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Jesus Eucarístico está no meio de nós,
caminha conosco e ama seu povo
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No dia 24 de junho, a 
Igreja celebra a fes-
ta solene do Sagrado 
Coração de Jesus. Tão 

grande é seu significado, que a festa 
bonita do nascimento de São João 
Batista, normalmente celebrada 
nesse dia 24, cede-lhe o lugar. Sen-
do o Batista o humilde Precursor de 
Jesus, seu nascimento, neste caso, é 
celebrado um dia antes.

A festa do Sagrado Coração foi 
introduzida na Igreja como devoção 
privada a partir de 1672, pelo sacer-
dote francês São João Eudes. Logo 
em seguida, em 1675, Santa Mar-
garida Maria, também na França, 
contribuiu muito para a difusão da 
devoção ao Coração de Cristo em 
toda a Igreja. Em 1856, o Papa Pio 
IX estendeu a comemoração à Li-
turgia de toda a Igreja Latina. Hoje, 
a devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus é conhecida nas paróquias do 
mundo inteiro.

Entendemos facilmente o simbo-
lismo do coração na linguagem de 
hoje. O coração é a sede do amor, 
das emoções, dos sentimentos, das 

paixões, muitas vezes contraposta à 
razão, identificada com a inteligên-
cia, a lucidez, o cálculo, a sensatez, 
a atitude fria e desvestida de senti-
mentos. Será que é nisso mesmo 
que a Igreja pensa, ao falar do Sa-
grado Coração de Jesus?

O simbolismo do coração é mui-
to rico e aparece constantemente na 
Bíblia, desde o Antigo Testamento. 
O primeiro mandamento da Lei de 
Deus já ordena “amar a Deus de 
todo coração” (cf. Dt 6,5), indican-
do inteireza e plenitude no amor. 
Não se pode amar a Deus “com o 
coração dividido”. Samuel exorta o 
povo a abandonar os ídolos e a “vol-
tar, de todo coração, para o Senhor” 
(cf. 1Sm 7,3). O coração indica es-
colha, decisão, vontade. E Salomão 
pede que Deus lhe dê “um coração 
que saiba escutar, capaz de governar 
e de discernir entre o bem e o mal” 
(cf. 1Rs 3,9). O coração, neste caso, 
aparece como sede das virtudes ne-
cessárias ao bom governo.

O coração também representa 
a sede das decisões mais pessoais 
e íntimas e indica a pessoa inteira. 
Muitas vezes, o conceito “coração” 
poderia ser usado em lugar dos 
pronomes eu, me, vós, eles: “Os 
preceitos do Senhor (...) alegram o 
coração” (Sl 19,8). “Meu coração, ó 
Deus, está firme” (Sl 57,7). “Não en-
dureçais o vosso coração” (Sl 95,8). 

“Meu coração está firme, ó Deus” (Sl 
57,7). “O Senhor sonda os corações” 
(Pv 21,2). “Dá-me, filho meu, o teu 
coração” (Pv 23,26). “O seu coração 
está longe de mim” (Is 29,13).

Mas o coração também pode ser 
a sede da maldade. O coração de Sa-
lomão se deixou desviar para a ido-
latria, “e já não pertencia mais intei-
ramente ao Senhor, como o coração 
de seu pai Davi” (1Rs 11,4). “Diz o 
insensato em seu coração: ‘Deus não 
existe’” (Sl 53,1). Isaías adverte para 
o afastamento de Deus: “Seu cora-
ção está longe de mim” (Is 29,13). E 
Jeremias exorta Jerusalém a “lavar 
a malícia do seu coração” (Jr 4,14). 
Ezequiel chama o povo à conversão 
e a mudar seu “coração de pedra” 
(cf. Ez 11,19). Deus promete tirar o 
“coração de pedra” do seu povo, para 
lhe dar “um novo coração de carne” 
(cf. Ez 36,26). O profeta Joel chama 
à conversão verdadeira e não apenas 
aparente: “Rasgai o vosso coração e 
não as vossas vestes” (cf. Jl 2,13). O 
profeta Zacarias recorda as infide-
lidades, desobediências e a dureza 
do coração do povo, chamando-o 
à conversão: “Tornaram seus cora-
ções (duros) como o diamante para 
não ouvir a lei e as palavras do Se-
nhor” (cf. Zc 7,12). Jesus ensina que 
o coração pode ser a sede das "más 
intenções, fornicações, roubos e  
homicídios” (cf. Mc 7,21).

No Novo Testamento, o simbo-
lismo do coração também é muito 
abundante e rico. Jesus proclama 
felizes “os puros de coração”, o que 
indica a vida íntegra e não perver-
tida nem corrompida, a retidão, a 
verdade, a singeleza, a ternura (cf. 
Mt 5,8). O coração bom é sede do 
bom tesouro da pessoa (cf. Lc 6,45). 
É nele também que se faz a experi-
ência do amor de Deus, “derrama-
do em nossos corações” (cf. Rm 
5,5). É com o coração que se “crê 
para a justiça” (cf. Rm 10,10). Com 
o coração se consegue ver melhor 
as realidades da fé (cf. Ef 1,18). En-
fim, nosso coração também é mo-
rada de Cristo e do Espírito Santo 
(cf. Ef 3,17, 1Pd 3,15).

E, quando olhamos para Jesus 
crucificado, vemos que do seu cora-
ção traspassado e aberto pela lança 
saiu sangue e água (cf. Jo 19,33-34). 
É o sangue do amor infinito do Fi-
lho de Deus por nós e a água do 
Batismo regenerador, da vida nova 
segundo Deus, do Espírito Santo 
e da misericórdia sem limites por 
nós. O coração humano de Cristo é 
a imagem do coração de Deus, que 
se revelou a nós. É o tesouro infinito 
do amor salvador de Deus por nós, 
que não nos ama de maneira fria e 
distante, mas como um pai, mãe, 
irmão, amigo e fonte inexaurível de 
todo o bem.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Do coração aberto de Cristo
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“E todos os que ouviam a notí-
cia, ficavam pensando: ‘O que 
virá a ser este menino?’ De 
fato, a mão do Senhor estava 

com ele” (Lc 1,66).
Se olharmos do ponto de vista huma-

no (refiro-me ao modo que a sociedade 
atual tem de medir as coisas e as pesso-
as), João Batista foi um fracassado: sua 
família era simples. Seu pai, Zacarias, era 
sacerdote do Templo de Jerusalém, mas 
morava fora daquela cidade importante. 
Não era sacerdote em tempo integral, 
mas servia no Templo por escala, como 
era costume na época. Não tinha filhos e 
já era de uma certa idade. Sua mãe, Isa-
bel, era estéril, tinha também uma idade 
um tanto avançada, o que a fazia ser vis-
ta como uma infeliz, pois, não ter filhos, 
para os judeus daquela época, era não 
poder ter na família a possibilidade de 
que dela nascesse o Messias. Eles até du-
vidaram de que pudessem ter um filho 

naquelas condições. Eram sozinhos, tan-
to que Nossa Senhora resolveu ir até sua 
prima para ajudá-la durante a gravidez.

Vejamos o que a Igreja nos ensina a 
respeito do que Deus queria de São João 
Batista: 1) Profeta de transição entre o 
Antigo e o Novo Testamento e, por isso, 
um profeta privilegiado, pois viu Aquele 
que anunciava. Outros profetas apenas 
anunciaram o Cristo. João Batista teve 
a graça de, literalmente, apontar para 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo. 2) O Evangelho nos diz que 
recebeu o elogio do Senhor de maior 
entre os nascidos de mulher. 3) Foi o 
Precursor, aquele que preparou os cami-
nhos do Senhor. De fato, como último 
dos profetas, foi a preparação imediata 
para a vinda do Messias tão esperado.

João Batista não fez muitas coisas, não 
fez tudo, mas fez bem-feitas todas as coi-
sas que Deus lhe pedira. E, com referência 
àquilo que fez, àquilo que era sua missão, 
recebeu este grande elogio do Senhor. “É o 
maior dentre os nascidos de mulher.”

Um dia, um jovem muito pobre, reza 
uma lenda, cansado de seus sofrimentos, 
recorreu a um sábio que habitava o alto de 
uma montanha. Disse que queria ficar rico 
e parar de ter dificuldades em sua vida. O 
sábio prontamente indicou um rio cheio 
de pedras de vários tamanhos. Mandou o 
rapaz passar um ano perto daquele rio e 
todos os dias ir procurar uma pedra má-

gica que transformava todos os metais em 
ouro. Bastava encontrar a dita pedra e es-
fregá-la em qualquer metal. O jovem par-
tiu esperançoso. A última recomendação 
do sábio foi: “Dê atenção às coisas peque-
nas, a todas as pedras, seja perseverante e 
não se canse com a monotonia da rotina”! 

Nos primeiros dias, o moço pegava 
em cada pedra, esfregava na fivela do 
cinto, olhava com atenção e descartava 
as pedras inúteis. Até que caiu na rotina. 
Esfregava as pedras na fivela e já nem 
olhava direito para a cintura. Passou-
-se um ano. Cansado e sem esperança 
de achar a tão famosa pedra, voltou ao 
sábio. Quando encontrou o homem de 
cabelos brancos no alto do monte, recla-
mou que foi em vão a sua tarefa. Mas se 
surpreendeu com a pergunta do velho 
sábio: “Se foi em vão o seu trabalho, por 
que a fivela de seu cinto é de ouro?”. Cada 
um tire as conclusões dessa historinha.

Quando nos descuidamos da nossa 
missão, das coisas pequenas que Deus nos 
pede, da constância em nossos dias, nem 
prestamos atenção à riqueza da graça de 
Deus que nos assiste em todos os momentos.

A missão de qualquer pessoa não 
consiste em fazer muitas coisas, mas em 
fazer com esmero e zelo o que Deus nos 
pede. E só nos colocando nas mãos Dele 
é que conseguimos cumprir com perfei-
ção – a perfeição possível neste mundo 
– a nossa missão.

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE E 
VIGÁRIO EPISCOPAL 

PARA A EDUCAÇÃO E 
A UNIVERSIDADE

Espiritualidade
Natividade de São João Batista

“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 
2,5). Com este tema, a comunidade de 
fiéis da Paróquia Nossa Senhora das Gra-
ças, na Vila Carolina, Região Brasilândia, 
comemorou o jubileu de ouro, com uma 
novena, concluída no dia 15, data em que 
a Paróquia foi erigida no ano de 1972.

Na Solenidade de Corpus Christi, na 
quinta-feira, 16, o Cardeal Scherer presi-
diu a missa que marcou o encerramento 
das festividades, e fez menção à importân-
cia e contribuição da Igreja na sociedade, 
de forma especial aos mais vulneráveis, 
bem como enalteceu o valor da Eucaristia 
e o compromisso que deve haver com a 
participação nas missas dominicais.

“A Eucaristia é a presença real de Je-
sus. A Igreja é uma realidade de fé, na 
qual a comunidade se reúne em torno 
de Cristo, o centro da Igreja, aquele que 
nos leva a Deus”, ressaltou, motivando a 
comunidade a continuar a escrever as pá-
ginas futuras da evangelização no bairro.

“Vocês, como comunidade, escreverão 
os próximos 50 anos. Escrevam páginas 
bonitas que fiquem marcadas na história. 
Cada época tem sua importância, mas, so-
bretudo, tem seu povo e cada um deixa sua 
marca”, disse o Arcebispo Metropolitano.

Ao fim da celebração, o Padre José 

Dom Odilo preside missa no jubileu de ouro 
da Paróquia Nossa Senhora das Graças

CLEBER ASSUMPÇÃO E GISELE LIMA
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Edital de convocação
“Pelo presente, fica convocado Wilson Roberto 
Buzo, com endereço desconhecido para que com-
pareça de terça a sexta-feira, das 13h. às 16h, ao 
Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo, 
à Av. Nazaré, 993 – Ipiranga – São Paulo – SP, para 
tratar de assunto que lhe diz respeito.

Mons. Sérgio Tani
Vigário Judicial”

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DA 
COMISSÃO DE PRESBÍTEROS DA 
REGIÃO EPISCOPAL SANT’ANA:

Em 16/06/2022, foram nomeados e pro-
visionados como membros da Comis-
são de Presbíteros da Região Episcopal 
Sant’Ana, para o período de cinco anos 
(2022-2027), os reverendíssimos sacer-
dotes abaixo nomeados:
Membros eleitos:
Setor Casa Verde: Padre Marcus Luiz 
Erustes Polonio;
Setor Imirim: Padre Antônio de Pádua 
Santos;
Setor Jaçanã: Padre Luis Izidoro  
Molento;
Setor Mandaqui: Padre Erly Avelino 
Guillén Moscoso, MSA;
Setor Medeiros: Padre Maurício Vieira 
de Souza;
Setor Sant’Ana: Padre Osvaldo Bisewski;
Setor Tremembé: Padre Claudinei de 
Arruda Lúcio;
Setor Tucuruvi: Padre Paulo Ramos;
Setor Vila Maria: Padre Luiz Cláudio 
Vieira.

Membros natos:
Vigário Geral Adjunto: Padre Carlos 
Alberto Doutel;
Coordenador Regional de Pastoral: 
Padre Andrés Gustavo Marengo  
Macagnoni;
Representante – Presbíteros da Arqui-
diocese: Padre Jorge da Silva;
Representante – Presbíteros do Regional 
Sul 1: Padre Antonio Pedro dos Santos.

Membros ad nutum Epsicopi Regionalis:
Padre Josival Lemos Barbosa, MS;
Padre Antônio Bezerra Moura.

POSSE CANÔNICA:
Em 05/06/2022, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia São José 
Operário, no bairro da Vila Sarah, na Re-
gião Episcopal Lapa, ao Reverendíssimo 
Padre José Andrade dos Santos, SCJ. 

DEMAIS ATOS
Em 28/04/2022, o Santo Padre, o Papa 
Francisco, concedeu ao Sr. Haroldo 
José Farias, por meio do Rescrito da 
Congregação para a Doutrina da Fé, 
a dispensa das obrigações inerentes 
à Sagrada Ordenação, inclusive do  
celibato.

Em 09/06/2022, foi determinada por 
sua Eminência Reverendíssima o Car-
deal Odilo Pedro Scherer a redução 
permanente para uso profano da Ca-
pela “Dom Bosco”, pertencente à Ins-
petoria Salesiana de São Paulo e situ-
ada à Rua Dom Bosco nº 441, Mooca 
– São Paulo – SP.

Atos da Cúria

Domingos Bragheto, Pároco, agradeceu a 
Deus por estar à frente da Paróquia desde 
o começo deste ano. Ele se comprometeu a 
dar continuidade ao legado dos que já par-
ticiparam dessa história cinquentenária. 

Na mesma ocasião, os fiéis confeccio-
naram um “tapete solidário” com roupas, 
cobertores e alimentos não perecíveis que 
foram doados à população carente.

HISTÓRICO
Tão logo chegou à Vila Carolina, em 

1952, o farmacêutico Etienne Lamark 
Steinmeyer e sua esposa, Helena, faziam 
encontros de Catequese e a reza do Terço 
aos domingos em frente à sua farmácia.

Em 27 de novembro de 1955,  uma co-
missão de moradores, liderada por Etien-

ne,Vicente Braga e Maximiliano Borazzo, 
se mobilizou para construir uma capela 
dedicada a Nossa Senhora das Graças. 

O terreno foi adquirido em junho de 
1957. A primeira missa na capela aconte-
ceu em 1959. Entre 1965 e 1970, enquanto 
o templo era ampliado, formaram-se gru-
pos de Apostolado da Oração, Vicentinos 
e Damas da Caridade.  Em 15 de junho de 
1972, Dom Paulo Evaristo Arns assinou o 
decreto de criação da Paróquia, desmem-
brando-a da São José da Vila Palmeiras. 
Em 30 de julho daquele ano, o Arcebispo 
celebrou a missa inaugural e deu posse ao 
primeiro Pároco, Padre Vicente de Paula 
Ferreira. 

(Com informações complementares 
da redação do O SÃO PAULO)

Cleber Assunção e Gisele Lima



Corpus Christi: a Festa de Deus
Editorial

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

MARCELO CYPRIANO MOTTA

Proceder por analogia, por meio dos si-
nais e símbolos, permite re-unificar – esta é 
a função originária do símbolo – a natureza 
tridimensional da existência cristã, no sentido 
de que a nossa missão histórico-salvífica em 
Cristo seja conatural com o discernimento dos 
“sinais dos tempos”. Mistério-celebração-vida 
representam o pensamento teológico herda-
do do movimento litúrgico pela constituição 
Sacrosanctum concilium no Concílio Vaticano 
II. Seguindo as diretrizes conciliares, pode-se 
criar outra tríade, em correspondência com a 
primeira, na perspectiva de um tempo do cul-
to e da cultura da misericórdia, cujos termos 
(tempo-culto-cultura) encerram de modo 
mais imediato uma pedagogia da simbólica 
cristã. Parte-se, assim, da concepção de tempo 
da misericórdia, que tem a virtude de desta-
car o que há de mais específico na história e 
na economia da salvação: o desígnio de bene-
volência e misericórdia de Deus associado à 
dimensão do “tempo”.  

Daí decorrem o culto e a cultura (culto-
-cultura), já que o primeiro se define como a 
economia sacramental da salvação e tem cará-
ter eminentemente simbólico: a liturgia é ação 
simbólica, porque na celebração do mistério 
cristão este é reapresentado e comunicado 
pelo Espírito Santo, por meio de sinais e sím-
bolos, cujo “significado deita raízes na obra da 
criação e na cultura humana” (cf. Catecismo 

O simbolismo da misericórdia
nível análogo da cultura da misericórdia, uma 
relação fundamental com o significado bíblico 
do “sinal de Jonas”: sinal da misericórdia de 
Deus na conversão dos pecadores (os habitan-
tes de Nínive) e na ressurreição de Jesus (cf. Mt 
12,38-41; 16,1-4; Lc 12,54-57).

O sinal do profeta Jonas como símbolo 
do tempo [kairótico] da misericórdia é o 
substrato de duas grandes intuições profé-
ticas de São João XXIII, na convocação e na 
abertura do Concílio, que determinaram 
sua índole pastoral (sobretudo na cons-
tituição Gaudium et spes): “distinguir os 
‘sinais do tempo’ (Mt 16,3)” e “usar a me-
dicina da misericórdia” (respectivamente, 
Humanae salutis, 25/12/1961, e Discurso, 
11/10/1962). Na Gaudium et spes (4 e 11), 
os sinais dos tempos se tornaram um para-
digma da interpretação do mundo atual e a 
hermenêutica da tríade da misericórdia re-
cupera algo do simbolismo bíblico. A noção 
de cultura, abrangente e central na GS, deve 
avançar – aberta ao mistério do tempo – até 
uma cultura da misericórdia, isto é, reuni-
ficada-recapitulada segundo a misericórdia, 
mas sempre – como ensina J. Gelineau, um 
mestre do simbolismo cristão – “à luz do si-
nal de Jonas, única chave simbólica dada aos 
homens no Cristo morto e ressuscitado, até 
que ele venha” (“Sinal/Símbolo”, op. cit.).

Arte: Sergio Ricciuto Conte

da Igreja Católica, 1145). Eles tecem 
de certo modo os eventos bíblicos e 
histórico-salvíficos, tornados presen-
tes no Memorial do Senhor, no qual 
se atualiza o plano eterno da salvação. 
“Nesse sentido, o ano litúrgico perten-
ce à categoria dos ‘sinais-símbolos’ [...] 
ele reúne em si o modo histórico e o 
sacramental com que Deus realiza a 
salvação” (“História da Salvação”, Di-
cionário de Liturgia, org. Domenico 
Sartore e Achille Triacca, 1984). 

A economia da misericórdia guia 
toda a história da salvação e, por isso 
mesmo, o Mistério da Páscoa como 
mistério da Divina Misericórdia é ce-
lebrado no centro do “memorial” do 
ano litúrgico (cf. “O que é o Domingo 
da Misericórdia?”, O SÃO PAULO, 
20/04/2022). O crescimento da fé pas-
cal na misericórdia de Deus – um sinal 
dos tempos – harmoniza os polos do 
simbolismo: a fé restabelece, quanto à 
interpretação do tempo presente, no 

Opinião

Marcelo Cypriano Motta, advogado, contemplado com a 
Medalha “São Paulo Apóstolo” 2018, atua na “Promoção da 
Cultura da Misericórdia” no Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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A Solenidade de Corpus 
Christi, que celebramos 
solenemente e com grande 
júbilo na quinta-feira pas-

sada, possui uma qualidade que a dis-
tingue das demais festas de nosso ano 
litúrgico: na sua origem histórica, não 
está tanto a iniciativa de uma corrente 
teológica ou de uma comissão de litur-
gistas, quanto uma sequência de acon-
tecimentos em que se nota claramente 
a intervenção divina.

Em 1263, o jovem padre alemão Pe-
dro de Praga rezava a missa na cidade 
de Bolsena, na Itália, enquanto nutria 
dúvidas sobre a presença real de Jesus 
Cristo na Eucaristia. Mal havia ele pro-
nunciado a consagração, a hóstia con-
sagrada começou a verter sangue sobre 
suas mãos, o corporal e o altar. Per-
plexo, o sacerdote dirigiu-se imedia-
tamente à cidade vizinha de Orvieto, 
onde o Papa Urbano IV então residia. 
O Pontífice ordenou, então, uma inves-
tigação imediata – e quando os fatos 
foram confirmados, ele lembrou-se de 
uma monja que conhecera décadas an-
tes, quando ainda era arquidiácono, na 

Bélgica: Juliana de Liège (1192-1258).
Juliana ficara órfã ainda menina, e 

fora educada pelas irmãs agostinianas 
do convento-leprosário de Mont Cor-
nillon, onde adquirira uma notável cul-
tura teológica. Mas Juliana se destacava 
sobretudo por sua intensa vida de oração 
e devoção à Santíssima Eucaristia: fazia 
frequentes adorações, durante as quais, 
aos 16 anos, começou a ter experiências 
místicas em que via uma esplendorosa 
lua cheia, traspassada de uma faixa es-
cura – simbolizando, respectivamente, a 
glória da Igreja e a ausência de uma festa 
litúrgica dedicada ao Santíssimo Sacra-
mento. Juliana guardou tudo isso em seu 
coração por 20 anos (assim como Maria 
cf. Lc 2,19.51), até que resolveu comu-
nicar suas impressões a seu confessor e 
alguns religiosos de confiança – entre 
eles o jovem diácono Tiago Pantaleão de 
Troyes, futuro Papa Urbano IV.

Considerando, então, o milagre de 
Bolsena que tinha diante dos olhos, e 
as visões que Juliana lhe confidenciara 
anos antes, o então Papa Urbano IV de-
cidiu instituir uma festa anual dedicada 
especificamente ao Santíssimo Sacra-

mento, e convocou os maiores teólogos 
da Igreja para escrever os textos litúrgi-
cos – entre eles São Tomás de Aquino e 
São Boaventura, dois grandes doutores 
da Igreja. Chegado o dia da apresenta-
ção dos trabalhos, Tomás foi escolhido 
para começar – mas bastou ele ler seu 
hino Lauda Sion que Frei Boaventura, 
comovido com a pérola que ouvira, 
imediatamente destruiu o texto que 
ele próprio havia escrito (pois, disse 
ele, sua consciência jamais o deixaria 
tranquilo se colocasse qualquer empe-
cilho à difusão de um tal tesouro). E os 
hinos tomistas de Corpus Christi – ou 
seja, o Adoro te Devote, o Lauda Sion e 
o Pange Lingua – são realmente obras-
-primas em que se fundem teologia e 
poesia (Bento XVI, Audiência Geral, 
17/11/2010). 

A teologia desses hinos se manifes-
ta na riqueza de verdades de fé que eles 
conseguem expressar em poucas pala-
vras, inspirando nossa devoção: que o 
pão e o vinho consagrados deixam de 
ser pão e vinho, e se tornam carne e 
sangue de Cristo (Dogma datur chris-
tianis...); que nossa inteligência e nos-

sos sentidos não conseguem alcançar 
estas coisas, mas que a fé na palavra de 
Jesus deve nos levar a acreditar firme-
mente na Presença Real (Visus tactus 
gustus in te fallitur...); que Cristo está 
presente inteiro em cada minúsculo 
fragmento do pão, em cada gota do vi-
nho (Fracto demum sacramento...).

A poesia de um texto, no entanto, en-
volve sua sonoridade, sua métrica e ri-
mas – por isso é que toda “poesia tradu-
zida, usualmente, é menos agradável que 
na língua original” ("O Trivium – As ar-
tes liberais da Lógica, da Gramática e da 
Retórica", Irmã Miriam-Joseph, p. 49). 
As ressonâncias aliterativas e rítmicas 
do trecho “Vérbum cáro pánem vérum 
vérbo cárnem éfficit”, por exemplo, aca-
bam não sendo refletidas na tradução “A 
Palavra do Deus vivo transformou (...) o 
pão (...) no seu Corpo”. Hoje em dia, de 
todo modo, pode-se facilmente encon-
trar versões bilíngues destes hinos, na 
internet, que nos permitem entender o 
significado e saborear a poesia.

Digamos, então, a Nosso Senhor Eu-
carístico, a cada vez que participarmos 
da missa: “Meu Senhor e meu Deus!”.
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Fé e CidadaniaComportamento

PADRE ALFREDO JOSÉ GONÇALVES, CS

Derivados do desemprego, do subemprego e do 
trabalho informal crescentes, bem como da preca-
riedade das relações trabalhistas em geral, os dados 
são preocupantes: “O número de brasileiros sem ter 
o que comer quase dobra em dois anos de pande-
mia”. Essa é a conclusão a que chegou o 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto 
da pandemia de COVID-19, realizado pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). 

As consequências atingem grande parte das 
camadas de baixa renda: “O levantamento divul-
gado no dia 8 mostra que o País soma atualmente 
cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que 
comer diariamente, quase o dobro do contingente 
em situação de fome estimado em 2020”. Os estu-
diosos, entretanto, não hesitam em assinalar que 
cerca da metade da população brasileira vive al-
gum tipo de insegurança alimentar. 

O inquérito leva Ana Maria Segall, médica epi-
demiologista e pesquisadora da Rede Penssan, a 
concluir: “A pandemia surge neste contexto de au-
mento da pobreza e da miséria, e traz ainda mais 
desamparo e sofrimento. Os caminhos escolhidos 
para a política econômica e a gestão inconsequente 
da pandemia só poderiam levar ao aumento ainda 
mais escandaloso da desigualdade social e da fome 
no nosso País” (cf. G1, em 8 de junho de 2022).

Semelhante cenário comprova aquilo que, a olho 
nu, estamos assistindo nas cidades médias, nas capi-
tais dos estados e, de forma particular, nesta imensa 
metrópole de São Paulo. Por toda parte, as praças 
são tomadas por tendas de lona improvisadas, en-
quanto longas filas se formam para receber o café 
da manhã, em alguns lugares, ou marmita “quenti-
nha”, em outros. Além do drama da cracolândia (ou 
cracolândias), convivemos diariamente com novas 
pessoas chegando às ruas para se estabelecerem.

São idosos, adultos, jovens, mulheres, crianças e, 
não raro, famílias inteiras despejadas de suas casas. 
Na medida em que o trabalho se divorcia do empre-
go estável, sobrando para grande parte dos traba-
lhadores apenas os “bicos” temporários e incertos, 
torna-se cada vez mais difícil arcar com os preços 
do aluguel. Mas até mesmo para os que possuem 
uma moradia precária, boa parte não mais conse-
gue garantir o “preço de morar”: gás, contas de luz e 
água, produtos de limpeza e higiene etc.

Poucas coisas são tão necessárias ao núcleo da 
dignidade humana quanto o endereço fixo. Deste, 
aliás, dependem quase todos os direitos básicos, 
como educação, saúde, emprego, acesso ao crédito, 
segurança alimentar – enfim, a autoestima em rela-
ção a si mesmo e a confiança em relação aos familia-
res, amigos e cidadãos em geral. A chave da própria 
casa consiste no símbolo visível dessa dignidade. A 
falta dela fecha a entrada a outras portas e oportuni-
dades do bairro, da cidade e do mundo.

O fio condutor do corpus da Doutrina Social da 
Igreja – a dignidade humana – vem sendo rompi-
do para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. 
Guerras, violência e crise climática, tudo escancara-
do e agravado pela pandemia, fazem crescer as de-
sigualdades sociais, atirando multidões de pessoas 
às estradas. Daí o aumento de migrantes, refugia-
dos, deslocados e gente sem moradia. Reverter esse 
quadro é desafio das organizações internacionais, 
das nações, da Igreja e das entidades que lutam pelo 
bem-estar de “nossa casa comum”.

Padre Alfredo José Gonçalves, CS, pertence à  
Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos).

Cadê o pão nosso 
de cada dia?SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Hoje em dia, um dos maiores 
medos dos pais de meninas é que 
elas engravidem precocemente. 
Antes o temor era de que as fi-
lhas mantivessem relações sexuais 
na adolescência, mas, ao longo 
dos últimos anos, muitos acaba-
ram naturalizando essa realidade, 
como se isso se tratasse de um fato 
contra o qual não se pode lutar, e 
acabaram focando esforços a fim 
de evitar que engravidem preco-
cemente. 

Estatisticamente no Brasil, 
a taxa de nascimentos de crian-
ças filhas de mães entre 15 e 19 
anos é 50% maior do que a média 
mundial – no Brasil estão estima-
das 68,4 gestações nessa fase da 
vida, conforme dados do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, que podem 
ser acessados no link a seguir:  
https://cutt.ly/uKg9wWe.

Para enfrentarmos essa triste 
realidade corajosamente e com 
perspectiva de reais mudanças, 
é preciso que olhemos para a 
causa de tudo isso e estejamos 
dispostos a trabalhar para mu-
dá-la. Enquanto a preocupação 
estiver centrada somente em um 
dos efeitos dessa sexualidade de-
senfreada, ou seja, nas gestações 
precoces, a ação educativa irá se 
centrar em informar e treinar 
as crianças e adolescentes para 
que saibam evitá-la, mas não 
estarão eles mesmos protegidos 
dos efeitos devastadores de vi-
ver de modo tão desequilibra-
do a sexualidade. Esse, sim, um  
grande mal. 

Uma vida sempre é algo a se 

acolher com amor e celebrar com 
alegria; afinal, mais uma alma, 
mais uma pessoa única e irrepe-
tível que deixará no mundo sua 
marca pessoal. Agora, vidas e vi-
das desestruturadas e devastadas 
por uma afetividade desordenada, 
adolescentes doentes física e emo-
cionalmente, escrevendo suas bio-
grafias num contexto de desamor, 
de desvalorização de seus corpos 
preciosos – dotados de alma e es-
pírito –, dignos de todo o respeito, 
cuidado e amor. Adolescentes vi-
vendo um enorme engano sobre o 
que significa ser livre; afinal, usan-
do essa suposta liberdade, acabam 
por comprometer todo o seu futu-
ro com uma realidade para a qual 
não estão preparados. Isso não 
é, nem de longe, liberdade, e eles 
precisam ser formados para com-
preenderem isso. 

Por isso, nós, pais, na nossa 
missão insubstituível e intransfe-
rível de educar os filhos, de ensi-
ná-los a viver, precisamos assumir 
uma postura mais clara e bem for-
mada no que diz respeito à orien-
tação de sua afetividade. Mais do 
que educarmos os filhos para evi-
tar a gravidez precoce, precisamos 
estar envolvidos em educá-los 
para serem capazes de amar; edu-
cá-los para que entendam o sexo 
como uma manifestação do amor 
vivido em sua dimensão conjugal, 
ou seja, quando homem e mulher 
se escolhem para formar um só 
corpo e escrever uma biografia 
juntos, chamada família. Essa fa-
mília tem como um dos fins, o 
mais importante, transbordar o 
amor complementar de tal modo 
que gere novas vidas. 

Olhando por essa perspecti-

va, fica mais fácil percebermos 
que o grande erro está no fato 
de que nos deixamos levar pelos 
valores e hábitos pagãos, moder-
nos e hedonistas que tomam o 
homem somente em sua dimen-
são sensível, reduzindo-o a um 
comportamento animalizado, 
que busca prazer a qualquer 
custo e ainda se considera livre 
por agir assim. Nós, pais, preci-
samos resgatar os verdadeiros 
valores, investir na capacidade 
enorme que nossos filhos têm 
de identificar o bom, o belo e o 
verdadeiro, e colocar nossas for-
ças e nossa dedicação em educá-
-los para isso. Que sejam pessoas 
educadas para amar, amar com 
temperança, com sabedoria; que 
saibam escolher o(a) parceiro(a) 
para dividir a vida e, mais do que 
isso, saibam ser um(a) bom(boa) 
parceiro(a) para aquele(a) que 
escolherem; que saibam que, por 
muito amar, é prudente esperar; 
que existe um valor enorme na 
espera e na construção de uma 
relação que não parte dos sen-
timentos e afetos desordenados, 
mas de uma decisão séria, pensa-
da e determinada. 

Para evitarmos, verdadeira-
mente, gravidezes precoces, pre-
cisamos educar melhor os afetos 
de nossas crianças. Sim, sei que 
isso parece utópico, parece irreal, 
mas acreditem, é possível. Basta 
nos determinarmos a alçar não 
somente nossos filhos ao máximo 
potencial, mas também nós mes-
mos buscarmos o nosso melhor 
para oferecer a eles. 

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

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

A Clara Gonçalves, aqui de São 
Paulo, me enviou uma pergunta 
bem direta: “Padre, como come-
çou esta ‘história’ de Batismo de 
crianças?”. E o porquê da dúvida? 
Ela explicou nas linhas seguintes: 
“No domingo de Páscoa, estavam 
debatendo isso. Minha sobrinha 
de 7 anos tem o pai católico e a 
mãe evangélica. Na Bíblia, fala de 
apresentar a criança para cumprir 
a lei. O que é o certo?”.

Minha irmã, os evangélicos 
não aceitam o Batismo de crianças 
e justificam isso afirmando que o 
Batismo deve ser só para adultos, 

que podem afirmar a sua fé, por-
que só será salvo quem crer e for 
batizado.

Já nós, os católicos, podemos 
ser batizados ainda crianças, a 
partir da fé dos nossos pais e pa-
drinhos. A Igreja Católica expli-
ca e justifica isso ao lembrar que 
cabe aos pais educar os filhos na 
fé com a palavra e com o exemplo 
de vida. Além disso, já na Igre-
ja primitiva havia batizados de 
crianças. Se você ler o livro dos 
Atos dos Apóstolos vai perceber, 
por exemplo, que Paulo batizou 
o seu carcereiro com toda a sua 
família.

Lembremo-nos, ainda, de que 
os meninos judeus são circuncida-

dos e o próprio Jesus briga com os 
apóstolos que queriam impedir as 
crianças de se aproximarem Dele: 
“Deixem que as crianças venham 
a mim. Não as atrapalhem, porque 
o Reino de Deus é daqueles que se 
parecem com elas.”

E vale lembrar a cena bonita de 
José e Maria apresentando o Me-
nino Jesus no templo.

Obrigado por sua pergunta, 
Clara. E levemos nossos recém-
-nascidos para ser batizados, mas 
com o sério compromisso de edu-
cá-los na fé, de tal modo que um 
dia eles renovem as promessas do 
Batismo que os pais e padrinhos 
fizeram por eles. Deus abençoe 
você.

Você Pergunta
De fato é correto receber o 
sacramento do Batismo já na infância?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Gravidez precoce: medo e dificuldade de evitá-la
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[IPIRANGA] Na noite da segunda-feira, 20, foi realizada a missa de 7º dia em sufrágio 
do Padre Bernward Hallermann, na Paróquia Santa Cristina. O Sacerdote faleceu na Ale-
manha, no dia 14, aos 81 anos de idade, em decorrência de um câncer. Há 37 anos, Padre 
Bernward iniciou a Pastoral da Amizade, por meio da qual a Paróquia Bonifacius, em Dort-
mund, na Alemanha, onde foi Pároco, colaborava permanentemente para a manutenção 
de projetos sociais e de evangelização da Paróquia Santa Cristina.

(com informações da Paróquia Santa Cristina)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Santa-
na, presidiu a missa no dia do padroeiro, 
13, na Paróquia Santo Antônio dos Bancá-
rios, Setor Mandaqui. Concelebrou o Padre 
Geremias Gomes dos Santos, Pároco, com 
a assistência do Diácono Durval Bueno.
                                    (por Silvano Jacobino Sousa - Pascom setorial)

[BRASILÂNDIA] Entre os dias 12 e 15, os fiéis da Paróquia São Judas Tadeu, na Vila 
Miriam, festejaram os 50 anos de sua criação. Cada celebração focou um tema especí-
fico sobre a Igreja, centralizando-a como lugar de compromisso, partilha, oração, fide-
lidade e missão. No dia 15, o jubileu de ouro foi comemorado com uma missa solene, 
presidida por Dom Cícero Alves de França, que foi Vigário da Paróquia e hoje é Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém.                                                        (por Luccas Sant’Ana)

[BRASILÂNDIA] Os fiéis da Paróquia 
Santo Antônio, na Vila Brasilândia, con-
duzidos pelo Padre Edemilson Camargo, 
Pároco, celebraram a festa do padroeiro, 
entre 31 de maio e 13 de junho, fazen-
do memória de outro grande francisca-
no: Dom Paulo Evaristo Arns. Durante a 
trezena, cujo tema foi: “Santo Antônio 
e Dom Paulo Evaristo, separados pelo 
tempo, mas unidos pelo amor a Jesus 
Cristo”, o povo refletiu a mensagem de 
Santo Antônio atualizada em Dom Pau-
lo Evaristo, nos mais diversos âmbitos: 
no anúncio de Jesus; na comunicação; 
no carinho pelas coisas de Deus; na vida 
familiar; na oração; na juventude; na ma-
turidade da fé; na formação das novas 
gerações; na sustentação da missão; na 
formação presbiteral; no atendimento 
aos pobres; na educação e no cuidado  
com os doentes.            (por Kátia Maderic)

[BELÉM] No sábado, 18, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia São 
Vicente Pallotti e São Paulo Apóstolo, na Vila Antonieta, Setor Carrão – Vila Formosa, na 
qual conferiu o sacramento da Confirmação a 13 jovens e adultos. Em sua homilia, desta-
cou a importância do amadurecimento da fé por meio da Crisma e exortou os crisman-
dos a serem sinais da presença de Deus no mundo. Concelebrou o Padre Daniel Max  
da Silva, Pároco.                                                                                               (por Larissa Bernardo)

A celebração da Solenidade do 
Corpo e Sangue de Cristo, na Paró-
quia Santíssimo Sacramento, Setor Pa-
raíso, na quinta-feira, 16, foi presidida 
por Dom Rogério Augusto das Neves, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Sé. Houve também a procissão 

com o Santíssimo pelas ruas do bairro.
Concelebraram o Cônego Apare-

cido Silva, Pároco, e os Padres convi-
dados: Manoel da Conceição Quinta, 
SSP, paulino, colaborador na Região e 
também na Paróquia Santo Inácio de 
Loiola e São Paulo Apóstolo, Setor Pa-
raíso; Antônio Iraildo Alves de Brito, 
SSP, paulino; Carlos Alberto Contieri, 
SJ, jesuíta, Capelão da Igreja São José 

de Anchieta, no Pateo do Collegio; e 
Sérgio Bradanini, PIME, colaborador 
na Região Sé.

Na homilia, Dom Rogério abordou 
o aspecto da partilha, exortando todos a 
partilhar o seu “nada”, que para o outro 
pode ser “tudo” de que ele precisa. Res-
saltou que, mesmo na insuficiência de 
cada um, Jesus diz para repartir sempre, 
pois o mais Ele fará.

SÉ
Dom Rogério preside missa de Corpus Christi 
na Paróquia Santíssimo Sacramento

ROSALINA LANGER ROSSI
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No domingo, 19, na Paróquia Nossa 
Senhora Mãe e Rainha, Setor Jaraguá, 
aconteceu o Encontro de Coroinhas, 
Acólitos e Cerimoniários da Região 
Episcopal Brasilândia. 

O evento foi conduzido por Dom Car-
los Silva, OFMCap, e pelo Padre Álvaro 
Moreira Gonçalves, Assistente Eclesiásti-
co Regional da Pastoral da Liturgia e dos 
Coroinhas, Acólitos e Cerimoniários. 

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Brasilândia ressaltou a dignidade 

do serviço ao altar e como se deve man-
ter o empenho e a concentração nas fun-
ções. “Quando estamos a serviço, deve-
mos nos conectar e conectar as pessoas 
a Deus”, reforçou Dom Carlos Silva. Ele 
recordou, ainda, a importância de se co-
nhecer a vida dos santos e mártires, para 
que se tornem referência para a cami-
nhada de fé. 

Padre Álvaro reforçou que o servi-
ço ao altar deve ser vivido por amor à 
Igreja e ao próximo. Destacou que, in-
dependentemente da função, todos são 
servidores. “Ser servidor do altar é uma 
nova nomenclatura para se referir a to-

BRASILÂNDIA
Encontro de formação reúne coroinhas, acólitos e cerimoniários

ALESSANDRO PEDRO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

dos aqueles que exercem uma função na 
liturgia; desta maneira, não estamos ex-
cluindo ninguém e, sim, mostrando que 
todo ministério é importante”, concluiu. 

Todos os participantes foram motiva-
dos a se manterem atualizados por meio 
das diversas formações oferecidas em ní-
veis setorial e regional.

Alessandro Pedro

Arnaldo Alves Pinto Junior

Pascom Mandaqui Pascom paroquial

Zetildes Lima

Pascom paroquial
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[BRASILÂNDIA] Dom Carlos Silva, OFMCap, presidiu, no dia 15, a missa pelos 30 anos 
do voluntariado que atua no Hospital Geral “Doutor José Pangella”, na Vila Penteado. Con-
celebraram os Padres Reinaldo Torres, Hamilton Wagner da Rosa e Ezael Juliatto (Pe. Tchê). 

(por Jackeline Gasparini)

[BELÉM] Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Comunidade Maria de Nazaré, 
pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Jardim Sinhá, Setor Sapopemba, 
no domingo, 19, durante a qual conferiu o sacramento da Crisma a seis adultos. Conce-
lebrou o Padre Antônio Carlos Vanin, C.Ss.R..                                                  (por Larissa Bernardo)

Na quinta-feira, 16, Dom Cícero Al-
ves de França presidiu a missa da Soleni-
dade de Corpus Christi na Paróquia São 
José do Maranhão, no Tatuapé. Concele-
brou o Padre Arlindo Teles, Pároco. 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém destacou 

que as leituras fazem voltar o olhar para 
Jesus como “pão que mata a nossa fome”, 
recordando que esta solenidade é uma 
maneira de “proclamarmos publicamen-
te que Jesus é o Senhor das nossas vidas 
e que está presente na sua Igreja, entre 
nós. E a Eucaristia é Jesus vivo, que nos 
alimenta e nos fortalece”. 

Também ressaltou que celebrar Cor-
pus Christi é “celebrar a certeza de que 

Deus está atento às nossas necessidades 
e que, como uma grande família que so-
mos, devemos viver na partilha”. Por fim, 
Dom Cícero afirmou que “a Eucaristia faz 
a Igreja, pois, sem ela, a Igreja não existe”.

Ao término da missa, o Prelado con-
duziu um momento de adoração euca-
rística, seguido de procissão pelas ruas 
do bairro, concedendo a bênção com o 
Santíssimo.

BELÉM
‘A Eucaristia faz a Igreja’, afirmou 
Dom Cícero na Solenidade de Corpus Christi

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

O Conselho Regional de Pastoral 
(CRP) da Região Lapa se reuniu no sá-
bado, 18, na Paróquia Nossa Senhora da 
Lapa, com assessoria de Dom José Bene-
dito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Lapa.

Participaram os padres, diáconos e 
agentes de pastoral da Região. 

Entre os diversos assuntos apresen-
tados, houve uma palestra ministrada 
por Matthias Grenzer, doutor em Teo-
logia e professor da Faculdade de Te-
ologia da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de SãoPaulo (PUC-SP), na qual 

explanou acerca da escuta da Palavra 
de Deus nos âmbitos individual, co-
munitário e eclesial, e apresentou uma 
síntese do Pentateuco.  

Padre Antônio Francisco Ribeiro, 
Coordenador Regional de Pastoral, por 
sua vez, relatou sobre o andamento do 
sínodo arquidiocesano, enquanto o Pa-
dre João Carlos Deschamps de Almeida, 
Vigário-geral Adjunto da Região Lapa, 
falou sobre a mostra cultural, evento que 
reúne todas as escolas e pastorais da Re-
gião, com a apresentação de atividades 
culturais e trabalhos pastorais. 

Tratou-se, ainda, das atividades do 
Setor Juventude, da Pastoral Fé e Política 
e do ano vocacional em 2023.

LAPA
Conselho Regional de Pastoral reflete sobre as Sagradas Escrituras

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

A Paróquia São Luís Gonzaga, Setor Pereira Barreto, 
celebrou o seu padroeiro com um tríduo que começou 
no sábado, 18, cuja abertura se deu com uma missa pre-
sidida pelo Padre José Adeildo Pereira Machado, Reitor 
do Seminário Propedêutico Santo Cura D’Ars.

O segundo dia do tríduo, no domingo, 19, foi ini-
ciado com uma carreata pelas ruas do bairro, passando 
em frente à Comunidade Sagrada Família, que integra a 
Paróquia desde o início do ano. Logo depois, Dom Car-

los Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Brasilândia, presidiu a missa, na qual relembrou 
que o Evangelho nos coloca diante de Cristo, que é uma 
proposta, e espera de nós uma resposta. “Viver é res-
ponder! São Luís Gonzaga disse sim.”

No terceiro dia, 20, houve a missa presidida pelo Pa-
dre Guilherme Alves dos Santos, da Ordem dos Padres 
Teatinos, Vigário da Área Pastoral Santo Antônio.  

No dia 21, memória litúrgica do Santo que é padro-
eiro da juventude e dos estudantes, a missa foi presidi-
da pelo Padre Roberto Moura, Pároco, seguida de uma 
procissão animada pela Banda da Lapa.

TAÍSE CORTÊS
COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Carreata, procissão e tríduo marcam a 
festa patronal da Paróquia São Luís Gonzaga

BRASILÂNDIA

Mariana Al Zaher

Taíse Cortês

Pascom paroquial

Jakeline Gasparine Pascom paroquial



8 | Regiões Episcopais | 22 a 28 de junho de 2022 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

[LAPA] A Pastoral Familiar da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Ester, 
Setor Rio Pequeno, realizou no sábado, 18, 
a formação familiar da Região Lapa com 
o tema “Suicídio”. A atividade foi aberta 
pelo Padre Cristiano de Souza Costa, Pá-
roco, que apresentou o palestrante, Padre 
Licio de Araújo Vale, Pároco da Paróquia 
Sagrada Família, na Diocese de São Mi-
guel Paulista, professor do curso de pós-
-graduação de Intervenção na Autolesão, 
Prevenção e Posvenção do Suicídio, no 
Instituto Vita Alere, e membro da Associa-
ção Brasileira de Estudos e Prevenção ao 
Suicídio (ABEPS).                 (por Benigno Naveira) 

[SANTANA] No sábado, 18, Dom Jorge 
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Santana, ministrou o sacramen-
to da Crisma a 15 jovens e adultos, duran-
te missa por ele presidida na Paróquia São 
José Operário, Setor Imirim. 

(por Pascom paroquial) 

[SÉ] No sábado, 18, na Paróquia Santa Ge-
nerosa, Setor Paraíso, Dom Rogério Augus-
to das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Sé, conferiu o sacramento da 
Crisma a 14 jovens e sete adultos, sendo 
que três destes também receberam sua 
primeira Eucaristia. Concelebrou o Padre 
Cássio Albério Pereira de Carvalho, Pároco. 

(por Ítalo Queiroz de Souza)

[LAPA] Os fiéis da Paróquia Santo Antô-
nio, no Jardim Bonfiglioli, Setor Rio Peque-
no, festejaram seu padroeiro, participan-
do do tríduo, entre os dias 10 e 12, com 
missas presididas por padres convidados. 
No dia da memória litúrgica do Santo, 13, 
houve três celebrações eucarísticas, sen-
do duas delas presididas pelo Padre João 
Carlos Deschamps de Almeida, Pároco, e 
a última por Dom José Benedito Cardoso, 
que também deu a bênção aos pães de 
Santo Antônio. Na missa, ele foi assistido 
pelo Diácono Claudio Bernardo. 

(por Benigno Naveira)

[BRASILÂNDIA] A Paróquia Imaculado 
Coração de Maria, cujo Pároco é o Padre 
Dorival Ferreira Leite, CRL, recebeu as relí-
quias de São Vicente de Paulo e Frederico 
Ozanam, em comemoração dos 20 anos 
do Conselho Particular da Brasilândia. A 
Comunidade São Benedito está de posse 
das relíquias, que permanecem em pere-
grinação na Paróquia.   (por Karina Marta)

[BELÉM] No domingo, 19, na Paróquia 
São Benedito das Vitórias, na Vila Formo-
sa, Setor Carrão – Vila Formosa, aconte-
ceu a entronização da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, pelas mãos do Padre 
Pierre Rodrigues da Costa, Administrador  
Paroquial.                      (por Fernando Arthur)

[BELÉM] Na Solenidade de Corpus Chris-
ti, a Paróquia Nossa Senhora do Sagrado 
Coração, Setor Carrão – Vila Formosa, ini-
ciou o “Ano Eucarístico Paroquial”, em ce-
lebração presidida pelo Padre Reuberson 
Ferreira, MSC, Pároco. Para ele, o intuito é 
“recolocar a Eucaristia cada vez mais no 
centro da vida das comunidades e das 
pessoas”. Durante o ano, serão promovi-
dos momentos formativos e de adora-
ção eucarística.              (por Fernando Arthur)

BELÉM
Dom Cícero Alves de França se 
reúne com o clero regional

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No dia 15, o clero atuante na Região 
Belém se reuniu com Dom Cícero Alves 
de França pela primeira vez, no Centro 
Pastoral São José, no Belenzinho. 

No encontro, o Prelado dialogou 
com os sacerdotes e diáconos, ressal-
tando que, ao longo de seu episcopado 
na Região, quer conhecer e escutar todo 
o clero. O Bispo também destacou al-
guns pontos da sua vida presbiteral, so-
bretudo como Reitor do Seminário de 

Teologia Bom Pastor da Arquidiocese. 
“Foi Deus, portanto, que quis que 

não somente trabalhássemos juntos, mas 
vivêssemos uma fraternidade”, frisou, 
destacando a importância da fraterni-
dade presbiteral ao recordar “a caridade 
pastoral” a que Dom Luciano Mendes de 
Almeida conclamava quando foi Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região. 

Ao final do encontro, exortou o 
clero à participação de um momento 
de espiritualidade que acontecerá na 
quinta-feira, 23, na Paróquia São José, 
no Belém.

[LAPA] No dia 12, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Setor Leopoldina, Dom José 
Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, presidiu a missa du-
rante a qual conferiu o sacramento da Crisma a 26 jovens e adultos. Concelebrou o Pa-
dre Fernando Gross, da Diocese de Santos.                                              (por Benigno Naveira)

[SANTANA] No dia 13, na Paróquia Santo Antônio, na Vila Mazzei, Setor Jaçanã, Dom Jor-
ge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu missa em honra do 
padroeiro. Concelebraram os Padres Maykom Sammuel Alves Florêncio, Pároco, e Roberto 
Fernando Lacerda, Pároco da Paróquia Menino Jesus, no Tucuruvi, Setor Tucuruvi.

(por Denilson Araujo)

[SANTANA] No domingo, 19, na Paróquia São Sebastião, Setor Vila Maria, Dom Jorge 
Pierozan presidiu a missa na qual conferiu o sacramento da Crisma a 11 jovens e con-
cedeu a posse canônica como Pároco ao Padre Luiz Cláudio Vieira, concelebrante, com 
a assistência do Diácono Eduardo Sierra.                                  (por Fernando Fernandes)

[SÉ] No domingo, 19, na Paróquia Nossa 
Senhora da Paz, Setor Catedral, Dom Ro-
gério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Sé, presidiu a 
missa de encerramento da 37ª Semana do 
Migrante, que contou com a presença de 
migrantes que residem no Pari, na Vila Pru-
dente, na Bela Vista e em Carapicuíba (SP). 

 (por Missão Paz)

[LAPA] Na Solenidade de Corpus Chris-
ti, na quinta-feira, 16, Dom José Benedito 
Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa, presidiu a missa no gal-
pão das futuras instalações da Paróquia 
São José, no Jardim Monte Alegre, Setor 
Pirituba. Concelebrou o Padre Messias de 
Moraes Ferreira, Pároco. Na ocasião, qua-
tro ministros extraordinários da Sagra-
da Comunhão receberam a investidura 
para essa função.           (por Benigno Naveira)

Pascom São José Operário

Pascom paroquial

Pascom paroquial

Fernando Fernandes

Pascom Santo Antônio

Pascom paroquial

Fernando Arthur

Maria Angelis Brugarola

Missão Paz

Facebook da Paróquia São José
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Após dois anos da fase mais intensa 
da pandemia de COVID-19, os fiéis da 
Arquidiocese de São Paulo, unidos ao 
seu Arcebispo, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, puderam dar o testemunho pú-
blico de fé à Eucaristia, participando da 
Solenidade do Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue de Cristo, Corpus 
Christi, celebrada na Praça da Sé, na ma-
nhã da quinta-feira, 16.

Também houve, após a missa, a ado-
ração ao Santíssimo e a procissão pelas 
ruas do centro, “para proclamar que Ele 
está no meio de nós, e caminhamos com 
Ele, pois Ele mora nesta cidade, ama este 
povo e queremos dizer e demonstrar 
isso”, comentou Dom Odilo, no começo 
da celebração. (leia mais abaixo).

‘EM MEMÓRIA DE MIM’
Na homilia, o Arcebispo recordou 

que, ao longo da história, tornou-se tra-
dição dos povos oferecer pão e vinho em 
ação de graças a Deus, mas que, acima 
do rito em si, o mais importante sempre 
foi a atitude de adoração ao Senhor e a 
conduta de uma vida reta, com justiça e 
santidade diante de Deus e dos homens. 

“Nós também, com a Eucaristia, ofe-
recemos pão e vinho, continuando o ges-
to feito por Jesus na Última Ceia, e que 
recomendou aos apóstolos: ‘Façam isso 
em memória de mim’”, afirmou. 

O CENTRO DA VIDA CRISTÃ
“A celebração da Eucaristia é o cen-

tro de toda a vida da Igreja. De alguma 
maneira, tudo confluiu para a Eucaristia 
e dela tudo parte para a vida e a ação da 
Igreja”, enfatizou o Arcebispo Metropo-

CARDEAL SCHERER 
PRESIDIU, NA PRAÇA 
DA SÉ, A SOLENIDADE 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO DO 
CORPO E SANGUE  
DE CRISTO

Após a comunhão, o Arcebispo con-
duziu o rito de adoração ao Santíssimo 
Sacramento, com invocações especiais 
pelos mais pobres, as pessoas em situação 
de rua, os enfermos e todos aqueles que, 
de algum modo, cuidam dos doentes. 

Na sequência, aconteceu a procis-
são com o Santíssimo, que passou sobre 
o tapete montado na Praça da Sé por 
membros de pastorais e grupos da Igre-
ja que atuam em prol da população em 

situação de rua (leia mais na página 12).
A procissão teve continuidade pelas ruas 

da região central, e, conforme passava, a ela 
se juntavam muitos transeuntes. Das lojas, 
os comerciantes olhavam e fotografavam 
essa demonstração pública da fé católica.

Em frente ao Mosteiro de São Bento, 
Dom Odilo concedeu a bênção com o 
Santíssimo e recordou os médicos, cien-
tistas e agentes de saúde que se empe-
nharam para a superação da pandemia. 

Também se lembrou dos promotores do 
bem e da justiça e dos profissionais da 
Educação; e elevou preces a Deus pelas 
famílias, o clero, os catequistas e as co-
munidades religiosas, mosteiros, congre-
gações e os institutos de vida consagrada.

A procissão foi encerrada em frente à 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição - 
Santa Ifigênia. Antes de conceder a bên-
ção final com o Santíssimo, Dom Odilo 
rezou pelo bom êxito das iniciativas 

pastorais, caritativas e evangelizadoras 
da Arquidiocese, bem como pelos traba-
lhos do sínodo arquidiocesano. Por fim, 
exortou os fiéis a irem ao encontro do 
próximo e “redescobrirem esta Igreja de 
discípulos missionários”, dando testemu-
nho de fé na cidade. “Que nós possamos 
ser estes sinais do Reino de Deus em to-
dos os lugares, sobretudo onde estamos 
como comunidade”, concluiu. (DG)

(Colaborou: Fernando Arthur)

‘Ele está no meio de nós’

Corpus Christi: em toda a cidade, 
católicos testemunham a presença 
real de Cristo na Eucaristia

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

litano, lembrando, também, a importân-
cia de que a Eucaristia seja celebrada e 
participada nas comunidades: “No dia 
em que não tivermos mais a celebração 
da Eucaristia em nossas comunidades, a 
Igreja Católica acaba!”. 

Dom Odilo comentou, ainda, que na 
celebração da Eucaristia, toda a comu-
nidade se reúne em nome de Cristo para 
adoração, louvor, ação de graças, súplica, 
pedido de perdão e propósito de proclama-
ção da fé e de seguimento na missão cristã.

Nessa perspectiva é que se insere o 
pedido do Papa Francisco por uma Igre-
ja mais sinodal, na qual não há espaço 
para divisões. 

“Não dá para admitir que aqueles 
que estão em torno do altar estejam di-
vididos entre si”, enfatizou Dom Odilo, 
pedindo que os fiéis não se deixem levar 
pelos que tentam dividir as pessoas nas 
comunidades de fé. 

PARTILHAR
Ao falar sobre o Evangelho procla-

mado nesta solenidade (Lc 9,11-17), que 
narra o episódio em que Jesus multiplica 
os pães e os peixes, Dom Odilo apontou 

que a Eucaristia também é sinal de par-
tilha, e, nesse sentido, pediu que os fiéis 
olhem para a realidade que os cerca, nas 
diferentes regiões da cidade, seja no cen-
tro, seja nas periferias, e pratiquem as 
obras de misericórdia com os mais po-
bres, entre os quais as pessoas em situa-
ção de rua.

“Hoje, quero agradecer e manifestar 
minha admiração a todos os que, du-
rante estes mais de dois anos de pande-
mia, arregaçaram as mangas. Quantos 
se organizaram nas nossas paróquias, 
comunidades, pastorais e movimentos 
para dar de comer a quem tem fome, 
doar uma roupa, um cobertor, um cal-
çado, água e acudir a quem está doente”,  
recordou.

O Arcebispo destacou que todas essas 
iniciativas somente foram possíveis por-
que as pessoas se uniram para ações em 
favor do próximo, as quais ainda devem 
prosseguir, pois a pandemia não acabou, 
muitos precisam de ajuda, e Cristo exor-
ta seus discípulos a gestos concretos de 
caridade sem esperar que os outros os 
façam primeiro: “Dar-lhes vós mesmos 
de comer”.

GRATIDÃO E COMPROMISSO
O Arcebispo também convidou os 

fiéis a renderem graças a Deus por pode-
rem, neste ano, celebrar presencialmen-
te a Solenidade de Corpus Christi; e que 
de igual modo agradecessem ao Senhor 
pelo dom da vida e continuassem a se 
precaver do coronavírus.

Na conclusão da homilia, voltou a 
enfatizar que os fiéis devem participar 
das missas e externou sua preocupação 
com o fato de que a maioria dos que se 
declaram católicos na cidade de São Pau-
lo não vão às missas regularmente. 

“Quando não mais participamos da 
missa, nos desligamos da Igreja. E é tra-
balho para todos nós, discípulos missio-
nários, pensar sobre o que devemos fazer 
para ajudar os nossos irmãos a compre-
ender melhor a importância de ir à mis-
sa. Participar da missa é caminhar com 
a Igreja, é se alimentar de Jesus Cristo, 
é aprender a ser católico passo a passo, 
a sentir com a Igreja, a se tornar mais e 
mais discípulos de Jesus Cristo e seus 
missionários também no mundo e teste-
munhas do Evangelho do Reino de Deus 
na cidade”, enfatizou.

 Luciney Martins/O SÃO PAULO

Com os bispos auxiliares, padres e o povo de Deus em São Paulo, Dom Odilo conduz a procissão com o Santíssimo a partir da Praça da Sé
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Sacramento que “alimenta o discípulo com o 
Corpo e o Sangue de Cristo em vista de sua transfor-
mação nele” (Catecismo da Igreja Católica, 1275), a 

Eucaristia é o ponto central da vivência da fé cristã.
Na Solenidade de Corpus Christi, celebrada 

na quinta-feira, 16, os católicos puderam dar am-
plo testemunho público de fé na Eucaristia, pelas 
ruas e praças da cidade, em procissões com o San-
tíssimo Sacramento e, também, com a montagem 

dos tapetes, com itens diversos, incluindo roupas 
e alimentos destinados a pessoas em situação de  
vulnerabilidade social.

Veja a seguir algumas das fotos. Outras podem 
ser vistas nas redes sociais, com a busca por meio da  
hashtag #corpuschristiarquisp.

Testemunho público  
de fé em Jesus Eucarístico

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Padre Aldo de Lima, Pároco, conduz a procissão com 
o Santíssimo no Largo da Matriz da Freguesia do Ó, 
com os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Expec-
tação, Região Brasilândia.

Chegada da procissão com o Santíssimo à Comuni-
dade Nossa Senhora do Santo Rosário, da Paró-
quia Divino Espírito Santo, Região Belém, conduzido 
pelo Padre João Batista Dinamarquês, Pároco.

Fiéis da Área Pastoral São João Paulo II, na Região 
Belém, se empenharam na montagem do tapete de 
Corpus Christi. A missa foi presidida pelo Padre Ha-
roldo Evaristo Alves, CSSp, Administrador Paroquial, 
e Padre João Shiuzo, Vigário Paroquial.

Na Paróquia Santa Paulina, em Heliópolis, Região 
Ipiranga, o tapete de Corpus Christi foi composto 
por desenhos feitos pelas crianças da Catequese. O 
Santíssimo foi conduzido pelo Padre Israel Mendes, 
Pároco. 

Tapete de Corpus Christi na Paróquia Santíssima 
Trindade, em Perus, Região Brasilândia, foi confec-
cionado a partir de agasalhos, cobertores e alimen-
tos que serão doados a pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. A missa foi presidida pelo Padre 
José Miguel Portilho, CSSp, e concelebrada pelo Pa-
dre Nilo Colgan, CSSp.

A missa da Solenidade de Corpus Christi da Paróquia 
Nossa Senhora da Piedade, na Região Santana, 
aconteceu na quadra da EMEF Helio Franco Chaves, 
presidida pelo Padre Kleber Jorge Montag, Pároco, as-
sistido pelo Diácono Michel Dutra, SDB. Após a missa, 
houve procissão até a Capela Santa Rita de Cássia. 

Centenas de fiéis participam da procissão com o San-
tíssimo nas ruas e avenidas próximas à Paróquia Nos-
sa Senhora do Brasil, na Região Sé, com ritos presidi-
dos pelo Padre Michelino Roberto, Pároco.

Na Paróquia Santa Cristina, na Região Ipiranga, 
após a missa da Solenidade de Corpus Christi, na 
matriz paroquial, presidida pelo Padre Rodrigo Feli-
pe, ocorreu a procissão pelas ruas do Parque Bristol, 
até a Comunidade São Domingos. Os alimentos e 
roupas com os quais se confeccionaram os tapetes 
serão doados.

Procissão com o Santíssimo pelas ruas da Vila Ma-
zzei, com os fiéis da Paróquia Santo Antônio, Re-
gião Santana, conduzida pelo Padre Maykom Sam-
muel Alves Florêncio.

Fotos: Pascom paroquial



www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br  | 22 a 28 de junho de 2022 | Geral | 11

Procissão de Corpus Christi, conduzida pelo Frei José 
Edison, passa sobre o tapete montado nas rampas 
de acesso da matriz da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima e São Roque, na Vila Tolstói, Região Belém. 

Padre José Roberto Abreu de Mattos conduz o San-
tíssimo na chegada da procissão de Corpus Christi à 
Basílica Menor de Sant’Ana, na Região Santana, 
após percorrer as ruas próximas ao templo. 

Procissão com o Santíssimo na Paróquia Nossa Se-
nhora dos Remédios, Região Sé, conduzida pelo 
Padre Ricardo Cardoso Anacleto, sobre o tapete 
montado com alimentos e roupas que serão doados 
a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Procissão com o Santíssimo em ruas próximas à Pa-
róquia Coração Eucarístico de Jesus e Santa Ma-
rina, Região Belém, conduzida pelos Padres Marcos 
Roberto Souza Oliveira, SAC, Pároco, e Emerson José 
da Silva, SAC, Vigário Paroquial.

Jovens participam da confecção do tapete de Cor-
pus Christi na Paróquia São João Bosco, na Região 
Episcopal Lapa.

Padre Marcos Roberto Pires conduz a procissão com 
o Santíssimo na Paróquia Santíssima Trindade, na 
Região Lapa.

Padre Geraldo Evaristo conduz o Santíssimo no cor-
redor central da Paróquia Santa Maria Goretti, 
Região Lapa. Como gesto concreto de solidariedade 
no dia de Corpus Christi, fiéis doaram alimentos que 
serão destinados a pessoas carentes. 

Padre Geraldo Pedro conduz a procissão com o San-
tíssimo, com a participação dos fiéis da Paróquia 
São Joaquim – Igreja Nossa Senhora da Glória, 
na Região Sé.

Adoração e bênção com o Santíssimo Sacramento 
em frente à Paróquia São Vicente de Paulo, na Re-
gião Ipiranga, conduzida pelo Padre Euzébio Spisla.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Região 
Ipiranga, aconteceu a carreata de Corpus Christi, per-
correndo as ruas do Jardim Maristela, Jardim Santa 
Cruz e Jardim Santa Emília, conduzida pelo Padre 
Edson Chagas Pacondes, Pároco.

Fiéis da Paróquia Cristo Libertador, na Cohab 
Taipas, Região Brasilândia, participam da procissão 
com o Santíssimo, conduzida pelo Padre Maycon 
Wesley da Silva, Pároco.

Procissão com o Santíssimo, conduzida pelo Padre Luiz 
Claudio de Almeida Braga, nas ruas próximas à Paró-
quia Santa Francisca Xavier Cabrini, na Região Sé.

Fotos: Pascom paroquial
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Por volta das 23h da quarta-
-feira, 15, chegou à Praça da Sé 
a Kombi trazendo a primeira 
remessa de sacos de sal grosso 
colorido para a confecção do 
tradicional tapete de Corpus 
Christi que adornou o espaço 
na missa campal do dia seguinte 
(leia mais na página 9). Foram 
necessárias várias viagens para 
trazer as cerca de 2 toneladas 
de sal, tingidos pelas pessoas 
acolhidas na Casa de Oração do 
Povo da Rua, no bairro da Luz.

Aos poucos, começaram a 
chegar os voluntários para a 
decoração do tapete, membros 
dos movimentos e comunida-
des que atuam no atendimento 
e acolhida dos “irmãos de rua” 
na Arquidiocese de São Paulo.

Já era meia-noite quando 
Walace Santos Bispo, 34, come-
çou a varrer o corredor de 32 
metros que ia do palco monta-
do na escadaria da Catedral da 
Sé, circundando o marco-zero 
da cidade e terminando diante 
da imagem de São Paulo Após-
tolo, padroeiro da cidade e pa-
trono da Arquidiocese.

Aquele chão que era bas-
tante familiar para Wallace 
Bispo, pois, ali, ele morou três 
meses dos dois anos que viveu 
nas ruas da cidade. “Não é fácil 
dormir na rua. Sentimos fome, 
frio, medo. Graças a Deus, eu 
consegui sair dessa situação”, 
conta o rapaz, que está há 
dez dias na Casa de Oração 
do Povo da Rua. Mas logo fez 
questão de ressaltar que lá ele 
não é apenas um acolhido, mas 
um voluntário, ajudando no 
atendimento dos seus irmãos 
e na distribuição de alimentos.

Com o chão limpo, o gru-
po começou a organizar as 
sequências de desenhos feitos 
pelo jovem Diego Gomes Si-
midamore, da Paróquia Bom 
Jesus dos Passos, na Região 
Episcopal Brasilândia. O tape-
te tinha símbolos relacionados 

Pelas ruas da cidade, é Cristo que passa
FERNANDO GERONAZZO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

à Eucaristia, os dons do Espírito San-
to, referências bíblicas, flores e outros  
adereços. 

Wallace Bispo ficou responsável por 
decorar um desenho que representava 
o ostensório, objeto litúrgico dourado 
no qual a hóstia consagrada é expos-
ta. Ele pediu que lhe mostrassem uma 
imagem do ostensório original para ter 
como referência. Tudo era novidade 
para o rapaz que, enquanto cobria cui-
dadosamente o desenho com sal colo-
rido, aprendia mais sobre a Eucaristia 
com os outros voluntários.

Quando perguntado se sabia quem 
passaria por cima do tapete que estava 
ajudando a fazer, Wallace Bispo se emo-
cionou ao descobrir que seria o próprio 
Jesus eucarístico. “É uma grande bênção 
a oportunidade que Deus me concedeu: 
preparar o chão por onde o Senhor vai 
passar”, afirmou, reforçando que esse é o 
mesmo Cristo que o conduz e o ajuda a 
viver uma nova vida a cada dia.

 
EM FAMÍLIA

Também foi a primeira vez que Rita 
de Cássia Cardoso, 45, ajudou na con-
fecção do tapete de Corpus Christi. Vo-
luntária na Casa de Oração do Povo da 
Rua há nove anos, ela foi acompanhada 
de seu marido, Wellington Cardoso, 36, 
também voluntário, e do filho, Gabriel 
Cardoso, 6.

Para Rita, ajudar a enfeitar o cami-
nho da procissão eucarística tem um 
significado especial, pois a aproxima 
daquele que realmente dá sentido à 
prática das obras de misericórdia com 
a população de rua.

“Nós buscamos ver nesses irmãos 
que sofrem o próprio Cristo que sofreu 
e morreu na cruz por cada um de nós. 
Assim, servimos a Jesus na Eucaristia 
e no irmão que sofre”, completou Rita, 
que, após o trabalho com o tapete na 
praça, que terminou por volta das 4h 
da manhã, ainda foi com o marido e o 
filho entregar sopa às pessoas que vi-

vem na região conhecida como  
Cracolândia.

A voluntária destacou que, 
nesses anos de missão, ela mais 
aprende com as pessoas que en-
contra nas ruas do que ensina. 
“Já ajudamos a tirar pessoas da 
rua, que, depois, voltaram à rua 
e as tiramos de novo. São histó-
rias de sofrimento, luta e supera-
ção. Esses irmãos não querem só 
comida, querem alguém que os 
escute, que leve uma palavra de 
conforto, que rezemos por eles 
ou que simplesmente os abra-
cemos”, relatou Rita, explicando 
que é por esse motivo que o filho 
do casal acompanha os pais na 
missão, seja de preparar o tapete 
para Jesus Eucarístico, seja para 
socorrer os irmãos, para que des-
de cedo aprenda onde está fun-
damentada a fé da vida cristã: no 
amor a Deus e ao próximo.  

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Voluntários e membros de movimentos e comunidades que atuam em prol dos ‘irmãos de rua’ confeccionam o tapete de Corpus Christi na Sé

Adoração ao Santíssimo em frente ao Mosteiro de São Bento Cardeal dá a bênção com o Santíssimo no Largo de Santa IfigêniaProcissão com o Santíssimo é realizada no centro histórico
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Arquidiocese de Manaus

Em todos os cantos do País, o testemunho público de 
fé na Eucaristia foi manifestado pelos católicos na quin-
ta-feira, 16, na Solenidade do Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue de Cristo, com procissões, carreatas 
e com a montagem dos tradicionais tapetes de Corpus 
Christi, práticas que nos dois últimos anos haviam sido 
mais restritas em razão da pandemia de COVID-19.

Em todo o mundo, a Igreja celebra na 
sexta-feira, 24, a Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, sempre celebrada na 
segunda sexta-feira após a Solenidade de 
Corpus Christi.

“Devemos pedir ao Sagrado Cora-
ção de Jesus que o nosso coração seja 
semelhante ao Dele, que nós possamos 
amar ao próximo como Ele amou. É 
também o dia de oração pela santifi-
cação do clero. Uma data a ser vivida 
intensamente", escreve o Cardeal Ora-
ni João Tempesta, Arcebispo do Rio de 
Janeiro, em artigo publicado no site da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). 

“Durante este mês dedicado ao Co-
ração de Jesus, intensifiquemos as nossas 
orações, os momentos de adoração ao 

Santíssimo e rezemos por todo o clero, 
padres, bispos, Papa e pela Igreja em ge-
ral. Que todos os padres tenham o cora-
ção semelhante ao coração de Jesus para 
acolher e amar os seus fiéis”, prossegue o 
Cardeal Tempesta.

A celebração do Dia Mundial de Ora-
ção pela Santificação dos Sacerdotes para 
esta mesma data foi instituída em 1995, 
por São João Paulo II. Uma das “relí-
quias” do magistério da Igreja sobre esse 
tema é a exortação apostólica Menti nos-
trae, escrita pelo Papa Pio XII, em 1950, 
sobre a santidade da vida sacerdotal. 

“Guiai o rebanho de Deus, que está 
entre vós, tende cuidado dele, tornando-
-vos sinceramente exemplares do reba-
nho” (1Pd 5,2.3). A partir dessas palavras 
de São Pedro, o Pontífice afirma que não 

há como o ministério sacerdotal atingir 
plenamente seu fim, “se os sacerdotes 
não brilham no meio do povo por insig-
ne santidade, como dignos ‘ministros de 
Cristo’, e fiéis ‘dispensadores dos misté-
rios de Deus’ (1Cor 4,1)”. 

A primeira das virtudes que o sacer-
dote deve imitar do Cristo é a humilda-
de, aprendendo do próprio Mestre a ser 
“manso e humilde de coração” (cf. Mt 
11,29), jamais confiando nas próprias 
forças, tampouco buscando a estima e os 
louvores dos seres humanos, pois, como 
Cristo, não veio “para ser servido, mas 
para servir” (Mt 20,28). Iluminado pela 
fé, o presbítero dispõe a alma à imola-
ção da vontade por meio da obediência, 
a exemplo do Senhor, que foi obediente 
até a morte de cruz (cf. Fl 2,8). 

E, se para todo cristão, o principal 
meio de santificação é a oração, para um 
presbítero isso é imprescindível. Uni-
dos a Cristo, os sacerdotes também não 
podem deixar de nutrir fervorosa devo-
ção a Nossa Senhora, invocando-a com 
confiança, sobretudo, por meio da me-
ditação dos mistérios do Rosário, que, 
como lembra Pio XII, “conduz a Jesus  
por Maria”. 

E os sacerdotes também se santifi-
cam à medida que, a exemplo de Cristo, 
que “passou fazendo o bem e curando a 
todos” (At 10,38), são “os apóstolos da 
caridade: devem, portanto, promover as 
obras de caridade, tanto mais urgentes 
hoje, que cresceram enormemente as ne-
cessidades dos indigentes”.

(Colaborou: Fernando Geronazzo)

24 de junho: dia do Sagrado Coração de Jesus e de oração pelo clero

De norte a sul, Solenidade de
Corpus Christi mobiliza católicos

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Na capital catarinense, cerca de 200 pessoas confeccio-
naram os tapetes para a procissão arquidiocesana de Cor-
pus Christi, a qual passou pelas ruas da região central, após 
a missa na Catedral Metropolitana de Florianópolis (SC), 
presidida pelo Arcebispo, Dom Wilson Tadeu Jönck.  Em 
2022, completam-se cem anos da criação da Catedral, algo 
destacado nos desenhos feitos em alguns dos tapetes por 
onde passou a procissão com o Santíssimo.

Em Ouro Preto (MG), os tradicionais tapetes de 
Corpus Christi foram montados, em sua maioria com 
serragem e sal colorido, pelas ruas da cidade. A procis-
são com o Santíssimo aconteceu após a missa na Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, até a Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês e Perdões.

No Centro-Oeste do País, a Arquidiocese de Cuiabá 
(MT) organizou a celebração de Corpus Christi no Gi-
násio São Gonçalo, na capital mato-grossense, reunindo 
cerca de 3 mil pessoas. Dom Mário Antônio da Silva, 
que assumiu a Arquidiocese este ano, presidiu a missa 
à tarde, seguida de procissão com o Santíssimo Sacra-
mento até a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus.

Na Arquidiocese de Manaus (AM), pela manhã, 
milhares de fiéis participaram da celebração feita em 
um palco na Avenida Eduardo Ribeiro, após a qual 
houve procissão – incluindo uma parada em frente ao 
Hospital Beneficência Portuguesa, para oração e bên-

ção pelos acometidos com a COVID-19 –, adoração e 
bênção solene, com ritos presididos por Dom Leonar-
do Steiner, Arcebispo. À tarde, houve um momento 
orante com a participação dos ministros extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (PE), que em 
novembro acolherá o 18o Congresso Eucarístico Na-
cional (CEN), o Arcebispo, Dom Fernando Saburido, 
presidiu missa na Igreja Madre de Deus. O Corpo de 
Cristo foi exposto no ostensório que foi usado no 3o 
CEN, em 1939, e conduzido em procissão pelas ruas da 
capital pernambucana. À frente do cortejo estavam as 
bandeiras dos estados brasileiros. A procissão também 
passou em frente à Casa do Pão, que está sendo prepa-
rada como marco do congresso deste ano e que atenderá 
a população em situação de rua, ofertando-lhe alimen-
tação, banho, lavanderia, qualificação profissional, além 
de acompanhamento jurídico, psicológico e espiritual.

Prefeitura de Ouro Preto

Arquidiocese de Cuiabá

Arquidiocese de Olinda e Recife

Arquidiocese de Florianópolis



Na terça-feira, 21, o casal de brasi-
leiros Gustavo Huguenin, 36, e Fabío-
la Goulart, 35, embarcou para a Itália 
para mais uma das suas “viagens mis-
sionárias”. Casados há quase sete anos, 
o designer e a jornalista irão participar 
do X Encontro Mundial das Famílias, 
aberto na quarta-feira, 22, e que segue 
até o domingo, 26, em Roma.

O casal, que atualmente mora em 
Florianópolis (SC), foi convidado pelos 
organizadores do evento para partici-
par de um dos painéis temáticos que 
integram a programação do encontro. 
Eles irão refletir com famílias do mun-
do todo a partir da pergunta: “As redes 
sociais são um ‘ambiente’ para os nos-
sos filhos?”.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, o 
casal falou sobre as expectativas e abor-
dou alguns aspectos do que vão com-
partilhar durante sua palestra.

 
O SÃO PAULO – Como vocês recebe-
ram o convite para participar do En-
contro Mundial das Famílias?

Fabíola Goulart – No primeiro 
contato que fizeram conosco, nós pen-
samos que seria um evento preparató-
rio on-line do Encontro Mundial das 
Famílias. Só depois fomos entender 
que o evento seria sobre a vida on-line, 
mas presencial. Quando nos demos 
conta do que se tratava, ficamos muito 
mais felizes e apreensivos, porque é um 
desafio grande. Nós vamos falar para 
famílias do mundo inteiro, com reali-
dades bem distintas em relação às re-
des sociais, até mesmo quanto ao aces-
so às tecnologias. Por isso, pensamos 
em como abordar esse tema do ponto 
de vista global, mas, ao mesmo tempo, 
levar um pouco da nossa experiência 
com as redes.

 
E esse tema está bastante presente 
na vida e na história de vocês, não é?

Gustavo Huguenin – Por mais 
que tenhamos ficado surpresos com 
o convite, nós compreendemos que é 
algo relacionado à nossa história como 
casal, que está muito ligada à nossa 
missão, não apenas ao nosso trabalho 
profissional, como também ao nosso 
apostolado. As redes sociais são um 
ponto muito importante porque tive-
mos experiências extraordinárias rela-
cionadas a elas, especialmente devido 
à Jornada Mundial da Juventude. Nós 
trabalhamos no comitê [organizador 
local] de três edições da jornada, espe-
cialmente na equipe de redes sociais, o 
setor com a maior quantidade de idio-
mas. Conversamos com pessoas de um 
universo de 22 línguas. Essa experiên-

cia ampliou a nossa visão sobre a Igre-
ja, a nossa compreensão das diferenças 
culturais, da relação dos jovens de dife-
rentes gerações com a Igreja, porque já 
estamos há dez anos envolvidos com as 
redes sociais da JMJ.

 
Como vocês prepararam o conteúdo 
da palestra?

Gustavo – A primeira coisa que 
pensamos é no desafio de transmitir 
uma mensagem sobre um tema tão 
amplo em 15 minutos. Então, pensa-
mos o que precisamos comunicar nes-
se tempo para responder à pergunta 
proposta para o painel. Outro ponto 
ressaltado pelos organizadores é que 
não deve ser uma fala acadêmica, mas 
um testemunho de vida, conectado 
com a realidade, com uma linguagem 
simples, para que as pessoas nos com-
preendam. Também não se trata de um 
congresso de comunicação, que teria 
outra linguagem e formato do con-
teúdo. Consideramos a variedade de 
plataformas, as diferentes faixas etárias 
dos filhos, culturas e situações. Nesse 
sentido, apresentaremos três palavras-
-chave ou pistas de ação que ajudam 
as famílias a entender as redes sociais 
e auxiliá-las a um discernimento em 
família sobre essa realidade.

Fabíola – Obviamente, levantamos 
os perigos do ambiente digital, porque 
é importante que tenhamos clareza de 
que eles existem, mas também as pos-
sibilidades. Para isso, nos baseamos 
muito nas falas do Papa Francisco, 
que reconhece os riscos, mas tem um 
olhar positivo em relação às redes. Nós 

também enviamos o conteúdo da nos-
sa palestra para outras pessoas, como 
padres, comunicadores e, em especial, 
pais de filhos de diferentes idades para 
nos dizerem se a reflexão, de fato, esta-
va conectada com a realidade de suas 
vidas. Pensamos nisso, porque o fato 
de ainda não termos filhos é um desa-
fio para desenvolver esse tema. Mas, ao 
mesmo tempo, há um aspecto positivo, 
pois podemos ajudar os pais a terem 
um olhar para o ambiente digital que 
vá além das preocupações que já são 
conhecidas por eles, sobretudo a partir 
da nossa experiência com a juventude, 
ajudando os pais a compreenderem o 
ponto de vista dos filhos.  

 
Quais as palavras-chave que vocês 
indicam?

Gustavo – Para tornar a nossa 
mensagem mais clara, nos baseamos 
na “identidade”, que visa a fortalecer 
nos filhos a compreensão sobre si mes-
mo. Quando eu sei quem sou, quais 
meus valores, princípios, não deixo 
com que qualquer voz que eu ouça no 
ambiente digital possa me afetar. A se-
gunda palavra é o “diálogo”, a interação 
entre os pais e os filhos para que eles se 
ajudem, pois parece que só os pais po-
dem ajudar, mas os filhos também. A 
terceira palavra é o “testemunho”, isto 
é, o que eu posso contar aos outros, o 
que as pessoas podem ouvir de mim. 
Nós acreditamos que, se dentro de casa 
há uma forte identidade cristã, os jo-
vens vão carregar isso onde quer que 
estejam, inclusive no ambiente digital. 
Quantos jovens podem se inspirar no 

outro por atitudes de bondade, genero-
sidade, até mesmo por um testemunho 
de fé?  Talvez falte aos pais perceberem 
que seus filhos podem apresentar ao 
mundo esse testemunho da vida real.  

Fabíola – Um dos casais de pais a 
quem mostramos a palestra destacou 
que as dicas que damos não podem 
ser aplicadas apenas para os desafios 
do ambiente digital. Se trocarmos a 
rede social pela escola ou qualquer 
outro ambiente, também vale o cami-
nho da identidade, diálogo e testemu-
nho. Em vez de os pais simplesmente 
reclamarem porque o filho está muito 
conectado, tentarem se perguntar por 
qual razão ele passa tanto tempo nas 
redes, o que ele busca, como ele se sen-
te quando está ali dentro e por que ele 
não está tendo essa mesma experiência 
em casa, no relacionamento em famí-
lia, no off-line. Será que falta algo no 
relacionamento em família que faz o 
filho buscar relacionamentos na rede? 
Questionamentos como esse são im-
portantes, mas nem sempre são feitos. 
Quando cultivamos a amizade com os 
filhos, a educação baseada nos valores 
e em uma identidade cristã forte, não 
vamos nos preocupar tanto quando 
eles estiverem na praça com os amigos, 
assim como na internet e em outros 
lugares. Por isso, buscamos provocar 
uma reflexão que seja útil tanto para 
os pais aterrorizados com as redes so-
ciais e seus possíveis riscos quanto para 
aqueles que pensam que está tudo bem 
e nem acompanham seus filhos nesse 
ambiente.

 
Qual é a expectativa de vocês para o 
encontro?

Fabíola – Estamos muito felizes! 
Será muito rico ouvir as outras pales-
tras, conhecer a história dos outros 
casais que vão compartilhar suas expe-
riências. Além disso, estamos ansiosos 
para ouvir qual será a mensagem de 
Deus para a nossa família.

 Gustavo – Nossa expectativa 
maior é participar do encontro como 
um todo do que poder falar no painel. 
Nós vamos a Roma com a consciência 
de que estaremos no coração da Igre-
ja, mas antes fazemos parte de uma 
paróquia, onde vivemos a vida sacra-
mental em comunidade, participamos 
do grupo de oração, onde a Fabíola é 
catequista. Seremos parte da Igreja em 
Roma, assim como somos na nossa  
comunidade. 

 

Saiba como acompanhar 
e participar do X Encontro 
Mundial das Famílias:  
https://tinyurl.com/27guwlnt 

Fabíola Goulart  e Gustavo Huguenin
No Encontro Mundial das Famílias, casal brasileiro fala 
dos desafios das redes sociais na formação dos filhos

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO
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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 publica-
dos recentemente.

Papa: respeitar acordos de 
desarmamento nuclear não é 
fraqueza, mas fonte de força
https://cutt.ly/YKz2c8Y

Novo documento 
apresenta diretrizes para a 
preparação ao Matrimônio e 
acompanhamento dos casais
https://cutt.ly/BKz2Wiu

89,3 milhões de pessoas 
se deslocam em razão 
de guerras, violência, 
perseguições e abusos de 
direitos
https://cutt.ly/BKz2CTO

Dom Odilo: ‘Não se deve 
ter medo de lançar a boa 
semente; um dia ela vai 
produzir o seu fruto’
https://cutt.ly/RKz0P35

Morre, aos 71 anos, o Frei 
Osmar Cavaca, referência em 
estudos teológicos
https://cutt.ly/TKz2ra5

Evento em SP debaterá o 
protagonismo de todas as 
pessoas na política
https://cutt.ly/BKxrgL7

Em cerimônia na Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília (DF), 39 empresas 
receberam, no dia 14, o Selo Empresa 
Amiga da Família (SEAF) referente à 
edição 2021/2022. 

Trata-se de uma iniciativa do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos (MMFDH), desenvolvi-
da pela Secretaria Nacional da Família 
(SNF), com o objetivo de reconhecer 
publicamente empresas estabelecidas 
em território nacional que se mostram 
comprometidas com o equilíbrio traba-
lho-família.  

O SEAF integra o Programa de Equi-
líbrio Trabalho-Família do MMFDH, 
que visa a fomentar o equilíbrio entre 
responsabilidades familiares e profis-
sionais no País, conforme Portaria nº 
2.904/2020. 

CERTIFICAÇÃO 
Para concorrerem ao selo, as empre-

sas precisam se inscrever de modo vo-
luntário no edital publicado bienalmente 
pela SNF. Podem participar empresas 
privadas, exceto Microempreendedores 
Individuais (MEI), e empresas estatais 
da União, dos estados, do Distrito Fede-
ral ou dos municípios. 

Na inscrição, elas podem escolher 
entre duas modalidades: a Seaf – Adesão; 
e a Seaf – Empresa Amiga da Família. Na 
primeira, as empresas assinam um ter-
mo se comprometendo a implementar 
medidas organizacionais de equilíbrio 
trabalho-família e a submetê-las ao pro-
cesso de avaliação do SEAF na edição 
seguinte. Na outra, as empresas têm suas 
práticas submetidas a processo avaliativo 
composto por duas etapas: análise docu-
mental e aplicação de questionário aos 
funcionários.

O diretor do Departamento de Equi-
líbrio Trabalho-Família da SNF, Gustavo 
Santos, explicou ao O SÃO PAULO que 
a modalidade Adesão permite a parti-
cipação de empresas que não poderiam 
ganhar o selo por ainda não terem os 
pré-requisitos completos, mas que se in-
teressam e se comprometem a adotá-los. 

“Elas podem assinar o termo de com-
promisso de que adotarão essas práticas 
familiarmente responsáveis e, por isso, 
elas são reconhecidas por esse compro-
metimento”, disse. 

“Já a modalidade Empresa Amiga da 
Família é uma certificação que a empre-
sa utiliza tanto na sua cultura empresa-
rial quanto nas condições, recursos e 

licenças que oferecem aos funcionários, 
práticas que vão além daquelas previstas 
por lei”, completou Santos. 

AVALIAÇÃO
Para obterem o selo, as empresas ins-

critas no Seaf – Empresa Amiga da Fa-
mília precisam atingir uma pontuação 
mínima nas duas etapas de avaliação. 

“A empresa tem que provar que faz 
[as medidas que indicou na inscrição] 
por meio de documentos, e os seus fun-
cionários têm que preencher 
um formulário eletrô-
nico sobre a sua 

Sobre a categoria das condições de 
trabalho, Santos citou como exemplo 
a flexibilidade de horário de trabalho, 
o modelo home office e a flexibilidade 
para personalizar o horário de trabalho 
de acordo com a necessidade da família. 
Outra prática dessa categoria é o uso de 
banco de horas.

Referente à terceira categoria, que é 
voltada para benefícios e serviços, Santos 
frisou que para pontuar nela “a empresa 
tem que demonstrar que faz mais do que 

a lei obriga, porque fazer o que 
ela prevê não é mérito, 

é obrigação”.

cações para fornecedores, prestadores de 
serviço e clientes. E, ainda, participar das 
ações de fomento coordenadas pela SNF. 

Das empresas aprovadas no edital 
2021/2022, 30 receberam o Seaf – Ade-
são e  nove o Seaf – Empresa Amiga da 
Família. Um aumento considerável em 
comparação à edição-piloto da inicia-
tiva, realizada em 2019, quando apenas 
cinco empresas receberam o selo Adesão 
e quatro o Empresa Amiga da Família. 

“Nossa intenção é que o máximo de 
empresas brasileiras, de vários portes, se 
interessem por essa atividade. Mesmo 
que não tenham práticas em andamento, 
se interessem em fazer a adesão. Assim, 
vão poder desenvolver isso no futuro”, 
disse Santos. 

A relação completa das empre-
sas aprovadas para a concessão do 
selo foi publicada no Diário Oficial da 
União no dia 6 deste mês, e pode ser 
acessada pelo link encurtado a seguir:  
https://cutt.ly/sKzanI1.

Selo reconhece empresas que 
praticam o equilíbrio trabalho-família
INICIATIVA É PARTE 
DE UM PROGRAMA 
MANTIDO PELO 
MINISTÉRIO DA MULHER, 
DA FAMÍLIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS

IRA ROMÃO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

percepção 
de que a em-
presa tem práti-
cas familiarmente res-
ponsáveis”, explicou Santos. 

No atual edital, a pontuação míni-
ma obtida na análise documental para 
a empresa prosseguir no processo foi de 
25 pontos. Para ser aprovada no proces-
so de avaliação a nota mínima foi de 50 
pontos. E 30% dos funcionários tinham 
que responder ao questionário. 

A pontuação das empresas depende 
da avaliação das práticas organizacionais 
de equilíbrio trabalho-família que estão 
divididas em três categorias: cultura e 
gestão da conciliação trabalho-família; 
condições de trabalho (tempo, local e or-
ganização); benefícios e serviços (prazos 
e condições, além do mínimo estabeleci-
do por lei). 

Santos frisou que a primeira catego-
ria mostra como é a cultura e a gestão 
do equilíbrio trabalho-família. “Porque 
muitas vezes a empresa pode ter as polí-
ticas e as ações disponíveis formalmente, 
porém pode ser que os gestores e os cole-
gas tenham uma cultura contrária.” 

Algumas das práticas organizacio-
nais avaliadas nessa categoria são: a 
capacitação/sensibilização sobre con-
ciliação entre trabalho e família para 
o público interno e para os dirigentes; 
política de cargos e salários com opor-
tunidade igual de acesso e ascensão para 
funcionários, sem distinção da situação 
familiar. 

S ã o 
exemplos da 

categoria: licença 
adotante; licença (sem 

prejuízo no salário) para acom-
panhamento de familiar enfermo; sala 
de apoio ao aleitamento. 

Para as empresas que ainda não co-
nhecem o edital, Santos listou algumas 
das práticas identificadas nas que já 
obtiveram o selo. “Tem empresas que 
chamam a família para eventos dentro 
da companhia para aproximar os fami-
liares do contexto dela e outras oferecem 
informação para os seus funcionários 
sobre vários temas como economia fi-
nanceira e saúde”, relatou. 

“Há aquelas que oferecem licença 
para acompanhar familiares que preci-
sam de atendimento médico, oferecem 
creche aos filhos ou, ainda, dão uma li-
cença maior de maternidade ou paterni-
dade”, acrescentou.

Santos frisou que cada empresa ins-
creve as próprias práticas que utiliza 
dentro das categorias. “O comitê delibe-
rativo do selo analisa as candidaturas e 
define se, de fato, elas correspondem ou 
não ao que está no edital ou o quanto 
elas correspondem.”

BENEFÍCIOS DO SELO
O selo tem validade de dois anos con-

tados a partir da data de concessão, pu-
blicada em Portaria do MMFDH. Além 
disso, as empresas aprovadas podem 
utilizar a logomarca do selo nas comuni-
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Em casa, no trabalho ou no grupo de 
amigos, muito possivelmente você conhe-
ce alguém que neste momento ou de maio 
para cá contraiu o coronavírus. Acredite, 
não é algo restrito ao seu círculo de rela-
cionamentos: os casos de COVID-19 es-
tão em alta.

Conforme dados do consórcio de ve-
ículos de imprensa, na segunda-feira, 20, 
a média móvel de novos casos da doença 
estava em 37,2 mil registros por dia, alta 
de 6% em relação aos 14 dias anteriores. Já 
a quantidade de óbitos cresceu 47% nesse 
período, e no dia 20 a média móvel estava 
em 141 mortos/dia pela doença.

Também no estado de São Paulo, há 
indicativos sobre o avanço da doença. 
No dia 6 de junho, por exemplo, foram 
internados com a COVID-19 em leitos 
de UTI e enfermaria um total de 503 
pessoas, mais que o dobro que as 247 
pessoas que receberam esse encaminha-
mento em 24 de maio.  

No fim do mês passado, o governo 
paulista voltou a recomendar o uso de 
máscaras em ambientes fechados, e o 
mesmo fez a Prefeitura de São Paulo no 
começo de junho. Continua obrigatório 
o uso do item para entrada e perma-
nência em ambientes hospitalares e nos 
transportes públicos. 

Na cidade de São Paulo, um compa-
rativo nos números da pandemia no pri-
meiro dia deste mês e no dia 20 comprova 
o avanço da COVID-19: enquanto em 1o 
de junho a taxa de ocupação dos leitos de 
UTI COVID-19 estava em 53% (120 in-
ternados) e os de enfermaria em 39% (98 
pessoas), no dia 20, os registros eram de 
70% de ocupação de leitos de terapia in-
tensiva (138 internados) e de 61% de en-
fermaria (216 pacientes). 

MÁSCARA NO ROSTO,  
VACINA NO BRAÇO

O Boletim InfoGripe Fiocruz, divul-
gado no dia 9, apontou para a tendência 
de aumento dos casos de COVID-19 
entre as ocorrências de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG), que cor-
responderam a 69% dos casos positivos 
para vírus respiratórios no acumulado 
de quatro semanas. “Em nível nacional, 
observa-se um cenário claro de cresci-
mento no número de casos semanais de 

Para o seu bem e o do próximo, use máscaras 
em ambientes fechados e vacine-se

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

SRAG associados à COVID-19 em to-
das as faixas etárias da população adul-
ta”, consta no boletim.

Diante deste cenário, o pesquisador 
Marcelo Gomes, coordenador do Info-
Gripe, voltou a reforçar que a vacinação 
e o uso de máscaras são indispensáveis 
neste momento: “É fundamental que a 
população retome certas medidas sim-
ples e eficazes como o uso de máscaras, 
especialmente no transporte público, 
seja ele coletivo, seja individual – tais 
como ônibus, trem, metrô, barcas, táxis 
e transporte por aplicativos. E, quem 
ainda não tomou a dose de reforço da 
vacina, é preciso tomar”.

Na última segunda-feira, o Ministé-
rio da Saúde anunciou que está liberada 
a aplicação da 2a dose de reforço con-
tra o coronavírus (também conhecida 
como 4a dose geral) para pessoas a par-
tir dos 40 anos. Na capital paulista, essa 
dose começa a ser aplicada na quarta-
-feira, 22, para aqueles entre 45 e 49 anos 
que tenham tomado a 1a dose de reforço 
há pelo menos quatro meses. Embora 
aqueles acima dos 50 anos já possam to-
mar esta 2a dose adicional, mais de 500 
mil pessoas elegíveis a essa vacinação es-
tão com a dose em atraso. 

MAIS EMPATIA E MENOS DESCUIDO
Capelão da Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo e médico de formação, o Pa-
dre Tiago Gurgel do Vale afirma também 
ter percebido a alta de casos de COVID-19 
em toda a cidade, com a maioria das pes-
soas apresentando sintomas leves por já 

estarem vacinadas contra o coronavírus. 
“Isso, porém, faz com que muitas transi-
tem entre outras com sintomas gripais, 
espalhando o vírus por todos os locais por 
onde passam. Um outro ponto é o fato 
de que muitas pessoas estão comprando 
o teste de COVID-19 nas farmácias e fa-
zendo o autoexame em casa. Muitas tes-
tam positivo e, mesmo assim, continuam 
indo trabalhar para não sofrerem conse-
quências trabalhistas. Por isso, é muito 
importante que mantenhamos o uso de 
máscaras para obter uma proteção pes-
soal, tendo em vista que o vírus pode ser 
letal em pessoas com comorbidades, tais 
como a idade avançada, diabetes, câncer e 
outros”, analisou ao O SÃO PAULO. 

Padre Tiago ressaltou, ainda, que boa 
parte das pessoas, por considerar que o 
uso da máscara incomoda, apressaram-
-se em deixar de usá-la quando houve o 
anúncio de flexibilizações por parte das 
autoridades públicas: “Nas celebrações de 
casamentos, por exemplo, as pessoas não 
querem usar máscaras para não estraga-
rem a maquiagem e para saírem bem nas 
fotos. O fato é que são muitos os argumen-
tos utilizados por aqueles que não querem 
mais usar máscaras. E tudo isso se reflete, 
com certeza, no aumento do número de 
casos”, dissse.

Em todos os ambientes da Arquidio-
cese de São Paulo, o uso de máscaras con-
tinua a ser recomendado. Diante de even-
tuais resistências das pessoas em utilizar 
o item, Padre Tiago aconselha o caminho 
do diálogo. “Deve-se apelar para a empa-
tia, ou seja, a capacidade que uma pessoa 

tem de vivenciar a dor e a alegria de ou-
tra, mesmo que a ligação entre elas não 
seja algo extraordinário, surreal ou fami-
liar. Basta apenas que se tenha o coração 
aberto para entender que cada ser huma-
no é único e passa por situações distintas, 
que acabam por moldá-lo. Nesse sentido, 
ao olharmos o ambiente de Igreja, vemos 
tantas pessoas idosas, outras enfermas, 
frágeis e que estão vulneráveis nos am-
bientes fechados dos nossos templos. A 
abordagem, portanto, consiste em cons-
cientizar as pessoas sobre o risco que elas 
impõem às que são mais vulneráveis. É 
tentar falar ao coração”, comentou. 

BOM SENSO, PRUDÊNCIA E CARIDADE
Durante a Solenidade de Corpus 

Christi, na Praça da Sé, o Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano, lembrou aos fiéis que uma das 
lições aprendidas na pandemia é a do 
cuidado com a saúde: “Que não nos fi-
xemos em fantasias conspiratórias, an-
ticientíficas, até contrárias à boa razão. 
Cuidemos da saúde uns dos outros, isso 
é também questão moral e ética”. 

Ao cristão, de modo especial, o uso 
das máscaras diante do aumento de casos 
de COVID-19 é também um exercício da 
virtude de prudência. “O homem pruden-
te decide e ordena sua conduta seguindo 
este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos 
sem erro os princípios morais aos casos 
particulares e superamos as dúvidas sobre 
o bem a praticar e o mal a evitar” (Catecis-
mo da Igreja Católica, §1806).

Além disso, o uso de máscaras em am-
bientes fechados neste momento é tam-
bém um gesto de caridade: “A ética cristã 
é inspirada no amor, ou seja, vai além dos 
princípios, das normas e das obrigações. 
Isso implica mais do que cumprir deveres 
ou seguir protocolos em resposta a um ar-
gumento fundamentado sobre o que deve 
ser feito, mas, muitas vezes, como um sa-
crifício heroico e dedicação total de suas 
vidas para fazer o bem ao outro. Esse grau 
de sacrifício de si mesmo se aproxima do 
grau de perfeição que a perfeita caridade 
exige e que o próprio Jesus demonstrou. 
Usar máscaras, por mais que seja incômo-
do ou desagradável, é uma forma de pro-
teger o outro. Quem sabe se está infectado 
ou não? Diante dos sintomas de gripe, en-
quanto não se faz o exame, quem garante 
que você não está espalhando o vírus? As-
sim, usar máscaras nesse momento é uma 
prova de amor”. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Arquidiocese de São Paulo continua a recomendar o uso de máscaras em todas as igrejas

Os membros convocados para 
a assembleia sinodal arquidioce-
sana irão participar em 2 de julho, 
a partir das 8h30, na Faculdade 
Paulus de Tecnologia e Comuni-
cação (Fapcom), na Vila Mariana, 

da 2a sessão de trabalhos desta 
etapa conclusiva do 1o sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo. 

O objetivo desta sessão é de 
tomar consciência da realidade 
cultural, social, econômica e po-
lítica da cidade de São Paulo e 
refletir e destacar as questões que 
mais interpelam a “comunhão, 

conversão e renovação missioná-
ria” da Igreja na Arquidiocese.

Além disso, cada membro da 
assembleia deverá se inscrever 
em três comissões de trabalhos, 
de acordo com suas preferências. 
Cada uma delas, deverá se ocupar 
de um âmbito da vida e ação da 
Arquidiocese e discernir sobre os 

modos como o propósito do síno-
do – “caminho de comunhão, con-
versão e renovação missionária” 
- deveria acontecer e se traduzir 
em novas práticas de “conversão e 
renovação missionária”, a partir do 
sínodo. A composição de cada co-
missão temática será divulgada na 
3ª sessão da assembleia, em agosto. 

2ª sessão da assembleia sinodal arquidiocesana acontecerá em 02/07
REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br
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Não basta simplesmente “usar” os meios 
de comunicação para difundir a mensagem 
cristã e o ensinamento da Igreja: é preciso in-
tegrar essa mensagem na própria cultura cria-
da pela comunicação moderna. Essa reflexão, 
em parte inspirada na encíclica Redemptoris 
missio (1990), de São João Paulo II, orientou 
o discurso do Papa Francisco para os padres e 
irmãos paulinos no sábado, 18.

Embora o Papa não tenha lido o discur-
so, que preferiu entregar aos participantes da 
audiência, membros do Capítulo Geral da 
congregação, que elegeu um novo conselho, o 
texto também mencionou a figura de São Pau-
lo, que em sua Carta aos Romanos (Rm 12,2) 
propõe uma “renovação no modo de pensar”.

“Paulo não diz ‘transformem’ o mundo, 
mas ‘transformem-se’ ou ‘deixem-se transfor-
mar’”, notou o Papa Francisco. O veículo de 

transformação é o Espírito Santo, justificou: 
“Deixemo-nos transformar primeiro a nós 
mesmos, para depois transformar o mundo 
em torno de nós”.

“Uma cultura nasce, antes mesmo que de 
conteúdos, do fato que existem novos modos 
de se comunicar, com novas linguagens, novas 
técnicas e novos comportamentos psicoló-
gicos.” Por isso, a comunicação não é apenas 
um jeito de fazer as coisas, uma profissão, mas 
uma verdadeira vocação, disse o Papa.

“Primeiro de tudo é a mentalidade que pre-
cisa ser mudada, convertida, assimilada àquela 
de Jesus, para contribuir para difundir na so-
ciedade um modo de pensar e de viver fun-
dado sobre o Evangelho”, afirmou Francisco, 
pedindo um esforço contra a desinformação 
e as meias verdades que frequentemente são 
difundidas nos meios de comunicação. (FD)

Eucaristia é experiência 
‘amorosa e concreta’ do Senhor

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

O encontro com Jesus na Eucaristia é 
a essência da “atenção de Cristo às nossas 
necessidades, e o convite a fazer o mes-
mo com quem está ao nosso lado”, disse o 
Papa Francisco, na oração do Angelus do 
domingo, 19, dia da celebração da Soleni-
dade do Corpo e Sangue de Cristo (Cor-
pus Christi) na Itália e em outros países.

“A Eucaristia, instituída na Última 
Ceia, foi a linha de chegada de um per-
curso ao longo do qual Jesus havia mani-
festado alguns fortes sinais, sobretudo a 
multiplicação dos pães”, disse o Pontífice, 
em referência à passagem do Evangelho 
segundo São Lucas (9,11-17). No relato, 

Jesus dá de comer à multidão, multipli-
cando pães e peixes de forma milagrosa.

COMER E SACIAR
Esse texto representa a intenção de 

Jesus de “dar de comer e saciar” a todos, 
mas não apenas no sentido material, no-
tou o Papa, mas também nas necessida-
des mais profundas do ser humano. “Na 
Eucaristia, cada um pode fazer experiên-
cia dessa amorosa e concreta atenção do 
Senhor”, afirmou o Santo Padre.

Ao dar-lhes de comer, Jesus, primeiro, 
sacia a fome da multidão, e lhes ensina que 
não há que se preocupar demais com o fu-
turo, com o percurso que está por vir, pois 
Ele “toma conta de tudo”, de forma discreta, 
mas impressionante, explicou Francisco.

Isso significa que a Eucaristia remete 
a uma dimensão concreta da vida, “e não 
distante, vaga, talvez luminosa e perfu-
mada de incenso, longe do cotidiano”, 
disse o Papa. Ao contrário, “o Senhor 
toma conta até das nossas necessidades 
elementares”, também “nos faz compa-
nhia”, oferece consolação, amizade, bom 
humor, atenção, acrescentou.

PRESENÇA DE CRISTO
Daí uma segunda dimensão da Euca-

ristia: além de alimentar a multidão, Jesus 
oferece “saciedade”, notou o Papa Fran-
cisco. “Precisamos nos alimentar, mas 
também de ser saciados, de saber que o 
nutrimento vem do amor”, disse ele.

“No Corpo e Sangue de Cristo, en-

contramos a sua presença, a sua vida 
doada por cada um de nós. Jesus não 
nos dá só uma ajuda para seguir em 
frente, Ele nos dá a si mesmo. Faz-se 
nosso companheiro de viagem, entra 
nas nossas histórias, visita as nossas 
solidões, dando novo sentido e en-
tusiasmo”, refletiu o Pontífice. É isso 
que oferece saciedade, nas palavras do 
Papa. Cristo é o “algo mais” que todos 
nós buscamos, “porque o calor de sua 
presença muda nossa vida”.

Por causa das dores no seu joelho, 
neste ano o Papa Francisco não partici-
pou das celebrações públicas do Corpus 
Christi, que no Vaticano, assim como no 
Brasil, foi celebrado como feriado, em 16 
de junho.

Transformar a cultura valorizando a comunicação
Vatican Media
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Diocese de Tarbes e Lourdes

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

A Comissão dos Bispos Católicos para 
Liturgia e Oração promoveu um treina-
mento de sete dias para garantir que os 
músicos executem corretamente as can-
ções litúrgicas durante as celebrações. En-
tre os participantes estavam dois padres, 
11 freiras e muitos leigos, representando 
oito dioceses católicas de Bangladesh.

Os participantes aprenderam con-
ceitos básicos relacionados à liturgia, à 
devoção e à importância da música litúr-
gica. Eles praticaram notações corretas 
de músicas fornecidas pelos treinadores. 
Também foram treinados para selecionar 

canções apropriadas para ocasiões como 
batizados, casamentos, funerais e festas.

“Vimos que o significado e o propó-
sito das músicas mudam se as palavras 
forem usadas incorretamente. Os instru-
mentos musicais devem ajudar a música 
litúrgica. Eu nunca soube quais músicas 
deveriam ser selecionadas para uma de-
terminada liturgia e para diferentes partes 
da Santa Missa. Isso foi um aprendizado 
valioso para mim no treinamento”, disse 
Ruma Brizita Biswas, líder do coral da Ca-
tedral São José, na Diocese de Khulna, no 
sul de Bangladesh. 

FORMAÇÃO
A formação nacional é um programa 

anual realizado desde a década de 1970 
com o objetivo de tornar a liturgia mais 
participativa e harmoniosa, afirmou o 
Secretário da Comissão, Padre Peter 
Chanel Gomes.

Ele disse que o objetivo era trazer 
disciplina à liturgia e à música da igreja 
em Bangladesh, de acordo com os ensi-
namentos do Concílio Vaticano II.

“Existem problemas na liturgia e na 
música em nível diocesano e paroquial. 
A utilização de letras e melodias incor-

retas e o uso excessivo de instrumentos 
musicais, seleção inadequada de can-
ções, principalmente durante a missa, 
são os principais problemas”, disse o Pa-
dre Peter.

O Concílio Vaticano II permitiu a in-
culturação da liturgia e da música, “mas 
precisamos garantir que tudo seja disci-
plinado”, concluiu o Padre.

Bangladesh tem cerca de 400 mil 
católicos em uma população de mais 
de 160 milhões na nação de maioria  
muçulmana. (JFF)

Fonte: UCA News

Treinamento em música litúrgica visa a sanar incorreções nas celebrações
Bangladesh

David Castebrunet, secretário do sin-
dicato dos professores do departamento 
de Altos Pireneus, considera um atenta-
do gravíssimo contra o laicismo francês 
levar um grupo de estudantes do curso 
fundamental e médio de Lourdes para a 
gruta de Nossa Senhora de Lourdes e, en-
tre outras atividades, cantar uma obra de 
Mozart. 

Para tanto, Castebrunet enviou uma 
carta ao reitor, ao diretor acadêmico, ao 
diretor do colégio em questão, à inspeto-
ria da academia e à imprensa local, con-
denando a iniciativa. 

“O que é um problema para nós é o lo-
cal, que é altamente emblemático”, diz ele, 
em referência à esplanada da Basílica de 
Notre-Dame. “É também a obra que será 
executada, o Ave verum corpus, uma com-
posição de Mozart.”

Esta peça para coro, cordas e órgão foi 
composta no final do século XVIII para a 
festa de Corpus Christi. A música, em sua 
versão latina, traz a oração pronunciada 

para a ocasião: “Ave, verdadeiro corpo 
nascido da Virgem Maria, que verdadei-
ramente sofreu e foi imolado na cruz pelo 
homem…”

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Na carta, ele mostra sua intolerância 

religiosa ao afirmar que é um grave aten-
tado à neutralidade religiosa convocar os 
alunos para “participar de um concerto a 
ser realizado no dia 11 de julho, na gruta 

de Lourdes, em que os alunos cantarão, 
neste lugar símbolo do catolicismo, uma 
canção religiosa. O secularismo é o pro-
duto de uma longa história da França. A 
separação entre Igreja e Estado foi esta-
belecida pela lei de 1905. […] Os princi-
pais textos que proíbem o proselitismo e a 
propaganda religiosa nas escolas públicas 
têm mais de um século”.

“A participação dos alunos é, obvia-
mente, voluntária”, enfatiza Thierry Au-

mage, diretor acadêmico da associação 
das escolas de Altos Pireneus. “Os profes-
sores também tiveram autonomia para es-
colher se envolveriam ou não suas turmas 
nessa atividade, sem dizer que ela aconte-
cerá fora do período letivo”, conclui. 

Como assinala David Fray, diretor do 
musical “L’Offrande”, um festival sem co-
notação religiosa que engloba a atividade 
proposta na gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes, “a Igreja é, há séculos, uma das 
principais patrocinadoras das obras ar-
tísticas”. É ela quem deu origem a “seções 
inteiras do patrimônio musical, pictórico 
e arquitetônico da humanidade”, insiste. 
“Em cada uma dessas obras coexistem 
dois aspectos: um, o do culto, que se di-
rige aos crentes; o outro, o do patrimônio, 
que é dirigido a todos, sem exceção.”

Parece que o sindicalista está contra 
um monumento que, além de ser um 
símbolo religioso, também faz parte da 
cultura europeia, querendo proibir os alu-
nos das escolas públicas de ir à Gruta de 
Massabielle, e de cantar músicas de um 
grande compositor, Mozart.

Fontes: Belgium Detail Zero e Gaudium Press

França

Militantes do laicismo francês atacam proposta 
de atividade acadêmica em templo católico
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Esta frase marca o início da subida de Jesus 
a Jerusalém no Evangelho de São Lucas. Literal-
mente, o texto grego diz que o Senhor “franziu 
o cenho” para partir. Tendo acabado de anun-
ciar a sua Paixão e sabendo que havia chegado 
o tempo de morrer e ressuscitar, Jesus come-
çou, com ânimo resoluto, a subida em direção 
ao Calvário. Ele quis assim mostrar uma atitude 
necessária para cumprirmos a vontade do Pai: a 
firme decisão de praticar o bem e de nos sacrifi-
carmos. Quem quiser observar os Mandamen-
tos de Deus, perseverar na vida de oração, supe-
rar as adversidades, desânimos e inconstâncias 
deverá ser muito determinado. 

É impossível carregar a cruz de cada dia 
e seguir o Senhor (cf. Lc 9,23), sem o contí-
nuo exercício da virtude da fortaleza. Esta se 
pratica mediante duas atitudes: a paciência 
diante das dores, esperas, dificuldades e frus-
trações; e a coragem diante dos perigos e ad-
versidades. Se nos abrirmos à ação da graça, 
por meio de uma vida intensa de oração, o 
Espírito Santo virá em nosso auxílio com o 
dom da fortaleza. Conferir-nos-á, então, uma 
força sobrenatural em cada situação da vida. 
Precisamos pedir a Ele: “Dá-me de novo um 
espírito decidido” (Sl 50,12)!

A chave da perseverança na fé, na esperança 
e na caridade é a perseverança na oração. Sobre 
ela, Santa Teresa ensina: “Importa muito, e aci-
ma de tudo, uma grande e muito determinada 
determinação (…) venha o que vier, suceda o 
que suceder, custe o que custar, murmure quem 
murmurar, ainda que se morra pelo caminho, e 
ainda que o mundo venha abaixo” ("Caminho 
de Perfeição", 21). Sem a decisão firme de orar 
continuamente, por meio de um plano de vida 
espiritual diário, é impossível progredir. 

Todavia, Deus nos pede uma determinação 
rija, mas não rígida. É preciso saber adaptar-se 
às mudanças de planos, aos sofrimentos e im-
previstos com bom humor e certo espírito es-
portivo. Devemos atuar na vida espiritual como 
um lutador que emprega todas as sua forças 
num combate, mas sabe se manter sempre aler-
ta, ágil e flexível, e jamais “engessado” ou duro. 
É preciso repelir o medo de “apanhar”, pois as 
“surras” fazem parte do percurso e concorrerão 
a nosso favor. É preciso empregar o esforço ne-
cessário, mas com a certeza de que tudo está nas 
mãos de Deus. 

Nesse caminho, as preocupações são o que 
mais pode nos enrijecer e afastar do objetivo. 
Por isso, temos de abandonar o presente nas 
mãos de Deus; não temos lugar algum onde 
reclinar a cabeça senão Nele próprio. Aban-
donamos a Ele também o futuro, renuncian-
do à preocupação acerca do que pode ocorrer 
conosco e com nossa família. E, uma vez que 
pusemos a mão no arado, não olhamos para 
trás; abandonamos os pecados ao sacramen-
to da Confissão e as escolhas já realizadas à 
Providência. 

A subida até a vida eterna é íngreme e se faz 
por um caminho estreito (cf. Mt 7,14). Mas “o 
Senhor deu uma ordem aos seus Anjos para 
em todos os caminhos te guardarem” (Sl 90,11); 
cumpre a nós nos decidirmos seguir adiante.

13º DOMINGO DO TEMPO COMUM
26 DE JUNHO DE 2022

‘Ele tomou a firme 
decisão de partir’

JOSÉ FREIRE NUNES

2022: um ano marcante da his-
tória do Brasil. Alguns podem atri-
buir isso à eleição presidencial que 
se aproxima; outros, à oportunidade 
de a seleção brasileira de futebol con-
quistar o hexacampeonato da Copa 
do Mundo.

Na verdade, 2022 é um ano mar-
cante devido ao centenário da Sema-
na de Arte Moderna e do bicentená-
rio da Independência do Brasil. 

Qual é a importância desses dois 
eventos para a história do País?

O Modernismo - aqui entendido 
o Modernismo paulista da primeira 
fase - surge no Brasil como uma con-
testação ao Parnasianismo em voga 
na época, atitude essa exemplificada 
no poema “Os Sapos”, de Manuel 
Bandeira. 

Como todo movimento que busca 
se apartar de uma tradição, corre-se 
o risco de se jogar fora a água suja da 
banheira com o bebê junto. Ou seja, a 
atitude de rejeição irrefletida daquilo 
herdado pode causar a perda de ele-
mentos valiosos necessários para se 
reconhecer a obra do próprio movi-
mento contestador.

Esse perigo e a prova de que ele 
se concretizou encontram-se em 
“Macunaíma” (1928), de Oswald de 
Andrade. Se o Parnasianismo pode 
ser acusado de hermetismo, a lin-
guagem em “Macunaíma” é tão des-
figurada que a própria obra é quase  
ininteligível. 

Contemporâneo de Oswald de 
Andrade foi Graça Aranha, que ten-
tou impor disciplina ao Modernismo 
nascente, interpelando os membros 
do movimento a superarem as ten-
dências mais baixas do espírito hu-
mano e o culto à natureza. Inclusive, 
o homem sobrepujado pelo meio foi 
uma temática explorada pelo autor 
em “Canaã” (1902), ao retratar uma 
mulher cujo filho ao qual dá à luz no 
mato é logo devorado pelos porcos. 
No Brasil, a natureza suplantaria o 
homem se algo não fosse feito.

Qual visão prevaleceu? Basta 

olhar para as figuras que estampam 
as notas de real e assistir à abertura da 
Copa do Mundo de 2014 para confir-
mar aquilo que Hegel afirmou no sé-
culo XIX: “A América Latina não tem 
história, só tem geografia”. 

E o que tudo isso tem a ver com 
política? “Homens ditos práticos, que 
se consideram isentos de qualquer 
influência intelectual, são geralmen-
te os escravos de algum economis-
ta defunto”, afirmou John Maynard 
Keynes. Se Keynes estava certo, isso 
quer dizer que aquilo que os homens 
de ação assumem como seus pres-
supostos, hoje, saíram da cabeça de 
algum artista ou intelectual próximo 
ou longínquo. Um Napoleão teria 
sido possível sem Robespierre, um 
Hitler sem Hegel ou um Vargas sem 
Oliveira Vianna?

Com o triunfo da República e o 
surgimento do Modernismo, a cos-
movisão que passa a se desenvolver 
no Brasil é anátema à anterior. Na 
literatura, a frustração com as mu-
danças no início da República é um 
dos temas em “O triste fim de Poli-
carpo Quaresma” (1911), que retrata 
a decepção do major Policarpo com o 
Brasil após uma série de tentativas re-
formistas fracassadas, culminando na 
decepção completa com o Marechal 
Floriano Peixoto na última tentativa 
de reforma. 

A partir de então, a temática prin-
cipal das artes e da política passa a ser 
a exaltação das potências mais infe-
riores no homem, o culto ao territó-
rio e a ênfase na expressão artística 
em detrimento da substância do que 
é expressado – Carnaval, “O petróleo 
é nosso”, tropicália e cia. 

Tudo isso teve como consequên-
cia rebaixar a cosmovisão brasileira 
a uma nação de gente abobada, sem 
consciência histórica e condicionada 
a uma sub-realidade. 

Paralelamente, a historiografia 
brasileira liderada por Caio Prado 
Júnior, Sérgio Buarque de Holanda 
e Otávio Tarquínio de Sousa tratou 
de reinterpretar a história brasileira 
salientando aspectos burlescos e con-

trovertidos das biografias dos então 
heróis nacionais como Dom Pedro I 
e Dom João VI.

Se “a vida imita a arte e nada está 
na realidade política de um país, que 
não esteja primeiro na sua literatura”, 
como afirmou Hugo von Hofman-
nsthal, então o destino de um país é 
governado, em boa medida, pela ima-
ginação de seus escritores, dramatur-
gos, pintores etc.

Se esse é o quadro da baixeza exis-
tencial brasileira corrente, o que fazer 
para fugir da armadilha modernista e 
seus corolários históricos?

“O processo de independência 
do Brasil é, sem sombra de dúvi-
da, a maior e mais bela obra política 
contemporânea.” Assim inicia o pro-
fessor Evandro Pontes, em sua obra 
intitulada “Os pilares da Independên-
cia”, publicada em comemoração do 
bicentenário da independência pela 
Fundação Alexandre de Gusmão.

Essa narrativa é verdadeira? Res-
ta ler o livro e confrontá-la com as 
narrativas concorrentes, mas a origi-
nalidade da hipótese é provocativa o 
suficiente para despertar o interesse 
em lê-lo, e aponta para algo calami-
toso: é possível que um brasileiro 
passe a vida inteira sem imaginar que 
seu País poderia ter alguma coisa de 
grandeza.

E se o Brasil fosse chamado a de-
sempenhar um papel relevante na 
história? E se o Brasil transcendesse o 
sensualismo tropical rasteiro? E se o 
Brasil tivesse algo a oferecer ao mun-
do além de sua exuberância natural?

Sem conceber isso ao menos ima-
ginativamente, ninguém será capaz 
de agir com um mínimo de grandeza 
moral. Parece que o que resta é pa-
rafrasear o Major Policarpo e dizer: 
“Ou o Brasil acaba com o Modernis-
mo, ou o Modernismo acaba com o 
Brasil!”.
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Neste ano do bicentenário da independência, surge a pergunta: ‘E se o Brasil fosse chamado a desempenhar um papel relevante na história?’
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, presidiu no do-
mingo, 19, a missa de abertura do Festival 
Halleluya, no Largo da Batata, em Pinhei-
ros. Ao longo do dia, o evento contou com 
momentos de evangelização, atividades 
artísticas e esportivas, além de ações so-
lidárias, como arrecadação de alimentos e 
agasalhos.

Após dois anos sem acontecer devido 
à pandemia de COVID-19, o Halleluya, 
idealizado e organizado pela Comunida-
de Católica Shalom, voltou a ser presen-
cial em São Paulo, em sua 4a edição. 

Ao longo do dia, cerca de 7 mil pes-
soas participaram de shows de artistas 
católicos – Fraternidade João Paulo II, 
Diego Fernandes, Naldo José, Missio-
nário Shalom, Yuri Costa, Davidson 
Silva e Adoração e Vida –, da adoração 
ao Santíssimo Sacramento e puderam 
ir ao Espaço da Misericórdia e ao Beco 
do Rolê, um espaço jovem com expres-
são da arte de rua, como rap, skate, gra-
fite e DJs.

‘JOVENS EVANGELIZANDO JOVENS’
“O Halleluya é um momento de evan-

gelização, de experiência de Deus por 
meio da música, das mais variadas ex-
pressões de artes, dos testemunhos e par-
tilhas da forma como os jovens católicos 
vivem sua fé inseridos no mundo atual”, 
disse Dom Odilo, na homilia. 

O Arcebispo mencionou que a meto-
dologia da Comunidade Católica Shalom 
tem dado frutos e aproximado os jovens 
de Deus: “Este é um momento de celebra-
ção da fé, é um dia propício para evange-
lizar e se abrir às manifestações de Deus. 
Aqui, encontramos a metodologia de jo-
vens evangelizando outros jovens, de um 

jeito jovem, com a linguagem dos jovens”.
À reportagem, o Arcebispo ressaltou 

que o Halleluya acontece durante o síno-
do arquidiocesano que, entre suas diretri-
zes, tem o papel de repensar a atuação dos 
jovens na Arquidiocese. “Que possamos 
ir ao encontro dos jovens onde eles estão, 
uma vez que eles são o presente e o futuro 
da Igreja”, ressaltou. 

PORTAS ABERTAS 
No Largo da Batata, jovens, crianças, 

famílias inteiras, sacerdotes, missioná-
rios e membros de comunidades de vida 
e aliança se uniram para louvar a Deus, 
cantando, dançando e testemunhando o 
amor e a presença de Cristo em meio à 
sociedade.

Evelyn Frade, 21, passava pelo local 
apressada, pois estava atrasada para o tra-
balho. Entretanto, quando ouviu no palco 
a Fraternidade João Paulo II, parou por 
alguns instantes. “Como é bom ver a Igre-
ja que vai ao encontro dos jovens na rua. 
Fiquei surpresa e feliz com esta iniciativa”, 
afirmou.

A Paróquia Nossa Senhora do Monte 
Serrate, ao lado do Largo da Batata, abriu 
suas portas para acolher as atividades do 
Halleluya. Dentro do templo, os jovens e 
participantes do evento encontravam o 
Espaço da Misericórdia, adoração ao San-
tíssimo Sacramento, missionários da Sha-
lom realizando aconselhamentos e padres 
disponíveis para Confissões.

“O Halleluya se propõe a evangelizar 
os jovens. É nossa missão, como paróquia, 
acolher, ser suporte e extensão do evento”, 
afirmou o Padre Vandro Pisaneschi, Pá-
roco, destacando ainda “que permanecer 
com as portas abertas é sinal de uma igre-
ja que acolhe, se põe em saída e faz ecoar 
o Evangelho”. 

ESPAÇO DE MISERICÓRDIA E 
SOLIDARIEDADE

Ao longo do dia, 176 pessoas foram 
atendidas nas Confissões. “Participar 
do Halleluya é uma nova experiência 
de encontro pessoal e comunitário com 
Deus. Aqui, somos jovens em uma ex-
tensão de nossas paróquias e comuni-
dades”, disse Alysson Damião da Silva, 
21, assistente administrativo, enquanto 

aguardava sua vez na fila da Confissão. 
Nos dois anos anteriores, o Halleluya 

aconteceu no formato on-line e, em 2020, 
no auge da pandemia, surgiu o "Halleluya 
Solidário", com a proposta de arrecadar 
recursos para os projetos sociais mantidos 
pela Comunidade Católica Shalom. 

Na tenda da Promoção Humana, os 
missionários acolhiam as doações de 
alimentos e roupas que serão destina-
das às várias obras sociais mantidas pela 
entidade nos bairros de Taipas, Santana, 
Perdizes e nas ações às pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social no centro 
da capital. 

Gizelia Luz, 39, foi ao evento com os 
filhos Thiago, 15, Mariana, 11, Thomas, 
6, e a sobrinha Julia, 10. “A solidariedade 
aquece nosso coração. Doar é comparti-
lhar com o irmão as bênçãos que Deus, 
em sua infinita generosidade, nos conce-
de”, afirmou. 

FÉ E ESPERANÇA
Breno André Alves Dias, missionário 

Shalom e responsável pela Missão em 
São Paulo, enfatizou que o evento, com 
duração de 12 horas, foi marcado por ex-
pressões de fé e de encontro pessoal com 
Cristo. 

“Nossa missão é aproximar os jovens e 
as pessoas para Deus por meio da música 
ou de alguma expressão de arte inserida 
na cultura local”, comentou.

Eleny Rodrigues, coordenadora 
apostólica da Comunidade Shalom São 
Paulo, ressaltou que a cultura ressignifi-
ca e aproxima os jovens, além de mani-
festar o sentido de vida no meio da ci-
dade. “O Halleluya é um ambiente para 
todos – capaz de reunir tantas pessoas, 
de diferentes idades, gostos e culturas 
em um só lugar. É a oportunidade para 
celebrar a alegria em família”, disse, re-
cordando que a esperança é o tema que 
move esta edição.

“A esperança é a base que nos move 
neste pós-pandemia e impulsiona o  
Halleluya. Nossa missão é fazer o anúncio 
dessa esperança que é Cristo Ressuscita-
do, por meio da alegria, da música, da tec-
nologia, da interação, da cultura, da arte, 
das obras sociais e das ações de promoção 
humana”, finalizou.

Festival Halleluya: evangelização 
juvenil, arte, música e solidariedade

EVENTO ORGANIZADO 
PELA COMUNIDADE 
CATÓLICA SHALOM 
ACONTECEU NO 
LARGO DA BATATA, 
NO DOMINGO, 19

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

SKATE – No Halleluya, este esporte 
com forte identificação com a juven-
tude, foi uma das formas de atrair 
mais pessoas para o evento. “O skate 
me ajuda a cair, a me levantar a me 
superar a cada dia. Assim é também 
minha caminhada com Cristo: posso 
cair, mas sei que com a mão de Deus 
eu posso me reerguer. É um contínuo 
equilibrar-se”, contou Daniele Goes, 
28, jornalista.

GRAFITE – O grafite no Halleluya 
permitiu aos jovens se expressarem 
por meio da arte. 

BECO DO ROLÊ – No local, ao longo 
do dia, aconteceram campeonato de 
rap, circuito de skate, e DJs animaram 
os momentos de dança. “Fiquei im-
pressionada com tudo. Aqui dancei, 
cantei, aprendi a andar de skate, e, o 
mais importante, senti Deus presente 
na minha vida e Dele não quero mais 
me afastar”, disse Leticia Andrade Al-
ves, 16, que foi ao Halleluya a convite 
de uma amiga. 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

‘Este é um momento de celebração da fé, é um dia propício para evangelizar e abrir-se às manifestações de Deus’, diz Dom Odilo na missa


