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A

celebração da solenidade de Corpus Christi nos
faz compreender melhor
o que é a Igreja. Quando
nos chama a sermos “Igreja sinodal”,
o Papa Francisco aponta para a essência da natureza da Igreja. Na bela
e profunda definição que o Concílio
Vaticano II recolheu dos Padres da
Igreja, “o povo reunido na unidade
do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Lumen gentium, LG, 4), o povo
de Deus, que Jesus Cristo reúne mediante o anúncio do Evangelho e a
ação do Espírito Santo.
Em torno do altar da Eucaristia,
reúne-se a diversidade da família
humana, sem distinção nem discriminação alguma, unidos todos na
mesma fé, esperança e caridade. É
um povo de pecadores, mas redimido pelo sangue de Cristo, que acolhe
o apelo ao arrependimento e à conversão e procura caminhar nas vias
da santidade. A comunidade eucarística é o povo reunido em torno
do seu Senhor e Mestre, representado visivelmente de diversos modos:
no altar, no Sacramento da Eucaristia, no Ministro sagrado, na própria
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Corpus Christi: a Igreja
a caminho com Jesus
comunidade reunida em seu nome.
Por isso, a participação presencial
da celebração eucarística é tão importante, pois nessa participação há
um valor testemunhal e sacramental
de grande significado. É mais que
uma devoção privada: é voz e ação
da comunidade de fé, presidida pelo
próprio Cristo – Sacerdote e Senhor
da Igreja.
A Igreja é o povo convocado e
reunido pela palavra de Deus, que
desperta, educa e alimenta a fé. A
palavra de Deus tem a força do Espírito Santo, que age em quem escuta e acolhe a “palavra da salvação”.
Por esse motivo, a liturgia da palavra, na celebração da Eucaristia,
tem um espaço de grande relevância. O Cristo que convoca e reúne
os discípulos ao seu redor também
continua a instruir, confortar, admoestar, encorajar e enviar sua Igreja. Quando ela proclama e acolhe a
palavra de Deus com fé, é Cristo que
continua a proclamar sua palavra e
o Espírito Santo age no coração de
quem acolhe a palavra com fé. Podemos e devemos ler a palavra de
Deus em privado; mas a proclamação e acolhida da palavra de Deus
na comunidade de fé, reunida em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, tem significado e valor muito
especial.

A proclamação da Palavra leva a
despertar a fé e a renovar a profissão
de fé com toda a Igreja. Não cremos
sozinhos, nem apenas de maneira
individual e subjetiva: cremos com
a Igreja e como a Igreja crê. Essa é
uma forma importante de manifestar a comunhão com a Igreja. As
“preces” que seguem recolhem as
intenções mais destacadas da comunidade e a preparam para o momento da grande prece, a Oração Eucarística, que é oração sacerdotal, por
excelência. Na pessoa do ministro
– sacerdote, que preside a Eucaristia, é Cristo – sumo e eterno Sacerdote, que eleva ao Pai a adoração, o
louvor, a ação de graças e as diversas
súplicas, acompanhadas pela comunidade celebrante. Esta é povo
sacerdotal, que se une ao grande Sacerdote e Pontífice, que a representa
diante de Deus Pai e intercede por
nós sem cessar.
No rito da comunhão eucarística, aproximamo-nos da mesa do
Senhor, unindo-nos sacramentalmente a Jesus Cristo, que se faz para
nós pão e alimento para o caminho,
companhia, consolo, vínculo de
unidade e força para o amor fraterno. Cada participante da celebração
eucarística, com a comunidade inteira, une-se a Cristo por um vínculo sobrenatural e vital, participan-

do de sua vida e das promessas do
Evangelho. Somos, em Cristo, um
só corpo bem unido, um só povo de
irmãos e irmãs, que recebe a missão
comum de caminhar com Ele vida
afora, sendo suas testemunhas. A
Eucaristia sempre nos envia novamente em missão.
Na festa de Corpus Christi,
acrescenta-se a tudo isso mais um
elemento ritual bonito e bem significativo: levamos o Santíssimo
Sacramento para as praças e ruas da
cidade, manifestamos publicamente nossa condição de povo de Deus
e de testemunhas de Jesus Cristo.
O povo que caminha com Ele e o
anuncia também vai encontrá-lo
nos irmãos nas muitas situações de
sofrimento e dor, levando-lhes conforto, cura e salvação.
A procissão de Corpus Christi,
com seu colorido e sua variedade
de participantes, lembra o povo
que caminhava com Jesus durante
sua vida pública. Alguns já eram
discípulos; outros, nem tanto; outros se aproximavam dele para lhe
expressar suas angústias, sofrimentos e pedidos. A Igreja é esse
povo que Deus ama. É Jesus, rodeado por seus discípulos, povo de
Deus a caminho, que proclama e
testemunha o amor misericordioso de Deus na cidade.
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Arquivo pessoal

Atos da Cúria
PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 01/06/2022, foi prorrogada a nomeação e
provisão como Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro da Vila Mariana, na
Região Episcopal Ipiranga, do Reverendíssimo
Padre Frei Adilson Gomes dos Passos Miranda, OAR, para o período de 01/06/2022
a 31/12/2022.

ADMISSÃO DE CANDIDATOS AO DIACONATO PERMANENTE
Na manhã do sábado, 11, o Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, presidiu na Capela São José, na Cúria da Região Episcopal Santana, a celebração de admissão de nove
candidatos ao Diaconato Permanente: Alessandro de Oliveira Pedro, Augusto Henrique
Maciel, Glauco Gardeano, Nelson Marques, Paulo Roberto dos Santos Ferreira, Reginaldo
Cesar Rodrigues, Ronaldo Contin Della Nina, Wagner Gomes Coelho e Wladimir Cardoso
dos Santos.
(por Redação – colaborou: Diácono Permanente Ailton Machado)

POSSE CANÔNICA:
Em 03/06/2022, foi dada a posse canônica
como Vigário Paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo, no bairro do Conjunto
Habitacional Teotônio Vilela, na Região Episcopal Belém, ao Reverendíssimo Padre João
Chiuzo, CSSp.

Em 31/05/2022, foi dada a posse canônica
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora
dos Pobres, no bairro do Butantã, na Região
Episcopal Lapa, ao Reverendíssimo Padre Ricardo Michelin de Sousa, CR.
Em 31/05/2022, foi dada a posse canônica
como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa
Senhora dos Pobres, no bairro do Butantã,
na Região Episcopal Lapa, ao Reverendíssimo
Padre Zygmunt Frackowiak, CR.
INCARDINAÇÃO NO CLERO DA
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO:
Em 26/05/2022, foi concedida por sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Odilo Pedro
Scherer, a incardinação no clero da Arquidiocese de São Paulo ao Revmo. Padre Sílvio Costa Oliveira.

Espiritualidade

A primeira pedra e o mundo envelhecido
DOM CARLOS
SILVA, OFMCAP
BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE NA
REGIÃO BRASILÂNDIA

O

evangelista São João apresenta em seu capítulo oitavo a
notória cena em que levaram
a Jesus uma mulher pega em
adultério. Essa mulher desrespeitou a lei
e mentiu à sociedade e, por isso, foi tachada de pecadora. Diante desse cenário,
a atitude dos escribas e fariseus foi matá-la, visto que a lógica daquelas autoridades era a de que o mundo se rejuvenesce
quando os pecadores são eliminados.
Cabe neste momento, contudo, uma
reflexão tempestiva: qual foi a resposta de
Jesus diante daquela situação? Qual foi sua
atitude? Certamente, observaremos que
a resposta de Cristo é a de que o mundo
não se torna melhor quando se aniquilam
os pecadores, porém, convertendo-os a

uma nova vida, isto é, o nascer de novo.
De fato, com a morte dos pecadores,
o mundo fica vazio. Basta recordar o que
o Mestre já nos ensina: “Aquele que não
tiver pecado que atire a primeira pedra”
(Jo 8,7). Com efeito, Jesus pede que cada
um deixe de olhar para o pecado do outro
e olhe para o seu, uma vez que, ao reconhecer o próprio pecado, cada sujeito descobre a injustiça e a mentira presentes no
querer matar o outro.
Tendo os escribas e fariseus se atrevido
a olhar para si, descobrem que também
são pecadores. Por certo, não é lógico
que um pecador jogue pedras em outro
pecador e, por isso, o resultado é que todos saem correndo “começando pelos
mais velhos” (Jo 8,9). E, infelizmente, um
mundo envelhecido suporta a injustiça e a
mentira, mas não é capaz de aceitar a verdade e a justiça, e, somente assim, deixaria
de ser como se apresenta, ou seja, como
hipócrita e injusto.
Diante desses elementos, porém, é
bom observar a plasticidade da cena
apresentada pelo evangelista João no qual
ficam frente a frente a pecadora e Aquele
que não tem pecado. Ele, diante dos costumes da época, poderia colaborar para
a condenação da pecadora, porém, pre-

cisamente por sua santidade, reafirma a
vida e não a morte: “Eu também não te
condeno. Vai e de agora em diante não
peques mais” (Jo 8,11).
Esse episódio permite recordar outra
passagem da Escritura na qual um mundo
jovem descobre a injustiça e a mentira de
um mundo envelhecido. Trata-se da narrativa do profeta Daniel que apresenta a
história de dois velhos juízes encarregados
de fazer justiça, mas que “perdem a cabeça deixando de olhar o céu e esquecendo
seus justos juízos” (Dn 13,9), para se acostarem com a jovem Susana. Não tendo
conseguido, mentiram e a acusaram de se
encontrar com um jovem e, com isso, ela
é condenada à morte. Entretanto, o jovem
Daniel chega e denuncia a injustiça e a
mentira desse mundo corrompido, e evidencia que o novo mundo é o contrário, é
de justiça e verdade. E sintetiza que o velho
mundo deve ceder lugar a essa nova vida.
Não obstante, o apóstolo São Paulo
em sua Carta aos Romanos fala do mundo que há de vir: “Tanto judeus quanto
gregos todos estão sob o domínio do pecado. Não há justo, nem mesmo um só”
(Rm 3,10). “Todos pecaram” (Rm 3,23). E,
assim, a verdade permite que se veja que
não somos Deus. Deus é o único Bom (cf.

Lc 18,19). “E só nos unindo a Deus é que
podemos participar de Sua bondade. A
união com Deus não é identificação com
Deus. Pensar que somos Deus é mudar a
verdade pela mentira. Em vez de sábios,
tornamo-nos tolos, estúpidos” (Rm 1,22).
Diante dos fariseus que dividiam o
mundo em duas categorias de pessoas
(boas e ruins, justas e pecadoras), Jesus sublinha a condição pecadora dos homens.
E, destarte, reconhecermo-nos pecadores
não é uma desgraça, porém, uma notícia
que pode nos impelir a seguir adiante com
esperança: a de que não somos Deus, mas
pecadores, ou seja, que precisamos do
Senhor e podemos contar com Ele. Reconhecermo-nos como pecadores, portanto,
é nos abrirmos à misericórdia do Pai. Por
isso, a Santa Missa se inicia com o reconhecimento de que todos somos pecadores. E, dessa maneira, é salutar saber que
o enfermo se reconheça como enfermo
pois, assim, buscará o médico. O enfermo
que se considera são não pede a ajuda médica. “Não são as pessoas com saúde que
precisam de médico, mas as doentes. Ide,
pois, aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é
a justos que vim chamar, mas a pecadores”
(Mt 9,12-13).
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Santos juninos

O

mês de junho para nós, católicos, é marcado pelas saborosas quermesses e quitutes para vencer o frio – mas
também pela comemoração litúrgica
de três grandes santos: Santo Antônio
(13/6), São João Batista (24/06) e São
Pedro (29/06). Eles são grandes santos
em vários sentidos: inspiram uma grande devoção popular, espalhada no mundo todo por meio da história da Igreja;
levaram uma vida de grande santidade
– mas, infelizmente, sua vida é muitas
vezes grandemente ignorada pelos fiéis.
Qualquer capelinha ou oratório doméstico possui, por exemplo, uma imagem de Santo Antônio, e não faltam “rezas” para obter dele esta ou aquela graça
– mas sua vida e seu ensinamento acabam sendo relegados a segundo plano...
Precisamos nos recordar, no entanto, de
que, quando a Igreja eleva um filho seu
à glória dos altares, o principal motivo
por trás da canonização é colocar aquele
batizado como um exemplo de piedade
para os fiéis. Por isso é tão importante
nos familiarizarmos com a vida dos santos. Relembremos rapidamente, então,

Dilema moral
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Editorial

alguns episódios da vida destes santos
juninos e algum fruto que podemos tirar
para nossa meditação.
Sobre São João Batista, é interessante
lembrarmos que ele é o único santo, além
de Nossa Senhora, para o qual temos uma
festa não só do dia de falecimento (ou
entrada no céu), mas também do dia de
natividade ou nascimento aqui na terra. A
razão disso é que ele foi santificado ainda
no útero de Santa Isabel, quando esta recebeu a visita de Maria, grávida do Menino
Jesus, recém-concebido. Apoiados nesta
santidade do feto João Batista, podemos
contemplar a grande graça que recebe o
bebê ao ser batizado: quando o padre pronuncia aquelas salutares palavras: “Eu te
batizo em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo”, todo o plano divino de
salvação se realiza, e a graça do mistério
pascal é derramada realmente sobre uma
alma imortal – ainda que, exteriormente,
não vejamos nada de diferente...
Sobre São Pedro, há um episódio
menos conhecido, que tradicionalmente acreditamos ter ocorrido no final de
sua vida, quando o imperador Nero perseguia os cristãos. Conta-se que Pedro,

pregador, que os repreendia dizendo aos
peixes: “Bendito seja Deus para sempre,
pois mais honra lhe dão os peixes da água
que os homens hereges; e melhor ouvem a
sua palavra os animais sem entendimento
que os infiéis dotados de razão!”. Daqui
nós podemos tirar a lição de que, por vezes, o anúncio do Evangelho vai acabar
desagradando ao espírito do mundo, por
não ser muito “politicamente correto”.
Mas, se não tivesse corrido o risco da
rejeição, Santo Antônio não teria conseguido a conversão daqueles camponeses,
e a salvação de suas almas.
Esforcemo-nos, portanto, em seguir
um pouco mais de perto o exemplo destes santos: não apenas nas palavras, mas
na vida – pois, como diz Santo Antônio,
“a palavra é viva quando são as obras que
falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo
o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou
a figueira em que não encontrara frutos,
mas apenas folhas. Diz São Gregório: ‘Há
uma lei para o pregador: que faça o que
prega’. Em vão pregará o conhecimento da
lei quem destrói a doutrina por suas obras”.

Opinião
Arte: Sergio Ricciuto Conte

FABIO GALLO
O avanço tecnológico traz muitos benefícios para a humanidade em todos os campos. Afeta nossas vidas de diversas formas,
trazendo-nos facilidades no dia a dia.
Uma das áreas com mais avanços é a da
mobilidade, particularmente com o aprimoramento dos veículos autônomos. Sem
dúvida, teremos mais eficiência nos deslocamentos, economia de tempo no trânsito e
viagens mais prazerosas, sem a necessidade
de atenção ao volante. Alguns estimam que
os veículos autônomos poderão reduzir em
90% os acidentes de trânsito. A poluição
também deve ser reduzida pela menor emissão de gases poluentes.
Como resultado desses aspectos e de outros, haveria melhora da qualidade de vida.
No entanto, com esse avanço vem à tona
questões básicas aos valores humanos na
sociedade. Como esses veículos serão programados quando estiverem em situação
de decisão moral? Um exemplo que sempre
é citado é se os carros estão dirigindo sozinhos, em caso de acidente são eles que irão
decidir quem vai morrer e quem vai viver.
Como não há motorista, os softwares que
controlam o veículo têm a “sua própria moral” e é quem decide em casos críticos. Temos um dilema: o carro tem que decidir se,
por exemplo, atropela um idoso ou uma mãe
com filhos. Outro exemplo, se salva a vida do
passageiro atropelando alguém ou se se joga
contra um muro.

já bastante velho, ia fugindo de Roma
quando teve uma visão de Cristo ressuscitado, a quem perguntou, “Quo vadis?”, “Aonde vais, Senhor?”. E Jesus lhe
teria respondido, “Vou a Roma, para ser
crucificado novamente”. Pedro, então,
decidiu-se a evitar a infidelidade que cometera décadas antes, na Sexta-feira da
Paixão, e a abraçar, agora, até o fim, a fidelidade à missão e o martírio. Ele voltou
a Roma e foi crucificado de ponta cabeça
– de onde também nós podemos tirar a
lição de que o seguimento de Cristo implicará, frequentemente, algum tipo de
perseguição e incompreensão por parte
dos homens.
De Santo Antônio, enfim, podemos
pensar no episódio em que, tendo pregado sem sucesso à população de um povoado italiano, que persistia em sua infidelidade à doutrina de sempre da Igreja,
o Santo dirigiu-se ao mar e pôs-se a pregar aos peixes – que acorreram em grande número a ouvi-lo, pondo suas cabeças
para fora da água. A notícia sobre o milagre que acontecia à vista de todos logo se
espalhou de boca em boca, e todo aquele
povoado incrédulo se reuniu em volta do

De maneira geral, a busca é para
que o maior número de vidas seja
salvo, que o menor nível de erros
e fatalidades ocorram. Essa situação é de dilema moral. Esse dilema
foi tratado por Philippa Foot, que
apresentou a seguinte situação: um
trem está sem controle e prestes a
atropelar cinco pessoas; no entanto, é possível desviá-lo para outra
linha, acionando um botão. Mas
nesse caminho se encontra outra
pessoa que será atropelada. Você
acionaria o botão?
Nesse teste, a maioria das pessoas

acionaria o botão, mas essas mesmas
pessoas se dizem não querer andar
em veículos com essa programação.
Por isso importa saber como cada
carro será programado. Se o seu
dono terá interferência nesse processo. Se essa programação irá privilegiar a própria segurança ou a segurança do coletivo social.
O Massachusetts Institute of
Technology (MIT) deu início, em
2014, a um experimento denominado Máquina Moral, que propõe
decidir entre alguns cenários quem
vai viver e quem vai morrer. O jogo

apresenta opções de gênero, idade e peso.
Temos que decidir quem o carro vai atropelar ou salvar. Na escolha entre a própria
vida e a de pedestres, os participantes mostram-se divididos, pois 50% escolhem se
salvar. Nas outras situações, passa a existir
um padrão quando as pessoas escolhem
salvar mais as mulheres, os jovens e pessoas
de status social elevado. Quem quiser testar essa Máquina Moral pode acessar o site:
https://www.moralmachine.net/hl/pt.
Vários outros experimentos dessa natureza são conduzidos atualmente. Os especialistas admitem que, em decisões que
envolvem risco de vida, as pessoas pensam
de maneira diferente do que normalmente
costumam pensar. Não há absolutos morais
na tomada de decisão humana.
Essa temática também é tratada com preocupação pela Igreja Católica. Na abertura
do seminário “Roboética: Humanos, Máquinas e Saúde”, em 2019, na Academia Pontifícia da Vida, o Papa Francisco menciona o
paradoxo do “progresso” e adverte contra o
desenvolvimento de técnicas sem antes pensar nos impactos negativos que elas podem
ter na sociedade.
“Antes de tudo, é preciso compreender as
transformações que se anunciam nestas novas fronteiras, para identificar como orientá-las a serviço da pessoa humana, respeitando
e promovendo a sua intrínseca dignidade.”
Fabio Gallo é professor da Fundação
Getulio Vargas (FGV-SP); foi docente da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

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

Direito à cultura sem cultura
e as polêmicas da Lei Rouanet
CRISLEINE YAMAJI

Recentes polêmicas sobre a
aplicação dos recursos de incentivos fiscais da Lei Rouanet
em vultosos cachês de apresentações musicais de dois artistas
conhecidos nos levaram a refletir não somente sobre a qualidade dos projetos de natureza
cultural que temos patrocinado, mas, também, sobre a cultura que temos sustentado e, por
consequência, sobre o direito à
cultura que temos garantido em
nosso Estado brasileiro.
Como se sabe, a Lei Rouanet
é uma lei federal de incentivo à
cultura. Estabelece incentivos fiscais para que membros do setor
privado, pessoas físicas ou jurídicas (empresas) apoiem a cultura
brasileira na forma de uma renúncia fiscal do Estado; por meio
dela, o próprio Estado deixa de
recolher uma parte de seus tributos para que sejam destinados
ao financiamento de espetáculos,
exposições e apresentações musicais, frutos do nosso patrimônio
e realidade cultural.
Muito embora o processo de
seleção e aprovação desses projetos seja bastante criterioso,
nos termos da lei parece haver
um desconforto amplo da população com a arte, a música e

o entretenimento que estamos
valorizando com o direcionamento de recursos públicos.
Estamos diante de um dilema
cultural, e esse dilema diz respeito à cultura que cultivamos e
ao processo educativo que tem
levado a uma inculturação contraditória e superficial das novas gerações.
Ao mesmo tempo em que
aspiramos por uma cultura que
expresse valores clássicos do
verdadeiro, bom e belo, nossa
cultura parece ter virado uma
questão de opinião, do agradável aos sentimentos próprios
de um grupo bem articulado
com as tecnologias e dos gostos
transitórios. O belo passa a ser
conformado a preferências pessoais e supérfluas, muitas vezes
secularizadas e desprovidas de
qualquer tipo de virtude ou de
aspecto ético ou moral.
Cultivamos a cultura do
imediato, do apreço das massas
expresso em redes sociais, que
gira em torno de um marketing
materialista e passageiro. Nada
mais na cultura parece conter
um profundo significado ou
propósito, harmônico socialmente com o que trazemos de
nossas tradições familiares e
históricas. E, assim, toda essa
banalidade, relatividade particular e momentaneidade da

cultura acabam por conformar
o próprio direito à cultura garantido e apoiado em seu aspecto pouco substantivo.
O direito à cultura, que deveria ser expressão constitucional
de direitos humanos e fundamentais e resultado de um processo educativo adequado de
inculturação das pessoas, portador de valores e virtudes, acaba
por se limitar a fabricar um sistema tecnocrata de arranjos legislativos, discricionários e convenientes a grupos de interesses
da indústria do consumo.
Vivemos, portanto, em um
momento de colapso desse direito à cultura, resultado talvez do pouco valor que temos
dado à nossa própria cultura,
que, cada vez mais, deixa de
ser a promoção da beleza e do
bem comum, a valorização de
padrões éticos e morais, para
se tornar manifestação vulgar
de interesses particulares, utilitaristas e vazios de sentido. A
instrumentalização da cultura
abriu um espaço à efetivação de
um direito à cultura sem cultura. E esse contexto cria incômodo na população. A cultura
e o direito à cultura no Brasil
urgem por revalorização.
Crisleine Yamaji é advogada, doutora em
Direito Civil e professora de Direito Privado.
E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

Você Pergunta
Jesus é Filho do Homem e Filho de Deus?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

Recebi esta pergunta interessante da Ana Antonia, que mora
na zona Leste de São Paulo: “Por
que Jesus, quando fala de sua crucificação, refere-se a si como ‘Filho do Homem’, sendo que Ele foi
concebido do Espírito Santo, sendo, assim, Filho de Deus?”
Ana Antônia, esta expressão
“Filho do Homem” é a que Jesus
mais usou para referir-se a si mesmo. Veja alguns exemplos: no capítulo 20 do Evangelho segundo
São Mateus, o título aparece pela
primeira vez no Novo Testamento. Em João 3,13, Jesus diz a Nicodemos: “Ora, ninguém subiu ao
céu, senão o que desceu do céu – o
Filho do Homem”.

Mas tal expressão se encontra
no Antigo Testamento, às vezes
significando apenas homem, como
um ser frágil, limitado. Em Jesus,
porém, fica claro que quando Ele
usa a expressão “Filho do Homem”,
é para lembrar aquilo que nós rezamos no Credo sobre Ele. Nós
afirmamos que Ele é verdadeiro
Deus e verdadeiro homem. E essa
expressão, nesse sentido bonito de
verdadeiro homem, é o profeta Daniel que dá início a ela.
Daniel, no capítulo 13, versículo 7, afirma ter visto vir entre as
nuvens do céu, “um como o Filho
do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de dias, e o fizeram chegar até
ele”. Jesus se refere a isso quando
afirma em São Mateus 26,64: “Eu,
porém, lhes digo, que desde agora
verão o Filho do Homem senta-

do à direita do Poderoso, e vindo
com as nuvens do céu”. E no livro
dos Atos dos Apóstolos, quando
o diácono Estêvão estava para ser
apedrejado, ele afirma que viu o
Filho do Homem, vindo ao seu
encontro nas nuvens.
Em São Mateus, 17,22, Jesus
anuncia sua morte dizendo: “O Filho do Homem será entregue nas
mãos dos homens”. E explicando
a parábola do semeador, Jesus diz
que “Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem”.
É isso aí, Ana Antônia. O título de Filho do Homem nos revela
aquilo que todos proclamamos:
que Jesus quis ser homem como
nós, igual a nós em tudo, menos
no pecado. Em Jesus, portanto,
há duas naturezas: a divina e a
humana.

Fé e Cidadania
A polarização
mais triste é a que
se dá dentro da Igreja
PEDRO RIBEIRO
Polarização, radicalismo ideológico, extremismo de
parte a parte. Quem acompanha com atenção o debate
público dos últimos anos não ouve falar de outra coisa. Trata-se de um fenômeno brasileiro, mas também
internacional – uma marca típica do nosso tempo.
Poucos notam, contudo, como a “guerra cultural” já ultrapassou de longe as esferas eleitorais e partidárias e o
quanto ela vem penetrando no seio da própria Igreja.
Uma das raras vozes que se levantam e “põem o
dedo na ferida” é a do Cardeal Raniero Cantalamessa,
OFMCap. “A fraternidade católica está dilacerada!”,
afirmou o pregador da Casa Pontifícia em 2021, no seu
costumeiro sermão da Sexta-feira Santa. “Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? Não é
o dogma, não são os sacramentos e os ministérios. É
a opção política, quando ela se sobrepõe à opção religiosa e eclesial e desposa uma ideologia, esquecendo
completamente o sentido e o dever da obediência na
Igreja. É este, em certas partes do mundo, o verdadeiro
fator de divisão, ainda que tácito.”
No caso de nosso País, especificamente, o que percebemos, entre aqueles que se declaram cristãos católicos, é uma polarização forte entre dois grupos.
De um lado, a direita conservadora, muito inspirada, para não dizer moldada, na direita dos Estados
Unidos, assume de maneira bastante feroz as chamadas
pautas cristãs de valores, ou de costumes, como a oposição à legalização do aborto, a defesa da família natural e crítica às teorias de gênero. Muito contaminados,
porém, pelo liberalismo econômico, os conservadores
tendem a ignorar fortemente toda a chamada questão
social, como o combate à pobreza, a redução das desigualdades e a preservação do meio ambiente.
De outro lado, a esquerda progressista, que é intimamente ligada aos chamados movimentos identitários ou de minorias, enfatiza claramente a importância
da questão social e da presença do Estado na economia,
bem como denuncia, com muito acerto, as contradições que há entre os valores da fé cristã e a sociedade de
consumo que temos hoje. Infelizmente, porém, quando
se trata de questões morais de primeira ordem, como a
defesa integral da vida e da família, não poucas vezes
os cristãos de esquerda traem ou relativizam os ensinamentos da Igreja a respeito desse tema.
No fim das contas, o que falta a ambos os lados
dessa triste disputa ideológica é uma verdadeira e completa fidelidade a Nosso Senhor. Via de regra, tanto
conservadores quanto progressistas fazem uma apropriação parcial da Doutrina Social da Igreja (DSI), retirando dela apenas o que lhes convém. Porém, é preciso
trilhar outro caminho. O que é necessário é defender a
DSI por inteiro – tanto nas questões de valores quanto
nas questões materiais, tanto naquilo que diz respeito
a princípios éticos quanto naquilo que diz respeito às
oportunidades socioeconômicas.
Como ensinou o Papa Francisco na Gaudete et exsultate: “A defesa do inocente nascituro deve ser clara,
firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a
dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige-o
o amor por toda a pessoa, independentemente do seu
desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos
pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no
abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, e em todas as
formas de descarte”.
Pedro Ribeiro é professor de Filosofia e presidente
da Comunhão Popular, um jovem movimento político de
inspiração cristã. E-mail: pedrohsribeiro@yahoo.com.br
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BELÉM
Dom Cícero: ‘A pastoral tem como finalidade evangelizar’
FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No sábado, 11, Dom Cícero Alves de
França se reuniu com representantes dos
dez setores pastorais, além de agentes
das muitas pastorais e movimentos da
Região Episcopal Belém.
“É um espaço de reflexão pastoral e
de construir a unidade e a sinodalidade”, afirmou o Padre Marcelo Maróstica
Quadro, Coordenador Regional de Pastoral, ao apresentar o Conselho Regional
de Pastoral ao Prelado, que tomou conhecimento, também, do histórico das
pastorais e movimentos.
“A pastoral tem como finalidade
evangelizar”, afirmou o Bispo Auxiliar

Fernando Arthur

da Arquidiocese na Região Belém, destacando que a pastoral é o encontro da
Igreja com o mundo. “Não somos protagonistas da pastoral, pois seu protagonista é Cristo, é o Espírito.”
Num segundo momento, Dom Cícero afirmou que a pastoral deve ser uma
atitude eclesial e também profecia, ou
seja, anunciar Deus e denunciar onde
Ele não está, uma tarefa que diz respeito
a todos.
Em seguida, foi aberta uma roda de
conversa sobre as realidades pastorais
e sociais da Região, com destaque para
a pobreza e a fome, temas que levaram
Dom Cícero a exortar os presentes a agirem em nome de Cristo para transformar essa realidade.
Pascom paroquial

[IPIRANGA] A Paróquia Santa Paulina, Setor Anchieta, acolheu Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ, para presidir a missa, no domingo, 12, durante a qual 17 jovens receberam o
sacramento da Crisma. Concelebrou o Padre Israel Mendes Pereira, Pároco.
(por Pascom paroquial)
Fábio Nascimento Silva

Comunicação do Santuário São Judas

Daniela Barros

[IPIRANGA] No sábado, 11, pelas
mãos de Dom Ângelo Ademir Mezzari,
RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na
Região Ipiranga, 31 adolescentes receberam o sacramento da Crisma no Santuário
São Judas Tadeu. A missa foi concelebrada
pelos Padres Eli Lobato dos Santos, SCJ,
Superior Provincial da Província Brasil-São
Paulo dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus; Erick Max Humberto, SCJ; Reginaldo José de Souza, SCJ; e Guilherme César
Silva Rocha, SCJ, Vigários Paroquiais.
(por Priscila Thomé Nuzzi)

[BRASILÂNDIA] Dom Carlos Silva, OFMCap, acompanhou no sábado, 11, na Paróquia
São Luís Gonzaga, Setor Pereira Barreto, o encontro regional de formação para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, sob a assessoria do Padre Álvaro Gonçalves,
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
(por Taíse Cortês e Fábio Nascimento Silva)

[SÉ] Na Catedral da Sé, no sábado, 11,
houve um encontro para preparar a celebração da Solenidade de Corpus Christi da
Arquidiocese, que acontecerá no dia 16,
às 10h, na Praça da Sé, presidida por Dom
Odilo Scherer, Arcebispo Metropolitano.
Na ocasião, são chamados para colaborar,
a cada ano, 30 ministros extraordinários
da Sagrada Comunhão de cada região
episcopal.
(por Ruy Halasz)

Pascom paroquial

[SÉ] No domingo, 12, na Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Setor Jardins, no lugar da tradicional festa junina
aconteceu a “Macarronada do Padre”, cuja
preparação, desde a massa, num total de
50kg, contou com a ajuda do Padre Roberto Aparecido de Lima, CSsR. Os recursos
arrecadados com o evento serão destinados a ações assistenciais da Paróquia, que
em 2022 completa seu jubileu de 70 anos.
(por Rogério Nakamoto)

[IPIRANGA] A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Arapuá, Setor Anchieta, inaugurou, no sábado, 11, com missa presidida pelo Padre João Paulo Rizek, assistido pelo Diácono Feliciano Bonitatibus Neto, mais uma capela, sob o patrocínio de
Nossa Senhora das Graças, com o objetivo de suprir as necessidades pastorais no
território paroquial.
(por Padre João Paulo Rizek)

[LAPA] A Pastoral Familiar regional promoverá no sábado, 18, às 15h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Rua João
Millam, 288, no Jardim Ester), Setor Rio
Pequeno, a palestra com o tema “Suicídio”,
ministrada pelo Padre Lício Vale, membro
da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Mais informações pelo
telefone paroquial: (11) 2362-2410.
(por Benigno Naveira)

[SÉ] Na noite da segunda 13, Dom Rogério Augusto das Neves presidiu missa na
Paróquia Santo Antônio, na Barra Funda,
Setor Bom Retiro, por ocasião da festa do
padroeiro. Concelebrou o Padre José Donizeti Coelho, Pároco. Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé
exortou os fiéis à busca da santidade, destacando não ser difícil obtê-la. Dar amor
ao próximo e estar nos momentos mais difíceis de alguém já é um ato de santidade.
(por Jéssica Tapia)

[IPIRANGA] A comunidade do Santuário São Judas Tadeu comemorou, no dia 9,
o jubileu de ouro de vida religiosa do Padre Cláudio Weber, SCJ, Vigário Paroquial,
que presidiu a missa. Concelebraram
cerca de 20 religiosos dehonianos, entre
os quais os Padres Daniel Aparecido de
Campos, SCJ, Reitor do Santuário; e Eli Lobato dos Santos, SCJ, Superior Provincial
da Província Brasil-São Paulo da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus, além dos seguintes Padres diocesanos: Ricardo Pinto, Pároco da Paróquia São
João Batista; William Day Tombini, Pároco
da Paróquia Santa Teresinha do Menino
Jesus, ambas do Setor Imigrantes; Sidinei
Lang, colaborador no Santuário Nossa
Senhora Aparecida do Ipiranga; e Uilson
dos Santos, Vigário-geral Adjunto para a
Região Ipiranga.
(por Renata Souza)
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SÉ
Padres do Setor Catedral se reúnem
com o prefeito Ricardo Nunes
Paulo Guereta

PADRE LUIZ CLÁUDIO
DE ALMEIDA BRAGA

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No dia 8, um grupo de 11 sacerdotes
e frades responsáveis pelas paróquias e
igrejas históricas do centro de São Paulo,
que compõem o Setor Catedral, foi recebido pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo
subprefeito da Sé, Coronel Marcelo Salles, na sede da Prefeitura, com o intuito
de discutir assuntos referentes a situações
que ocorrem no entorno dos templos e
que preocupam a todos: segurança, moradias irregulares, população que vive em

situação de vulnerabilidade nas ruas e
tombamento histórico das igrejas.
O prefeito acolheu as reivindicações,
prometendo estar mais unido às igrejas
locais, além de ter apresentado dados da
Prefeitura em relação aos temas mencionados e divulgado um projeto inédito para a cidade, visando a melhorar
as condições de vida daqueles que hoje
ocupam as ruas.
Na questão da segurança pública, o
subprefeito garantiu um efetivo maior de
policiais militares e guardas municipais,
a fim de oferecer mais tranquilidade pelas ruas do centro.
Richard Araújo

[SANTANA] O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, presidiu missa
solene, no domingo, 12, na Paróquia Santo Antônio, no bairro do Limão, Setor Casa Verde, em honra ao padroeiro. Concelebrou o Padre Marcos Luis Erustes Polonio, Pároco.
Ao final da missa, foi abençoado e distribuído o pão de Santo Antônio e o tradicional
bolo do padroeiro.
(por Hilton Felix)
Flávio Romei

[BELÉM] Na tarde do sábado, 11, Dom Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém, presidiu missa na Paróquia São José, no Belém, durante a qual
conferiu o sacramento da Confirmação a 13 jovens. Concelebrou o Padre Marcelo Maróstica Quadro, Pároco. “O Espírito de Deus é a força de Deus”, afirmou Dom Cícero, ao
destacar a ação do Espírito Santo na vida do cristão. “Vocês, hoje, serão confirmados, para
assim, com Jesus, proclamarem ao mundo que Deus existe, que Deus está conosco, que
o nosso Deus não é um Deus asséptico, não é um Deus distante e ausente, e que a vida é
muito mais do que podemos imaginar”, ressaltou aos crismandos.
(por Fernando Arthur)
Robson Francisco

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, presidiu missa na Paróquia São João Clímaco, Setor Anchieta, durante a
qual conferiu o sacramento da Crisma a 52 jovens e adultos, no domingo, 12. Concelebrou o Padre Antonio de Lisboa Lustosa Lopes, Pároco.
(por Laíze Teixeira)
Maria Leonice Mariannini

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan presidiu missa, no sábado, 11, na Paróquia
Nossa Senhora de Loreto, Setor Medeiros,
durante a qual conferiu o sacramento da
Confirmação a 20 adultos. Concelebrou o
Padre Álvaro de Oliveira, OSJ, com a assistência dos Diáconos Edson Breda e Mário
José Rodrigues.
(por Robson Francisco)
[LAPA] A Comunidade Nossa Senhora
Aparecida e São Joaquim, no Jardim Humaitá, pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Setor Leopoldina, preparou e distribuiu marmitas às pessoas em
situação de rua no domingo, 12.
(por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] Na sexta-feira, 10, a Pastoral Familiar, em parceria com a Pastoral Vocacional, realizou a adoração ao Santíssimo Sacramento na Paróquia Santa Cândida, Setor
Ipiranga, em preparação ao X Encontro Mundial das Famílias, que acontecerá de 22 a 26
de junho. Participaram Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Ipiranga, os Padres Anderson Marçal e João Gualberto Ribeiro da Silva, respectivamente Pároco e Vigário Paroquial, e o Frei José Maria Mohomed Júnior, Coordenador Regional de Pastoral e Animador da Pastoral Familiar, que conduziu o momento de adoração.

[IPIRANGA] No domingo, 12, a comunidade da futura Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Chácara Klabin,
participou da missa presidida pelo Frei
José Maria Mohomed Júnior, Coordenador Regional de Pastoral, na Paróquia
Nossa Senhora da Esperança, Setor Vila
Mariana, também com a participação
de paroquianos.

(por Maria Leonice Mariannini)

(por Pascom Região Ipiranga)

Denilson Araújo

[SANTANA] Na sexta-feira, 10, Dom
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu a
missa em preparação à festa do padroeiro, na Capela Santo Antônio, pertencente
a Paróquia São José Operário, na Vila Galvão, Setor Jaçanã. Concelebrou o Padre
Wagner Aparecido Scarponi, Pároco.
(por Denilson Araújo)

[BRASILÂNDIA] Nos dias 4 e 5, ocorreu a retomada da Iniciação à Vida Cristã
na Paróquia São Francisco de Assis, Setor
Dom Paulo Evaristo, com a acolhida tanto das crianças da Catequese de primeira
Eucaristia quanto dos jovens da Crisma.
A atividade contou com a presença do
Padre Genésio de Morais, Pároco, e de
catequistas.
(por Marcos Rubens Ferreira)

[LAPA] No domingo, 12, na Paróquia
Santíssima Trindade, na Vila São Domingos, Setor Rio Pequeno, a comunidade
paroquial participou da celebração eucarística da Solenidade da Santíssima Trindade, presidida pelo Padre Marcos Roberto
Pires, Pároco.
(por Benigno Naveira)
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Pedro Silva

LAPA
Dom José Benedito Cardoso
se encontra com os jovens
Lucimar Rodrigues dos Santos

[BRASILÂNDIA] No domingo, 12, aconteceu a celebração em honra à Trindade Santa,
na Paróquia Santíssima Trindade, Setor Perus, presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia.
(por Pedro Silva)
Priscila Mariano

[BRASILÂNDIA] No sábado, 11, foi realizada, na Paróquia São Francisco de Assis, a
reunião mensal das sete paróquias que compõem o Setor Dom Paulo Evaristo. Na pauta,
foram apresentados o andamento dos trabalhos do sínodo arquidiocesano; a avaliação
da missa mariana do Setor; o envio dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão
e da Palavra; e a preparação da missa de Corpus Christi.
(por Marcos Rubens Ferreira e Jackeline Gasparini)
Alexandre Leal

[SANTANA] No domingo, 12, na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Parque Novo Mundo, Setor Vila Maria, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu a missa em que 41 jovens receberam o sacramento da Crisma. Concelebrou o Frei Cássio Ramon Nascimento, OSA, Pároco.
(por Fernando Fernandes)
Pascom paroquial

BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Na Paróquia São João Bosco, Setor
Leopoldina, no sábado, 11, aconteceu o
encontro de Dom José Benedito Cardoso com os jovens do Setor Juventude da
Região Episcopal Lapa.
Com a participação de 233 jovens, a
atividade foi aberta com a oração inicial
feita pelo próprio Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa. Em seguida,
ele conduziu uma reflexão sobre o tema
do encontro, “Escuta com Amor”.
Houve, ainda, diversas atividades
com os grupos de oração, ministérios
de música e artes, formações, dinâmicas,
convivência e reflexão de temas atuais,

como a vocação de seguir Jesus no dia a
dia e como a Igreja e o Papa Francisco
têm promovido esse tema, sendo alguns
dos exemplos a beatificação de jovens
como Carlo Acutis (1991-2006) e Imelda
Lambertini (1322-1333).
Santa Teresinha do Menino Jesus
também esteve presente não apenas nas
reflexões, como também por meio de
uma relíquia de primeiro grau, levada
pela Oficina Sons & Dons.
Ao fim do encontro, todos os participantes partilharam um momento de
espiritualidade, centralizado nos testemunhos de vida dos santos e no amor de
Deus pelos homens.
(Colaborou Lucimar Rodrigues dos Santos
e Lívio Geraldo de Souza)

IPIRANGA
Santuário São Judas Tadeu
promove seu 1º Congresso
Acadêmico Eucarístico
COMUNICAÇÃO SANTUÁRIO SÃO JUDAS

[BELÉM] Na noite do dia 8, na Paróquia Santa Adélia, aconteceu a missa em ação de
graças pelos nove anos de ordenação presbiteral do Padre Jonatas Mariotto, Pároco. Na
homilia, Padre Jonatas destacou a alegria da vocação sacerdotal e ressaltou a superação
das dificuldades por meio da alegria de estar com o povo de Deus. O Pároco também
afirmou que desde jovem sentia o chamado para servir a Deus, e que teve a certeza de
sua vocação em uma das edições da Jornada Mundial da Juventude. (por Nilton Gomes)
Pascom paroquial

[BRASILÂNDIA] No sábado, 11, o Setor Jaraguá promoveu, na Paróquia Cristo Libertador, com a presença dos padres e agentes de pastoral das paróquias que o compõem,
uma formação a respeito do dízimo, com o tema “Pastoral do Dízimo pós-pandemia:
o ‘novo normal’ do dízimo”, ministrada pelo casal Luiz Fernando Porto Pinto e Solange
Nascimento Pinto.
(por Daniele Aleixo)

A primeira edição do Congresso
Acadêmico Eucarístico do Santuário
São Judas Tadeu, no Jabaquara, ocorreu
entre os dias 6 e 9 e reuniu renomados
conferencistas e 140 participantes, presencialmente e on-line, entre padres e
agentes de pastoral.
A partir do lema inspirado por Santo
Tomás de Aquino – “No fundo, o feito da
Eucaristia é a transformação do homem
em Deus” –, o objetivo foi aprofundar e debater temas importantes da espiritualidade cristã católica relacionados à Eucaristia
e sua centralidade na Igreja, com abordagens bíblica, eclesial, ecumênica e moral.
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, apresentou uma das palestras, com o tema “Eucaristia e a Igreja”. Já
o Padre Marcial Maçaneiro, SCJ, Profes-

sor da PUC-PR e da Universidade Católica Portuguesa, falou sobre “Eucaristia e
Ecumenismo”.
Houve ainda uma apresentação sobre a “Eucaristia e a Sagrada Escritura”,
conduzida pelo Padre Cláudio Buss,
SCJ, Professor da Faculdade Dehoniana, e, por fim, sobre a “Eucaristia e a
Moral/Direito”, com palestras do Padre
Mário Marcelo, SCJ, Presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Moral e
Professor da Faculdade Dehoniana, e
do Padre Paulo Profilo, SDB, Professor
da Faculdade de Direito Canônico São
Paulo Apóstolo e Centro Universitário
Salesiano de São Paulo (Unisal), que
incluiu um debate mediado pelo Padre
Lucas Mello, SCJ, Professor da Faculdade Dehoniana.
Ao término do evento, foi anunciado que sua segunda edição está prevista
para acontecer em junho de 2023.
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A Igreja, corpo de Cristo, professa a fé
na presença real de Jesus na Eucaristia
Luciney Martins/O SÃO PAULO - mai.2018

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Na quinta-feira, 16, os católicos celebram a Solenidade do
Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, popularmente conhecida como Corpus
Christi. Nessa ocasião, a Igreja
Católica reafirma sua fé no sacramento da Eucaristia, fonte e
ápice da vida cristã, e testemunha publicamente sua convicção
da presença real de Jesus Cristo
nas espécies do pão e do vinho
consagrados na Santa Missa.
Após dois anos de maiores
restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o testemunho da fé eucarística volta a
tomar as ruas de São Paulo, nas
paróquias, comunidades e, especialmente, com a tradicional
missa campal na Praça da Sé,
seguida da procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas do
centro da cidade.
Este ano, a celebração arquidiocesana de Corpus Christi
tem como tema “Sínodo arquidiocesano: Com Cristo, caminhemos em comunhão”, ressaltando a retomada das atividades
do sínodo arquidiocesano de São
Paulo, em sua última etapa, a assembleia sinodal.

‘EPIFANIA DA IGREJA’

A dimensão eucarística da
comunhão está na origem do caminho sinodal vivido pela Igreja
em São Paulo. Tanto que foi na
solenidade de Corpus Christi de
15 de junho de 2017 que o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, fez o anúncio e a convocação de um sínodo
para a Arquidiocese, enfatizando
justamente a Eucaristia como
fonte e ápice da vida e da missão
da Igreja.
“Quando celebramos a missa, aparece bem clara a natureza
da Igreja como povo reunido em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convocado pela Palavra
de Deus e animado pelo Espírito
Santo. Em nenhuma outra circunstância a Igreja aparece melhor como a comunidade dos discípulos reunidos em torno do seu
Mestre e Senhor, que os chama e
instrui pela sua palavra, nutre-os
com o pão da vida, os conduz pelos caminhos da fé, esperança e
caridade, intercede com eles e por
eles diante do Pai celeste, conforta-os e os irmana pela caridade, e
os envia novamente em missão”,
afirmou Dom Odilo, na ocasião,
ressaltando que a Eucaristia é a
“epifania da Igreja”.

Cardeal Odilo Pedro Scherer conduz adoração ao Santíssimo Sacramento com fiéis após procissão de Corpus Christi em maio de 2018 em São Paulo

CORPO DE CRISTO

Tal afirmação tem fundamento na Tradição
apostólica da Igreja, reforçada no Concílio Vaticano
II, quando, na constituição dogmática Lumen gentium, afirma:

Ao participar realmente do corpo do Senhor, na fracção do pão eucarístico, somos
elevados à comunhão com Ele e entre nós;
“Porque há um só pão, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, visto participarmos todos do único pão» (1 Cor. 10,17). E
deste modo nos tornamos todos membros
desse corpo (cfr. 1 Cor. 12,27), sendo individualmente membros uns dos outros”.
FONTE E ÁPICE

Na encíclica Ecclesia de Eucharistia, São João
Paulo II recorda que a Eucaristia é o sacramento por
excelência do mistério pascal do qual nasce a Igreja.
“Isto é visível desde as primeiras imagens da Igreja
que nos dão os Atos dos Apóstolos: ‘Eram assíduos
ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção
do pão, e às orações’ (2, 42) ... Dois mil anos depois,
continuamos a realizar aquela imagem primordial
da Igreja”, enfatiza, completando:

A missão da Igreja está em continuidade com a de Cristo: ‘Assim como o Pai
Me enviou, também Eu vos envio a vós’(Jo
20, 21). Por isso, a Igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo
a sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão
do corpo e sangue de Cristo. Deste modo,
a Eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice de toda a evangelização, porque o seu fim é a comunhão dos
homens com Cristo e, n’Ele, com o Pai e
com o Espírito Santo.
O Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Sacramentum Caritatis, reforçou que a Eucaristia é constitutiva do ser e do agir da Igreja, lembrando que, a

antiguidade cristã designava com as mesmas palavras — Corpus Christi — o corpo
nascido da Virgem Maria, o corpo eucarístico e o corpo eclesial de Cristo.

É significativo o modo como a
Oração Eucarística II, ao invocar o
Paráclito, formula a prece pela unidade da Igreja: “... participando no
corpo e sangue de Cristo, sejamos
reunidos, pelo Espírito Santo, num só
corpo”. Esta passagem ajuda a compreender como a eficácia do sacramento eucarístico seja a unidade dos
fiéis na comunhão eclesial. Assim, a
Eucaristia aparece na raiz da Igreja
como mistério de comunhão.
No mesmo texto, o Pont íf ice
acrescenta:

De fato, “a unicidade e indivisibilidade do corpo eucarístico do Senhor implicam a unicidade do seu
corpo místico, que é a Igreja una e
indivisível. Do centro eucarístico surge a necessária abertura de cada comunidade celebrante, de cada Igreja
particular: ao deixar-se atrair pelos
braços abertos do Senhor, consegue-se a inserção no seu corpo, único e
indiviso”. Por este motivo, na celebração da Eucaristia, cada fiel encontra-se na sua Igreja, isto é, na Igreja de
Cristo. Nesta perspectiva eucarística,
adequadamente entendida, a comunhão eclesial revela-se realidade católica por sua natureza.
ADORAR E CAMINHAR JUNTOS

Na homilia da missa de Corpus Christi de 2021, o Papa Francisco convidou os
fiéis a, diante da grandeza do mistério
eucarístico, saírem “do pequeno quarto

do nosso eu e entrar no grande espaço do
deslumbramento e da adoração”:

E há muita falta disso! Falta-nos
isso em muitos passos que damos
para nos encontrar, reunir, pensar
em conjunto a pastoral... Mas se faltar isso, se faltar o deslumbramento
e a adoração, não há caminho que
nos leve ao Senhor. Nem haverá o
Sínodo; não haverá nada. Este é o
procedimento diante da Eucaristia,
disto precisamos: a adoração. A própria Igreja deve ser uma sala grande.
Não um círculo restrito e fechado,
mas uma comunidade com os braços
abertos, acolhedora para com todos.
Anos antes, na homilia da mesma solenidade em 2015, o Santo Padre afirmou:

Nós desagregamo-nos quando
não somos dóceis à Palavra do Senhor, quando não vivemos a fraternidade entre nós, quando competimos para ocupar os primeiros
lugares – os arrivistas – quando não
encontramos a coragem de dar testemunho da caridade, quando não somos capazes de oferecer esperança. É
assim que nos desagregamos. A Eucaristia impede que nos desagreguemos, porque é vínculo de comunhão,
cumprimento da Aliança e sinal vivo
do amor de Cristo, que se humilhou
e se aniquilou para que nós permanecêssemos unidos. Participando na
Eucaristia e alimentando-nos dela,
somos inseridos num caminho que
não admite divisões.

Para saber mais sobre a Eucaristia e a
origem da solenidade de Corpus Christi
acesse: https://tinyurl.com/2y6ydavx.
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A São Paulo de todos os povos
bem acolhe os imigrantes e refugiados?
Museu da Imigração do Estado de São Paulo

ESPECIALMENTE OS DE
ORIGEM LATINA E AFRICANA
ENCONTRAM DIFICULDADES
PARA A INSERÇÃO SOCIAL
E OPORTUNIDADES
DE EMPREGO. IGREJA
ATUA PARA PROMOVER
A INTEGRAÇÃO DOS
ESTRANGEIROS NA MAIOR
CIDADE DO BRASIL
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

A acolhida dos estrangeiros no Brasil é tema
de reflexões neste mês de junho, especialmente
em razão de duas datas: o Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, e o Dia do
Imigrante, 25.
Além disso, prossegue até domingo, 19, a 37ª
Semana do Migrante, organizada pelo Serviço
Pastoral dos Migrantes (SPM), este ano com o
tema “Migração e Saberes”. No texto-base da atual edição, é apontado que a sociedade brasileira
deve acolhê-los, ouvi-los e “compreender, a partir deles, os elementos que acentuam a injustiça e o que resulta desse processo de sobrevivência que nos permite abrir novas perspectivas
para entender por onde passa o enfrentamento
das desigualdades sociais que ainda persistem
em nosso País”.
Conforme explica o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), é
considerado refugiado aquele que deixa seu país
de origem para escapar de conflitos armados ou
perseguições por questões de raça, religião, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico. Já os imigrantes escolhem se deslocar, sem serem forçados para tal, na tentativa
de melhorar sua condição de vida.
Sejam imigrantes, sejam refugiados, a acolhida aos estrangeiros é uma obra de misericórdia
que a Igreja recomenda ao cristão. Na mensagem para o 108o Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado, a ser celebrado em 25 de setembro,
o Papa Francisco ressalta que o plano divino é
inclusivo, sendo o Reino de Deus também feito
por migrantes e refugiados, cuja contribuição,
ao longo da história, se mostrou “fundamental
para o crescimento socioeconômico das nossas
sociedades; e continua a sê-lo hoje. O seu trabalho, capacidade de sacrifício, juventude e entusiasmo enriquecem as comunidades que os
acolhem”.

EM NÚMEROS

1 ,3 milhão de imigrantes residem no Brasil, mais
que o dobro dos 600 mil do ano de 2010.
E
 ste aumento foi especialmente
impulsionado pela vinda de:
1 7,7 mil venezuelanos
1 5,3 mil haitianos
5 ,7 mil bolivianos
5 ,5 mil colombianos
Em
 2020, havia 57 mil refugiados no Brasil
Fontes: Relatório “2011-2020: Uma década de desafios para a imigração
e refúgio no Brasil”, produzido pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra); e Comitê Nacional para os Refugiados (Conare)

Hospedaria dos Imigrantes, no início do século XX, local da acolhida inicial aos estrangeiros que chegavam a São Paulo

MARCAS HISTÓRICAS

Na arquitetura, nas artes, na culinária, na língua
e nas atividades que movimentam a economia das
principais cidades do Brasil, é perceptível a contribuição dos imigrantes, que chegaram em maior
número ao País entre as décadas de 1890 e 1920.
Ao O SÃO PAULO, o historiador Henrique
Trindade, pesquisador do Museu da Imigração
do Estado de São Paulo, comentou que a principal
motivação para a vinda dos imigrantes europeus
naquele período foi de ordem econômica. “No
século XIX como um todo, houve uma série de
transformações na Europa que atingiram algumas
camadas da população, em especial a que estava
ligada às atividades no campo, como os camponeses e pequenos proprietários, arrendatários e pequenos comerciantes”, comentou, detalhando que
também a vinda dos japoneses, a partir de 1908,
teve essa motivação principal.

“As maiores quantidades foram de
italianos, que chegaram especialmente
no final do século XIX. Já o grande fluxo
de espanhóis e portugueses se deu
especialmente nos primeiros anos do
século XX; já os alemães e japoneses
chegaram especialmente na década de
1920”, explicou Trindade.
Ainda segundo o historiador, os governantes
do Brasil e os que detinham o capital financeiro
optaram por incentivar a imigração de uma mão
de obra europeia e branca por acreditarem que
isso traria maior civilidade ao País.
“Aqui em São Paulo, no final do século XIX, a
Hospedaria de Imigrantes tinha como principal
objetivo o encaminhamento de pessoas para o
interior do estado de São Paulo, para o trabalho
na lavoura cafeeira. Majoritariamente, vinham
imigrantes da região norte da Itália, como Veneto, Lombardia, Friuli, que se fixaram mais no
campo, no interior do estado. Depois, no início
do século XX, houve um aumento de chegadas

de imigrantes do sul da Itália, que acabaram trabalhando nas fábricas e no comércio da cidade.
Isso também vale para os espanhóis: enquanto os
vindos da Andaluzia se fixaram mais no campo,
os galegos ficaram na cidade. Os sírio-libaneses
se destacam pelo trabalho nas cidades como comerciantes. Já os japoneses acabam se direcionando mais para o campo”, detalhou.

CRESCIMENTO POPULACIONAL
NA CIDADE DE SÃO PAULO

1872 – 31 mil habitantes
1890 – 65 mil
1900 – 240 mil (nesta década se deu
massiva chegada de imigrantes)
1920 – 579 mil

TESTEMUNHOS DE FÉ

Os estrangeiros que permaneceram na capital paulista difundiram sua fé e piedade católica.
Um dos exemplos são as festas, hoje centenárias,
iniciadas pelos imigrantes italianos em honra
a Nossa Senhora de Casaluce, São Vito Mártir,
Nossa Senhora Achiropita e San Gennaro.
Também se instalaram na cidade algumas
congregações religiosas, como a das Irmãs de
Santa Catarina, de origem alemã, com atuação
na área da Saúde; e de Nossa Senhora de Sion,
de origem francesa, no ramo da Educação, ambas nos primeiros anos do século XX; e a Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos), fundada na Itália em 1887, por Dom
João Batista Scalabrini, então Bispo de Piacenza,
atento à realidade daqueles que migravam para
as Américas, e que iniciou trabalhos em São Paulo, ainda na década de 1890, com o Padre José
Marchetti e sua irmã, Madre Assunta Marchetti, com a construção de orfanatos para filhos de
imigrantes e de escravos abandonados.
Padre Alfredo José Gonçalves, Scalabriniano,
avalia que a fundação das congregações missionárias naquela época representou uma nova sensibilidade da Igreja para com a questão social: “Tais
institutos tinham um caráter marcadamente apostólico, voltado para determinadas situações e/ou

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

| 15 a 21 de junho de 2022 | Reportagem | 11

categorias que, de alguma forma, tinham sofrido
as consequências deletérias e turbulentas da Revolução Industrial. Entre tais situações/categorias estão os jovens, as viúvas e órfãos, as mulheres prostituídas, os operários, os migrantes, e assim por
diante. Não seria exagero afirmar que essas novas
congregações, com seus fundadores, são precursoras remotas do Concílio Vaticano II, enquanto se
abrem aos desafios do mundo moderno diante das
‘alegrias e esperanças, das tristezas e angústias dos
homens de hoje’ (Gaudium et spes, 1)”.

fissional. Entretanto, para a maioria dos estrangeiros que chega ao Brasil, as oportunidades de
emprego ainda são limitadas, especialmente em
razão do idioma e da dificuldade para regularizar a situação migratória, “condição fundamental
para alcançar trabalhos dignos. A esses elementos, é necessário transversalizar ainda as dificuldades impostas pelos papéis de gênero no acesso
às ofertas de trabalho e às dinâmicas raciais que
geram discriminação e marginalização”.

INSERÇÃO SOCIAL E TRABALHO

A Igreja em São Paulo tem realizado ações com
vistas à melhor acolhida de migrantes e refugiados
e para que alcancem autonomia financeira.

Embora os estrangeiros tenham tido papel
determinante para a identidade de São Paulo,
alguns episódios atuais mostram que sua dignidade não é plenamente respeitada. No dia 8, por
exemplo, uma mulher paraguaia, de 47 anos, que
revende roupas, foi xingada e agredida no centro
da capital, após ter sido acusada de furto em uma
loja. Em sua testa, escreveram à caneta a palavra “ladra”, e alguns dos insultos a ela proferidos
foram “volte para seu país” e “você não tem nenhum direito aqui no Brasil”.
O antropólogo Thiago Haruo, pesquisador do
Museu da Imigração, comentou à reportagem que
desde o fim dos anos 1980 tem se verificado a intensificação da imigração de pessoas nascidas em
países africanos e sul e centro-americanos, mas que
estes não são tão bem recebidos onde chegam, por
serem vistos mais como um problema social do
que como uma mão de obra oportuna.

Haruo explicou, ainda, que três
tendências mundiais estão interrelacionadas: a suposta “ilegalidade
documental” desse imigrante, que faz
com que os Estados dificultem cada vez
mais o acesso à documentação que
legalize sua situação; a securitização
e maior controle das fronteiras,
principalmente em países do Hemisfério
Norte, principal destino migratório “de
pessoas vindas das antigas colônias, mas
também de países pobres”; e o maior
registro de casos de racismo e xenofobia.
O antropólogo observou, ainda, que, para os
imigrantes com níveis mais altos de escolaridade
e especialização, “a dificuldade financeira e o processo de revalidação de diploma aparecem muitas
vezes como fatores desestabilizadores da busca
por empregos em áreas correlacionadas”, mas que
os governos, em parceria com organizações da
sociedade, buscam viabilizar sua recolocação pro-

APOIO DA IGREJA

A Caritas Arquidiocesana de
São Paulo (CASP), por exemplo, mantém
o Serviço de Acolhida e Orientação
para Refugiados, em convênio com
o Acnur. Apenas em 2021 foram
realizados 6,5 mil atendimentos.
Quatro são os eixos de ação na CASP com os
refugiados: assistência social (com encaminhamento para abrigos, concessão de uma pequena
ajuda financeira, se necessário, ou entrega de itens
para necessidades básicas); integração local (por
meio de cursos profissionalizantes e de língua
portuguesa e auxílio na emissão de documentos);
proteção, apoio e orientação jurídica para a regularização migratória; e atenção à saúde mental.
Também a Missão Paz, mantida pelos Scalabrinianos, atende anualmente pessoas de mais de 70
nacionalidades, com trabalhos de acolhida na Casa
do Migrante, ações no Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes (com serviços de assistência documental e jurídica, inserção laboral, capacitação,
saúde e serviço social) e no Centro de Estudos Migratórios, além de missas e sacramentos na Igreja
Nossa Senhora da Paz, no Glicério.

Nos últimos dez anos, a Missão
Paz atendeu quase 100 mil pessoas,
de 132 países.
Padre Paolo Parise, Coordenador da Missão
Paz, contou que durante a pandemia o número
de mulheres que procuram os serviços da Missão Paz se tornou superior ao de homens. Os haitianos são os que mais buscam ajudas materiais,
como cestas básicas. Já na Casa do Migrante, tem
sido crescente a acolhida a afegãos, especialmente pelo fato de o Brasil lhes oferecer o visto de
entrada.
Luciney Martins/O SÃO PAULO - abr.2014

Imigrantes e refugiados à espera pelos serviços ofertados gratuitamente na sede da Missão Paz, no bairro do Glicério

Uma das frentes da Missão Paz é intermediar o contato com empresas para a contração
de imigrantes e refugiados. “A maioria dos que
chegam do Afeganistão, por exemplo, é altamente qualificada, têm formação superior. Os
casos mais recentes foram de uma anestesista,
um arquiteto, duas dentistas, um engenheiro,
professores de inglês. São pessoas qualificadas,
para as quais são mais frequentes as oportunidades”, comentou.
Para os que não têm qualificação, a Missão
Paz oferece cursos de língua portuguesa e profissionalizantes, como o de culinária.

CAMINHOS PARA UMA ACOLHIDA AFETIVA

Para Thiago Haruo, não se pode falar em
acolhida efetiva aos imigrantes sem que lhes seja
assegurado o direito “às devidas políticas de regularização, de saúde, de educação e de moradia, que respondam à realidade socioeconômica
dessa população”, destacou. “Apesar de apresentar diversas questões e limitações, a memória da
Hospedaria de Imigrantes [fechada em 1978]
continua sendo uma importante referência para
divisarmos o que foi e o que pode ser uma política migratória no Brasil”, concluiu.
Padre Paolo aponta que, no geral, os imigrantes dizem ser bem acolhidos em São Paulo.
Entretanto, os de origem africana e os haitianos
relatam com frequência serem vítimas de situações de preconceito racial. Também há menções
a episódios de islamofobia. “Os afegãos recorrentemente falam que ‘algumas pessoas acham
que somos do Talibã, que nós somos terroristas’,
olham a pertença religiosa como uma ameaça ao
mundo cristão”, comentou o Padre Paolo.
“Há ainda um preconceito mais amplo dos que
falam que os imigrantes chegam ao Brasil para
aumentar os problemas que aqui já ocorrem. Eles
relatam ter ouvido ‘existe pouco emprego no Brasil
e vocês vêm roubar nossos empregos’”, recordou.

“Digo, porém, que em todos os lugares
onde as empresas acolhem migrantes e
refugiados, a economia cresce a curto e
médio prazo, pois eles trazem novidades
que ajudam o país a se renovar.
Entretanto, acima de tudo, eles são
seres humanos e nós, do ponto de vista
cristão, enxergamos naquele que chega
a presença do próprio Cristo, temos,
assim, uma razão a mais para acolhê-los”, garante Padre Paolo.
Padre Alfredo José Gonçalves considera
que os imigrantes são profetas e protagonistas.
“Como profetas, ao mesmo tempo em que denunciam suas condições precárias nos países de
origem, anunciam a necessidade de mudanças
urgentes, seja nos países de destino, seja nas relações sociais, políticas e econômicas internacionais. Como protagonistas, na exata medida em
que se põem a caminho, fazem marchar a própria história da humanidade.”
Nesse contexto, o Sacerdote lembrou que a
Igreja tem a dupla missão de lhes dar vez e voz,
bem como ceder espaços físicos e virtuais para
que possam se organizar, resgatar seus valores e
expressões culturais.

“Cada pessoa, cultura, povo, por si só, já
é portadora de sementes do Verbo ou da
Boa-Nova de Jesus Cristo. Basta preparar
o terreno para que possa se desenvolver
e dar frutos”, concluiu Padre Alfredo.
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Dioceses são chamadas a realizar ações
durante o Encontro Mundial das Famílias
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

“Amor em família: vocação e caminho
de santidade” é o tema que norteará as atividades do X Encontro Mundial das Famílias (leia mais nas páginas 17 e 18), que será
realizado em Roma entre os dias 22 e 26 e,
também, nas dioceses de todo o mundo,
com o chamado à participação dos leigos,
agentes de pastoral, religiosos e padres.
A Comissão Episcopal Pastoral para a
Vida e a Família da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) elaborou
um subsídio para atividades e celebrações diocesanas durante o X Encontro
Mundial das Famílias. No dia 22, data
da abertura, haverá a celebração de uma
missa às 18h no Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida, marcando o
começo das atividades no Brasil. O convite é que cada diocese também o faça.
Nos dias seguintes do evento mundial, nos quais haverá o Congresso
Teológico-Pastoral, em Roma, a Comissão Episcopal sugere que em âmbito
diocesano ocorram lives, que favoreçam

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

Em SP, Irmãs de Santa
Marcelina desenvolvem ações
para o bem-estar integral
https://cutt.ly/EJ7OCgo
Dom Odilo: ‘Para nós
católicos, deve ficar claro que
na política não se deve ver os
adversários como inimigos’
https://cutt.ly/UJ7Pyfm
Papa: as ameaças recíprocas
dos poderosos abafam o grito
de paz da humanidade
https://cutt.ly/XJ7PIlH
VII Simpósio Internacional
sobre Migração e Religião
aborda a perspectiva da
ecologia integral
https://cutt.ly/bJ7PVJZ
Abertas as inscrições para
o 3º módulo do curso sobre
o Acordo Brasil-Santa Sé
https://cutt.ly/qJ7Vw6z
Capital amplia testagem de
COVID-19 para contatantes
de pacientes infectados
https://cutt.ly/FJ7OPop

a reflexão sobre temas como “vocação”,
“amor familiar” e “vida e santidade”. A
motivação é que as celebrações contem
com o momento de abertura e de conclusão, bem como a adoração eucarística
e a Santa Missa; e que haja, também, palestras, testemunhos, momentos de partilha e encontros em família.
No dia 26 de junho, os fiéis serão incentivados a assistir à missa de conclusão do
Encontro, com o Papa Francisco, que terá
a transmissão pelo canal da Pastoral Familiar no YouTube e nas emissoras de tevê de
inspiração católica. A celebração marcará
o envio das famílias e o encerramento do
Ano Família Amoris Laetitia. A proposta
é que em âmbito diocesano também sejam realizadas celebrações conclusivas.
Em preparação para o X Encontro Mundial das Famílias, a Pastoral

Familiar da Arquidiocese de São Paulo tem publicado semanalmente catequeses em vídeo em suas redes sociais
(@pastoralfamiliar.sp1). Além disso, no
dia 22, a Pastoral e o Encontro de Casais com Cristo (ECC) organizarão uma
missa, às 19h30, no Santuário São Judas
Tadeu (Avenida Jabaquara, 2.682). No
mesmo dia, às 20h, o Cardeal Scherer
presidirá missa na Paróquia Nossa Senhora da Candelária, no bairro da Vila
Maria, Região Episcopal Santana.
Uma delegação brasileira estará em
Roma para o evento, sendo composta
por 33 pessoas, entre as quais o Padre
Crispim Guimarães, Assessor da Comissão Vida e Família e Secretário da
Comissão Nacional da Pastoral Familiar
(CNPF); uma pessoa separada, três bispos – Dom Bruno Elizeu Versari, Dom

Armando Martín Gutierrez e Dom João
Aparecido Bergamasco; e 14 casais.
“Vamos estar em Roma e vamos levar
todos junto com a gente, torcendo para que
aqui possa se viver essa sinodalidade, essa
unidade do X Encontro Mundial das Famílias”, comentam Luiz e Káthia Stolf, casal
coordenador nacional da Pastoral Familiar.
Dois casais do Brasil vão participar
dos painéis temáticos do X Encontro
Mundial das Famílias. O casal Fabíola
Goulart e Gustavo Huguenin, da Arquidiocese de Florianópolis (SC), vai apresentar uma reflexão sobre “Redes sociais:
um ‘ambiente’ para os nossos filhos?”. Já
o casal André e Karina Parreira, da Diocese de São João Del Rei (MG), falará
sobre “O amor em família na provação”.
Fontes: CNBB e Pastoral Familiar
da Arquidiocese de São Paulo

Mais de 33 milhões de pessoas
passam fome diariamente no Brasil
Divulgado no dia 8 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede
PENSSAN), com execução do Instituto
Vox Populi, o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto
da Pandemia da COVID-19 no Brasil
revela que 33,1 milhões de pessoas não
têm o que comer diariamente no País. O
número supera em 14 milhões a quantidade dos que passavam fome conforme o
levantamento realizado no ano anterior.
Outro indicativo dos dados coletados
entre novembro de 2021 e abril de 2022 é
que 58,7% da população do Brasil convive
com algum grau de insegurança alimentar: leve, moderado ou grave (fome).
Atualmente, apenas quatro em cada dez
domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação – ou seja, estão em condição de segurança alimentar. Os outros
seis lares se dividem numa escala, que vai
dos que permanecem preocupados com a
possibilidade de não ter alimentos no futuro até os que já passam fome. De acordo
com o 2º Inquérito, em números absolutos, são 125,2 milhões de brasileiros que
passaram por algum grau de insegurança
alimentar. É um aumento de 7,2% desde
2020, e de 60% em comparação a 2018.
Os maiores percentuais de insegurança alimentar foram registrados nas

Leonardo de Franca/Brasil de Fato

regiões Norte, 71,6% das famílias entrevistadas, e Nordeste, 68%, regiões em que
os percentuais de famílias que não têm o
que comer diariamente também são os
maiores do Brasil, 25,7% e 21%, respectivamente, acima da média nacional de
15% da população.
Outro recorte da pesquisa é que em
65% dos lares comandados por pessoas
pretas ou pardas há restrição de alimentos em algum nível. Em pouco mais de
um ano, a fome dobrou nas famílias com
crianças menores de 10 anos – de 9,4%
em 2020 para 18,1% em 2022. Na presen-

ça de três ou mais pessoas com até 18 anos
de idade no grupo familiar, a fome atingiu
25,7% dos lares. Já nos domicílios apenas
com moradores adultos, a segurança alimentar chegou a 47,4%, número maior
do que a média nacional. A fome é maior
nos domicílios em que a pessoa responsável está desempregada (36,1%), trabalha
na agricultura familiar (22,4%) ou tem
emprego informal (21,1%). Já a segurança
alimentar é maior nos lares onde o chefe
da família trabalha com carteira assinada,
chegando a 53,8% dos domicílios. (DG)
Fonte: Rede PENSSAN

Festival Halleluya volta a ocorrer em SP após 2 anos
A Comunidade Católica Shalom realiza no domingo, 19, no Largo da Batata,
em Pinheiros, o Festival Halleluya, após
dois anos sem acontecer devido à pandemia de COVID-19.
A abertura, às 10h, será com missa presidida pelo Cardeal Odilo Pedro
Scherer, Arcebispo Metropolitano.

A programação do festival contará
com shows de artistas católicos, além
de adoração ao Santíssimo e o Espaço
da Misericórdia, onde haverá missionários preparados para realizar aconselhamento e padres disponíveis para o
sacramento da Confissão.
Durante o evento será realizada a

arrecadação de alimentos. Na edição
de 2019, participaram cerca de 12 mil
pessoas e houve a arrecadação de mais
de mil agasalhos e 1 tonelada e meia de
alimentos.
Saiba mais informações sobre o Festival pelo Instagram (@halleluyasaopaulo)
(DG)

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

| 15 a 21 de junho de 2022 | Reportagem | 13

Festa junina: uma tradição que
aproxima as pessoas e fomenta a fé
Reprodução

ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O mês de junho é marcado pelos festejos juninos, tradicionais principalmente
no Nordeste brasileiro, mas que se espalharam e conquistaram o Brasil. A festa
é marcada por comidas e bebidas típicas,
fogueiras e uma forte piedade popular a
Santo Antônio, São João e São Pedro.

AS ORIGENS

Padre Felipe Cosme Damião Sobrinho, professor de História da Igreja da
Faculdade de teologia da PUC-SP, explica
que as festas juninas tiveram sua origem
pagã, no Hemisfério Norte, com os povos
prestando homenagens a vários deuses
aos quais eram atribuídas as funções de
garantir fertilidade, expulsão de pragas e
boas colheitas. Tais ritos aconteciam no
solstício – passagem do período extenso
do inverno para o verão –, que acontece
em junho naquele hemisfério.
Entre os rituais estavam presentes o
acendimento de fogueiras, a soltura de
balões e as danças. Com a expansão do
Cristianismo, os festejos juninos foram ganhando novo significado e nova roupagem,
e, inclusive, a transição diluiu o culto aos
deuses pagãos pela veneração aos santos.
O Sacerdote detalhou que a origem das
festas juninas está relacionada, também,
ao sexto mês do ano, e ainda, “joaninas”,
uma menção à celebração da natividade
de São João Batista, o Precursor, no dia 24;
Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, no dia 13; e à solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, dia 29.

SÍMBOLOS

As tradições religiosas ajudaram o
povo a desenvolver a chamada piedade
popular, também traduzidas em manifestações culturais como a fogueira, as
comidas típicas e as danças. “A fogueira
na perspectiva cristã representa a luz que
é Jesus, anunciada por São João Batista. A
fogueira foi um sinal de Santa Isabel, mãe
de João Batista, para Maria, Mãe de Jesus.
As comidas típicas são tradições regionais
advindas da formação cultural do povo
brasileiro, a partir dos povos originários
que são os indígenas, depois o povo negro, que chega pela escravidão e o povo
branco, como colonizador. As danças das
quadrilhas são de influência francesa”, explicou Padre Felipe.
A quadrilha é precisamente da região
da Normandia e se espalhou pelos salões
da Europa. Quando a Família Real Portuguesa se mudou para o Brasil, fugindo dos
ataques de Napoleão Bonaparte, trouxe
a quadrilha para os salões dos nobres. A
senzala via e ouvia o ritmo e o trouxe para
festança no terreiro.
A quadrilha geralmente é dançada
ao ritmo do xote, do xaxado e do baião.
Calças rasgadas, camisas de cores fortes e
xadrezes, sardas acentuadas no rosto, dentes pintados para representar que estão
estragados, chapéu de palha, tranças estão

entre os adereços da quadrilha e das festas
juninas. No Brasil, a festividade é celebrada desde o século XVII.

SANTOS JUNINOS

Três santos da Igreja Católica são especialmente recordados nesta época: Santo
Antônio, São João Batista e São Pedro.
Santo Antônio, Fernando de Bulhões
(1195-1231), é conhecido na devoção popular como o Santo casamenteiro, o Santo
do pão dos pobres, das coisas perdidas e o
intercessor dos pobres e humildes. Nascido em Portugal, Santo Antônio de Pádua
(ou de Lisboa) foi missionário, doutor da
Igreja e autor de inúmeros sermões. De
família nobre e rica, deixou toda a opulência e viveu em total pobreza. Inicialmente,
foi religioso em uma ordem agostiniana e,
posteriormente, tornou-se frade franciscano. Sua memória litúrgica é celebrada
em 13 de junho.
São João Batista, foi o precursor de Jesus. O Evangelho de Lucas 1,39-43 narra
sua alegria com a chegada do Messias. João
batizou Jesus no Rio Jordão, proclamando-o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo (cf. Jo 1,29). É considerado o
protetor dos casados e enfermos, protetor
contra dor de cabeça e de garganta.
Sua festa litúrgica é celebrada em 24
de junho, data que marca seu nascimento,
inclusive a nomenclatura festa junina faz
alusão a este santo.
São Pedro, o primeiro a ser chamado
por Jesus, com seu irmão André (cf. Lc
6,14), foi o pioneiro a professar a fé em
Cristo e a testemunhou, edificando a
Igreja. Ele é considerado o patrono dos
pescadores. A festa litúrgica é celebrada
em 29 de junho, data em que se recorda
também o dia do Papa. No mesmo dia se
recorda a solenidade de São Paulo Apóstolo, considerado o apóstolo incansável
do Evangelho e testemunha da misericórdia de Deus.

Um ‘arraiá’ mais caro
Com a inflação em alta, nem mesmo os itens da tradicional festa junina escaparam do aumento de preço.
De acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor da Fundação Getulio
Vargas (FGV), os pratos típicos juninos subiram em média 13,12% nos
últimos 12 meses. O milho de pipoca, por exemplo, ficou 21% mais caro.
Antes era adquirido a R$ 2,49, hoje é
encontrado por até R$ 7,49.
O levantamento aponta que pelo
menos 12 alimentos dos mais usados para os quitutes da festa subiram
10,08% acima da inflação média.
A batata-doce ficou 16,03% mais
cara, e o fubá, 15,63%. A disparada
dos preços do açúcar e da maçã vai inflacionar a tradicional maçã do amor.
Se antes era possível comprar um saco
de milho por R$ 35, agora o gasto é de
aproximadamente R$ 70.
Não obstante a alta dos preços,
com a retomada do público às festas, a
procura por produtos juninos aumentou 30%, em comparação ao mesmo
período de 2019 – antes da pandemia.

uma opção para encontrar
promoções;
Faça a lista com os itens necessários, para evitar desperdícios;
Una a família: cada um pode
levar um prato para ser
compartilhado;
Faça uma pesquisa das receitas preferidas que agradem à
maioria das pessoas
E a nutricionista também compartilhou duas receitas típicas desta época, fáceis de fazer:

DÁ PARA ECONOMIZAR

DOCE DE ABÓBORA

Apesar do aumento, é possível fazer receitas reaproveitando alimentos,
organizando as compras e gastando
pouco.
Gilmara Jerônimo Cavassani, nutricionista, listou à reportagem do O
SÃO PAULO algumas dicas para economizar na compra dos itens:
Planeje os gastos: programe-se
em família para as compras dos
ingredientes juninos;
Compre com antecedência, em
maiores quantidades em atacados ou hipermercados. Essa é

BOLO DE MILHO

 ovos
3
1 lata de milho verde
½ lata (usar a do milho como
medida) de óleo
1 lata de açúcar
1 lata de fubá
1 leite de coco
1 colher de fermento
Modo de preparo: Bater tudo no
liquidificador. Leve ao forno pré-aquecido em 180ºC por 30 a 40
minutos.
 kg de abóbora
1
1 xícara (chá) de açúcar
15 cravos-da-índia
1 colher (sopa) de água
1 xícara (chá) de coco seco

sem açúcar
Modo de preparo: Adicione os ingredientes e leve ao fogo por 15
minutos com a panela tampada.
Em seguida, adicione o coco e
cozinhe mais uns 10 minutos com
a panela fechada. Por fim, cozinhe sem tampa até a calda secar
bem. (RW)

14 | Reportagem | 15 a 21 de junho de 2022 |

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

Para manter vivo o legado de
Santa Dulce dos Pobres
Fotos: Ascom

OBRA INICIADA PELO
‘ANJO BOM DA
BAHIA’ ENFRENTA
DÉFICIT FINANCEIRO
OPERACIONAL QUE
COLOCA EM RISCO
A MANUTENÇÃO
DOS TRABALHOS
ASSISTENCIAIS.
CAMPANHA BUSCA 1
MILHÃO DE APOIADORES
EM TODO O BRASIL
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

O Santuário Santa Dulce dos Pobres,
em Salvador (BA), teve intensa movimentação de fiéis entre 1o e 13 de junho para
a Trezena de Santo Antônio, o Santo de
devoção de Irmã Dulce (1914-1992), o
“Anjo Bom da Bahia”.
Em funcionamento desde 2003, o
templo é um dos espaços do Complexo
Santuário Santa Dulce dos Pobres, no
qual o visitante pode mergulhar na espiritualidade, memória e cultura da Santa
e verificar o legado por ela deixado, especialmente em favor dos mais pobres,
por meio das Obras Sociais Irmã Dulce
(OSID), oficialmente fundadas em 26 de
maio de 1959, mas cuja origem remonta
a 1949, quando a religiosa pediu autorização de sua superiora para abrigar 70 pessoas doentes em um galinheiro ao lado do
Convento Santo Antônio.

MISSAS DIÁRIAS, RELÍQUIAS E
AÇÕES EVANGELIZADORAS

Com capacidade para até 1,2 mil pessoas sentadas, o Santuário, cujo Reitor é o
Frei Giovanni Messias, tem missas todos
os dias às 7h (exceto aos sábados), 8h30,
12h e 16h.
Lá também está a Capela das Relíquias
de Santa Dulce, com o túmulo que guarda
seus restos mortais. A inauguração ocorreu em junho de 2010, quando o corpo
da Irmã foi para lá transladado. Após ter
sido canonizada, em 2019, o local ganhou
um túmulo de vidro com uma efígie em
tamanho real da Santa.
Ligada ao Santuário, a Capelania das
Obras Sociais Irmã Dulce realiza ações
evangelizadoras em favor dos mais pobres e doentes, e coordena as atividades
e celebrações na Capela Santo Antônio,
localizada no Memorial Irmã Dulce.
Esse trabalho evangelizador e missionário se volta aos pacientes e funcionários
por meio da Pastoral da Saúde e do Grupo
Espiritual de Assistência aos Funcionários.
Também há ações evangelizadoras para o
público externo no próprio Santuário e na
Praça Irmã Dulce, centradas na Eucaristia
e na meditação da Palavra de Deus.
“Quem vem ao Complexo do Santuário tem a possibilidade de simplesmente
participar de uma missa, mas também

Criança em unidade hospitalar das Obras Sociais Irmã Dulce; ao lado, fachada do Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador (BA)

pode passar o dia inteiro por aqui e conhecer detalhes da vida de Santa Dulce,
uma vez que, além do Santuário, há o
Memorial e roteiros de visita. E, dependendo do tempo que disponha, é possível
ter contato com as pessoas em situação de
rua e conhecer o trabalho que fazemos
com elas, no sentido de saciar a fome e
lhes assegurar a dignidade humana”, explicou, ao O SÃO PAULO, Márcio Maia
Didier, gestor do Complexo Santuário
Santa Dulce dos Pobres.
Inaugurado em agosto de 1993, o Memorial Irmã Dulce é o núcleo da OSID
com um acervo que ajuda a manter vivos
os princípios, carismas e ideais da Santa.
Há itens como o hábito usado por ela, fotografias, documentos e objetos pessoais,
incluindo a cadeira na qual a Irmã dormiu por quase 30 anos em virtude de uma
promessa. Outros fatos de sua vida são
lembrados em maquetes, livros, instrumentos musicais, diplomas e medalhas.

TRANSMISSÃO DE VALORES

Outra iniciativa é a Escola do Dulcismo, criada para propagar e perpetuar o
legado de Santa Dulce dos Pobres e seus
13 princípios de vida: Amor Ágape; Compaixão; Perseverança; Empatia e Acolhimento; Fé; Confiança; Não Julgamento;
Essência do Feminino; Humildade; Criatividade; Gratidão; Simplicidade; e Paz.
Mais que uma escola formal, a proposta é difundir o conhecimento acerca
da trajetória de amor e de serviço da Irmã
Dulce, por meio do Projeto Escola. Há
ainda o projeto educacional “Irmã Dulce:
um diálogo com a educação”, voltado aos
estudantes das redes estadual, municipal
e particular, para que, visitando o Museu
Irmã Dulce, conheçam, apreciem e vivenciem o legado da Santa. Além disso, é
ofertado o curso Multiplicadores da Vida e
Obra de Santa Dulce dos Pobres, para que
ajudem a disseminar seu carisma, visão e
valores, bem como sua devoção.

SUSTENTABILIDADE DO COMPLEXO

Manter toda essa estrutura em funcionamento sempre foi um desafio para

a própria Irmã Dulce e para os que hoje
continuam com as obras. Uma das mais
recentes ações é a montagem de Núcleo
de Turismo Religioso para melhor conduzir e recepcionar os turistas religiosos,
caravanas e romarias, desenvolvendo roteiros específicos conforme os objetivos
devocional, histórico, social, entre outros.
Já a Loja Irmã Dulce, iniciada em
agosto de 2019, comercializa na unidade física e por e-commerce uma linha de
produtos de uso pessoal e de devocionais
como imagens, medalhas, terços e escapulários. Toda a renda é revertida para
a manutenção das atividades da OSID.
Desde dezembro de 2017 também
está em funcionamento o Dulce Café,
com um cardápio de lanches e refeições
que podem ser degustados por turistas e
moradores locais.

DÉFICIT FINANCEIRO

Apesar dessas frentes de obtenção de
recursos, os custos para manter os trabalhos têm sido maiores que as entradas
financeiras, o que coloca em risco a continuidade dos trabalhos da OSID, que presta auxílio à população de baixa renda nas
áreas de Saúde, Assistência Social, Pesquisa Científica e Ensino.
Por ano, a OSID realiza 3,5 milhões
de procedimentos ambulatoriais, 23 mil
cirurgias e 43 mil internações, além de
atender 2,9 milhões de pessoas, entre os
quais pacientes com câncer, pessoas com
deficiência e com deformidades craniofaciais, usuários de substâncias psicoativas,
população em situação de rua e crianças e
adolescentes em risco social.
A instituição hoje atua com um déficit
operacional de R$ 24 milhões e projeta
que até o final de 2022 este valor salte para
R$ 44 milhões.
“Todo mês este déficit cresce, e piorou
nos dois últimos anos. Para que se tenha
uma ideia, uma caixa com 50 unidades
de máscara antes da pandemia custava
R$ 4,90. Com o tempo, esse valor chegou
a ser de R$ 130,00. Hoje, se compra uma
caixa de máscara por cerca de R$ 27,00,
um valor ainda alto. Além de estar mais

cara, a quantidade usada aumentou devido à necessidade da troca de máscaras ser
mais frequente ao longo do dia e de mais
pessoas terem de utilizá-las, pois antes o
uso era apenas para quem trabalhava nas
áreas específicas de internação e cirurgia
do hospital. Estamos falando de um item.
Imagine os custos que aumentaram com
medicamentos”, comentou Didier. Ele lamentou que desde 2017 o Ministério da
Saúde não tenha reajustado o valor do
repasse que faz à instituição para cada paciente que é atendido via Sistema Único
de Saúde (SUS).

1 MILHÃO DE AMIGOS

Para viabilizar a continuidade dos trabalhos, a instituição pede a ajuda de todas
as pessoas de boa vontade e lançou, em
abril, a campanha “Um Milhão de Amigos para Santa Dulce”.
A ideia é obter doadores que contribuam com um valor mínimo de R$ 10,00, via
PIX (chave – amigos@irmadulce.org.br),
cartão de crédito ou pelo site
www.1milhaodeamigossantadulce.org.br,
se possível de modo permanente e mensal, mas também há a possibilidade de
doar apenas uma vez.
“Se chegarmos a essa quantidade de
amigos colaboradores, 1 milhão de pessoas, com a doação mensal mínima de
R$ 10,00, conseguiremos manter as obras
sem depender de outros organismos”, comenta Didier.
“Irmã Dulce dizia: ‘Essa obra não é
minha, é de Deus’. Uma obra de Deus não
fecha, pois é a última porta de esperança
que os mais necessitados têm. Se as obras
fecharem, o impacto será enorme, em
especial para os mais pobres”, assegurou
o gestor do Complexo Santuário Santa
Dulce dos Pobres, reforçando o pedido de
doações.

VEJA MAIS DETALHES
NAS REDES SOCIAIS

@obrassociaisirmadulce
@santuariosantadulcedospobres
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Criado em 1982, CESEEP tem o objetivo de oferecer formação a lideranças de comunidades eclesiais, pastorais e movimentos cristãos em vista do desenvolvimento humano integral

CESEEP comemora 40 anos a serviço
da evangelização e do diálogo
FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Em 2022, o Centro Ecumênico de
Serviços à Evangelização e Educação
Popular (CESEEP) comemora 40 anos
de fundação. Para marcar o aniversário, foi programada uma série de iniciativas, entre as quais uma cerimônia
comemorativa realizada no sábado, 11,
na Casa de Encontros Sagrada Família,
no Ipiranga.
Participaram do evento o Cardeal
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, representantes de diferentes comunidades cristãs e
tradições religiosas, além de membros,
colaboradores e participantes de cursos
promovidos pelo CESEEP.
Criado em 1982, por iniciativa de
um grupo de bispos, pastores, teólogos,
biblistas e cientistas sociais, o CESEEP
tem o objetivo de oferecer formação a

lideranças de comunidades, pastorais e
movimentos cristãos, em vista do desenvolvimento humano integral.
Atualmente, o CESEEP promove
cursos (presenciais e on-line) de aprofundamento teórico e prático, nas áreas bíblico-pastoral e social. Entre as
formações mais conhecidas estão os
cursos de Verão, Latino-Americano de
Formação Pastoral, Latino-Americano
de Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso, entre outros.

DIGNIDADE HUMANA

O Cardeal Scherer definiu o CESEEP
como uma grande intuição nascida da busca do diálogo ecumênico
e, com o passar dos anos, também
inter-religioso.
O Arcebispo enfatizou que o ecumenismo não pode se resumir às discussões intelectuais e acadêmicas. Ao
contrário, produz frutos quando, ins-

pirado no exemplo do próprio Cristo,
parte da oração em comum, do serviço à dignidade humana e das obras de
misericórdia. “Nesse aspecto, nós, das
diversas comunidades cristãs, mesmo
com nossas diferenças doutrinais, podemos estar unidos em torno da pessoa
de Jesus Cristo, que está no pobre, no
doente, naquele que sofre”, afirmou.
Por fim, Dom Odilo encorajou os
membros do CESEEP a continuarem
firmes em sua missão voltada para a
evangelização e para a educação popular, como um importante serviço que
prestam à sociedade.

REDE

Coordenador-geral do CESEEP, Padre José Oscar Beozzo destacou ao O
SÃO PAULO que a entidade nasceu
em um contexto em que os movimentos sociais e pastorais buscavam um espaço de formação sólida, alicerçada nos

fundamentos do Evangelho, sobretudo
na missão de ouvir os apelos daqueles
que mais necessitam.
“O CESEEP dialoga com centros
semelhantes em toda a América Latina, formando uma verdadeira rede,
em vista do mesmo objetivo”, reforçou
Padre Beozzo, referindo-se à rede de
apoio mútuo e de troca de saberes com
outros centros ecumênicos e com iniciativas similares ao Curso de Verão,
que se realizam em outras cidades do
Brasil. Essa rede compartilha experiências, aprofunda temas de cunho teórico-metodológico e socializa materiais
para a formação de base nas pastorais e
nos movimentos sociais.
Além do evento do sábado, o
CESEEP realizou um recital em fevereiro e irá promover um seminário comemorativo entre os dias 10 e 16 de setembro. Outras informações podem ser
obtidas pelo site: https://ceseep.org.br/.
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Fábio Lacerda

‘A religião sempre foi uma
força mobilizada durante as eleições’
Arquivo pessoal

DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Durante as segundas-feiras deste
mês e também em 4 de julho, sempre das
19h30 às 21h30, acontece de modo on-line e gratuito o curso “Cidadania e Política – Religiões e Representação Política”,
promovido pela Oficina Municipal –
uma escola de cidadania e gestão pública – e a Fundação Konrad Adenauer. O
curso, cujas inscrições ainda podem ser
feitas pelo link – https://bit.ly/3GpSKqR
–, tem o propósito de analisar as relações
entre a fé e a política no Brasil, América
Latina, África e Oriente Médio.
Nesta entrevista ao O SÃO PAULO,
um dos professores do curso, o cientista
político Fábio Lacerda, doutor em Ciência Política pela USP e docente no Centro Universitário FEI e no Ibmec-SP, fala
sobre o assunto central e da temática que
apresentará na aula do dia 20, a respeito
do “Crescimento evangélico e representação política na América Latina”.

O SÃO PAULO – Quão próximas estão a
influência da religião na sociedade e a
representação política?
Fábio Lacerda – Um dos aspectos
centrais e definidores das democracias
liberais é a existência de eleições competitivas. Democracias supõem eleições
nas quais candidatos competem pelos
votos da população. Essas eleições assumem diferentes formas – podem ser
eleições para o Legislativo ou para o Executivo, por exemplo. Cada uma tem uma
lógica distinta. A religião sempre foi uma
força mobilizada durante as eleições.
No entanto, a relevância da religião em
disputas eleitorais está condicionada a
outras variáveis. No caso do Brasil, as últimas décadas foram marcadas por um
crescimento notável da população evangélica, e isso contribuiu para o aumento
do número de deputados evangélicos.
Além disso, esse crescimento contribuiu
para uma influência maior do eleitorado
evangélico nas eleições para o Executivo.
Vale lembrar o peso do voto evangélico
na eleição de Jair Bolsonaro [em 25 de
outubro de 2018, às vésperas do 2o turno das eleições presidenciais, pesquisa
Datafolha mostrou que 59% dos evangélicos declararam a intenção de voto no
então candidato do PSL].
No curso, o senhor falará sobre o
“Crescimento evangélico e a representação política na América Latina”.
Qual relação há entre estes aspectos?
O crescimento evangélico ocorreu
não apenas no Brasil, mas em quase toda
a América Latina. No entanto, isso não
se traduziu necessariamente em mais
parlamentares evangélicos eleitos. O

Brasil é um dos casos mais conhecidos e
de maior sucesso eleitoral evangélico latino-americano. O Chile, por outro lado,
mesmo com um dos movimentos protestantes mais antigos da região, possui
uma proporção de parlamentares evangélicos menor do que a verificada no
Brasil, na Colômbia e em outros países.
Isso ocorre porque, como foi dito, a relação entre religião e representação política está condicionada a outros fatores,
tais como o sistema eleitoral, o sistema
partidário e a estrutura das organizações
religiosas do país.
É natural que políticos busquem se
posicionar sobre temas relevantes para
sua comunidade. O mesmo vale para
políticos religiosos. Porém, isso por vezes leva à crítica de que eles estariam
“instrumentalizando” a religião. É claro
que essa instrumentalização ocorre em
algum grau. No entanto, a meu ver, é importante destacar que a instrumentalização de temas morais é algo característico
de qualquer político, e não apenas dos
religiosos. É parte do processo de representação política.
A preocupação de praticantes de religiões minoritárias sobre como o Estado
vai lidar com elas é legítima e pode ensejar um voto em candidatos que atuem
para proteger sua religião. A priori, não
há nada de errado com isso. É claro que
candidatos podem tentar manipular comunidades religiosas, afirmando que o
partido A, B ou C representa uma ameaça existencial à sua religião. Isso faz parte
do jogo eleitoral. Cabe aos eleitores bus-

car discernir a verdade contida nessas
alegações.
Em maio de 2019, falando a participantes de um curso sobre Doutrina Social
da Igreja, o Papa Francisco alertou
para a necessidade de “uma nova presença de católicos na política na América Latina”, não apenas com novos
rostos nas campanhas eleitorais, mas,
principalmente, com novos métodos
que permitam construir alternativas
que sejam críticas e construtivas. No
Brasil, este chamado do Papa está
sendo ouvido?
Essa é uma pergunta mais difícil
do que parece. Como cientista político,
devo destacar que a participação política
pode assumir diversas formas em nossa
sociedade. Ser um candidato em uma
eleição é apenas uma delas. É algo muito
importante, claro, mas é um papel reservado a poucas pessoas. A grande maioria
dos católicos brasileiros não vai se candidatar a um cargo Legislativo. Mesmo
assim, podem desempenhar uma participação política relevante, seja militando
em partidos políticos, seja participando
de instituições da sociedade civil, seja se
expressando politicamente nas redes sociais etc. Sobre esses “novos métodos”, eu
não sei quais são. O que precisamos é parar de demonizar a política e os políticos.
A pauta dos bons costumes e dos valores caros à família tende a estar no
centro dos debates das eleições deste
ano no Brasil. Quais recomendações

o senhor daria a um católico para que
saiba filtrar o que são discursos preocupados com esses valores daqueles
que buscam apenas a instrumentalização de tal retórica para obter mais
votos?
Minha recomendação ao eleitorado
católico seria essencialmente a mesma
que daria ao eleitorado cristão em geral.
A decisão do voto é difícil. Não há regra
simples. É como uma equação com inúmeras variáveis. Você pode dar maior
peso a uma variável ou à outra. Há muito espaço para divergência legítima. Não
existe isso de “católico só poder votar em
fulano”. Vou dar um exemplo: alguns católicos argumentam que católicos não
deveriam votar em candidatos que defendem a legalização do aborto. No entanto, suponha uma eleição presidencial
hipotética na qual o 2º turno é disputado
entre um candidato democrata agnóstico pró-aborto e um candidato autoritário católico contra o aborto (um Franco
ou um Pinochet, por exemplo). Deveria
um católico votar no candidato autoritário? A menos que você considere que
ser contra o aborto é mais importante do
que viver em uma democracia, a resposta seria “não”.
Também não se pode descartar que
haja a instrumentalização do discurso
religioso quando se apresentam propostas para o combate à fome e à pobreza. Nesse caso, como discernir bem
entre o que são propostas alinhadas à
Doutrina Social da Igreja e o que é simples “retórica eleitoreira”?
O Brasil é um país muito desigual. É
trivial e óbvio dizer isso, mas, ao mesmo
tempo, parece necessário lembrar essa
questão. Em países tão desiguais, sempre
haverá muitos indivíduos interessados
em votar em partidos com propostas
redistributivas mais fortes. Em geral, são
os partidos de esquerda que defendem
essas propostas. Vivemos numa situação
tal, que se pensarmos em termos econômicos, a mediana dos rendimentos
da população está muito à esquerda da
média dos rendimentos, ou seja, existem
muitas pessoas para quem a redistribuição da renda será benéfica e, enquanto
uma situação como essa perdurar, partidos de esquerda vão ter muitos votos
porque defendem uma proposta redistributiva mais forte. Desse modo, não
cabe, a meu ver, falar em “instrumentalização do problema da pobreza”. A
pobreza e a desigualdade são o grande
problema do Brasil. Para um político
concorrendo à Presidência ganhar votos
no Brasil, ele precisa enfrentar esse problema, precisa oferecer redistribuição de
renda via políticas sociais, tributação etc.
Não há outro caminho.

As opiniões expressas na seção “Com a Palavra” são de responsabilidade do entrevistado e não refletem, necessariamente, os posicionamentos editoriais do jornal O SÃO PAULO.
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Encontro Mundial das Famílias
chega à 10ª edição com novo formato
Vatican Media - jun.2018

REALIZADO A CADA
TRÊS ANOS, MAS
ADIADO PELA
PANDEMIA, EVENTO
GANHA CARÁTER
INTERNACIONAL
E LOCAL
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Criado por São João Paulo II e pensado como uma grande celebração de famílias de todo o mundo ao redor do Papa,
o Encontro Mundial das Famílias chega
neste ano à sua 10a edição. No entanto,
os adiamentos causados pela pandemia
da COVID-19 levaram os organizadores
a inovar: desta vez, o Encontro tem uma
dimensão internacional, com reunião de
delegados em Roma, e outro local, com
iniciativas das igrejas particulares.
Neste ano, o tema geral “Amor em família: vocação e caminho de santidade”.
De acordo com Gabriella Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a
Família e a Vida, a edição atual é “multicêntrica e difusa”, pois “no mundo, muitíssimas dioceses estão se organizando

para reunir as famílias em torno do próprio bispo ou do pároco: estão utilizando
o mesmo esquema do Encontro que ocorrerá em Roma”.
O evento está marcado para os dias
22 a 26 de junho. No programa previsto,
estão temas como o “amor familiar”, as
vocações, os caminhos para a santidade,
oportunidades de formação e acompanhamento pessoal e os desafios da era
digital. No total, são 62 palestrantes e 13
moderadores de sessões, provenientes de
17 países.

MENOS TEORIAS, MAIS ESCUTA

Em Roma, o Papa Francisco se encon-

trará com cerca de 2 mil delegados enviados pelas conferências dos bispos de todo
o mundo, representantes dos movimentos
internacionais e de associações familiares.
As delegações enviadas a Roma são mais
de 170, provenientes de 120 países.
Conforme explicou a professora Gabriella Gambino em apresentação do
evento, em 31 de maio, outra novidade
deste ano é que, em vez de conferências
de caráter teórico e acadêmico, o congresso teológico pastoral do Encontro tem
como proposta organizar “um momento
de escuta e confronto entre operadores da
pastoral familiar e matrimonial”.
Nos momentos de diálogos e teste-

munho, disse ela, serão discutidos temas
como a corresponsabilidade entre esposos e sacerdotes na pastoral, dificuldades
concretas das famílias nas sociedades atuais, a preparação para a vida matrimonial
dos casais, algumas situações de “periferia
existencial” no âmbito das famílias, a formação dos formadores na pastoral familiar, entre outros.
“São temas atuais e complexos que
queremos enfrentar tendo como bússola
o constante convite do Papa Francisco à
renovação e à conversão pastoral”, completou a professora, que é responsável pela
seção Família e Vida do Dicastério.
Boa parte das atividades será animada por famílias e pastorais da Diocese de
Roma, que sedia o Encontro. O momento
inicial, chamado de “Festival das Famílias”, terá como tema “A beleza da família”.
Como definiu o diretor do Escritório de Comunicações Sociais da Diocese
de Roma, Monsenhor Walter Insero, na
apresentação do evento, o festival mostrará que “a santidade é um percurso ao qual
cada um é chamado, como pai, mãe, irmão, irmã, filhos ou avós”, pois “na família
se revela um caminho em que todos somos chamados [à santidade], em virtude
do Batismo, e do fato de sermos amados
por Deus Pai”, disse.

Com dores no joelho, Papa cancela viagem à África e missa de Corpus Christi
O problema nos ligamentos do joelho continua causando dificuldades para
que o Papa Francisco cumpra sua ampla
agenda de compromissos. Na sexta-feira,
10, o Vaticano informou que a viagem do
Papa para a República Democrática do
Congo e para o Sudão do Sul, prevista

para 2 a 7 de julho, teve que ser cancelada.
Após a oração do Angelus do domingo,
12, Solenidade da Santíssima Trindade, o
Papa Francisco lamentou profundamente
ter que adiar a viagem. Falando à população e às autoridades desses países, ele
afirmou: “Com grande pesar, por causa

dos problemas na perna, tive que adiar
minha visita aos seus países, programada
para os primeiros dias de julho. Sinto, de
verdade, grande tristeza por ter que adiar
essa viagem, que desejo muitíssimo. Peço
desculpas por isso”, disse o Papa.
“Rezemos juntos para que, com a ajuda

de Deus e dos cuidados médicos, eu possa ir até vocês o quanto antes. Tenhamos
confiança!”, acrescentou. Na segunda-feira, 13, o Vaticano também avisou que a
dor no joelho impede o Papa de celebrar
a Santa Missa e procissão com bênção eucarística na festa de Corpus Christi. (FD)
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Encontro Mundial das Famílias
acontecerá em Roma e em todo o mundo
Arte do Padre Marko Rupinik feita para o X Encontro Mundial das Famílias

JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

Organizado pelo Dicastério para os
Leigos, a Família e a Vida, juntamente
com a Diocese de Roma, o X Encontro
Mundial das Famílias, que acontece de
22 a 26 de junho, pretende destacar o
amor familiar como vocação e caminho
de santidade, para compreender e partilhar o significado profundo e salvífico
das relações familiares na vida cotidiana.
Devido à pandemia, o Papa Francisco estabeleceu, no ano passado, que o
Encontro será realizado com uma nova
dinâmica: não somente em Roma, principal local que o sediará, como também
nas dioceses de todo o mundo, por meio
de iniciativas locais baseadas no tema
“Amor em família: vocação e caminho
de santidade”, possibilitando às famílias
e comunidades se envolverem nessa proposta e dela participarem.
Além de reforçar o pedido do Papa
Francisco para que as conferências, painéis e demais atividades durante o Encontro sejam acompanhados em tempo
real pelas famílias por meio dos veículos
de comunicação e da internet, O SÃO
PAULO destaca a seguir as iniciativas locais de três dioceses pelo mundo.
A Diocese de Maitland-Newcastle, na
Austrália, preparou uma extensa programação, com atividades que acontecem
diariamente em suas paróquias, de 15
a 26 de junho. Além das missas diárias,
destinadas à participação de toda a famí-

lia, haverá encontros, palestras a respeito
de temas como relacionamento familiar,
conexão social, bem-estar, doenças mentais, luto e perda na vida adulta, entre
outros; bazares beneficentes, caminhadas, piqueniques, churrascos, atividades
de lazer em parques, entre outras, sempre com o intuito de envolver todos os

membros de cada família, independentemente da faixa etária.
A Diocese de Kingston, no Canadá,
em conformidade com o espírito do Encontro, quer colocar as famílias no centro da atenção pastoral, e suas iniciativas
se estenderão de 19 a 26 de junho. As atividades propostas incluem, por exemplo,

levar todos os membros da família para
participar das missas, colaborar com
uma coleta em dinheiro ou fazer uma
doação para uma campanha beneficente
de arrecadação de fundos, voluntariar a
família toda em prol de uma causa que
seja comum a todos, estimular a proximidade e a conversa familiar, participar
de atividades ao ar livre a fim de integrar
os familiares, entre outras.
A Diocese de Westminster, no Reino
Unido, criou, como resposta às propostas
do Encontro, as “Estações de Oração”, um
material acessível na internet que pode
ser utilizado por paróquias, famílias e
grupos em qualquer época do ano e cuja
intenção é criar um itinerário interativo
de oração. Seu conteúdo é baseado nos
ensinamentos das Escrituras e dos documentos da Igreja a respeito da família e
foi desenvolvido para gerar engajamento
e interatividade, fornecendo elementos
de descoberta e formação para evangelizar e catequizar e, assim, ajudar a construir as famílias e as comunidades locais.
O X Encontro Mundial das Famílias
marcará a conclusão do Ano Família
Amoris laetitia, uma celebração das famílias em comemoração ao quinto ano
de publicação da exortação apostólica
Amoris laetitia, por meio da qual o Papa
Francisco endereça uma carta de amor
com ações práticas para toda a família,
encoraja os casais à santidade e os jovens
à vocação matrimonial.
Fontes: Dioceses de Maitland-Newcastle, Kingston
e Westminster e Vatican News

República Democrática do Congo
Bispos convidam os fiéis à serenidade pelo adiamento da visita papal
“Pedimos a todos que permaneçam esperançosos, apesar dos inconvenientes causados pelo adiamento da
visita papal, e que tenham paciência e
perseverança na oração (Rm 12,12),
porque nada é impossível para Deus
(Lc 1,37)”, diz a mensagem da Conferência Episcopal Católica do Congo
(CENCO), divulgada na segunda-feira, 13, aos fiéis católicos, mulheres e

homens de boa vontade, por ocasião
do adiamento da visita apostólica do
Santo Padre ao país.
A mensagem de encorajamento segue as “reações de pesar que expressam
a dor de saber que o Papa está enfermo”;
um pesar que, segundo os bispos, mostra que “o povo congolês como um todo
aspira à paz” e testemunha seu amor ao
Papa, cuja preocupação com a República

Democrática do Congo é, por sua vez,
grande.
“Ele nos pede perdão pelo transtorno causado e nos convida a nos unir
em oração para que Deus lhe conceda a
graça da cura e esta visita possa ocorrer
o mais rápido possível”, disseram os bispos, agradecendo “àqueles que não pouparam esforços para prepará-la”.
O Papa Francisco deveria visitar

a República Democrática do Congo
de 2 a 5 de julho próximo, e celebrar
a missa em Kinshasa, capital do país,
no domingo, 3 de julho. Em virtude do
adiamento da viagem, uma missa “pela
paz e reconciliação em nosso país, com
oração pela graça divina pela saúde do
Papa”, será realizada nas 48 dioceses
congolesas. (JFF)
Fonte: Agência Fides

Argentina
Número de ateus aumenta no país
Fundado pelas sociólogas Marita
Carballo e Constanza Cilley, o centro de
pesquisas e estatísticas Voices! publicou
um estudo que mostra o aumento do ateísmo na Argentina.
A pesquisa mostra que, na última
década, o número de pessoas que se declaram sem religião aumentou consideravelmente. Um entre cada cinco argen-

tinos se declara “sem religião”.
Ainda assim, 56% dos entrevistados
se definem como uma pessoa religiosa,
e 63% declaram que Deus tem um papel
importante em suas vidas.
Marita Carballo descreve em um artigo no jornal argentino Clarín que os
católicos são menos numerosos que anos
atrás.

Em 2000, 84% da população se declarava católica, contra 52% em 2022.
A assiduidade à igreja também sofreu
uma diminuição: apenas 27% das pessoas vão pelo menos uma vez por mês
à igreja.
O estudo aponta que houve um aumento no número daqueles que buscam
outras religiões ou outros tipos de práti-

cas religiosas. Já 43% da população declara que faz diariamente uma oração ou
meditação.
O artigo citado explica que para a
maioria das pessoas a religião é fazer
bem aos outros e não necessariamente
assistir a cerimônias e praticar determinados ritos. (JFF)
Fonte: Gaudium Press
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Liturgia e Vida

Sacerdote brasileiro mobiliza
ações evangelizadoras em
meio à guerra na Ucrânia

12° DOMINGO DO TEMPO COMUM
19 DE JUNHO DE 2022

Um espírito de
graça e de oração
Arquivo pessoal

ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Há mais de cem dias, o mundo
acompanha as notícias da invasão do
território da Ucrânia pelas tropas da
Rússia, causando destruição de cidades, milhares de mortes e, sobretudo,
uma avalanche de refugiados.
Conforme dados da Organização
das Nações Unidas (ONU) e de sua
agência para refugiados, Acnur, mais
de 6,6 milhões de pessoas deixaram
a Ucrânia desde o começo da guerra;
destes, 2,9 milhões foram para outros
países europeus, como Alemanha, República Tcheca, Itália e Polônia.
O Sacerdote brasileiro Lucas Perozzi Jorge (foto acima), 36, missionário
na capital ucraniana, Kiev, por lá permanece e tem se dedicado à evangelização em meio à guerra.

ESTAR JUNTO DO POVO

Natural de Álvares Machado (SP),
Padre Lucas, integrante do Caminho
Neocatecumenal, reside no país desde
2003. Atualmente, é Vigário Paroquial
da Igreja da Dormição da Santíssima
Virgem Maria, em Kiev.
“Estamos imersos em um cenário
de destruição. A nossa missão é sobretudo evangelizar, é tocar o coração das
pessoas com a mensagem de Jesus e do
Evangelho, não obstante o sofrimento
que a guerra vem causando. A guerra, a
dor e tudo à nossa volta se transformou
em ocasião de evangelização”, disse.
“Eu poderia até escapar da guerra,
mas a minha cruz, a minha consciência, não me deixaria em paz. Sou sacerdote e, como Cristo, estou para servir e
testemunhar sua Palavra neste lugar. É
uma grande responsabilidade não somente porque sou padre, mas por ser
cristão”, ressaltou.

CARIDADE E EVANGELIZAÇÃO

No início da guerra, em fevereiro,
a paróquia onde o Sacerdote atua acolheu 30 famílias, que se abrigaram dos
ataques. Hoje, todos já voltaram para
suas casas, mas continuam as entregas
de ajudas humanitárias à população.
“Acolher e estar junto com essas pessoas foi uma experiência de
luz. Primeiro, porque a nossa missão
como cristãos não se resume à ajuda humanitária. A missão da Igreja é
evangelizar, podemos ajudar doando
alimentos, roupas, remédios e itens de
higiene, mas são gestos pontuais, importantes, porém, passageiros”, disse
o Padre. “Nossa missão é, sobretudo,
evangelizar, mudar o coração das pessoas”, afirmou.
Padre Lucas destacou que, no
momento da entrega das doações, há
sempre a presença de um sacerdote
para acolher as pessoas, escutar o so-

frimento e lhes oferecer uma palavra
de esperança e de coragem. “Muitas
pessoas acabam compartilhando e desabafando tanta dor e, apesar de tudo,
pedem para ficar e ajudar na missão da
paróquia. Outros que não faziam parte
ou estavam afastados da comunidade
estão aderindo às iniciativas paroquiais”, contou.
O Padre citou ainda o exemplo de
uma mulher, mãe de dois filhos, que
um dia foi buscar uma doação, e desde então tem retornado diariamente à
paróquia para ajudar na distribuição.
Também um pedreiro se dispôs a concluir as obras inacabadas na igreja.

AÇÃO DE DEUS

Padre Lucas contou um exemplo
de conversão que aconteceu durante
a Semana Santa: “Fizemos a tradicional encenação da Paixão de Cristo, e
o corpo de Cristo ficou junto ao cenário de um prédio de Borodyanka, um
símbolo da destruição da guerra, nos
arredores da capital”.
“Um ucraniano, há anos afastado
da religião, entrou na igreja e ficou
comovido vendo Cristo deitado entre os escombros, pois era um dos
moradores do prédio. Na hora, ele
propôs um encontro dos sacerdotes
com os demais condôminos, todos
desabrigados”, recordou o Padre, que
saiu de Kiev e foi até o local, levando
mantimentos.
“São em situações como essa que
sinto que é Deus que nos coloca para
anunciá-lo. Isso nos consola muito,
porque não é coisa nossa, é Deus agindo e apontando caminhos. Não estamos aqui para fazer um voluntariado,
e sim evangelizar, anunciar o Cristo a
essas pessoas”, afirmou.

FRUTOS DA MISSÃO

Padre Lucas afirmou estar feliz
com os frutos da missão realizada,
apesar do cansaço, do impacto e pressão emocional e psicológica que as
explosões das bombas e mísseis causam, do som das sirenes tocando para
a população se proteger e das notícias
de pessoas conhecidas que morreram
em virtude da guerra.

Florescem, também, novas iniciativas evangelizadoras: “Estamos
empenhados na evangelização dos
jovens. É uma maneira de afastá-los
do clima tenso de guerra e resgatá-los
para a fé e renovar sua esperança”, enfatizou.
Outra ação recente foi a ministração dos sacramentos da Reconciliação
e da Eucaristia aos militares voluntários ucranianos e de diferentes países
que irão à linha de frente da batalha.
“A Eucaristia nos sustenta neste momento devastador. É Cristo presente
no meio de nós”, afirmou o Padre.
Outro drama na capital Kiev é que,
embora a guerra não tenha acabado,
aos poucos as pessoas que partiram
refugiadas estão retornando sem emprego, sem casa e sem bens.

MEDIAÇÕES DE PAZ

Antes mesmo do início da guerra, o Papa Francisco se posicionou
contra a eclosão do conflito e tem se
empenhado para que chegue ao fim.
O Pontífice foi presencialmente à embaixada russa no Vaticano, conversou
com autoridades civis e religiosas dos
dois países, enviou autoridades vaticanas à Ucrânia e ajudas materiais à
população, entre dinheiro, comida, remédios e duas ambulâncias, por meio
de estruturas da Igreja como a Cáritas,
a fundação pontifícia Ajuda à Igreja
que Sofre e de paróquias, conventos e
mosteiros, que abriram as portas para
acolher desabrigados.
“A guerra não pode ser algo inevitável: não devemos nos acostumar
com a guerra! Pelo contrário, devemos transformar a indignação de hoje
no compromisso de amanhã”, afirmou
Francisco.
O Arcebispo-Mor de Kiev-Halych,
Dom Sviatoslav Shevchuk, que é o
líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana, também se posicionou em
busca da paz e ressaltou que a Igreja não abandonará as pessoas. “Se o
povo não pode sair dos bunkers, a
Igreja irá até eles. Os nossos sacerdotes descerão aos porões, aos abrigos
antiaéreos, e celebrarão ali a Divina
Liturgia”, assegurou.

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
Deus prometeu “derramar” sobre nós “um
espírito de graça e de oração” (Zc 12,10). Graça
e oração são um presente de Deus! Mesmo que
alguém se esforçasse muito, não conseguiria alcançar a amizade com o Senhor nem falar com
Ele, se isso não fosse concedido do céu. Afinal,
quem nos une a Deus e capacita a orar é o Espírito Santo!
Essa profecia se cumpriu em Pentecostes.
Desde então, o Batismo e a Confissão dão-nos
o perdão dos pecados e a graça santificante. A
Eucaristia – se recebida com as devidas disposições – faz crescer a graça do Batismo e a união
com Deus. A recepção dos sacramentos nos
dá uma “injeção de fé”! E, sem fé, é impossível
agradar ao Senhor (cf. Hb 11,6). Afinal, é o dom
da fé que nos leva a reconhecer Jesus, a compreender melhor as suas palavras, os seus preceitos
e a sua vontade. Foi a fé que permitiu a Pedro
dizer: “Tu és o Cristo de Deus” (Lc 9,20)!
Além da capacidade de crer, é o Espírito
Santo quem nos dá a capacidade de rezar. São
Paulo diz: “Não sabemos como rezar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis” (Rm 8,26). Sem o Espírito Santo, não há
oração! O Senhor indica a consequência da presença do Seu Espírito no coração dos homens:
“Eles olharão para mim” (Zc 12,10). Ter espírito
de oração é isto: viver com os olhos postos no
Senhor, suplicando, agradecendo e adorando
sempre. Então, todos os acontecimentos, todas
as pessoas, todas as circunstâncias da vida, nos
levam a pensar em Deus.
Peçamos a Ele um verdadeiro espírito de
oração, gosto pela oração! É um presente que
Ele quer muito nos dar! Afinal, a oração não
é um hobby ou privilégio para poucos, ela é
uma necessidade! Sem oração, seremos “engolidos” pelas necessidades imediatas, pelas
preocupações, pela tristeza, pela superficialidade, pelas ideias mundanas, pelos maus
pensamentos, desejos e inclinações. A oração
permite-nos ver o mundo com o olhar do Senhor: com fé, coragem, gratidão, otimismo e
alegria... Mesmo que as circunstâncias sejam
muito adversas.
Se não oramos, não olhamos para o Senhor!
Tendemos a ignorá-lo, a viver com indiferença, desesperança, rancor, aflição, pessimismo,
buscando apenas prazer. Sem oração, vivemos,
na prática, como se Deus não existisse! Essa é
a triste condição daqueles que não possuem o
Espírito. A oração, porém, é um dom ao alcance
de todos! O Senhor disse: “Encontra tua delícia
no Senhor e Ele dará o que o teu coração pede”
(Sl 36,4). Peçamos a capacidade de encontrar
prazer na oração!
Deus prometeu que, com o Espírito de graça
e oração, os fiéis “olharão para Mim. Ao que eles
feriram de morte, hão de chorá-lo” (Zc 12,10).
A Tradição da Igreja viu nisso uma profecia sobre Cristo ferido de morte na cruz. Pois bem,
a oração permite-nos olhar com serenidade
para a cruz do Senhor e também para a nossa
própria. Pois, sem oração, é impossível seguir
Aquele que disse: “Se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e
siga-me” (Lc 9,23).
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Renovação pastoral à luz de Aparecida é destaque
na Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB
Comunicação do Regional Sul 1

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O episcopado do estado
de São Paulo se reuniu, entre
os dias 7 e 9, no Mosteiro de
Itaici, em Indaiatuba (SP),
para a 84ª edição da Assembleia do Regional Sul 1 da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).
O evento contou com a
participação de arcebispos,
bispos e padres coordenadores de pastoral das seis arquidioceses e 36 dioceses paulistas, que refletiram sobre as
novas questões que desafiam
a vida e a missão eclesiais 15
anos após a realização da V
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano
e do Caribe, realizada em
2007, em Aparecida (SP).
“Após dois anos on-line
devido à pandemia, esta
assembleia tem caráter de
retomada presencial entre
nós, bispos, e, também, de
celebração dos 15 anos do
Documento de Aparecida,
que teve a coordenação do
então Cardeal Bergoglio,
hoje Papa Francisco”, destacou Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das
Cruzes (SP) e Presidente do
Regional Sul 1.

DOCUMENTO DE
APARECIDA

O Cardeal Odilo Pedro
Scherer, Arcebispo de São
Paulo, que foi Secretário-geral Adjunto da Conferência
de Aparecida, refletiu com
os participantes da assembleia a atualidade das reflexões e orientações pastorais
do Documento de Aparecida, sublinhando as questões
mais importantes, avaliando
o que já caminhou na vida e
missão da Igreja e discernindo sobre o que ainda precisa
ser retomado e colocado em
prática.
A reflexão abordou também as novas questões que
desafiam a vida e a missão
eclesiais depois da Conferência de Aparecida. Dom
Odilo afirmou que, no texto
de Aparecida, “é marcante o
encontro pessoal com Jesus
Cristo e seu Evangelho. A
partir disso, também a renovação missionária”, havendo
um forte chamado à missão
para que a Igreja consiga “reconhecer a necessidade da
conversão, não apenas em
sua dimensão moral, mas

Arcebispos, bispos e padres coordenadores das 6 arquidioceses e 36 dioceses paulistas participam da 84ª Assembleia do Regional Sul 1

também nos métodos que não estão
sendo adequados para o verdadeiro
anúncio do Evangelho, assim como nos
ensina o Papa Francisco”.

ANIMAÇÃO BÍBLICA

Dom Milton Kenan Júnior, Bispo de
Barretos (SP) e Referencial da Comissão de Animação Bíblica da Pastoral no
Regional Sul 1, tratou da necessidade
de uma organização mínima nas dioceses para fazer da animação bíblica um
“eixo transversal da pastoral”. Ele também ressaltou que a formação, o anúncio do Evangelho e a oração compõem
os três eixos propostos pela Conferência Episcopal como indicações para todas as atividades pastorais.
“O Documento de Aparecida nos
diz que a conversão pastoral exige dar
à Sagrada Escritura a sua centralidade,
desencadeando processos de formação
dos discípulos missionários à luz da
Palavra de Deus”, explicou Dom Milton, ao afirmar que, na renovação da
pastoral, “somente a Palavra de Deus se
torna o elemento que permite um discernimento lúcido, capaz de compreender a ação do Espírito Santo no nosso
tempo que nos interpela pelos desafios
dentro e fora da Igreja”.
Diante das afirmações de Dom Milton, o Padre Thiago Reis, Secretário da
Sub-região Pastoral Ribeirão Preto II,
apontou que o cenário atual, refletido
também pelo Cardeal Scherer, “é uma
grande oportunidade para redescobrirmos a força da Palavra de Deus na ação
evangelizadora”.
Segundo Padre Thiago, “a organização das comissões bíblico-catequéticas
nas dioceses será uma grande oportunidade de os cristãos fazerem a experiência com a Palavra de Deus”.

ENSINO RELIGIOSO

Outro tema que teve destaque na
assembleia foi o Ensino Religioso,
abordado por Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo e Vigário Episcopal para a Educação e a
Universidade.
Dom Carlos Lema destacou algumas
orientações do recente Documento do
Dicastério para a Cultura e a Educação,
sobre a identidade das escolas católicas,
publicado em 25 de janeiro de 2022. O
Bispo abordou alguns indicadores do
caráter confessional das escolas ligadas
à Igreja, como a seleção dos professores
de Ensino Religioso e a sua formação,
e os conteúdos da disciplina de Ensino
Religioso Confessional.
“Sabemos que há um crescente
analfabetismo religioso numa sociedade secularizada. Nesse contexto, as propostas do Ensino Religioso vêm atender à demanda das questões cruciais
sobre o sentido da vida humana: quem
somos, de onde viemos, o que devemos
fazer nesta vida e para onde iremos
após a nossa morte. São perguntas que
somente encontram respostas na referência a Deus e ao sentido religioso da
vida”, disse o Prelado, ao desenvolver a
contribuição eclesial na orientação moral da sociedade.
O Bispo Auxiliar de São Paulo ressaltou, ainda, que, mesmo com muitos
percalços, “a história vem se repetindo
com o passar dos séculos e as instituições ligadas à Igreja se sucedem para
oferecer a formação religiosa às novas
gerações. Hoje, reparamos que estão
surgindo escolas que oferecem formação católica, promovida por um número considerável de novas comunidades
na maioria dos estados da federação”,
concluiu.

COMUNHÃO E PARTILHA

O Cardeal Scherer comentou que
essas assembleias são momentos oportunos de convívio, reflexão e partilha
entre os bispos sobre seus trabalhos
pastorais à frente das dioceses do estado. “São ricos momentos de fraternidade, de ajuda recíproca e busca de
abertura às luzes do Espírito Santo para
a nossa missão... Sempre falamos de
questões como a formação dos nossos
sacerdotes, das lideranças pastorais,
dos desafios e problemas enfrentados pela Igreja... Desse modo, quem
tem mais experiência na missão ajuda
quem ainda está iniciando o seu ministério episcopal”, completou.
Dom Odilo acrescentou que, na
assembleia, os bispos, sucessores dos
apóstolos à frente das igrejas particulares, renovam seu compromisso de caminhar juntos, como Igreja sinodal. “O
bispo, naturalmente, não está sozinho,
embora tenha responsabilidade própria
na sua diocese, trabalha com o clero, o
povo e em sintonia com os outros bispos. Juntos, elaboramos orientações e
diretrizes pastorais em relação às diversas questões da vida eclesial”, disse.
Na conclusão da assembleia, Dom Pedro Luiz salientou a expectativa de continuidade do encontro episcopal do estado
de São Paulo com os representantes dos
fiéis, o qual ocorrerá em Aparecida (SP),
entre os dias 14 e 16 de outubro. “Saímos
daqui com mais entusiasmo para ampliarmos a reflexão na Assembleia das
Igrejas Particulares com a presença de
nossos leigos: é assim que a Igreja no estado de São Paulo vai caminhando e realizando a sua missão de levar Jesus Cristo
para todos!”, finalizou.
(Colaborou: Padre Tiago Barbosa,
da Pascom do Regional Sul 1 da CNBB)

