem nas áreas de assistên-
cia social, cultura, saúde, educação 

Com sua nota fiscal, você 
pode ajudar diretamente 
projetos assistenciais

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

escolhendo a instituição de sua prefe-
rência e o período em que deseja doar. 
No caso do Amparo, o CNPJ para ca-
dastro é o 61.604.678/0001-93”, prosse-
guiu Carvalho. 

Conforme informa a Sefaz-SP, de 
maneira alguma a instituição filantró-
pica deve orientar os consumidores a 
fornecerem no ato da compra o CNPJ 
da entidade a ser beneficiada. O CNPJ 
ou CPF informado ao estabelecimen-
to comercial deverá ser sempre o de 
quem adquire a mercadoria.

Todos os créditos gerados pelos 

rios da instituição lançam os cupons 
no sistema da Sefaz-SP. 

O CADASTRO DA ENTIDADE E  
O RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS

Para ser uma das beneficiadas com 
créditos da NFP, as entidades filan-
trópicas precisam se cadastrar no site 
da Sefaz-SP, informando o CNPJ do 
estabelecimento e o CPF do represen-
tante legal perante a Receita Federal.

Uma vez que esteja com o Certifica-
do de Regularidade Cadastral (CRCE) 
liberado, bem como cadastrada como 

e defesa e proteção animal.
É isso que prevê a lei esta-

dual 12.685/2007, que criou o 
programa Nota Fiscal Paulista 
(NFP). Muitos já o conhecem 
pelo resgate em dinheiro do 
crédito obtido em compras ou 
pelo abatimento no valor de 
pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA), mas o uso em 
prol de instituições filantrópicas 
ainda não é tão difundido. No 
dia 16 de maio, por exemplo, a 
Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São Paulo 
(Sefaz-SP) liberou R$ 30,4 mi-
lhões de créditos a pessoas e entidades 
cadastradas no programa NFP, dos 
quais R$ 15,6 milhões foram destina-
dos a essas instituições. 

A DOAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS
Uma das formas para fazer as 

doações de créditos da NFP às insti-
tuições filantrópicas é pelo site da Se-
cretaria da Fazenda e Planejamento  
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp)  
ou no app da Nota Fiscal Paulista.

“Para a doação de forma automáti-
ca, ou seja, diretamente no ato da com-
pra, basta o consumidor informar o 
CPF dele, que o crédito irá diretamente 
para a instituição. Para isso, porém, é 
necessário que ele já tenha feito o ca-
dastro da doação automática no site da 
Secretaria da Fazenda. O cadastro não 
é demorado. Em minutos, o doador 
já consegue realizá-lo”, detalhou ao O 
SÃO PAULO Pedro Paixão Carvalho, 
assistente administrativo da Associa-
ção Amparo Maternal, que há 83 anos 
atua em prol da dignidade de vida de 
gestantes, mães e bebês, e é uma das 
entidades cadastradas para receber os 
créditos. 

Também é possível cadastrar via 
aplicativo a entidade favorita para rece-
ber os créditos dos cupons fiscais que 
estejam com o CPF do doador. “Para 
ativar essa opção, basta fazer o login no 
sistema por meio do app da Nota Fis-
cal Paulista, para smartphones e tablets, 
ou no site do programa, e selecionar a 
opção 'Doação Automática Com CPF', 

cupons fiscais neste sistema de doação 
automática são direcionados à entida-
de que o consumidor escolheu. Além 
disso, a cada R$ 100 em cupons fiscais 
doados são gerados bilhetes à entidade 
e ao doador para concorrer a prêmios 
mensais da NFP. Em abril, por exem-
plo, uma das entidades sorteadas foi a 
Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae), da cidade de Jundiaí 
(SP), contemplada com o prêmio de  
R$ 100 mil. 

PARA CUPONS  
EM PAPEL SEM O CPF

Outra forma de colaborar com 
essas instituições via NFP é fazer a 
doação dos cupons fiscais em papel, 
aqueles recebidos após uma compra, 
desde que estejam sem a identificação 
do CPF.

Nesse caso, tem sido comum que 
as próprias instituições coloquem em 
estabelecimentos parceiros pequenas 
urnas nas quais as pessoas podem de-
positar estes cupons.

“Nós temos colocado caixas de re-
colhimento em mercados de grande e 
pequeno porte, lojas, padarias, sorve-
terias e demais comércios que podem 
ser pontos de coleta. Deixamos nos-
sa caixinha e um informativo sobre o 
Amparo. Quinzenalmente, nosso mo-
torista passa para recolher os cupons 
nestes locais”, detalhou à reportagem 
Lorenna Pirolo, diretora presidente da 
Associação Amparo Maternal. Após o 
recolhimento, funcionários e voluntá-

consumidora ou contribuinte 
da NFP, a entidade pode parti-
cipar das liberações de créditos 
e dos sorteios.

“O crédito que é gerado 
pelo repasse tem que ser resga-
tado pela instituição no portal 
da Nota Fiscal Paulista. O res-
gate é feito por meio de uma 
TED [Transferência Eletrônica 
Disponível]. Existem créditos 
liberados mensalmente, porém, 
os cálculos do crédito têm a 
carência de quatro meses. Por 
exemplo: em 06/2020 ocorreu 
a liberação dos créditos dos 
documentos de 02/2020”, deta-

lhou Carvalho. 

IMPACTO DA INICIATIVA  
PARA O AMPARO MATERNAL

Até o início da atual gestão da Asso-
ciação Amparo Maternal, em julho de 
2021, a instituição não realizava a cap-
tação de recursos via créditos de Nota 
Fiscal Paulista. 

“Hoje essa captação via cupom 
fiscal cobre 5% dos custos mensais 
do Amparo Maternal. A média obti-
da é de R$ 7 mil por mês com essas 
arrecadações”, detalhou Lorenna à 
reportagem. 

A diretora presidente da Associação 
Amparo Maternal lembra que os crédi-
tos da Nota Fiscal Paulista são parte da 
estratégia de gestão para a captação de 
recursos: “Entendemos que não pode-
mos ter somente um ponto para a sus-
tentabilidade financeira do Amparo. 
Assim, a equipe de gestão visualizou de 
onde vinham os aportes financeiros e 
percebeu que uma das estratégias seria 
obter mais essa arrecadação via cupom 
fiscal. Para tal, atualizamos nosso Cer-
tificado de Regularidade Cadastral  
para podermos receber tais recursos”.

Como forma de arrecadar verbas 
para a manutenção do Centro de Aco-
lhida para Gestantes, Mães e Bebês, foi 
lançada em maio a campanha “Am-
paro pela Vida”. Para saber mais deta-
lhes sobre a iniciativa e participar com 
doações a partir de R$ 1,00 (um real) 
via PIX ou depósito bancário, acesse: 
https://amparopelavida.com.br.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Um documento que inspirou planos 
de pastorais nacionais e continentais, 
além de eventos eclesiais de repercussão 
internacional como o Sínodo dos Bispos 
sobre a Nova Evangelização (2012) e para 
a Amazônia (2018), e o caminho sinodal 
universal proposto pelo Papa Francisco.

Resumir o Documento de Aparecida, 
dividido em dez capítulos ao longo de 300 
páginas, é uma tarefa quase impossível. 
No entanto, O SÃO PAULO destaca a 
estrutura do texto e os principais aspectos 
que indicam sua atualidade. 

O texto parte do próprio tema da V 
Conferência Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, “Discípulos 
missionários de Jesus Cristo para que, 
Nele, nossos povos tenham vida”, desta-
cando a centralidade do encontro com 
Cristo, do qual nasce a ação missionária 
da Igreja.

MUDANÇA DE ÉPOCA
A primeira parte lança um olhar teo-

lógico e pastoral sobre a realidade, a partir 
do método “ver-julgar-agir”, considerando 
as grandes mudanças da sociedade que 
interpelam a evangelização. Analisa os 
vários processos históricos complexos nos 
níveis sociocultural, econômico, sociopo-
lítico, étnico e ecológico, e discerne sobre 
grandes desafi os como a globalização, a 
injustiça estrutural, a crise na transmissão 
da fé, entre outros.

Já no primeiro capítulo, o documento 
enfatiza: "Interessa-nos, como pastores da 
Igreja, saber como esse fenômeno afeta a 
vida de nossos povos e o sentido religioso e 
ético de nossos irmãos que buscam infatiga-
velmente o rosto de Deus, e que, no entanto, 
devem fazê-lo agora desafi ados por novas 
linguagens do domínio técnico, que nem 
sempre revelam, mas que também ocultam 
o sentido divino da vida humana redimida 
em Cristo". (35)

BOA-NOVA
A segunda parte, a partir do olhar so-

bre o hoje da América Latina e do Caribe, 
indica a beleza da fé em Jesus Cristo como 

Renovação missionária, comunhão 
e evangelização da cultura
PUBLICADO HÁ 15 
ANOS, O DOCUMENTO 
DE APARECIDA, 
CONCLUSIVO DA V 
CONFERÊNCIA GERAL 
DO EPISCOPADO DA 
AMÉRICA LATINA E DO 
CARIBE, REALIZADA EM 
APARECIDA, EM 2007, 
CONTINUA A ORIENTAR 
A VIDA E A MISSÃO DA 
IGREJA NÃO SÓ NO 
“NOVO CONTINENTE” 
COMO EM TODO O 
MUNDO

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

fonte de vida para os homens e as mulhe-
res que se unem a Ele e percorrem o cami-
nho do discipulado missionário.

Trata da alegria de ser chamado para 
anunciar o Evangelho com todas as suas 
repercussões como “Boa notícia” na pes-
soa e na sociedade (capítulo 3), como a 
Boa-Nova da vida e da dignidade huma-
na, da família, do trabalho, do destino uni-
versal dos bens e da ecologia.  

O capítulo 4 fala da vocação à santida-
de dos batizados confi gurados a Cristo e 
animados pelo Espírito Santo.

Na América Latina e no Caribe, inu-
meráveis cristãos procuram buscar a se-
melhança do Senhor ao encontrá-lo na 
escuta orante da Palavra, no receber seu 
perdão no sacramento da Reconciliação, 
e sua vida na celebração da Eucaristia 
e dos demais sacramentos, na entrega 
solidária aos irmãos mais necessitados e 
na vida de muitas comunidades que re-
conhecem com alegria o Senhor em meio 
a eles (142, 147).

COMUNHÃO
Em seguida, no capítulo 5, reforça que 

comunhão é condição essencial do discí-
pulo missionário:

A vocação ao discipulado missionário 
é convocação à comunhão em sua Igreja. 

Não há discipulado sem comunhão. Dian-
te da tentação, muito presente na cultura 
atual, de ser cristãos sem Igreja e das novas 
buscas espirituais individualistas, afi rma-
mos que a fé em Jesus Cristo nos chegou por 
meio da comunidade eclesial e ela nos dá 
uma família, a família universal de Deus 
na Igreja Católica. (156)

A partir daí, o texto destaca as reali-
dades concretas nas quais essa comunhão 
se manifesta, como as dioceses, as paró-
quias, as comunidades eclesiais nas bases 
e as conferências episcopais. Ao tratar das 
paróquias, o documento as defi ne como 
“comunidade de comunidades” e “células 
vivas da Igreja”, chamadas a ser casas e es-
colas de comunhão.

Um dos maiores desejos que se têm ex-
pressado nas Igrejas da América Latina e 
do Caribe, motivando a preparação da V 
Conferência Geral, é o de uma valente ação 
renovadora das paróquias, a fi m de que se-
jam de verdade “espaços da iniciação cristã, 
da educação e celebração da fé, abertas à 
diversidade de carismas, serviços e minis-
térios, organizadas de modo comunitário 
e responsável, integradoras de movimentos 
de apostolado já existentes, atentas à diver-
sidade cultural de seus habitantes, abertas 
aos projetos pastorais e supra-paroquiais e 
às realidades circundantes. (170)

RENOVAÇÃO MISSIONÁRIA
A terceira parte entra na missão atual 

da Igreja Latino-Americana e Caribenha, 
e se consideram as principais ações pasto-
rais com um dinamismo missionário. Esse 
núcleo decisivo do documento apresenta 
a missão dos discípulos missionários a 
serviço da vida plena. Aqui se desenvolve 
uma grande opção da Conferência: con-
verter a Igreja em uma comunidade mais 
missionária.

O texto impulsiona uma missão con-
tinental, tendo por agentes as dioceses e 
os episcopados (capítulo 7). Reconhece 
novos rostos dos pobres (por exemplo, 
os desempregados, migrantes, abando-
nados, enfermos e outros) e promove a 
justiça e a solidariedade internacional 
(capítulo 8).

Já o capítulo 9, com o título “Família, 
pessoas e vida”, a partir do anúncio da 
Boa-Nova da dignidade infi nita de todo 
ser humano, criado à imagem de Deus 
e recriado como fi lho de Deus, o docu-
mento promove uma cultura do amor no 
Matrimônio e na família, e uma cultura do 
respeito à vida na sociedade; ao mesmo 
tempo, deseja acompanhar pastoralmente 
as pessoas em suas diferentes condições 
e fomenta o cuidado do meio ambiente 
como casa comum.

EVANGELIZAR A CULTURA
Com o título “Nossos povos e nossa 

cultura”, o capítulo 10 trata da evangeli-
zação da cultura, dos desafi os pastorais 
da educação e a comunicação, os novos 
areópagos e os centros de decisão, a pas-
toral das grandes cidades, a presença dos 
cristãos na vida pública, especialmente o 
compromisso político dos leigos por uma 
cidadania plena na sociedade democráti-
ca, a solidariedade com os povos originá-
rios e uma ação evangelizadora que apon-
te caminhos de reconciliação, fraternidade 
e integração.  

Os leigos de nosso continente, conscien-
tes de seu chamado à santidade em virtu-
de de sua vocação batismal, são os que têm 
de atuar à maneira de fermento na massa 
para construir uma cidade temporal que 
esteja de acordo com o projeto de Deus 
[...]. É imprescindível que o discípulo se 
fundamente no seguimento do Senhor que 
lhe concede a força necessária, não só para 
não sucumbir diante das insídias do mate-
rialismo e do egoísmo, mas para construir 
ao redor dele um consenso moral sobre os 
valores fundamentais que tornam possí-
vel a construção de uma sociedade justa. 
(505-506)

Para nos converter em uma Igreja 
cheia de í mpeto e audá cia evangelizado-
ra, temos que ser de novo evangelizados e 
fi é is discí pulos [...] É preciso fortalecer a fé 
“para encarar sérios desafi os, pois estão em 
jogo o desenvolvimento harmônico da so-
ciedade e a identidade católica de seus po-
vos”. (291) Não temos de dar nada como 
pressuposto e descontado. Todos os batiza-
dos são chamados a “recomeçar a partir de 
Cristo”. (549)

Reprodução
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Em um gesto pouco comum, o Papa 
Francisco dispensou a necessidade de 
comprovação de um segundo milagre e 
autorizou que o processo de canoniza-
ção do Beato Giovanni Battista Scalabri-
ni seja concluído. Bispo de Piacenza, na 
Itália, de 1876 a 1905, ele foi um grande 
defensor dos migrantes e fundou a fa-
mília Scalabriniana, que abrange a 
congregação dos missionários e a 
dos irmãos de São Carlos Borro-
meu – também conhecidos como 
“carlistas”.

No sábado, 21, em meio à 
promulgação de decretos que re-
conhecem virtudes heroicas de 
diversos “servos de Deus”, o Sumo 
Pontífice também aprovou votos fa-
voráveis que lhes foram apresentados 
por cardeais e bispos por meio da Con-
gregação para as Causas dos Santos. .

A dispensa do segundo milagre não 
é algo frequente, mas, com alguns santos 
de grande notoriedade, pode ocorrer – 
especialmente porque, com o passar dos 
anos, é normal que a devoção por um 
personagem histórico já não seja tão po-
pular –, o que não quer dizer que não se 
trate de um santo. O Papa Francisco fez 

O sacramento da Crisma, ou 
Confirmação, “nos ajuda a ir em fren-
te não só na Igreja, mas na própria 
vida”, disse o Papa Francisco, em en-
contro com crismandos da Diocese 
de Gênova, na Itália, no sábado, 21. 
Brincando com os jovens, ele afirmou 
que, embora a Crisma seja conhecida 
como “sacramento do adeus”, pois 
muitos jovens deixam de ir à Igre-
ja depois que a recebem, na verdade 
deve ser vista como um percurso que 
“nos prepara para nos tornar boas 
pessoas, bons cidadãos, bons cristãos”.

Receber a Crisma, disse o Papa, é 
como “conservar um dom”. Por meio 
da oração, é possível pedir a Deus “a 
força para seguir em frente”. Além 
disso, a Crisma é um sacramento “da 
amizade”, comentou, porque a Igreja 
“não é feita só de mim, nem de mim 
e Deus, mas de todos nós, em comu-
nidade”. 

Oração e comunidade são os 
antídotos para que o sacramento da 
Confirmação frutifique nos jovens, 
pois essa combinação faz aumentar 
a “generosidade”, disse o Papa aos 
cerca de mil crismandos de Gênova 
que o visitaram em Roma. (FD)

‘Eu vos dou a minha paz’
Expressando afeto e serenidade aos 

discípulos, Jesus afirma “Eu vos deixo a 
paz. Eu vos dou a minha paz”, confor-
me o relato do Evangelho segundo São 
João (14,27) – recordou o Papa Fran-

cisco, na oração do Regina Coeli do do-
mingo, 22. “Jesus sabe que sozinhos não 
somos capazes de cuidar da paz, que 
serve ajuda, um dom. A paz, que é em-
penho nosso, é, antes de tudo, um dom 

de Deus”, declarou o sucessor de Pedro.
Ao dizer “Eu vos dou a minha paz”, 

Jesus demonstra que “o Espírito Santo 
desmonta a rigidez e apaga as tentações 
de agredir os outros”, é o que nos ajuda 

“a ver os outros como irmãos, e não ad-
versários”. É também o Espírito Santo, 
afirmou o Papa, “que nos dá a força para 
perdoar, recomeçar, repartir, porque com 
as nossas forças não conseguimos”. (FD)

Após a Crisma, 
avançar  
na Igreja e  
na vida

Papa Francisco autoriza canonização
do fundador dos Scalabrinianos

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

por O SÃO PAULO, é mais um gesto 
importante de Francisco, que tem de-
monstrado grande apreço pela questão 
migratória e profunda compaixão com 
os migrantes em todo o mundo. Ao ca-
nonizar Scalabrini, dizem, o Papa Fran-

cisco quis garantir que esse marco histó-
rico ocorra em seu pontificado.

APÓSTOLO DOS MIGRANTES
Dom Scalabrini nasceu em Fino 

Mornasco, na Itália, em 8 de julho de 
1839, e morreu em 1° de junho de 1905, 
em Piacenza. Nomeado pelo Papa Pio 
IX, tornou-se bispo com apenas 36 
anos. Diante da realidade de pobreza 

e grande esforço dos imigrantes ita-
lianos que encontrou, certa vez, em 

Milão, pensou que seria necessá-
rio dar atenção aos que saíam em 
viagem com todos os pertences 
e toda a família, principalmente 
para as Américas.

Em 1887, fundou a Congrega-
ção dos Missionários de São Car-

los Borromeu e, poucos anos de-
pois, abraçou o ramo feminino, que 

nasceu por iniciativa do missionário 
scalabriniano Giuseppe Marchetti e de 
sua irmã, Assunta Marchetti, também 
considerada beata pela Igreja. Dom 
Scalabrini viajou muitas vezes, sempre 
indo ao encontro dos migrantes.

A data da canonização de Dom Sca-
labrini ainda será decidida após a rea-
lização de um consistório – encontro 
do Papa com os cardeais presentes em 
Roma.

o mesmo no caso de São João XXIII, que 
tinha somente um milagre reconhecido 
por sua intercessão.

A decisão do Papa, segundo mem-
bros da família scalabriniana ouvidos 
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Dom Joseph Zhang Weizhu, Bispo de Xinxiang (He-
nan), na China, completa um ano detido, sem nenhuma 
acusação formal. Ele cometeu um “pecado” imperdoá-
vel para o governo comunista do país asiático: não ade-
riu à Igreja Patriótica Chinesa e, seguindo seu exemplo, 
vários de seus sacerdotes fizeram o mesmo.

Em 21 de maio do ano passado, logo após ter passado 
por uma cirurgia para tratamento de câncer, o Prelado foi 
detido em uma grande operação policial da qual partici-
param cem policiais de Cangzhou, Hejian e Shaheqiao. 

Com Dom Joseph, alguns padres e seminaristas 
também foram detidos. Estes últimos foram autoriza-
dos a voltar a suas casas, porém proibidos de retomar 
seus estudos teológicos. Os sacerdotes libertados foram 
submetidos a algumas “sessões políticas”. As autorida-
des chinesas estão desrespeitando sua própria lei, que 
proíbe manter presa, por mais de três meses, uma pes-
soa sem acusação.

O Bispo não pôde ir para casa durante o Ano Novo 
Lunar (que neste ano caiu em 1º de fevereiro), o que é 
uma ocorrência frequente. Apenas dois membros de sua 
família puderam visitá-lo nessa ocasião, por alguns mi-
nutos e na presença de um funcionário. Os fiéis expres-

sam preocupação pela sua saúde física e psíquica.
De acordo com os regulamentos mais recentes so-

bre atividades religiosas, ritos e escolas, inclusive as de 
Teologia, só são permitidos em locais registrados e con-
trolados pelo governo; os “religiosos” só podem exercer 
suas funções se aderirem à Igreja “independente” e se 
submeterem ao Partido Comunista.

Até agora, não se conhece nenhum pronunciamento 
do Vaticano sobre essa detenção arbitrária. A renovação 
do acordo sino-vaticano está pendente para outubro, 
que, embora desconhecido, recebe inúmeras críticas, en-
tre outros motivos, por não impedir esse tipo de abuso.

Fonte: Infocatolica

Em uma escola na área de Turbi, no 
norte do Quênia, as crianças saem das sa-
las de aula e dão lugar aos pais, que estão 
aprendendo a ler. Quase 80% da popu-
lação da região é analfabeta, mas a Turbi 
Pioneer School, primeira escola da locali-
dade, está provocando mudanças e fazen-
do com que as crianças, de fato, aprendam. 
Os pais, por sua vez, estão se dedicando 
e aprendendo a escrever seus nomes, fa-
zer contas simples ou até mesmo salvar 
números em seus telefones celulares.

Este é o trabalho de Anna Qabale 
Duba, 31, mãe católica de dois filhos e 
enfermeira profissional, que ganhou o 
prêmio internacional Aster Guardians 
Global Nursing, no dia 12. 

Anna, que trabalha no hospital de re-
ferência do governo na cidade de Marsa-
bit, no norte do Quênia, recebeu o prêmio 
de 250 mil dólares em um evento em Du-
bai, nos Emirados Árabes Unidos, no Dia 
Internacional da Enfermeira.

"Dediquei este prêmio à paz em mi-
nha região", disse Anna. "Os católicos são 

China

Detenção arbitrária do 
Bispo de Xinxiang completa 1 ano

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Quênia
Enfermeira vencedora de prêmio internacional 
afirma que a fé católica influenciou seu trabalho no país

pela humanidade e pela paz. Isso também 
influenciou o que faço."

"Meu foco é a educação. Sou quem 
sou hoje porque me formei", afirmou 
Anna, que é a fundadora da escola pionei-
ra de Turbi, e espera aumentar o trabalho 
contra o analfabetismo com o prêmio em 
dinheiro que ganhou. 

"Muitas vidas teriam sido salvas se 

houvesse instalações de saúde. Perdi mui-
tos familiares. Isso me inspirou a querer 
ajudar meu povo", disse.

Ela também fez campanha contra 
práticas culturais prejudiciais, como mu-
tilação genital feminina e casamentos 
precoces de meninas e crianças na co-
munidade. Quase todas as meninas em 
Turbi foram submetidas à mutilação aos 

12 anos, e Anna disse que passou por isso.
“Sendo enfermeira e tendo visto o que 

essas mulheres passam ao dar à luz, decidi 
lutar contra isso”, disse ela, explicando que 
a iniciativa envolve a todos, com padres e 
xeiques falando contra as práticas nocivas.

"Os casamentos precoces ainda exis-
tem, mas estou dizendo à comunidade 
que levem suas filhas à escola, porque a 
escola atrasa esses casamentos", acrescen-
tou Anna, a primeira mulher de sua aldeia 
a obter um diploma universitário.

Os programas da fundação criada 
por ela incluem o fornecimento de su-
primentos sanitários e roupas íntimas; o 
oferecimento de programas de orienta-
ção, incluindo a visita de palestrantes mo-
tivacionais às escolas; e programas sobre 
maternidade segura, em que a fundação 
treina parteiras tradicionais em partos se-
guros e as exorta a defender partos hospi-
talares. Também luta contra a mutilação 
genital feminina e os casamentos preco-
ces, e promove iniciativas de paz.

Fonte: Catholic News Service

Qabale Duba Fundation
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Entre os dias 27 e 30, acontece em 
São Paulo a 15ª edição da ExpoCatóli-
ca, a maior feira de produtos e serviços 
para igrejas e instituições católicas da 
América Latina. O evento reúne expo-
sitores de livros, artigos religiosos, mó-
veis, equipamentos, serviços, turismo e 
educação católicos.

Prevista para acontecer em 2021, a 
feira foi adiada em razão da pandemia 

ExpoCatólica 2022: maior feira católica
da América Latina acontece em São Paulo

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

e esperam que, após a feira, possam re-
encontrar o caminho do crescimento”, 
completou.  

“A ExpoCatólica deste ano está 
preparada com uma força maior não 
só para os estandes e expositores co-
merciais, como também para o âmbi-
to institucional, como o turismo reli-
gioso, a música católica e a animação 
vocacional e pastoral”, completou o 
idealizador.

Fábio Castro enfatizou que a Ex-
poCatólica é uma feira de negócios e 

a ação da Igreja e, consequentemente, a 
experiência de fé das pessoas que dela 
fazem parte.”

O público maior da ExpoCatóli-
ca é de representantes de instituições 
religiosas, padres, religiosos, agentes 
de pastoral e lojistas, inclusive aqueles 
que comercializam produtos e artigos 
religiosos, como presentes: camisetas, 
imagens sacras, terços, medalhas, CDs, 
bíblias, entre outros. No sábado e no 
domingo, a feira também é mais vol-
tada ao público em geral. A entrada é 

iniciativas voltadas para a capacitação 
na área da gestão eclesial, contabilidade 
fiscal de igrejas, formação para secreta-
rias paroquiais, implantação e manu-
tenção da pastoral do dízimo e capaci-
tação técnica de agentes de pastoral da 
comunicação.

Este ano, por exemplo, o evento 
sediará, no sábado, 28, o 1º Seminário 
de Coordenadores de Catequese, cujas 
informações estão disponíveis no link: 
https://catequistasbrasil.com.br

 
de COVID-19 e agora marca 
a retomada das atividades 
das empresas desse segmen-
to. O evento ocupará cerca 
de 8,5 mil metros quadra-
dos do Pavilhão Amarelo do 
Expo Center Norte, com 200 
expositores em 180 estan-
des, quatro auditórios, onde 
acontecerão seis eventos si-
multâneos, e cerca de 30 pa-
lestras gratuitas e apresenta-
ções musicais.

Fábio Castro, diretor da 
Promocat Marketing Inte-
grado, empresa idealizadora 
e promotora da feira, expli-
cou ao O SÃO PAULO que 
o principal objetivo da Ex-
poCatólica é a promoção do 
segmento de empresas de 
produtos e serviços que con-
tribuem com a Igreja na sua 
missão evangelizadora.

O empresário ressaltou 
que, após a fase mais agu-
da da pandemia, as empre-
sas estão buscando retomar 
ações, pois a interrupção das 
atividades religiosas presenciais im-
pactou diretamente os fornecedores de 
produtos e serviços para instituições 
eclesiásticas. “Sem dúvida, a feira será 
um grande divisor de águas, porque, 
de certa forma, coloca novamente os 
expositores em contato com os clientes. 
Por isso, os expositores estão animados 

leva em conta os critérios, respeito e 
cuidado que a Igreja exige para tal, ten-
do como fim último sua ação evangeli-
zadora. Ele esclareceu, ainda, que a fé 
não pode ser comercializada, pois é um 
dom de Deus recebido por cada pessoa: 
“O que buscamos é promover produtos 
e serviços de qualidade que favoreçam 

gratuita, no entanto, os organizadores 
convidam os visitantes a doar 1kg de 
alimento não perecível ou um agasalho, 
que serão encaminhados a instituições 
de caridade.  

 
EVENTOS

Da ExpoCatólica surgiram outras 

ARQUIDIOCESE
Como nas edições ante-

riores, a Arquidiocese de São 
Paulo estará presente com 
um estande na ExpoCatólica, 
com destaque para os meios 
de comunicação (jornal O 
SÃO PAULO, rádio 9 de Ju-
lho, folheto Povo de Deus e 
mídias digitais), além de or-
ganizações e serviços, como 
o Amparo Maternal.

O estande contará com 
um estúdio multimídia 
de onde será transmitida 
uma programação especial 
para a rádio e mídias digi-
tais, além da redação, que 
permitirá que os visitan-
tes acompanhem o proces-
so de edição do semanário  
arquidiocesano.

Por ocasião do Dia 
Mundial das Comunica-
ções Sociais, que será ce-
lebrado no domingo, 29, o 
Vicariato Episcopal para a 
Pastoral da Comunicação 
promoverá o evento “Pas-

com Experience”, uma série de labo-
ratórios de mídia voltados para agen-
tes da Pastoral da Comunicação. As 
inscrições podem ser feitas pelo link:  
https://tinyurl.com/y57ftsax.  

Para saber mais sobre a ExpoCatólica 
ou fazer o credenciamento prévio, acesse: 
https://feira.expocatolica.com.br/.

ExpoCatólica/Divulgação
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No Dia Mundial das Co-
municações Sociais, que será 
celebrado no domingo, 29, 
os católicos são convidados 
a valorizar e a conhecer me-
lhor o trabalho realizado pe-
los meios de comunicação a 
serviço da missão evangeliza-
dora da Igreja. 

Na Arquidiocese de São 
Paulo, esse serviço é organi-
zado e animado pelo Vicaria-
to Episcopal para a Pastoral 
da Comunicação, responsável 
por acompanhar os meios da 
Arquidiocese – jornal O SÃO 
PAULO, rádio 9 de Julho, fo-
lheto Povo de Deus em São 
Paulo e o portal ArquiSP e 
mídias digitais –, a Assesso-
ria de Imprensa e a Pastoral 
da Comunicação (Pascom).

Desde 2017, os meios 
de comunicação oficiais da 
Arquidiocese de São Paulo 
iniciaram um processo de 
integração de trabalhos re-
alizados em uma mesma re-
dação, na Freguesia do Ó, na 
zona Noroeste da cidade. O 
projeto também conta com 
a integração na produção de  
conteúdos e na administra-
ção dos veículos, seguindo a 
tendência mundial da con-
vergência de mídias.

Essa diversidade de mí-
dias estará representada na 
ExpoCatólica 2022, entre os 
dias 27 e 30, em São Paulo 
(leia mais na página 16). 

JORNAL
Criado em 1956 pelo Car-

deal Carlos Carmelo de Vas-
concelos Motta, então Arce-
bispo Metropolitano, o jornal 
O SÃO PAULO noticia os 
fatos da Igreja na Arquidio-
cese, no Brasil e no mundo, e 
reporta os acontecimentos do 
cotidiano social, sempre à luz 
do Magistério e da Doutrina 
Social da Igreja.

Eventos com a participa-
ção do Arcebispo Metropoli-
tano, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, e dos Bispos Auxi-
liares da Arquidiocese, ações 
referentes à ação evangeliza-
dora, missionária e caritativa 
da Igreja em São Paulo, bem 
como temas inerentes à defe-
sa da vida e da dignidade hu-
mana são assuntos pautados 
na edição semanal, disponi-
bilizada na versão impressa e 
em PDF, com um layout mo-
dernizado constantemente, 

Comunicar o Evangelho 
na maior metrópole do Brasil

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

bem como no jornal on-line, atualizado 
diariamente e que pode ser acessado 
em www.osaopaulo.org.br.

O jornal O SÃO PAULO também está 
nas redes sociais – @jornalosaopaulo 
 – e por meio das notícias, reportagens 
e de artigos formativos – como os das 
seções de Opinião, Fé e Cidadania, 
Comportamento, Espiritualidade, Você 
Pergunta e Liturgia Vida – faz resso-
ar também nas novas mídias a voz da 
Igreja em São Paulo, bem como as ini-
ciativas da Igreja em âmbito mundial, 
especialmente os fatos reportados a 
partir de Roma, onde mantém um cor-
respondente acreditado à sala de im-
prensa da Santa Sé.

Sugestões de pauta e observações 
sobre o jornal podem ser enviadas pelo 
e-mail: osaopaulo@uol.com.br. 

RÁDIO
Inaugurada em 1953 e entregue à 

Arquidiocese em 1956, a rádio 9 de Ju-
lhoAM 1.600 kHz teve seus transmis-
sores lacrados pelo regime militar em 
1973, sendo reaberta apenas em 1999. 
Desde então, cumpre a missão de evan-
gelizar pelas ondas do rádio e, tam-
bém, transpor barreiras pela internet  
(www.radio9dejulho.com.br).

Nos últimos meses, a emissora tem 
investido na renovação da programa-
ção e maior integração com as mídias 
digitais. Além de sintonizar a trans-
missão pelo rádio, na frequência AM 
1600 kHz, toda a programação pode 

ser conferida no site, no app digital, e o 
público pode acompanhar boa parte da 
programação pelos canais da emissora 
no Facebook e no YouTube. Conteúdos 
de podcast @radio9dejulho já podem 
ser acessados em várias plataformas  
digitais.

Entre as novidades da programa-
ção estão o programa “Kayrós – Tem-
po da Graça de Deus”, com Paulo 
Miziara, de segunda a sexta-feira, das 
21h30 às 23h; “Falando com Deus”, 
com o Padre Delair Cuerva, de segun-
da a sexta-feira, das 23h à meia-noite; 
e “Madrugada Evangelizar”, produzi-
do pela Rede Evangelizar, com par-
ticipações do Padre Reginaldo Man-
zotti e inserções da programação da 
própria rádio 9 de Julho, todos os 
dias, da meia-noite às 5h.

Para a manutenção dos meios de co-
municação, a Arquidiocese conta com o 
apoio dos fiéis e benfeitores, por meio da 
campanha da “Família dos Amigos”, e de 
iniciativas como a coleta anual para a rádio 
9 de Julho, realizada sempre no domingo 
da Ascensão do Senhor e Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, em todas as paró-
quias e comunidades da Arquidiocese. 

INTERNET
A primeira experiência da Arqui-

diocese de São Paulo na internet acon-
teceu ainda em 1999, sendo uma das 
primeiras dioceses do Brasil a ter um 
site institucional. Em 2010, para cor-
responder aos avanços tecnológicos 

da internet, iniciou-se um projeto e re-
formulação do site, com o objetivo de 
transformá-lo em um portal. A primei-
ra versão do portal da Arquidiocese foi 
lançada em 2011. 

O portal arquisp.org.br tem o ob-
jetivo de ser, como afirmou o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, o “ambiente digital” da Igreja em 
São Paulo, integrando paróquias, cle-
ro, pastorais, organismos e os demais 
meios de comunicação da Arquidio-
cese em uma mesma plataforma. Neste 
momento, está em fase de elaboração 
uma nova versão do portal, mais inte-
rativa e integrada com as mídias digi-
tais e dispositivos móveis.   

FOLHETO LITÚRGICO 
Criado em 1976, o folheto Povo de 

Deus em São Paulo tem a missão não 
apenas de ser um rico subsídio para os 
cristãos participarem do ápice da sua 
fé, a Santa Missa, mas também promo-
ver a unidade dos católicos nas celebra-
ções dominicais da Arquidiocese e de 
paróquias de outras dioceses que assi-
nam o folheto.

O folheto também é um rico ca-
nal de comunicação dos principais 
eventos da Igreja Particular de São 
Paulo, bem como um instrumento de 
diálogo do arcebispo e dos bispos au-
xiliares com a população da cidade. 
O subsídio também é acessado pela 
internet, no formato digital pelo link:  
https://cutt.ly/WHM5DGp.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Comunicação da Arquidiocese conta com jornal O SÃO PAULO, rádio 9 de Julho, folheto Povo de Deus em São Paulo, portal e mídias digitais
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“Estamos a perder a capacidade 
de ouvir a pessoa que temos à nossa 
frente, tanto na teia normal das rela-
ções cotidianas quanto nos debates 
sobre os assuntos mais importantes 
da convivência civil. Ao mesmo tem-
po, a escuta está experimentando um 
novo e importante desenvolvimento 
no campo comunicativo e informa-
tivo, por meio das várias ofertas de 
podcasts e chat audios, confirmando 
que a escuta continua essencial para 
a comunicação humana”.

Partindo desse diagnóstico, na 
mensagem para o 56o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, a ser 
celebrado no domingo, 29, o Papa 
Francisco destaca a escuta, “com o 
ouvido do coração”, como condição 
para um autêntico diálogo. 

COMUNICAÇÃO LEAL, 
CONFIANTE E HONESTA

O Pontífice lembra que nas pági-
nas bíblicas já se aponta que a escuta 
não se limita a uma percepção acús-
tica, mas que está essencialmente li-
gada à relação dialogal entre Deus e 
a humanidade, partindo do Senhor 
a iniciativa primeira do diálogo. 
“Deus ama o homem: por isso, lhe 
dirige a Palavra, por isso ‘inclina o 
ouvido’ para escutá-lo”, afirma. 

Francisco alerta para “uma ten-
tação sempre presente, mas que 
neste tempo da social web parece 
mais assanhada, [que] é a de pro-
curar saber e espiar, instrumenta-
lizando os outros para os nossos 

interesses. Ao contrário, aquilo que 
torna boa e plenamente humana a 
comunicação é precisamente a es-
cuta de quem está à nossa frente, 
face a face, a escuta do outro, abei-
rando-nos dele com abertura leal, 
confiante e honesta”.

O Papa lembra ainda que essa 
falta de escuta também ocorre na 
vida pública e nas muitas situações 
em que “se procura mais o consenso 
do que a verdade e o bem”, muitas 
vezes com a imposição de um ponto 
de vista.

O Pontífice ressalta, ainda, que 
não se faz bom jornalismo sem a ca-
pacidade de escutar: “Para fornecer 
uma informação sólida, equilibrada 
e completa, é necessário ter escuta-
do prolongadamente”.

ESCUTAR-SE NA IGREJA
Na parte final da mensagem, 

Francisco comenta que também na 
Igreja “há grande necessidade de es-
cutar e de nos escutarmos”.

“Na ação pastoral, a obra mais 
importante é o ‘apostolado do ouvi-
do’. Devemos escutar, antes de falar, 
como exorta o apóstolo Tiago: ‘Cada 
um seja pronto para ouvir, lento 
para falar’ (1,19). Oferecer gratuita-
mente um pouco do próprio tempo 
para escutar as pessoas é o primeiro 
gesto de caridade”, afirma o Papa. 

Por fim, ao recordar que a Igreja 
vive o Sínodo Universal 2021-2023, 
o Papa deseja que este processo si-
nodal “seja uma grande ocasião de 
escuta recíproca”.

A íntegra da mensagem pode ser 
lida no link: https://cutt.ly/lHCkiwJ

Os papas e o Dia Mundial das Comunicações Sociais
O Dia Mundial das Comunicações Sociais é um dos 

frutos do Concílio Vaticano II, uma vez que sua criação 
foi prevista no decreto conciliar Inter mirifica, publicado 
em 4 de dezembro de 1963.

A data foi celebrada pela primeira vez no ponti-
ficado de São Paulo VI, em 7 de maio de 1967. Na 
mensagem para a ocasião, ele lembrou que, com tal 
iniciativa, a Igreja “quer chamar a atenção dos seus 
filhos e de todos os homens de boa vontade para o 
vasto e complexo fenômeno dos modernos meios 
de comunicação social”, considerados como mara-
vilhas técnicas que proporcionam novas dimensões 
para a convivência humana, mas que, por incidirem 
na consciência das pessoas, devem ser acompanha-
das de perto quanto aos perigos e prejuízos que po-
dem causar. 

SÃO PAULO VI
As 12 primeiras mensagens do Dia Mundial das 

Comunicações Sociais foram escritas por São Paulo 
VI entre 1967 e 1978. Ele se dedicou a falar sobre 
os meios de comunicação social com maior influên-
cia naquele período, como os jornais, revistas, rádio, 

televisão e cinema, e como poderiam incidir, posi-
tiva ou negativamente, na família, entre os jovens e 
na sociedade como um todo. Listou, também, suas 
potencialidades de uso para a evangelização, a paz, 
a difusão de bons valores e a questão de direitos e 
deveres. Nas duas últimas mensagens, tratou sobre 
as vantagens e riscos da publicidade e o papel do re-
ceptor na comunicação.
Leia-as na íntegra em: https://cutt.ly/oHCBYOJ.

SÃO JOÃO PAULO II
Entre 1979 e 2005, foram 27 as mensagens de São 

João Paulo II, com abordagens diversas, desde a postu-
ra das famílias perante os meios de comunicação, o uso 
das mídias para a promoção da paz, esperança, frater-
nidade, e para o encontro entre a fé e a cultura. Já em 
1990, o Pontífice falava sobre a “cultura informática”, 
e voltou a tratar das grandes mudanças advindas com 
as novas tecnologias de comunicação na mensagem de 
2001, quando falou sobre “o Evangelho na era da comu-
nicação global”; e, em 2002, ocasião em que a internet 
esteve em destaque. 
Acesse-as na íntegra em: https://cutt.ly/UHCMO08.

BENTO XVI
Oito mensagens foram escritas pelo Papa Bento XVI, 

entre 2006 e 2013, tratando das múltiplas potencialida-
des das mídias na era digital para o anúncio da Palavra 
e a evangelização, a promoção de uma cultura de respei-
to, diálogo e amizade; a busca da verdade e da autenti-
cidade; bem como do comportamento das pessoas no 
mundo com amplo acesso à informação, incluindo “O 
sacerdote e a pastoral no mundo digital”, tema da men-
sagem do ano de 2010.
Leia-as na íntegra em: https://cutt.ly/cHC07Ms. 

FRANCISCO
Nas nove mensagens que já escreveu para o Dia Mun-

dial das Comunicações Sociais, desde 2014, o Papa Fran-
cisco tem centrado a atenção sobre os comportamentos 
que envolvem o agir comunicativo, não apenas dos 
profissionais da comunicação, mas de todas as pessoas, 
como a escuta ao próximo, o contato com as diferentes 
realidades, comunicar a verdade diante da crescente dis-
seminação de fake news; e o papel da comunicação na 
família e como instrumento para a cultura do encontro. 
Veja-as na íntegra em: https://cutt.ly/WHC9kyd.

56º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Escutar com o ouvido do 
coração para um autêntico diálogo

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Vatican Media



Sempre que tive com 
meus interlocutores um 
diálogo em nível de radi-
calidade, em que o desejo 
mais profundo se manifes-
ta, nasceu entre nós respei-
to e entendimento mútuos, 

que não implica concordância, mas gera um 
compromisso de trabalhar juntos pelo bem 
comum.

Também aprendi que toda crítica envol-
ve a denúncia de um erro, meu ou do outro, 

que todo projeto traz algum aspecto que deve 
ser valorizado. Seres humanos falíveis que 
somos, em tudo o que fazemos existem erros 
e acertos. Reconhecer essas coisas não é re-
lativismo, que diz serem todas as afirmações 
humanas igualmente verdadeiras, mas reco-
nhecer a justa relatividade, que sabe que em 
toda postura humana há um espaço para a 
conversão e o crescimento pessoal.

Essas constatações me encheram de ale-
gria e esperança durante minha caminha-
da. Ganhei amigos imprevistos, contem-

plei maravilhas surpreendentes que Deus 
faz entre nós. Mas tudo isso não é possível 
sem um exercício e um esforço contínuo 
para ouvir o outro, com atenção e desejo 
de valorizá-lo. Muitas vezes, ouvimos os 
outros só para censurá-los. Com isso, só 
vemos o mal no mundo, fechamos os olhos 
para as obras do Senhor e perdemos a ca-
pacidade de amar.

Creio que cultivar essa surdez moral e in-
telectual é um dos maiores pecados que po-
demos cometer contra nós mesmos.

www.osaopaulo.org.br
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A escuta no jornalismo, nas redes sociais, no diálogo cotidiano e na Igreja
O jornal O SÃO PAULO convidou cinco pessoas de diferentes áreas do saber para que repercutissem a mensagem do  

56o Dia Mundial das Comunicações Sociais, analisando alguns dos apontamentos feitos pelo Papa Francisco. Leia a seguir  
parte das respostas. A íntegra está disponível em https://osaopaulo.org.br/brasil.

Um dos primeiros elemen-
tos a destacar é que as ovelhas 
conhecem a voz do pastor (cf.
Jo 10,27). Em meio a tantas 
vozes e mensagens que nos 
chegam, é preciso saber defi-
nir quais aquelas que efetiva-

mente ajudam no diálogo com Deus, permitin-
do ouvi-lo. O critério para o discernimento é o 
da Vida, uma vez que o Espírito é vivificante e, 

segundo o Apocalipse, Jesus é o Vivente (cf.Ap 
1,18). Assim, o diálogo com Deus se inicia ten-
do presente a valorização da vida (cf. Jo 10,10). 

Discursos que não promovem a vida porque 
se apoiam em discriminação, ódio, violência, ou 
então que anunciam armas ou destruição, não 
provêm de Deus, e não devem nem precisam ser 
ouvidos. Outro elemento importante a perceber é 
que Deus nos fala por meio dos fatos e da vida, e 
sua voz ressoa na voz daqueles que têm suas vidas 

ameaçadas. Por isso é importante reconhecer a voz 
do pastor que ecoa no grito dos necessitados. Esse 
clamor precisa ser ouvido por nós como exigência 
de fidelidade evangélica (Ex 3,7; At 7,34). Não po-
demos ser indiferentes a mais de 665 mil mortes 
neste país em que se volta a morrer de fome ou, 
como nos últimos dias, de frio. Não podemos ser 
surdos a esse clamor que brota do nosso povo, pois 
precisamos ser solidários e aprender o que signifi-
ca a misericórdia (cf. Mt 9,13). 

Cônego Antônio 
Manzatto  

Doutor em Teologia 
e professor da 

PUC-SP

Diante das muitas ofertas de comunicação atual, quais cuidados as pessoas devem ter para que não se fechem ao diálogo com Deus?

Francisco Borba 
Ribeiro Neto 

Sociólogo e 
coordenador do 

Núcleo Fé e Cultura 
da PUC-SP

Diante de pontos de vista diferentes sobre questões sociais, de que maneira a verdadeira escuta  
ao próximo ajuda a construir um diálogo edificante em vista do bem comum?

Quase dia-
riamente, escu-
to pessoas que 
buscam ouvidos 
atentos e coração 
aberto para aco-
lher seus sofri-

mentos, sem julgamentos prévios, 
e sem preconceitos. Quando a dor 
física ou emocional é comparti-
lhada com alguém que escuta com 
compaixão, a pessoa se sente ali-
viada e em condições de suportar 
com mais coragem os próprios so-
frimentos, muitas vezes difíceis de 
resolver. Na verdade, a maioria das 
pessoas não espera que se resolva 
seus problemas, espera, apenas, ser 
compreendida, aceita e ter a liber-
dade de manifestar o que está ma-

chucando seu coração ou sua vida. 
É preciso deixar-se sacudir 

pelo sofrimento do outro para 
despertar o sentimento de solida-
riedade e, por meio dele, aguçar o 
desejo de estar próximo, sem in-
vadir a intimidade do outro nem 
violentá-lo com consolações abs-
tratas desfocadas da origem do 
sofrimento.

A Pastoral da Escuta hoje é 
uma necessidade urgente na Igre-
ja. Para que seja eficaz, é preciso 
preparar pessoas para esse servi-
ço, porque escutar é mais do que 
ouvir. 

Padre Deolino Pedro Baldissera   
Formador e articulador do Grupo de Apoio do 

Serviço de Escuta de São Paulo  
(escutasp@regiaose.org.br)

O quanto ser escutado faz a diferença na vida de quem 
está angustiado? Como na Igreja é possível disseminar o 
‘apostolado do ouvido’?

Em nosso telejor-
nal, damos prioridade 
às notícias factuais. O 
processo começa com 
a produção da pauta, 
que faz uma entrevis-
ta prévia e breve com 

as fontes. Depois, o repórter vai a cam-
po aprofundar a matéria. De posse de 
informações prévias a respeito do tema 
a ser abordado na matéria, costumo ler 
atentamente os apontamentos feitos pela 
produção. Formulo algumas perguntas a 
serem feitas na hora da entrevista, mas, 
acima de tudo, vou de ouvidos e o cora-
ção bem abertos para conversar com a 
fonte. 

Geralmente, as perguntas previa-
mente pensadas acabam ficando em se-
gundo plano, pois muitas vezes durante 

a conversa aquilo que é essencial vai sur-
gindo de modo natural e outras pergun-
tas vão sendo feitas. 

Por causa do deadline apertado, nem 
sempre dá tempo de alongar a conversa. 
Nesse caso, procuro ser assertivo naquilo 
que realmente importa para a matéria, man-
tendo sempre a fidelidade com aquilo que 
de mais importante o entrevistado disse. 

Penso que, como jornalista, temos 
que sair para ouvir nossas fontes despo-
jados de preconceitos, ideias formadas 
ou nossas convicções pessoais. Destaco 
ainda a importância que dou em ouvir o 
povo, ouvir aqueles que estão inseridos 
nas realidades que queremos mostrar.

Sidinei Fernandes  
Jornalista há cerca de 15 anos  
e repórter da TV Canção Nova

No trabalho como repórter, como você vivencia o processo de 
escuta às fontes, em meio à necessidade de cumprir os prazos 
para a entrega de uma reportagem?

Fabiano Fachini 
Jornalista, 

estrategista digital 
e coordenador 

de mídias digitais 
da Rede Século 
21. Atualmente, 
também cursa 

MBA em Marketing 
Digital

A comunicação nas re-
des sociais é relacionamen-
to. Não basta "postar", não 
basta apenas "criar con-
teúdo", é necessário criar 
relacionamento com sua 
comunidade. Quando você 

aprende a ouvir seus “seguidores”, “inscritos” 
ou “amigos” nos perfis digitais, você cria um 
vínculo muito forte com essas pessoas, que é o 
relacionamento. 

As mídias sociais não são apenas canais 
para difundir as informações;  são espaços e 
oportunidades para o relacionamento, diálogo 
e conversação. Isso só aprendemos gerando re-
lacionamentos saudáveis no digital.

Como criadores de conteúdo, ouvir a co-
munidade é uma das maneiras de construir 
conteúdo que favoreça o diálogo e o respeito 
também nas redes sociais.

Como usuários comuns das redes sociais, 
dar um “like” ou uma “reação” (hoje já dis-

ponível nos posts de Facebook, nos stories 
de Facebook e Instagram e nas mensagens 
trocadas pelo WhatsApp) não significa que 
ouvimos o outro. Na verdade, é mais fácil 
“reagir” com um emoji do que parar um mi-
nuto para ler e então “ouvir” o que a pessoa 
tem a dizer.

Se desejamos “ser ouvidos”, precisamos 
“ouvir” também. Esse processo nos ajuda a 
criar diálogos de valor e sair das nossas bolhas 
digitais.

Como nas redes sociais é possível que se valorize a escuta ao próximo, para que se construam diálogos que 
resultem na melhor compreensão da realidade e não na instrumentação das pessoas para os interesses de grupos?
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