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Papa: o Matrimônio é um dom maravilhoso 
que contém em si a força do amor divino
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No dia 29 de junho, a Igre-
ja comemora os após-
tolos São Pedro e São 
Paulo, mártires de Cris-

to, também chamados “príncipes dos 
apóstolos” e reconhecidos como “co-
lunas da Igreja”. No Brasil, quando o 
dia 29 de junho não coincide com um 
domingo, a comemoração litúrgica é 
transferida para o domingo seguinte, 
como acontece neste ano.

Eles foram os dois apóstolos que 
mais se destacaram, no início da Igre-
ja, na difusão do Evangelho e no teste-
munho de Jesus Cristo e, desde a Igreja 
primitiva, a menção dos dois aparece 
sempre ligada, como se o patrimônio 
da fé e da vida da Igreja não pudesse 
ser compreendido e transmitido de 
maneira adequada sem a recíproca 
complementaridade desses dois gran-
des apóstolos.

Pedro recebeu de Jesus a missão de 
apascentar a universalidade das ovelhas 
e dos cordeiros do rebanho do Senhor, 
de confirmar na fé e de manter unidos 
na mesma fé e na mesma caridade os 
que professam a fé no nome de Jesus 
(cf. Lc 22,31). E só recebeu esse encargo 

depois de confirmar por três vezes seu 
amor irrestrito por Jesus: “Sim, Senhor, 
tu sabes tudo; tu sabes que te amo” (cf. 
Jo 21,15-17). Depois de Pentecostes, 
cheio do dom do Espírito Santo, Pedro 
desempenhou corajosamente essa mis-
são, até à prisão e ao martírio.

Paulo, chamado de forma surpre-
endente por Jesus para o serviço do 
Evangelho, tornou-se o missionário 
ardoroso e apaixonado por Ele, que 
alargou as fronteiras da evangelização 
para a Ásia Menor, a Grécia e o vasto 
império romano, chegando até o seu 
centro, em Roma. Semeador de co-
munidades cristãs, também foi mestre 
dessas comunidades para o amadure-
cimento de sua fé, deixando um legado 
precioso, nos Atos dos Apóstolos e em 
suas cartas, sobre as experiências da 
vida cristã no primeiro século do Cris-
tianismo. Não foi um “aventureiro da 
fé”, mas um missionário ardoroso de 
Jesus e do Evangelho, sempre baseado 
na experiência extraordinária do seu 
encontro com Jesus no caminho de 
Damasco e sempre atento às inspira-
ções do Espírito Santo.

Como Pedro, também Paulo entre-
gou a vida por Cristo e pelo Evangelho, 
até ao derramamento do sangue no 
martírio. Os túmulos de ambos estão 
em Roma, sendo meta de peregrina-
ção ininterrupta ao longo dos séculos e 
ainda hoje o são. A celebração anual da 
festa de São Pedro e São Paulo nos dá a 

ocasião de experimentar, em qualquer 
parte do mundo, a força do seu teste-
munho por Jesus e pelo Evangelho. 
Somos membros da Igreja, “casa de 
Deus”, segura e sempre aberta a todos, 
que reconhece em Pedro e Paulo as co-
lunas seguras e o ambiente acolhedor 
da grande família de Deus, que pro-
fessa a fé comum recebida deles como 
herança e patrimônio espiritual.

Na festa de São Pedro e São Pau-
lo, comemora-se também o “Dia do 
Papa”. Ele é o sucessor de São Pedro 
na sede de Roma e, como tal, também 
continuador da missão confiada por 
Jesus a Pedro. A grande missão do 
Papa é zelar pela unidade da Igreja na 
integridade da fé professada, celebra-
da e testemunhada. Mas ele também 
é continuador da missão e do teste-
munho de Paulo e, como tal, o Papa 
zela pela evangelização e para que a 
missão da Igreja se cumpra em toda 
parte, conforme ordem dada por Je-
sus aos apóstolos (cf. Mt 28,19). Nada 
estranho, pois, que o Papa Francisco 
fale tanto em nova evangelização e 
missão, em Igreja sinodal, nas muitas 
formas do testemunho da caridade, 
no chamado à renovação e à conver-
são pessoal e eclesial. Como Pedro e 
Paulo, o Papa fala constantemente de 
temas importantes para a vida cristã e 
da Igreja, manifesta-se diante de ques-
tões da vida pública e interpela a todos 
a acolherem o Evangelho.

Para os católicos, em especial, al-
guns deveres em relação ao Papa não 
devem ser desatendidos. Primeira-
mente, o da oração por ele e nas suas 
intenções, que são sempre as da Igreja 
e sua missão e as da humanidade, seu 
bem, sobretudo de quem sofre mais. E 
Francisco insiste sempre: “Por favor, 
não deixem de rezar por mim”. Por ou-
tro lado, devemos respeito pela pessoa 
do Papa. Nele, reconhecemos aquele 
que o Espírito Santo escolheu para ser 
representante visível de Jesus Cristo na 
condução da Igreja. Não devemos es-
quecer as palavras de Jesus: “Quem vos 
recebe a mim recebe. Quem vos des-
preza a mim despreza” (cf. Lc 10,16). 
Não é coisa boa e não vem do Espírito 
de Cristo quando católicos desrespei-
tam o Papa. O respeito devido ao Papa 
não decorre de simpatia ou afinidade 
humana, mas de questão de fé cristã.

Em relação ao Papa, os católicos 
também têm o dever da adesão e co-
munhão irrestrita de fé quanto ao seu 
ensinamento magisterial sobre ques-
tões de fé e moral. E também de escuta 
respeitosa e obediente no que se refere 
aos seus ensinamentos sobre questões 
de disciplina e vida da Igreja. Nunca 
é demais, lembrar um antigo adágio: 
“Ubi Petrus, ibi Ecclesia” - onde está 
Pedro, aí está a Igreja. Os católicos 
estão com o Papa. E os que não estão 
com ele podem ainda achar que estão 
com a mesma Igreja?

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Os católicos e o Papa
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“Amor em família: vocação e 
caminho de santidade”: este 
foi o tema escolhido pelo 
Papa Francisco para o X En-

contro Mundial das Famílias, que se re-
alizou em Roma, com abertura no dia 22 
e encerramento no domingo, 26. Foi no 
sexto aniversário da exortação apostóli-
ca Amoris laetitia e quatro anos depois 
da promulgação da exortação apostólica 
Gaudete et exsultate. O Papa Francisco, 
por meio do Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida, convidou todas as 
pessoas de boa vontade para este En-
contro, que ocorreu de forma multicên-
trica: realizado em Roma – como foram 
a primeira e a terceira edições, nos anos 
de 1994 e 2000 –, nas quais se fizeram 

presentes delegados das conferências 
episcopais do mundo inteiro, além de 
vários representantes dos movimentos 
envolvidos com a Pastoral Familiar. Mas 
o X Encontro foi multicêntrico porque 
o Papa Francisco convocou todas as 
Igrejas particulares ao redor do mundo 
a realizarem atividades simultâneas ao 
acontecimento central, no qual ele mes-
mo marcou presença.

Em nossa Arquidiocese de São Paulo, 
a Pastoral Familiar nas seis regiões episco-
pais organizou alguns momentos de ado-
ração, retiros, missas, debates, lives, oração 
do Terço e várias atividades centradas no 
tema “família”. Foi um momento de apro-
fundamento sobre nossa vocação à san-
tidade, sobre a sacralidade da família; foi 
um especial momento da graça divina.

No dia 22, na abertura, o Papa Fran-
cisco se pronunciou assim: “Queridos 
amigos, cada uma das vossas famílias 
tem uma missão a cumprir no mundo, 
um testemunho a dar. De modo particu-
lar nós, os batizados, somos chamados a 
ser uma mensagem que o Espírito Santo 
extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao 
seu povo. Por isso, proponho que vos co-

loqueis esta pergunta: Qual é a palavra 
que o Senhor quer dizer, com a nossa 
vida, às pessoas que encontramos? Qual 
‘passo a mais’ é pedido hoje à nossa fa-
mília? Melhor: à minha família, pois cada 
um se deve interrogar sobre isto. Colocai-
-vos à escuta. Deixai-vos transformar por 
Ele, para que também vós possais trans-
formar o mundo e torná-lo ‘casa’ para 
quem tem necessidade de ser acolhido, 
para quem precisa encontrar Jesus Cristo 
e se sentir amado por Ele. Devemos viver 
com os olhos voltados para o Céu”.

Na Solenidade de São José, em 19 
de março de 2021, o Papa Francisco ha-
via proclamado o início do Ano Família 
“Amoris Laetitia”. A data escolhida mar-
cava os cinco anos desde que ele pro-
mulgou a exortação apostólica Amoris 
laetitia, que trouxe importantes reflexões 
e questionamentos, desafiando a reavivar 
nossa consciência sobre a importância do 
Matrimônio e da família. Este documen-
to pontifício, que é sempre muito atual, é 
uma proposta de fé e esperança para as 
famílias cristãs, um estímulo à apreciação 
dos dons do sacramento do Matrimônio, 
os dons vividos em família; um convite 

para que as famílias façam crescer – por 
meio do amor e da entreajuda – valores 
como a generosidade, o compromisso, a 
fidelidade, a tolerância, o perdão, a paci-
ência. Amoris laetitia é um encorajamen-
to para que as famílias sejam sinais de 
misericórdia e da proximidade de Jesus 
com o seu povo e, também um alento, 
pois nos recorda de que, mesmo com as 
imperfeições de cada um, a vida familiar 
pode, com a base sólida e indestrutível da 
fé, transcorrer em paz e alegria.

No último sábado, durante a cerimô-
nia de encerramento do X Encontro e, 
também, encerramento do Ano Família 
“Amoris Laetitia”, o Papa Francisco pro-
pôs, com estas palavras, a promoção da 
família: “Justamente enquanto afirma-
mos a beleza da família, sentimos mais do 
que nunca que devemos defendê-la. Não 
deixemos que seja poluída pelos venenos 
do egoísmo, do individualismo, da cultu-
ra da indiferença e da cultura do descarte, 
perdendo assim o seu DNA, que é o aco-
lhimento e o espírito de serviço”.

A Igreja nasceu numa família. As fa-
mílias são a Igreja! Rezemos por todas as 
famílias.

DOM JORGE 
PIEROZAN

BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE 

NA REGIÃO 
SANTANA

Espiritualidade
A família e sua vocação à santidade

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:

Em 21/06/2022, foi nomeado e pro-
visionado como Administrador Pa-
roquial da Paróquia São Mateus, no 
bairro Jardim Esmeralda, na Região 
Episcopal Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Antônio Roberto Pimenta, CSSR, pelo 
período de 01 (um) ano.

Ato da Cúria

Durante a reunião do clero atuante 
na Região Santana, no dia 21, com a par-
ticipação do Cardeal Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, e de Dom Jorge Piero-
zan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese e 
Vigário desta região episcopal, o prefei-
to de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), 
falou aos clérigos.

O encontro foi realizado em um for-

mato de diálogo aberto entre Ricardo 
Nunes, outros membros da Prefeitura e os 
sacerdotes.

Os temas foram centrados na preocu-
pação comum entre a Igreja Católica e o 
governo da cidade na luta contra a pobre-
za crescente, o atendimento às pessoas em 
situação de vulnerabilidade; bem como 
o atendimento de crianças nas creches 
municipais; resposta à situação de fome 
enfrentada por muitas famílias; ações con-
cretas para a melhoria da estrutura educa-

cional e de saúde; urgências de moradia; 
entre outros temas.

Na ocasião, houve a sugestão de que 
se crie uma comissão que possa atender e 
responder às necessidades das comunida-
des e famílias que são atendidas nas paró-
quias e comunidades.

Além de Ricardo Nunes, compare-
ceram ao encontro o senador Alexan-
dre Luiz (MDB); o secretário munici-
pal de Governo da Prefeitura, Rubens 
Rizek; o secretário executivo do Ga-

binete do Prefeito, Diogo Soares; e o 
subprefeito de Santana/Tucuruvi, João 
Neto.

Uma vez encerrado o encontro com 
as autoridades civis, o clero atuante na Re-
gião Santana dialogou com Dom Odilo, 
que respondeu às perguntas feitas pelos 
padres. Por fim, o Arcebispo e Dom Jorge 
Pierozan trataram de orientações práticas 
para a organização pastoral da Região 
Episcopal Santana.

Prefeito de São Paulo dialoga com Dom Odilo e o clero atuante em Santana
PADRE SALVADOR RUIZ

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

No sábado, 25, a Paróquia Imaculado 
Coração de Maria, Setor Perdizes, Região 
Sé, celebrou sua festa patronal. A Paróquia 
é também conhecida como Capela da 
PUC-SP por ser, para além do âmbito ter-
ritorial, a paróquia dos universitários de 
São Paulo; e por ter, historicamente, como 
igreja matriz, a mesma capela do antigo 
Carmelo de Perdizes, hoje tombada pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (Condephaat). 

A festa contou com três celebrações 
eucarísticas: uma presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano, e concelebrada pelos Padres Vale-
riano dos Santos Costa, Pároco, e Jucilei 
Lima da Silva, estudante de pós-gradua-
ção em Liturgia e incardinado na Diocese 
de Bom Jesus do Gurgueia, no Piauí; ou-
tra por Dom Rogério Augusto das Neves, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 

Cardeal Scherer preside missa na Capela da PUC-SP

PADRES VALERIANO DOS SANTOS 
COSTA E JUCILEI LIMA DA SILVA

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Na sexta-feira, 24, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer presidiu missa na Paróquia São 
João Batista, no Brás, Região Belém, por 
ocasião do dia do padroeiro. Concelebrou 
o Padre Valdeir Goulart, Pároco. Na homi-
lia, o Arcebispo Metropolitano destacou 
que João Batista está muito ligado à pes-
soa de Jesus. Ressaltou, ainda, a história 
do nascimento de João Batista, que é cer-
cado de sinais. “Um homem de Deus! João 
Batista realizou sua missão, que hoje é re-
alizada pela Igreja: anunciar Jesus no meio 
de nós”, disse, exortando os fiéis a anunci-
á-Lo e a viverem a oração em família.  

(por Fernando Arthur)

Episcopal Sé;  e, a terceira, por Dom Car-
los Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese e Vigário Episcopal para a Educa-
ção e a Universidade.

Na homilia, Dom Odilo lembrou a 
vinculação do Imaculado Coração de 
Maria ao Sagrado Coração de Jesus, sole-
nidade em toda a Igreja, tecendo uma rica 
teologia da unidade destes dois Corações, 
cujas devoções constituem momentos 
importantes de celebração da fé católica.

Gi Soares

Pascom Paroquial



O laicismo e a cidadania
Editorial

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

Há 30 anos o primeiro presidente eleito 
diretamente após o regime militar, Fernando 
Collor de Mello, renunciou numa manobra 
para evitar o impeachment. Aquela renúncia 
mostrou que a soberania do povo se exerce 
também pelas vias da democracia direta, ex-
pressa na voz das ruas, que clamou pelo afas-
tamento do presidente.

A Presidência foi então sucessivamente 
ocupada por Itamar Franco, Fernando Henri-
que Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma 
Rousseff, Michel Temer e Jair Messias Bolso-
naro. Esta sequência sinaliza que o poder tran-
sitou por diversos grupos políticos, coalizões 
e partidos de várias tendências, todos susten-
tados pela democracia representativa exercida 
pelo voto.

Em que pese a resiliência das instituições 
democráticas, persistem as estruturas de in-
justiça social que afetam milhões de crianças, 
jovens, adultos e idosos em condições de po-
breza e miséria. Vale notar que, neste mesmo 
período, a agenda social emergiu e submergiu 
na inconstância de projetos e programas – al-
guns transformados em políticas de Estado 
fundadas em estruturas burocráticas estáveis, 
como o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na história dos governos federais pós-di-
tadura, assim nos parece, prevaleceu a agenda 
econômica, que, mesmo nas mãos de partidos 
tidos como progressistas, buscaram afastar o 
Estado das instituições do mercado facilitan-

Democracia, injustiça social e Federação
numa época em que prevalecia o espírito do 
autoritarismo e da centralização do poder.

A Constituição de 1988 trouxe o ambi-
cioso projeto democrático de uma Federação 
descentralizada e animada pelo princípio da 
subsidiariedade, muito valorizado pela Dou-
trina Social da Igreja. Ainda que de forma 
pouco perceptível, parece estar em curso a 
(re)construção do edifício do Estado, de baixo 
para cima, a partir dos municípios, passando 
pelos estados até se chegar à União. 

A cultura de um presidencialismo tenden-
cialmente centralizador ainda mascara esse 
processo. No entanto, os eleitores irão eleger 
também senador, deputado federal, governa-
dor e deputado estadual, os quais, na perspec-
tiva do Federalismo, terão muita importância 
na agenda de superação das injustiças sociais 
ao longo dos próximos anos.

A Doutrina Social da Igreja, nas palavras 
de São João Paulo II, tem uma “simpatia pela 
democracia” e exorta os cidadãos à participa-
ção democrática para a construção de uma 
“política melhor”, como tem dito o Papa Fran-
cisco. Trata-se de um compromisso do qual os 
brasileiros não poderão fugir, neste momento 
e ao longo das próximas décadas, na perspec-
tiva do processo democrático pelas vias diretas 
e indiretas.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

do a circulação do capital nacional e 
internacional. O combate à inflação, 
a privatização de estatais, o financia-
mento público a grandes empresas e 
o controle do gasto público têm sido a 
tônica das políticas macroeconômicas.

Para o enfrentamento da injustiça 
social serão necessárias mudanças nas 
estruturas políticas e administrativas. 
Neste sentido, três reformas poderiam 
ser apontadas: (1) a reforma política, 
que diz respeito ao sistema partidá-
rio e eleitoral; (2) a reforma tributária, 

que diz respeito à competência para 
arrecadar e distribuir impostos; (3) a 
reforma federativa, que diz respeito 
às atribuições para formular e imple-
mentar políticas públicas construídas 
de forma integrada pelos municípios, 
estados e União, no espírito da coope-
ração federativa, a exemplo do SUS.

Essas reformas deverão pas-
sar pela revisão da legislação infra-
constitucional, entre elas o Códi-
go Eleitoral e o Código Tributário, 
instituídos no final dos anos 1960, 

JOSÉ MARIO BRASILIENSE

Opinião

José Mario Brasiliense, master em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Lateranense, doutor em Administração Pública 

pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e presidente da 

Oficina Municipal, uma escola de cidadania e gestão pública 
vinculada à Fundação Konrad Adenauer.
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Os tempos contemporâneos 
são marcados, entre outras 
características, pela forte 
pretensão de excluir Deus 

da ordem social e política, como se fos-
se uma realidade meramente privada, 
íntima, sem efeitos sociais ou públicos. 
Essa atitude, chamada de laicismo, é um 
equívoco não pequeno, que provoca da-
nos sobre todo o tecido social - e nada 
tem a ver com a legítima e necessária 
laicidade.

O caráter laico do Estado, que a Igre-
ja acolhe e defende, significa o reconhe-
cimento de uma legítima autonomia das 
realidades temporais. “Dai a César o que é 
de César e a Deus o que é de Deus”, ensi-
nou-nos Jesus Cristo, que ao longo da sua 
vida condenou toda ideia de messianismo 
político. Ordem temporal e ordem espiri-
tual não se confundem.

Agora, precisamente pelo fato de que 
Estado e Igreja têm esferas próprias de 
competência e atuação, o Estado laico não 
é sinônimo de Estado ateu. Caso o poder 
público abraçasse uma postura ateia ou 
mesmo agnóstica, além de ferir a isenção 
característica da laicidade, impor à cole-
tividade uma perspectiva reducionista da 

vida social e limitar o âmbito da cidada-
nia, estaria privando a ordem temporal do 
seu sentido mais profundo e reduzindo o 
bem comum a fatores meramente ma-
teriais, o que vulnerabiliza e contradiz a 
própria dignidade humana.

As grandes causas humanitárias sem-
pre tiveram profunda inspiração numa vi-
são de pessoa e de mundo aberta a Deus. 
Não foi apenas que “valores religiosos” 
inspiraram a atuação cívica e política de 
muitas mulheres e homens. Havia, como 
motivação de fundo, a compreensão de 
que o ser humano não é mero ser mate-
rial, mas pessoa, com alma e corpo, com 
uma dignidade que deve ser respeitada 
em todas as circunstâncias históricas. É o 
que se observa, por exemplo, na causa da 
abolição da escravatura, na defesa do voto 
feminino e na luta contra a tortura.

A compreensão transcendente da 
vida, não meramente materialista, des-
vela e fortalece o mais genuíno sentido 
das causas sociais, além de ser funda-
mento firme para a própria liberdade 
religiosa. O humano, tanto no âmbito 
individual quanto no coletivo, sempre 
exige abertura à transcendência. O ca-
ráter laico do Estado não pode excluir, 

portanto, Deus da vida social e política 
de uma comunidade.

Por isso, os católicos, ao exercerem 
seus direitos e deveres políticos, não co-
locam sua fé entre parênteses, como se 
ela fosse obstáculo para uma cidadania 
saudável, que respeita os demais. A maior 
contribuição que um cristão pode dar à 
coletividade é se comportar de fato como 
cristão na vida pública, sem abdicar de 
sua identidade e de suas convicções. Ao 
votar, ao participar da vida pública, ao se 
dedicar de forma mais direta a alguma ta-
refa relativa à coletividade, o católico deve 
viver as virtudes teologais– fé, esperança 
e caridade – e as virtudes cardeais – pru-
dência, justiça, fortaleza e temperança.

Jesus Cristo convida-nos a ser sal e luz 
do mundo. Não é para ser sal e luz ape-
nas na própria casa, na própria família. A 
vocação cristã tem uma dimensão de ser-
viço a todas as pessoas. E não serviríamos 
bem se na esfera pública privássemos os 
outros daquilo que temos de mais valio-
so. Por exemplo, defender a compreensão 
cristã sobre a família – as luzes que Jesus 
Cristo trouxe sobre essa fundamental re-
alidade humana e social – não é impor 
nada a ninguém, como se o exercício de 

nossa cidadania estivesse privando direi-
tos de outras pessoas. Ao contrário, signi-
fica contribuir para que a resposta estatal, 
por meio das leis e das políticas públicas, 
seja a mais humana possível, a mais res-
peitosa para com todos os cidadãos.

Há muitas soluções políticas possí-
veis, plenamente legítimas, perante as 
diversas questões sociais e políticas. Não 
há uma única resposta católica. Não há 
uma cartilha católica com soluções fixas, 
predeterminadas. O que há é uma reali-
dade humana (necessariamente aberta à 
transcendência) a ser respeitada, valoriza-
da, acolhida, defendida em todas as fases 
e circunstâncias. E a luz da fé é uma pode-
rosa contribuição nessa grande aventura 
da convivência humana.

Deus nos criou livres e responsáveis, 
fez-nos colaboradores da criação. Quer 
contar com a nossa responsabilidade, 
com a nossa criatividade, com as nossas 
ideias e também com a nossa capacidade 
de escutar os outros. A construção das 
soluções políticas é responsabilidade de 
todos, com diálogo e respeito por todos. 
E, nessa caminhada conjunta, queremos 
- devemos! - participar de corpo e alma, 
com tudo o que levamos no coração.
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Fé e CidadaniaComportamento

ANA LYDIA SAWAYA

No último dia 24 de maio, comemoramos o sétimo 
aniversário da Laudato si’ (LS), a encíclica socioambien-
tal do Papa Francisco. Um número cada vez maior de 
pessoas sabe que o planeta está sofrendo, e a natureza, 
que antes era nossa amiga, agora está desorientada por 
causa da ação humana predatória e abusiva. O que posso 
fazer como cristão para preservar a natureza? As coisas 
que mais impactam o meio ambiente são aquelas com as 
quais cada um de nós lida muitas horas e muitas vezes no 
dia a dia: água, eletricidade, lixo, pacotes, sacolas, caixas, 
papel, carro. Por isso, o uso responsável destas coisas é o 
que terá o maior impacto no ambiente. É incrível pen-
sar que o cuidado ambiental mais efetivo está no dia a 
dia, em nossa ação cotidiana, em nossas mãos, e pode ser 
realizado por meio de gestos que economizarão muitos 
bilhões de litros de água, de watts de energia, de lixo, de 
plástico, de papel, de combustíveis fósseis etc.

Diminuir o uso dessas coisas: usar sempre papel dos 
dois lados, imprimir só o fundamental, dividir o lixo, fechar 
a torneira quando se escova o dente, lavar louça enchen-
do a pia de água com sabão e só enxaguar depois, evitar 
usar carro sozinho, não deixar luzes acesas em salas vazias, 
desligar o computador, doar roupas e evitar jogar fora, não 
comprar coisas sem necessidade. E, para quem mora no 
campo, qual é a ação mais eficaz? Proteger os rios e as suas 
nascentes, não jogar lixo neles, plantar árvores e cuidar de-
las, sobretudo nas margens dos rios e das nascentes.

Nós pensamos que quando o problema é muito grande 
está além das nossas forças, mas é o contrário: esses proble-
mas são justamente aqueles que dependem da ação conjun-
ta de milhões de pessoas. É interessante isso: ninguém con-
segue fazer alguma coisa efetiva se cada um não fizer o que 
está em suas mãos e que são gestos simples. A solução virá 
da mudança de hábitos no cotidiano de bilhões de pessoas 
e não de um governo ou organização. Por isso, quem é o su-
jeito mais importante para a mudança? Eu, cada um de nós.

No capítulo VI da Laudato si’, Francisco mostra como 
a educação ambiental e o cuidado com a natureza, temas 
universais, que afetam – ou deveriam afetar – a consciên-
cia e a vida de todos nós, se integram a uma espirituali-
dade ecológica na qual se evidencia a contribuição cristã. 
Com percepção aguda, Francisco lembra que, “quando as 
pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria 
consciência, aumenta a sua voracidade: quanto mais vazio 
está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos 
para comprar, possuir e consumir. Em tal contexto, parece 
não ser possível, para uma pessoa, aceitar que a realidade 
lhe assinale limites; neste horizonte, não existe sequer um 
verdadeiro bem comum” (LS, 204). 

Sobre a educação ambiental, o Papa observa que, “no 
começo, estava muito centrada na informação científica 
e na consciencialização e prevenção dos riscos ambien-
tais, agora tende a incluir uma crítica dos ‘mitos’ da mo-
dernidade baseados na razão instrumental (individua-
lismo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, 
mercado sem regras) e tende também a recuperar os 
distintos níveis de equilíbrio ecológico: o interior con-
sigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com 
todos os seres vivos, o espiritual com Deus. A educação 
ambiental deveria predispor-nos para dar este salto para 
o Mistério, do qual uma ética ecológica recebe o seu 
sentido mais profundo” (LS, 210).

Nessa perspectiva, o cuidado com a Criação não se tor-
na apenas um dever moral, devido em grande parte aos 
riscos para o presente e o futuro da humanidade, mas tam-
bém uma grande ocasião de encontro com Cristo.

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

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

A nossa responsabilidade 
como cristãos para 
preservar a naturezaLUIZ VIANNA

Em meu último artigo (“Vida 
real, mundo virtual e a realidade 
paralela”), abordei sobre nossa 
relação com os nossos mundos 
“real e virtual”. Lembrei que as 
aplicações que nos dão acesso a 
esse mundo são controladas por 
empresas, focadas no lucro, na 
expansão e na ideologia.

Apontei, também, para os ris-
cos da ilusão de nos sentirmos 
atraídos por nosso perfil social, 
que possui mais amigos e melho-
res relações do que nós mesmos 
aqui no mundo real. Além de fa-
zer uma provocação sobre a so-
lução para esta questão e outras, 
que seria sermos “sal da terra e 
luz do mundo na internet”.

Convenhamos, essa frase em 
si parece desconexa. Ao falar so-
bre “sal da terra e luz do mundo”, é 
certo que Jesus não se referia à in-
ternet? A resposta mais adequada 
me parece ser: por que não?

Falamos do risco de termos 
duas personalidades distintas, 
uma aqui e outra no mundo vir-
tual, mas é preciso lembrar que 
esse risco não é novo. Em nossas 
vidas cotidianas, muitas vezes 
vagamos entre mundos distintos, 
com relações e comportamentos 
muito específicos, como é o caso 
do trabalho, da família, dos ami-
gos, da escola ou até mesmo da 
Igreja.

Se é fato que não podemos nos 
comportar igualmente no traba-
lho e em casa, o que dizer a respei-
to de nossas condutas? É possível 
ser cristão na Igreja e não o ser no 
trabalho? Ou na família?

Trazendo para o nosso tema, 
seria possível ser cristão no mun-
do real, e não o ser no mundo 
virtual? 

Se o mundo anda ruim, sere-
mos nós, então, a torná-lo me-

lhor, sendo tempero e luz. Não 
se espera que utilizemos as re-
des sociais para compartilhar o 
Evangelho (isso também pode), 
mas o cristão não pode ser como 
um “agente secreto”. Uma pessoa 
que ninguém nunca percebeu, 
morreu e nunca se soube de sua 
fé. É nas nossas ações e nas nos-
sas opiniões que a voz de Cristo, 
a Verdade, deverá ser ouvida.

O mundo virtual, ao contrá-
rio do que dizem, não nos dá 
uma carta de alforria da vida real, 
ou como que uma “licença poé-
tica” para o livre pecado. Como 
se desejar quem não existe, ou 
roubar o que é virtual, não fos-
sem também desvios de nossas 
virtudes.

É certo que, ao final das nos-
sas vidas, receberemos um so-
noro “game over” e não há vidas 
sobressalentes. Céu e inferno não 
são virtuais, não há “restarts” 
nem “reloads”. 

Se no campo psicológico, o 
mundo virtual nos apresenta ris-
cos; no campo espiritual então 
estamos em grande perigo. E o 
que está em jogo aqui é algo mui-
to mais importante do que a nos-
sa sanidade, é a nossa eternidade. 

Somos chamados a ser um só 
em todos os ambientes em que 
vivemos. Coerentes com nossos 
valores e com nossas crenças. 
Nossa defesa é pela verdade: 
Cristo.

Como na “vida real”, quando 
confessamos nossos pecados por 
“atos e omissões”, assim deve ser 
nosso comportamento no “mun-
do virtual”. Devemos ser reco-
nhecidos pelo nosso DNA de 
“imagem e semelhança” com que 
fomos criados.

Como luz, não podemos 
compactuar com o mal, ser parte 
dele. Não podemos ser também 
nós os semeadores da discórdia, 

do pecado e da mentira. Como 
sal, não podemos nos omitir e 
deixar de dar o nosso tempero, 
defendendo a Verdade e os valo-
res do Cristo.

Se assim somos chamados na 
vida real, em nosso pequeno nú-
mero de amigos, quanto mais na 
internet, onde seremos vistos por 
milhares de pessoas.

Sim, Jesus nos pediu que fôs-
semos “sal da terra e luz do mun-
do” em todos os lugares onde es-
tivéssemos. Não estamos também 
nas redes sociais e na internet?

Encerro este artigo lembran-
do o que nos disse Jesus, e que 
deve valer também para nós na 
internet:

Não oro para que os tires do 
mundo, mas, sim, para que os 
protejas do príncipe deste mun-
do. Eles não são do mundo, como 
também Eu não sou. Santifica-os 
pela tua verdade; a tua Palavra é 
a verdade (João 17,15-17)

A saída então é realmente ser-
mos “sal da terra e luz do mundo 
na internet”. Não importa se nos 
sintamos como uma minoria. 
Não importa se seremos critica-
dos ou, quem sabe, até mesmo 
cancelados. 

Se o mundo vos odeia, sabei 
que, antes de vós, odiou a mim. 
Se fôsseis do mundo, ele vos ama-
ria como se pertencêsseis a ele. 
Entretanto, não sois propriedade 
do mundo; mas Eu vos escolhi e 
vos libertei do mundo; por essa 
razão, o mundo vos odeia (João 
15,18-19)

O que não podemos é deixar 
de ser aquilo que Deus nos en-
viou a ser: sal da terra e luz do 
mundo.

A Ivone, do bairro do Butan-
tã, me enviou a seguinte pergun-
ta: “Gostaria de saber se rezar 
em pensamento sem proferir as 
palavras da oração também é vá-
lido, ou seja, nossas orações che-
gam até Nosso Pai do Céu, Jesus 
Cristo, e a Virgem Maria, além 
dos santos, mesmo assim?”.

Minha irmã, rezar em pensa-
mento é lindo demais e nos dá 
muita paz. Nem sempre a gente 
pode rezar em voz alta, até por-

que as pessoas podem estranhar. 
Na vida agitada que temos, rece-
bendo milhares de mensagens a 
toda hora, rezar em silêncio nos 
coloca em sintonia com Deus e 
conosco mesmos, e isso faz bem 
para a nossa alma e nos dá a paz.

O que você não pode fazer é 
deixar de lado a oração em co-
mum, porque Jesus a recomen-
dou. Aliás, Jesus nos fala de dois 
tipos de oração: a oração em par-
ticular, num lugar isolado ou em 
silêncio na confusão da vida; e a 
oração comunitária, em que Jesus 
nos garante que, quando dois ou 

mais se reunirem em seu nome, 
Ele estará no meio deles.

Continue, portanto, orando 
em silêncio, usando as preces que 
você sabe de cor ou meditando 
nas verdades de nossa fé, num 
amoroso diálogo com Deus.

Pedir em silêncio o socorro 
dos anjos e santos também é im-
portante, porque eles são nossos 
heróis, nossos amigos e nossos 
mestres no compromisso com 
Deus e com os irmãos. E se você 
se lembrar, reze por mim, está 
bem? Gostei demais de sua per-
gunta. Muita paz para você!

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Rezar apenas em pensamento é válido?
Você Pergunta

Sal da terra e luz do mundo na internet
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[SÉ] Todo último domingo de cada mês, 
a missa das 11h30 no Santuário Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, Setor Per-
dizes, presidida pelo Frei Jair Roberto Pas-
quale, TOR, é preparada pelos coroinhas e 
acólitos da Paróquia, desde a procissão de 
entrada, a Liturgia da Palavra e as preces 
até a apresentação das oferendas. 

(por Rosália Filomena delli Paoli Motta)

[SANTANA] No domingo, 26, o Apos-
tolado da Oração do Sagrado Coração de 
Jesus completou 95 anos de atuação na 
Paróquia São Pedro Apóstolo, Setor Tre-
membé. Na sexta-feira, 24, vários mem-
bros de outras paróquias do Setor parti-
ciparam da missa, às 7h30, presidida pelo 
Padre Claudinei de Arruda Lúcio, Pároco. 

(por Edmilson Fernandes)

[IPIRANGA] O Núcleo Ipiranga da Cári-
tas Arquidiocesana de São Paulo distribuiu, 
na semana passada, cerca de 90 cobertores 
para a ONG Dando Sopa, do bairro do Ipi-
ranga, e para o CECI Krukutu, na Capela do  
Socorro.        (por Diácono Feliciano Bonitatibus) 

[IPIRANGA] Os ministros extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão (MESC) do Se-
tor Anchieta estiveram reunidos no sába-
do, 25, na Paróquia São Vicente de Paulo. 
O tema do encontro foi “A Espiritualidade 
e o Servir dos MESC”, conduzido pelo Frei 
José Maria Mohomed Junior, Coordena-
dor de Pastoral da Região Ipiranga; e pelo 
Diácono Anivaldo Blasques, Coordenador 
dos MESC na Região. 

(por Diácono Anivaldo Blasques)

[LAPA] No dia 22, os fiéis da Paróquia 
São Thomas More, na Vila Dalva, Setor Rio 
Pequeno, festejaram seu padroeiro, com 
missa presidida pelo Padre José Policarpo 
Silva, SJC, Vigário Paroquial. No domingo, 
26, durante missa presidida por Dom José 
Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Lapa, foi dada a posse 
canônica ao novo Pároco, Padre Benedito 
Claret Pereira Dias, SJC.   (por Benigno Naveira)

Na quinta-feira, 23, o clero atuante 
na Região Episcopal Belém se reuniu 
para uma procissão pelo Dia Mundial de 
Oração pela Santificação do Clero, cele-
brado na sexta-feira, 24, na Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus. Cerca de 
40 sacerdotes e diáconos participaram 
desse momento de espiritualidade e fra-
ternidade clerical.

A procissão saiu do Centro Pastoral 
São José e teve como destino a Paróquia 
São José, no Belém. Ao longo do traje-
to, o clero rezou e entoou hinos e cân-
ticos, que chamavam a atenção da po-

pulação local, que parava e rezava junto.
Após a procissão, Dom Cícero Alves 

de França, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Belém, conduziu na Pa-
róquia um momento de adoração euca-
rística com o clero, no qual destacou a 
santificação clerical. “Santidade equivale 
à consagração”, ressaltou o Prelado, que 
também enfatizou que “ser santo é ser de 
Deus e estar cheio de Deus”.

“A Igreja instituiu este dia, do Sagra-
do Coração de Jesus, para nos voltarmos 
à espiritualidade do Coração que gera a 
santidade”, frisou Dom Cícero. “Estamos 
aqui diante de Jesus para Lhe pedir for-
ças, para assim encontrar, também, uma 
unidade de vida”, concluiu.

BELÉM
No dia de oração pelo clero, sacerdotes e diáconos realizam procissão

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

[BRASILÂNDIA] No sábado, 25, a 
Comunidade São Francisco de Assis, da 
Paróquia Santa Cruz de Itaberaba, Setor 
Freguesia do Ó, celebrou seus 30 anos 
de fundação com o tema “A fé nos move, 
o amor a Deus nos inspira e fortalece”, 
com missa presidida pelo Padre Carlos 
Alves Ribeiro, Pároco. Participaram os 
membros das Comunidades São José e 
Nossa Senhora Aparecida, bem como 
da matriz e da Congregação das Mestras 
Pias Filippini.             (por Eliana Lubianco)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, 
presidiu missa no sábado, 25, na Paróquia Santíssima Trindade, Setor Rio Pequeno, du-
rante a qual conferiu o sacramento da Confirmação a 90 crismandos jovens e adultos. 
Concelebrou o Padre Marcos Roberto Pires, Pároco, assistidos pelo Diácono Marcos 
Adriano de Souza.                                                                                        (por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, presidiu missa no domingo, 26, 
na Comunidade Sagrado Coração de Je-
sus, pertencente à Paróquia Nossa Senho-
ra das Mercês, Setor Anchieta. Concele-
braram os Freis Lisaneos Francisco Prades, 
O. de M., e Fabio Soares Ribeiro, O. de M. 

(por Pascom paroquial)

[IPIRANGA] A Paróquia São João Ba-
tista, Setor Ipiranga, celebrou o seu pa-
droeiro com um tríduo preparatório, entre 
os dias 22 e 24, cada um deles animado 
por congregações religiosas distintas, e 
no sábado, 25, com uma quermesse. A 
festividade foi encerrada com a procissão 
e a celebração eucarística no domingo, 
26, presidida pelo Padre Rodrigo Arnoso, 
C.Ss.R.. O Padre Antônio Seganfredo, CS, 
Pároco, sublinhou que neste ano a festa 
conta com o especial motivo da canoni-
zação do Bem-aventurado João Batista 
Scalabrini, fundador dos scalabrinianos e 
apóstolo dos migrantes. 

(por Padre Antônio César Seganfredo, CS)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 26, na 
Paróquia Santa Teresinha do Menino Je-
sus, Setor Pereira Barreto, durante a missa 
presidida pelo Padre Francisco Antônio 
Rangel de Barros, Pároco, cerca de 40 jo-
vens receberam as vestes para iniciar ou 
renovar seu mandato como coroinhas, 
acólitos e cerimoniários. O Sacerdote 
mencionou a importância dessa decisão, 
e, a exemplo de São Tarcísio, destacou o 
amor e o zelo a serviço do Reino de Deus 
e da comunidade.         (por Eva Nascimento)

[BRASILÂNDIA] Durante a missa pre-
sidida pelo Padre Gleidson Novaes, Páro-
co, no domingo, 26, na Comunidade Nos-
sa Senhora da Aurora, da Paróquia Nossa 
Senhora da Paz, 31 catequizandos mar-
caram sua caminhada na Iniciação à Vida 
Cristã (IVC), em preparação para receber 
os sacramentos.         (por Rosana Almeida)

[BELÉM] Dom Cícero Alves de França 
presidiu missa na Paróquia Imaculado 
Coração de Maria, no Jardim Rodolfo Pi-
rani, no sábado, 25. Concelebrou o Padre 
Gilberto Orácio, Pároco. Na homilia, Dom 
Cícero destacou a vida de Nossa Senhora, 
ressaltando sua missão. Ao final, as crian-
ças da Catequese fizeram a coroação de 
Nossa Senhora.             (por Larissa Bernardo)

[SANTANA] Na quinta-feira, 23, Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Santana, presidiu a missa 
em honra ao padroeiro da Comunidade 
São João Batista, pertencente à Paróquia 
São Marcos Evangelista, Setor Manda-
qui. Concelebrou o Padre Aquiléo Fio-
rentini, Pároco.             (por Silvano Jacobino)

[IPIRANGA] A Comunidade São João 
Batista, da Paróquia Nossa Senhora das 
Mercês, Setor Anchieta, celebrou seu pa-
droeiro na quinta-feira, 23, com missa 
presidida por Dom Ângelo Ademir Mez-
zari, RCJ, tendo entre os concelebrantes 
os Freis John Londerry, O. de M., Superior 
Provincial da Ordem Mercedária no Brasil; 
e Fábio Ribeiro, O. de M., Vigário Paroquial.                                                        

(por Pascom Comunidade São João Batista)

[LAPA] No domingo, 26, na Paróquia 
Santa Maria Goretti, na Vila Gomes, Se-
tor Butantã, Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Lapa, presidiu a celebração eucarística 
durante a qual conferiu o sacramento da 
Confirmação a 11 jovens e adultos. Conce-
lebrou o Padre Geraldo Evaristo da Silva, 
Pároco, assistidos pelo Diácono Ângelo 
Cassettare, da Paróquia São Pedro Fourier, 
da Diocese de Campo Limpo (SP).  

(por Benigno Naveira)

[BELÉM] No dia 21, as Pastorais Sociais 
da Região Episcopal Belém se reuniram no 
Centro Pastoral São José, para discutir a 21ª 
Semana de Fé e Política, que acontecerá 
entre os dias 1º e 3 de agosto, no próprio 
Centro Pastoral. O encontro foi uma oportu-
nidade para refletir a respeito da 6ª Sema-
na Social Brasileira, além de partilhar sobre 
os problemas da fome, do desemprego e 
dos problemas sociais. A reunião contou 
com a presença de membros da Igreja Me-
todista e da Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias.     (por Éder Francisco)

[SANTANA] No domingo, 26, na Capela 
Sagrado Coração de Jesus, pertencente à 
Paróquia São Benedito, Setor Jaçanã, Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Santana, presidiu missa em 
honra ao Sagrado Coração de Jesus, con-
celebrada pelo Padre Idair Bonadiman, 
CSJ, Pároco.                                     (por Denilson Araujo)

Fernando Arthur

Pascom da Paróquia Santíssima Trindade Benigno Naveira Eliana Lubianco
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[SANTANA] No domingo, 26, na Capela Nossa Senhora de Fátima, pertencente à Pa-
róquia Santa Rita, Setor Vila Maria, Dom Jorge Pierozan presidiu a missa e concedeu a 
bênção à capela restaurada. Concelebrou o Frei Cássio Ramon Nascimento, OSA, Pároco. 

(por Fernando Fernandes)

[IPIRANGA] No sábado, 25, no Santuário São Judas Tadeu, 27 adultos receberam o 
sacramento da Crisma pelas mãos de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Ipiranga. A missa foi concelebrada pelos Padres Reginaldo 
José de Souza, SCJ, e Guilherme César Silva Rocha, SCJ, Vigários Paroquiais. Os crisman-
dos fizeram um caminho de preparação por meio de encontros catequéticos dominicais, 
durante um ano, sendo que alguns deles também receberam, meses antes, o sacramento 
do Batismo e fizeram sua primeira Eucaristia.                                       (por Priscila Thomé Nuzzi)

[IPIRANGA] No dia 22, os sacerdotes e diáconos atuantes na Região Ipiranga estive-
ram reunidos para a manhã de oração pela santificação do clero, na cúria regional. Dom 
Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém, foi o palestrante 
principal e falou sobre Espiritualidade. Ao final do encontro, houve a adoração ao San-
tíssimo Sacramento na capela da Casa São Paulo.                               (por Karen Eufrosino)

[IPIRANGA] A Paróquia São João Batista, Setor Imigrantes, festejou o seu padroeiro na 
sexta-feira, 24, com missa presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Ipiranga, e concelebrada pelo Padre Ricardo Pinto, Pároco. O 
lema da comemoração paroquial foi “Festa de São João, presença de coração”. 

(por Padre Ricardo Pinto)

[LAPA] Na sexta-feira, 24, os fiéis da Paróquia São João Batista, na Vila Ipojuca, Setor 
Lapa, comemoraram seu padroeiro, com missa presidida por Dom José Benedito Car-
doso e concelebrada pelo Padre Fabiano de Souza Pereira, Pároco (foto). Outras duas 
comunidades também festejaram o Santo: Paróquia São João Batista, na Vila Mangalot, 
com procissão e missa presidida pelo Padre José Ordean CSSP, Pároco; e a Área Pasto-
ral São João Batista, no Jardim Rizzo, com missa presidida pelo Padre Hayang Lim Koo 
(Padre Daniel), Vigário Paroquial.                                                             (por Benigno Naveira)

[BELÉM] No sábado, 25, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia São 
José, no Belém, na qual conferiu o sacramento da Crisma a 150 jovens e adultos da Mis-
são Belém. Concelebraram os Padres Paulo Gomes e Gianpietro Carraro, ambos da Mis-
são Belém. Na homilia, pediu aos fiéis que sejam fortes na fé e assumam a vida no Espírito 
Santo. “Com o Espírito Santo, vocês serão vivificados!”, destacou.           (por Fernando Arthur)

[BELÉM] Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia São João Batista, no 
Jardim Colonial, na sexta-feira, 24, concelebrada pelo Padre Jovanês Vitoriano, SDS, Pá-
roco, e pelos sacerdotes missionários da Sociedade do Divino Salvador (Salvatorianos). 
Na ocasião, foi dada a posse ao novo Vigário Paroquial, Padre Cícero Charles dos Santos, 
SDS. “Na festa do nascimento de João Batista, somos convocados a não nos deixar morrer 
e a enfrentar a dor e o sofrimento que muitas vezes a vida nos impõe”, ressaltou o Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém, pedindo aos fiéis que se comprometam com a 
fé e seu crescimento no coração por meio da oração.                                 (por Fernando Arthur)

No dia 15, aconteceu a Vigília Universitária de Corpus Christi, promovida pelo Vica-
riato Episcopal para a Educação e a Universidade na Paróquia Nossa Senhora do 
Monte Serrate, na Região Sé. A missa foi presidida por Dom Carlos Lema Garcia, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese e Vigário Episcopal para a Educação e a Universidade, e con-
celebrada pelo Padre Vandro Pisaneschi, Pároco. Na sequência, ocorreu a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Participaram aproximadamente cem pessoas, entre membros 
das pastorais universitárias, comunidades de vida e novas comunidades. Os que dese-
jaram se confessar também puderam fazê-lo.                                              (por Katia Campos)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 26, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, Setor Perus, 
Dom Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, presidiu a 
missa durante a qual foi feito o envio das Missionárias de Maria Xaverianas.      (por Pedro Silva)

Missão belém

Fernando Fernandes

Pascom paroquial

Karen Eufrosino

Renato Reis

Pascom Paroquial

Marcos Wilkens

Pedro Silva

Vicariato da Educação
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No domingo, 26, a Paróquia Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro, Setor 
Jardins, celebrou a festa da padroeira e 
concluiu as festividades, iniciadas há um 
ano, referentes ao jubileu de 70 anos de 
sua criação.

A missa das 12h foi presidida pelo 
Provincial dos Redentoristas, Padre 
Marlos Aurélio da Silva, C.Ss.R., e con-
celebrada por Dom Joércio Gonçalves 

Pereira, Bispo Emérito de Coari (AM), 
e pelos Padres Geraldo de Paula Sou-
za, C.Ss.R., Pároco; Edvaldo Manoel de 
Araújo, C.Ss.R., Vigário Paroquial, e 
outros 11 sacerdotes, todos missioná-
rios redentoristas. Em seguida, houve 
procissão com a imagem de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro em frente 
à Paróquia

Às 19h, Dom Rogério Augusto das 
Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Sé, presidiu a missa de encer-
ramento das festividades do ano jubilar.

ROGÉRIO NAKAMOTO  
E LAURA MARIA COMINATO

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro encerra ano jubilar
SÉ

[BRASILÂNDIA] Na sexta-feira, 24, dia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e 
dedicado à oração pela santificação do clero, aconteceu, na Paróquia Santos Apóstolos, 
Setor São José Operário, reunião do clero atuante na Região Brasilândia para uma ma-
nhã de espiritualidade, sob a condução de Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese e Vigário Episcopal para a Educação e a Universidade. Houve, ainda, ado-
ração ao Santíssimo Sacramento e bênção.                                        (por Pascom Brasilândia)

No sábado, 25, os fiéis da Paróquia Imaculado Cora-
ção de Maria, no Jardim Princesa, Setor São José Operá-
rio, se reuniram para celebrar a festividade que inspirou 
o nome dado à Paróquia e os 30 anos de sua criação. 

A missa foi presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, e 
concelebrada pelos Padres Dorival Ferreira e Mario Sco-
pel, da Congregação dos Cônegos Regulares Lateranen-
ses, respectivamente Pároco e Vigário Paroquial. 

Na homilia, Dom Carlos recordou que a palavra “co-
ração” é mencionada 853 vezes no Antigo Testamento e 
156 vezes no Novo Testamento. 

“Hoje, celebramos o dia do Imaculado Coração de 
Maria, no qual o profeta nos fala que precisamos amar 
e sentir. Em uma expressão popular, quando dizem: ‘O 
coração não está aguentando de tanta emoção’, pode-
mos comparar como é o Coração de Deus que se alegra 
por nós, pois Ele nos ama muito. O coração de Maria 
está para fora, porque existe tanto amor que chega a ras-
gar e transbordar de amor”, explicou o Bispo.

“Como o coração do imaculado, precisamos olhar 
para os nossos irmãos mais necessitados e nos colocar 
a serviço e ser evangelizadores. Mas precisamos refle-
tir: Como anda o nosso sim? Estamos sendo resistentes 
para a construção do Reino? A exemplo de Maria, pre-
cisamos dizer o nosso sim, para construir os caminhos 
para a construção de uma Igreja em saída”, concluiu.

BRASILÂNDIA
Paróquia Imaculado Coração de Maria completa 30 anos

KARINA MARTA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

[SANTANA] No sábado, 25, Dom Jorge Pierozan presidiu missa na nova Capela São 
João Batista, que pertence à Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Setor Jaçanã. Con-
celebrou o Padre Luis Izidoro Molento, Pároco, assistidos pelo Diácono Michel Dutra. 
A celebração foi iniciada no pátio da capela, com procissão com a imagem do padro-
eiro, São João Batista.                                                                                 (por Denilson Araujo)

IPIRANGA
Apostolado da Oração realiza momento formativo

PRISCILA THOMÉ NUZZI
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Cerca de 70 membros do Apostolado 
da Oração da Região Ipiranga se reuniram 
entre os dias 21 e 23, no Santuário São 
Judas Tadeu, para o tradicional “retiro”, 
três tardes de formação em preparação à 
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, 
celebrada na sexta-feira, 24. 

Na primeira tarde, após o Padre Ro-
drigo Felipe da Silva, Pároco da Paróquia 
Santa Cristina e Diretor do Apostolado da 
Oração da Região Ipiranga, saudar os par-
ticipantes,  a formação foi feita pelo Padre 
Armênio Rodrigues Nogueira, Diretor do 

Apostolado da Oração da Arquidiocese de 
São Paulo. O Sacerdote recordou alguns 
compromissos dos membros do Aposto-
lado, como o programa de vida espiritual, 
que inclui a participação da Santa Missa, 
com o oferecimento diário, e a propagação 
da espiritualidade do Sagrado Coração de 
Jesus. Além disso, falou sobre a importân-
cia de rezar pelos seminaristas.

No segundo dia, a formação foi feita 
pelo Padre William Day Tombini, Pároco 
da Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus. Ele recordou que ingressou no se-
minário aos 47 anos de idade, graças às 
orações de muitos membros do Aposto-
lado por ele. Falou também do compro-

metimento que implica o uso da fita do 
Apostolado, pois a “beleza da fita está na 
atividade do membro que a usa, sendo 
coerente com uma vida cristã exemplar, 
vivenciando as virtudes que o Coração de 
Jesus propõe”, frisou.

No último dia, o Frei José Maria Moho-
med Júnior, Coordenador de Pastoral da 
Região Episcopal Ipiranga, falou sobre a 
espiritualidade cotidiana de quem tem 
devoção ao Coração de Jesus. Ele mencio-
nou que é preciso pensar na própria histó-
ria, com discernimento, para saber se, de 
fato, se está em sintonia com o Coração de 
Jesus, “pois quem cuida da vida alheia não 
cuida de si mesmo”, alertou.  

[BELÉM] Os membros da Escola de Fé e 
Política Waldemar Rossi se reuniram, com 
a participação das Pastorais Sociais da 
Região Episcopal Belém e de parlamenta-
res, no sábado, 25, no Centro Pastoral São 
José, para dialogar sobre políticas públi-
cas referentes a Habitação, Meio Ambien-
te e Segurança.              (por Fernando Arthur)

[BELÉM] No sábado, 25, a Área Pastoral 
Nossa Senhora das Flores encerrou o Cer-
co de Jericó, que aconteceu desde o dia 
19. As celebrações contaram com a pre-
sença dos Padres Paulo Eduardo, Daniel 
Max, SAC, Romanus Hami, SVD, e Peter 
Kumar, SVD.                   (por Nathan Almeida)

[SANTANA] Na sexta-feira, 24, foi cele-
brada a solenidade dedicada ao Sagrado 
Coração de Jesus, na Capela homônima, 
pertencente à Paróquia Nossa Senhora 
da Candelária, Setor Vila Maria. Presidiu a 
missa Dom Jorge Pierozan e concelebrou-
-a o Padre Octaviano Pinto da Silva, SCJ, 
Pároco, assistidos pelo Diácono Marce-
lo Reis.                  (por Fernando Fernandes)

Rogério Nakamoto

Brenda Castro

Padre Pedro Ricardo Pierone Denilson Araújo
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As atenções das famílias católicas de 
todo o planeta se voltaram para Roma 
entre os dias 22 e 26, durante o X En-
contro Mundial das Famílias. Este ano, 
o evento ganhou uma nova configura-
ção, envolvendo não apenas os peregri-
nos que foram à “Cidade Eterna”, como 
também os fiéis dos diferentes países, que 
acompanharam a programação do even-
to em tempo real pelas mídias digitais e 
pelas atividades realizadas simultanea-
mente nas dioceses.  

O encontro foi aberto com o Festival 
das Famílias, na Sala Paulo VI, no Vatica-
no, com a presença do Papa Francisco. O 
Pontífice iniciou o seu discurso recordan-
do os “acontecimentos que transtornaram 
as nossas vidas nos últimos tempos: pri-
meiro, a pandemia e, agora, a guerra na 
Europa, que se juntou às outras guerras 
que afligem a família humana”.

O Santo Padre também manifestou 
sua proximidade às famílias de todo o 
mundo, desejando encontrá-las nas situa-
ções concretas de suas vidas. Recordando 
a parábola do Bom Samaritano, Francisco 
expressou seu desejo de que a Igreja seja 
para as famílias que sofrem como aquele 
que se aproxima e ajuda a continuar o ca-
minho, a dar “um passo a mais”.

A partir dos testemunhos de algumas 
famílias presentes no festival, o Papa refle-
tiu sobre muitos desses “passos a mais” da-
dos pelas famílias que sofrem. O primeiro 
é aquele rumo ao Matrimônio, “um dom 

Atendendo ao convite do Papa Fran-
cisco, a Arquidiocese de São Paulo esteve 
em comunhão com o X Encontro Mun-
dial das Famílias. O Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo, presidiu, no dia 22, na Paróquia 
Nossa Senhora da Candelária, na Região 
Santana, uma das missas celebradas nas 
regiões episcopais, que reuniu membros 
das pastorais, movimentos e associações 
que realizam apostolados voltados às  
famílias.

A missa foi concelebrada por Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Episcopal Santana, 
e padres atuantes nessa mesma região. 
Antes da missa, houve a oração do Terço 
luminoso nas escadarias da igreja.

 
ALEGRIA DO AMOR

Na homilia, Dom Odilo recordou que 
o Encontro Mundial das Famílias está 
conectado ao caminho percorrido pelas 
suas assembleias do Sínodo dos Bispos 
sobre a família, em 2014 e 2015, quando 

o Santo Padre convidou a Igreja a refletir 
sobre os desafios e a sobre a vocação das 
famílias no mundo contemporâneo.

Como fruto desse processo, Francis-
co escreveu a exortação apostólica pós-
-sinodal Amoris laetitia, sobre a alegria 
do amor no Matrimônio e na família. 
“Nesse documento, o Papa se dedicou 

também à realidade das famílias feridas, 
que passam por dificuldades e que tam-
bém são chamadas a buscar, segundo 
suas possibilidades, a vontade de Deus”, 
sublinhou o Arcebispo.

O Cardeal destacou, ainda, que o 
Pontífice insiste que a família precisa 
começar bem, com uma boa prepara-

ção, algo já enfatizado por seus prede-
cessores, em especial São João Paulo 
II, na exortação apostólica Familiaris 
consortio.

 
TRANSMISSÃO DA FÉ

Por fim, Dom Odilo exortou as famí-
lias católicas a transmitirem a fé aos seus 
filhos, recordando que o levantamento 
da realidade religiosa e pastoral das paró-
quias, feito por ocasião do sínodo arqui-
diocesano, revelou que grande parte das 
crianças que nascem em lares católicos não 
são batizadas e, consequentemente, não 
fazem a primeira Comunhão e a Crisma.

“Existe a ideia de que ‘quando os fi-
lhos crescerem irão se decidir’. Mas se 
não tiverem exemplo de vida cristã em 
casa, dificilmente vão decidir pela fé cris-
tã. É preciso testemunhar a fé e os valores 
do Evangelho desde cedo, pois a família 
é a base da sociedade e a célula básica da 
Igreja”, concluiu. (FG)

Leia a matéria completa em  
https://cutt.ly/GKDWGB6.

Arquidiocese de São Paulo se une ao Encontro Mundial das Famílias

Papa exorta a Igreja a ser para 
as famílias que sofrem o ‘samaritano’ 
que as ajuda a retomar o caminho

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

maravilhoso, que contém em si a força do 
amor divino: forte, duradouro, fiel, capaz 
de se restabelecer depois de qualquer fra-
casso ou fragilidade”, e acrescentou: “Deus 
garante a sua presença no Matrimônio e 
na família, não só no dia do casamento, 
mas ao longo da vida inteira. Apoia-vos 
todos os dias no vosso caminho”.

 
CRUZ E PERDÃO

O segundo passo é o que leva a “abra-
çar a cruz” que, por vezes, manifesta-se 
na doença ou na morte, referindo-se ao 
testemunho de um dos casais sobre como 
enfrentaram o sofrimento da morte de sua 
filha. “A morte de Chiara não destruiu a 
família nem eliminou a serenidade e a paz 
de seus corações. Roberto e Maria Ansel-

ma não se tornaram prisioneiros da tribu-
lação, mas se abriram para algo maior: ‘Os 
desígnios misteriosos de Deus, a eternida-
de, o Céu’... Que o Senhor sustente e torne 
fecundas as variadas cruzes que as famílias 
carregam”, disse o Papa.

O terceiro passo é rumo ao perdão, 
diante de um casal sobre a crise que vive-
ram em seu Matrimônio com “a falta de 
sinceridade, a infidelidade, o mau uso do 
dinheiro, os ídolos do poder e da carreira, 
o rancor crescente e o endurecimento do 
coração”.

“Ver a família desagregar-se é um dra-
ma que não pode deixar ninguém indife-
rente. O sorriso dos esposos desaparece, 
os filhos sentem-se perdidos, de todos 
desaparece a serenidade. E, na maioria dos 

casos, não se sabe o que fazer”, sublinhou 
o Santo Padre, reiterando: “O perdão cura 
todas as feridas; é um dom que brota da 
graça com a qual Cristo inunda o casal e 
a família inteira, quando se deixa Ele agir, 
quando se volta para Ele”.

 
ACOLHIMENTO

O passo rumo ao acolhimento foi ex-
presso pelo testemunho de um casal de re-
fugiados da guerra na Ucrânia. “Em vocês, 
vemos os rostos e as histórias de tantos ho-
mens e mulheres que tiveram de fugir de 
sua terra. Obrigado por não terem perdi-
do a fé na Providência, vendo como Deus 
atua a seu favor inclusivamente por meio 
das pessoas concretas que as fez encon-
trar: famílias hospitaleiras, médicos que as 
ajudaram e tantas outras pessoas de bom 
coração”, disse.

“Queridos amigos, cada uma de suas 
famílias têm uma missão a cumprir no 
mundo, um testemunho a dar. De modo 
particular nós, os batizados, somos cha-
mados a ser ‘uma mensagem que o Espí-
rito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo 
e dá ao seu povo’. Deixem-se transformar 
por Ele, para que também vocês possam 
transformar o mundo e torná-lo ‘casa’ 
para quem tem necessidade de ser acolhi-
do, para quem precisa encontrar Cristo e 
se sentir amado. Devemos viver com os 
olhos voltados para o Céu; como diziam 
os Beatos Maria e Luigi Beltrame Quat-
trocchi [patronos do encontro] aos seus fi-
lhos, ao enfrentar as canseiras e as alegrias 
da vida, ‘olhemos sempre do telhado para 
cima’”, concluiu o Papa.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Papa Francisco participa da abertura do X Encontro Mundial das Famílias, em Roma, no dia 22

Dom Odilo Scherer preside missa na Paróquia Nossa Senhora da Candelária, na Região Santana
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Durante as atividades do X Encontro Mundial das 
Famílias, em Roma, os cerca de 2 mil delegados, de 120 
países, participaram do congresso teológico pastoral 
entre os dias 23 e 25, composto por cinco conferências 
e dez painéis, com relatos e testemunhos acerca dos de-
safios atuais das famílias e oportunidades para a evan-
gelização. 

Na abertura dos trabalhos, o Cardeal Kevin Joseph 
Farell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família 
e a Vida, lembrou que os temas tratados são os que se 
mostraram mais urgentes em muitas dioceses em rela-
ção à pastoral familiar e matrimonial, e que o propósito 
do congresso é “estabelecer, juntos, uma atitude adequa-
da de acompanhamento pastoral que, como nos mostra 
o Santo Padre na Amoris laetitia, deve saber partir sem-
pre de que a família é um lugar de acolhida e de amor”.

Apresentamos a seguir uma síntese das cinco con-
ferências e alguns dos apontamentos dos participantes 
dos painéis temáticos. 

Congresso teológico pastoral 
destaca o amor familiar como 
vocação e caminho de santidade

DANIEL GOMES E FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

uma família de pessoas unidas que compartilham o sa-
cramento da vida; e que têm uma vida de prática cristã 
e de amor trinitário nas suas relações uns com os outros 
e com o mundo.

O casal também falou sobre a “Liturgia da Vida da 
Igreja Doméstica”, alicerçada em três hábitos: a adora-
ção cristã (com simples práticas que levem as famílias 
a consagrar sua vida a Deus diariamente); os gestuais 
familiares (palavras e ações que cultivam atitudes cris-
tãs); e a proximidade, seja entre as pessoas da própria 
família, seja destas com as de outras famílias. 

“Os ritos familiares ajudam as famílias a viver a mis-
são profética do Batismo. Quando elas criam rituais 
diários, significativos para trabalhar, brincar, conversar 
e orar juntos, todos os dias, eles profeticamente se cha-
mam para desenvolver atitudes cristãs em relação ao 
trabalho, à diversão, aos relacionamentos e à fé. Os ritu-
ais familiares são o coração do discipulado”, enfatizaram 
Gregory e Lisa, comentando, ainda, que as paróquias 
sempre devem estimular a participação das famílias.

Leia a notícia completa em: 
https://cutt.ly/mKDssQ4

OS PRIMEIROS ANOS DE MATRIMÔNIO 
O acompanhamento dos casais nos primeiros anos 

de Matrimônio foi o tema da segunda conferência, apre-
sentada pelo casal Eduardo de la Paz e Mónica Gonza-
lez Soriano, que atua na Pastoral Familiar da Diocese de 
Toledo, na Espanha. 

Casados há sete anos, eles fazem parte do projeto 
“Family Rock”, um jogo de palavras, cujo significado é 
“Família construída sobre a rocha”. Os conferencistas 
enfatizaram que os primeiros anos de Matrimônio são 
uma constante descoberta. 

“Fizemos os cursos pré-matrimoniais e acreditáva-
mos que já haviamos aprendido tudo. Preparamos com 
cuidado a cerimônia e tivemos uma fantástica lua de 
mel. Depois, quando chegamos à nossa casa, depara-
mo-nos com a realidade. A convivência com o outro, 
ficar longe da nossa antiga casa, assumir novas tarefas e 
responsabilidades, chegar a acordos… Pouco a pouco, 
percebemos que a vida cotidiana exige esforços, sacrifí-
cios”, relatou Eduardo de la Paz.

Mónica sublinhou que, nos dias atuais, as pessoas 

se casam em uma sociedade individualista, hedonis-
ta e relativista, na qual são transmitidas ideias sobre 
as relações amorosas, sexualidade, dinheiro e prazer 
que, em muitos casos, são contrárias à profundidade 
do Matrimônio e da família. “Queremos viver o Ma-
trimônio que Deus pensou para nós. Precisamos da 
nossa mãe Igreja, que acolhe, ilumina e acompanha”, 
disse. 

Para o casal, a acolhida e apoio eclesial se dá por 
meio de iniciativas como o “Family Rock”, uma nova 
forma de aproximação aos recém-casados, por meio 
de um programa baseado no capítulo VI da Amoris 
laetitia, no qual o Papa Francisco fala sobre a impor-
tância desse acompanhamento. Por meio de momentos 
de oração, formação e encontros de diálogo, os casais 
tratam dos desafios e questões próprias dos primei-
ros anos de vida matrimonial, contando sempre com 
a orientação de um sacerdote e de um casal com mais 
tempo de Matrimônio. 

Leia a notícia completa em: 
https://cutt.ly/2KDz840

IDENTIDADE E MISSÃO DA FAMÍLIA CRISTÃ 
Sobre essa temática falou o casal francês Bênoit e 

Véronique Rabourdin, da Arquidiocese de Paris, e res-
ponsável pelo movimento apostólico Amor e Verdade. 

Eles recordaram que em todo casamento Deus se 
reflete no homem e na mulher, e, quando o casal vive 
a dimensão do mútuo cuidado, fortalece a sua unidade 
interior e pode testemunhar o amor, um verdadeiro te-
souro que Deus dá à família.

Para esse testemunho, é preciso que os esposos pas-
sem da lógica do utilitarismo para a da doação, ou seja, 
que o marido e a mulher superem a tendência de sempre 
querer receber em vez de doar. Também é fundamental 
que o casal planeje um tempo privilegiado para si e para 
atividades de qualidade com os filhos. De igual modo, é 
indispensável que Cristo esteja no centro da vida fami-
liar, com os pais demonstrando aos filhos a plena con-
fiança divina e a busca incessante por Ele; e, por fim, 
que sempre se reacenda entre os esposos a chama do 
casamento, e, quando estes não conseguem fazê-lo por 
si, que encontrem na Igreja momentos de formação e 
espiritualidade para isso.

IGREJA DOMÉSTICA E SINODALIDADE
Este foi o tema tratado na primeira conferência, pelo 

casal Gregory e Lisa Popcak (foto acima), dos Estados 
Unidos. Criadores do Instituto Peyton Family e da plata-
forma CatholicHOM.com, eles ressaltaram que a santida-
de é algo tangível a todas as famílias, embora nem sempre 
elas encontrem os devidos instrumentais para isso. 

Ao recordarem um simpósio realizado pelo Instituto 
Peyton Family, em 2019, Gregory e Lisa apresentaram 
uma definição sobre o que vem a ser a Igreja doméstica: 

Fotos: Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Temas tratados no congresso são os mais urgentes relatados pelas dioceses em relação à pastoral familiar e matrimonial
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Segundo Véronique e Bênoit (foto acima), 
para que cada casal possa efetivamente parti-
lhar o tesouro recebido de Deus, uma de suas 
tarefas é a de bem educar os filhos na fé. Além 
disso, os esposos devem estar sempre aber-
tos para ajudar outros casais, e participar de 
iniciativas missionárias. “Paróquias, ousem 
chamar casais, o marido e a esposa, para ser-
virem juntos; casais, não tenham medo, pois o 
esplendor do amor cultivado se tornará atra-
ente, e isso trará outros casais para servir à 
Igreja”, conclamaram. 

Leia a notícia completa em: 
https://cutt.ly/JKDfbIq

CATECUMENATO MATRIMONIAL 
Renovar a preparação para o casamento 

das próximas gerações, considerando o casa-
mento não um ponto de chegada, mas uma 
etapa ao longo de um caminho. Estes são os 
objetivos dos “Roteiros catecumenais para a 
vida conjugal. Orientações pastorais para as 
Igrejas particulares”, documento apresentado 
por Gabriella Gambino, subsecretária do Di-
castério para os Leigos, a Família e a Vida, com 
seu esposo, Giovanni Nuzzi, na quarta confe-
rência do congresso teológico pastoral.

Inicialmente, Gabriella questionou os pre-
sentes sobre a preocupação dos pais diante do 
futuro de seus filhos e os respectivos desejos 
no encontro de suas vocações. “Todos temos 
consciência de que os contextos de hoje colo-
cam em xeque a vocação matrimonial. Esta-
mos preocupados com as escolhas de nossos 
filhos. Será que terão coragem de se casar? 
Será que querem viver a experiência de um 
‘para sempre’? Confiarão em Deus nos proces-
sos de suas vidas?”, indagou o casal. 

“É necessário procurar modificar gradu-
almente a abordagem da Pastoral Vocacional, 
para que contemple explicitamente também 
o Matrimônio, ao lado da vida consagrada”, 
ressaltaram os conferencistas, reforçando a 
necessidade de “um caminho de acolhimento 
por uma comunidade que saiba acompanhar, 

No painel “Jovens e idosos juntos pela Igreja do futuro”, Vin-
cenzo Bassi, presidente da Federação das Associações de Famí-
lias Católicas na Europa, e sua esposa, Carla Di Lello, refletiram 
sobre o significado do papel do idoso na família. “Os idosos não 
podem ser vistos apenas como pessoas frágeis, que devem ser 
cuidadas e defendidas: são também atores, protagonistas, a partir 
da transmissão da fé nas famílias, mas também em nossas reali-
dades associativas e eclesial”, destacaram.

No painel “O amor familiar em prova”, o casal Stephen e San-
dra Conway, da África do Sul, falou da iniciativa “Retrouvaille”, 
um caminho para casais em dificuldade. A proposta consiste em 
examinar as quatro fases do casamento: romance, desilusão, mi-
séria (onde ocorreu a traição) e a alegria. “Na fase sentimental, 
o foco está na outra pessoa e quaisquer falhas são ignoradas ou 
negligenciadas. Essa fase sentimental não dura para sempre, e os 
casais logo podem se decepcionar com pequenos aborrecimen-
tos que começam a surgir. A decepção pode levar à infelicidade 
em que todos os problemas enfrentados são atribuídos à outra 
pessoa e a vida se torna um verdadeiro inferno. Mas então, por 
meio de um caminho de vários estágios, chegamos à alegria. 
Nessa fase, não nos concentramos mais em nós mesmos como 
indivíduos, mas em nós mesmos como um casal unido no ver-
dadeiro significado do amor, e percebemos que o amor não é um 
sentimento, mas sim uma decisão.” 

No painel sobre “Acompanhar a maternidade e paternidade”, 
Gigi De Palo, e sua esposa, Anna Chiara Gambini, da Itália, re-
lataram o quanto aprenderam com o nascimento do filho caçu-
la: “Quando ia nascer nosso quinto filho, tínhamos a arrogância 
de já saber tudo, mas Giorgio Maria nos surpreendeu e mudou 
nossas vidas um segundo após seu nascimento. Porque não é só 
um filho com síndrome de Down. Para nós, foi o terremoto das 
nossas certezas inúteis... Somos simplesmente uma das muitas 
famílias que disseram sim à vida, não por uma questão ideoló-
gica, não porque nos disseram na paróquia, mas porque era ma-
ravilhoso, é a beleza que nos leva a fazer as coisas. É por causa da 
beleza que somos cristãos. É pela beleza que nos casamos. É pela 
beleza que acolhemos Giorgio Maria. Porque a vida, toda vida, é 
intrinsecamente digna e objetivamente mais bela que a morte”. 

No painel “Ser cristãos na era digital”, Massimo e Patrizia Pa-
loni, nascidos na Itália e missionários na Holanda há 18 anos, 
contaram sobre um projeto com recém-crismados, provenientes 
de famílias desestruturadas. “Os adolescentes são atraídos pela 
família cristã [de fé comprovada], na qual veem uma fé viva. Nes-
ses grupos, os jovens começam a ler a Palavra de Deus, a refle-
tir sobre os mandamentos como modo de vida, a redescobrir o 
sacramento da Reconciliação e a entrar em contato com a vida 
cristã de uma família concreta.” 

“Escolhi perdoar o ofensor em obediência ao meu Pai celes-
tial. Se meus filhos estivessem aqui hoje, eles diriam: ‘Pai, per-
doe-lhe’.” O relato foi feito por Daniel Abdallah, da Austrália, no 
painel “Caminhos de santidade”. Ele e a esposa, Leila, tiveram 
sete filhos, dos quais três morreram em um acidente de trânsito, 
cometido por um motorista embriagado. 

Leia outras notícias do evento em: 
https://www.romefamily2022.com

GIRO PELOS PAINÉIS TEMÁTICOS
proteger e encorajar”. Nesse sentido, a celebra-
ção do rito nupcial não deve ser vista como um 
“ponto de chegada”, mas o início de uma vida 
esponsal, “na qual marido e mulher adquirirão 
uma identidade cristã renovada, como aconte-
ce para sacerdotes e religiosos”.

Gabriella afirmou que é inevitável a supe-
ração dos cursos pré-matrimoniais. “Devemos 
assumir, cada vez mais, um processo de vivên-
cia cristã, a fim de que nossos casais tenham um 
amadurecimento real. Se os noivos não sabem 
que são de Cristo, e isso sabemos no acompa-
nhamento, como poderão ser, de fato, um casal 
cristão?”, frisou, acrescentando: “O Matrimô-
nio requer discernimento, dando aos noivos 
uma identidade cristã mais específica. Celebrar 
o rito nupcial não é o ponto de chegada, mas o 
início de toda a unidade e comunhão do casal”.

Assista à conferência completa em: 
https://cutt.ly/CKDxbsY

FAMÍLIA, CAMINHO DE SANTIDADE
A última conferência tratou sobre “Família, 

caminho de santidade”, destacando o testemu-
nho de vida dos beatos italianos Luigi Beltrame 
Quattrocchi e Maria Corsini, que se casaram em 
1905 e tiveram quatro filhos: Filipe, Estefânia, 
Cesar e Henriqueta (cuja gestação representou 
risco de vida a Maria, que se recusou a abortar).

Conforme destacou Francesco Beltrame 
Quattrocci, filho adotivo de Henriqueta, a 
santidade dos avós não decorreu de feitos ex-
traordinários: “Dia após dia, com constante 
coerência da Palavra, do exemplo e da oração, 
eles ajudaram seus filhos a aprender a viver, a 
pensar, a agir, tendo a alegria de saber que sem-
pre nos momentos de dificuldades, e tiveram 
muitos ao longo da vida, eram amadíssimos 
pelo Pai, e, também, amaram-no livremente, 
acima de qualquer obstáculo”. 

O exemplo do casal beatificado em 2001 
atravessou décadas, especialmente pelo zelo 
de Henriqueta, que manteve as características 
da casa onde os pais viveram. Um dia, Patrizia 
Marchegiani e Andrea Bicchiega, então noivos, 
foram conhecer o local. “Quando perguntavam 
a Henriqueta qual era o segredo da santidade 
dos pais, ela dizia que residia simplesmente em 
tentar fazer em todas as coisas a vontade de 
Deus”, recordou Patrizia.

Tão logo se casaram, Andrea e Patrizia 
tentaram ter filhos, mas não conseguiram por 
métodos naturais e se recusaram a recorrer a 
outras técnicas. Com o tempo, discerniram 
que o que Deus lhes colocava como missão era 
a adoção de uma criança: “Há três anos, ado-
tamos o Robert, essa criança maravilhosa que 
está aqui conosco. Todos os dias, ele faz trans-
bordar o nosso coração de amor, nos faz suspi-
rar de ternura”, disse Andrea. 

Leia o testemunho completo em: 
https://cutt.ly/KKDjqcF

Fotos: Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Falas dos participantes mostram que a família é um lugar de acolhida ao próximo e de amor a Deus
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Em vez de viver sozinhos, como ilhas, 
os membros de uma família usam sua li-
berdade para “amar as pessoas que Deus 
colocou ao seu lado”. Com essa visão, o 
Papa Francisco concluiu o X Encontro 
Mundial das Famílias, no sábado, 25. 

Os casais que formam família “não 
são satélites que viajam cada um com 
sua própria órbita”, disse o Pontífice. 
“A família é um lugar de encontro, de 
compartilhamento, de sair de si mesmos 
para acolher o outro e lhe estar próxi-
mo. É o primeiro lugar onde se aprende 
a amar. Isso não podemos esquecer ja-
mais: a família é o primeiro lugar onde 
se aprende a amar”, enfatizou.

Embora ele não tenha presidido a 
missa de encerramento, delegando essa 
função ao Cardeal Joseph Farrell, Prefeito 
do Dicastério para os Leigos, a Família e 
a Vida, o Papa proferiu a homilia sentado, 
na Praça São Pedro. Por causa das dores 
no joelho, ele tem reduzido atividades que 
exigem muito movimento.

REALIDADE QUE DESAFIA
Porque a realidade nem sempre per-

mite que a família seja esse ambiente sau-
dável e cheio de amor, é preciso continuar 
defendendo seu valor, disse o Papa. “Não 
deixemos que ela seja poluída pelos ve-
nenos do egoísmo, do individualismo, 
da cultura da indiferença e da cultura do 
descarte, e perca, assim, o seu DNA, que 
é o acolhimento e o espírito de serviço”, 
declarou. “O traço próprio da família é o 

O balanço final da 10ª edição do En-
contro Mundial das Famílias é positivo, 
mas o que realmente marcou o evento des-
te ano foi a “integração entre teoria e prá-
tica” e o aspecto “multicêntrico”, ou seja, a 
ideia de que o encontro central em Roma 
foi circulado por diversos outros encon-
tros locais pelo mundo. Essa observação 
é do Padre Alexandre Awi Mello, I.Sch., 
Secretário do Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida e um dos responsáveis 
pela organização.

“Houve algumas palestras principais, 
que seriam o aspecto teórico do encontro, 
mas não do ponto de vista teológico, e sim 
pastoral. E, depois, testemunhos em dife-
rentes áreas”, recordou, falando ao O SÃO 

PAULO. Entre os delegados de pastoral 
familiar e famílias de mais de 120 países, 
foi possível ouvir relatos sobre os temas 
mais diversos ligados à vida familiar atual.

Os participantes em Roma puderam 
também visitar paróquias locais, notou Pa-
dre Awi Mello, o que fortaleceu esse aspec-
to prático. Por fim, o “envio missionário” 
do Papa Francisco ao final do encontro 
fortaleceu a dimensão universal da Igreja. 

À reportagem, o casal coordenador da 
Pastoral Familiar no Brasil, Luiz e Katia 
Stolf, destacaram que nas palestras e tes-
temunhos do congresso teológico pastoral 
foi possível perceber que as famílias têm se 
esforçado para  viver a santidade no dia a 
dia: “Não existe família perfeita. O Papa, 

na missa de encerramento, nos exortou 
a buscar essa perfeição, essa santidade no 
dia a dia, não desanimar perante as dificul-
dades, e lembrou que o Matrimônio não é 
uma missão impossível, e com as graças 
que Deus nos dá todos os dias é possível 
ser feliz em família. Também pediu que 
lutemos pela família e que nosso testemu-
nho possa transformar outras famílias”.

Segundo o Padre Awi Mello, há relatos 
muito positivos sobre a celebração do en-
contro em nível local, nas dioceses de todo 
o mundo. “Temos notícias boas sobre essa 
forma multicêntrica que o Papa promoveu 
neste 10º encontro, providencialmente por 
causa da pandemia. Os bispos foram con-
vidados a organizar um encontro parale-

lo nas suas dioceses, para que as famílias 
estivessem no centro da atenção de toda a 
Igreja”, disse.

“Acredito que essa fórmula do encon-
tro com centro em Roma e muitos centros 
em todas as dioceses pelo mundo veio 
para ficar. Espero que seja possível pen-
sar em novas edições dessa forma”, acres-
centou o Sacerdote. Ele notou, ainda, que 
o encontro foi realizado na conclusão do 
Ano Família “Amoris Laetitia”, ou seja, um 
ano dedicado para aprofundar os ensina-
mentos da exortação apostólica pós-si-
nodal publicada pelo Papa Francisco em 
2016. “É uma alegria poder ter concluído 
e sermos enviados em missão pelo mundo 
inteiro”, completou. (FD)

Junto com o Ano Jubilar de 2025, 
haverá uma nova celebração de fa-
mílias de todo o mundo em Roma, 
o chamado “Jubileu das Famílias”. A 
ideia é aproveitar o grande fluxo de 
fiéis previsto em Roma para já rea-
lizar um novo encontro voltado ao 
tema da família. Em 2028, seriam 
retomadas as edições globais, com o 
11º Encontro Mundial das Famílias, 
em sede ainda a ser definida.

“Rezemos para que esses encon-
tros também sejam grandes eventos 
e envolvam milhares de famílias”, 
disse o Cardeal Joseph Farrell, Pre-
feito do Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida, ao final da missa 
de encerramento e envio das famí-
lias no sábado, 25.

Em suas palavras de agradeci-
mento no início do encontro, no 
Festival das Famílias no dia 22, o 
Cardeal lembrou que depois de 
quase dois anos e “tantas incertezas 
organizativas” foi finalmente pos-
sível realizar o evento em Roma. 
Passaram-se quatro anos desde o 
encontro de Dublin, na Irlanda. 

Referindo-se às atividades daque-
le dia, o Cardeal declarou: “As famí-
lias que apresentamos aqui não são 
perfeitas porque – como diz sempre 
o Santo Padre – as famílias perfeitas 
não existem. São famílias normais, 
como tantas outras, em todo país e 
latitude, atravessam dificuldades e 
sofrimentos típicos do nosso tempo: 
o medo de se casar em uma socieda-
de que desencoraja e se empenhar 
‘para sempre’, a dificuldade de se per-
doar em um mundo que incentiva o 
individualismo e a pensar só em si 
mesmo, a guerra e a perda repentina 
de uma pessoa cara”, notou, citando 
alguns exemplos de famílias que de-
ram testemunhos no encontro (leia 
mais nas páginas 10 e 11). (FD)

Integração de teoria e prática e aspecto ‘multicêntrico’ 
definiram encontro, diz Padre Alexandre Awi Mello

‘A família é o primeiro lugar 
onde se aprende a amar’
PAPA FRANCISCO 
ENCERRA ENCONTRO 
MUNDIAL FALANDO 
DO AMOR FAMILIAR 
E DA DEDICAÇÃO ‘ÀS 
PESSOAS QUE ESTÃO 
AO LADO’

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

acolhimento e o espírito de serviço dentro 
da família”, lembrou.

Por meio do diálogo entre pessoas de 
diferentes gerações, é possível ajudar os 
mais jovens a encontrar sua vocação, evi-
tando posturas “superprotetivas”, que im-
pedem os jovens de se arriscar e de tomar 
conta da sua própria vida, tomar suas pró-
prias decisões.

Nesse sentido, o Papa fez o alerta aos 

pais superprotetores. “Vemos tantos jo-
vens que não têm coragem de se casar”, 
notou o Papa, brincando que diz aos pais: 
“Pare de passar as suas camisas, comece a 
mandar o filho para fora do ninho”.

O amor familiar ensina os filhos “a 
voar”, afirmou o Santo Padre: “Não é pos-
sessivo. É de liberdade, sempre.”

A íntegra da homilia do Pontífice pode 
ser lida em: https://cutt.ly/XKDOQqN.

Fotos: Vatican Media

Famílias serão 
celebradas 
novamente em 
2025 e 2028

Missa de encerramento do X Encontro Mundial das Famílias na Praça São Pedro, no sábado, 25
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#ARQUISPFAMILIA2022
Nas redes sociais do O SÃO  PAULO  
(@jornalosaopaulo), é possível encon-
trar uma galeria de imagens sobre as 
atividades realizadas nas paróquias da 
Arquidiocese durante o X Encontro Mun-
dial das Famílias, por meio da hashtag  
#ARQUISPFAMILIA2022, como esta rea-
lizada com os paroquianos da Paróquia 
Santa Teresinha, na Região Santana.

No dia 22, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia São João Batis-
ta, na Vila Carrão, por ocasião da abertura do X Encontro Mundial das Famílias. O 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém destacou que a vocação familiar 
é uma expressão do amor de Deus. Participaram da missa membros da Pastoral 
Familiar regional.                                                                                 (por Fernando Arthur)

A abertura regional do X Encontro Mundial das Famílias aconteceu na Paróquia São 
José, na Vila Palmeiras, com missa presidida pelo Pároco, Padre Márcio Campos da 
Silva, CSCh, e a animação e o canto litúrgico ficaram sob a responsabilidade de ca-
sais do Encontro de Casais com Cristo (ECC) e da Pastoral Familiar da comunidade. 
No fim da celebração, houve uma mensagem de Dom Carlos Silva, OFMcap, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, às famílias.                   (por Júlio Cesar)

Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipi-
ranga, presidiu missa no Santuário São 
Judas Tadeu, na noite de 22 de junho, 
com a participação de padres e agentes 
de pastorais dessa região episcopal, em 
comunhão com o X Encontro Mundial das 
Famílias. No início da celebração, repre-
sentantes da Pastoral Familiar, do Encon-
tro de Casais com Cristo (ECC), da Pastoral 
Vocacional, das Equipes de Nossa Senhora 
e Pastoral da Criança entraram pelo cor-
redor central da igreja trazendo alguns 
símbolos: banners de pastorais, quadro do 
Encontro Mundial das Famílias com o Papa 
e imagem da Sagrada Família. “Somos to-
dos filhos de Deus e vivemos o amor em 
família, nas dores e sofrimentos, com suas 
dificuldades e desafios, e podemos dizer: 
como é bom ter uma família!”, lembrou o 
Bispo na homilia.     (por Priscila Thomé Nuzzi).

Região Sé destacou que o Papa, em sua 
mensagem por ocasião da conclusão do 
X Encontro Mundial das Famílias, no dia 
anterior, pediu “que a família não seja po-
luída pelo egoísmo, pelo individualismo 
e pela cultura da indiferença, mas que o 
amor familiar seja vivido como vocação e 
forma de santidade nas relações familia-
res cotidianas”.

Na homilia, Dom Rogério afirmou 
que a vivência do Matrimônio é uma 
construção diária, alicerçada nos valores 
e experiências concretas e sólidas do dia 
a dia. “Hoje, vemos muitos casais que-
rendo construir uma relação sólida, fun-
damentando-se em aspectos frágeis. Por 
exemplo, priorizam os bens materiais e 
financeiros e acabam deixando de lado 
a vivência do sacramento matrimonial”, 
disse, citando exemplos de casais que não 
se casaram na Igreja porque querem an-

Católicos expressam a alegria de ser família
ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Entre os dias 22 e 26 de junho, aconte-
ceu o X Encontro Mundial das Famílias, 
com o tema “O amor em família: vocação 
e caminho de santidade”.

A pedido do Papa Francisco, o encon-
tro não ocorreu apenas em Roma, onde 
houve um congresso teológico pastoral 
(leia mais nas páginas 10 e 11), mas foi 
multicêntrico, envolvendo todas as dioce-
ses, com suas paróquias, comunidades e 
organizações. 

Na Arquidiocese de São Paulo, a Pas-
toral Familiar, as regiões episcopais e as 
paróquias se mobilizaram para celebrar 
esse encontro, destacando a vocação e a 
missão da família na Igreja e na sociedade. 

Nas Regiões Belém, Ipiranga e Bra-
silândia, aconteceram missas de aber-
tura do evento no dia 22 (veja detalhes 
nas fotos abaixo), bem como na Região 
Santana, com a Eucaristia presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, na Paróquia 
Nossa Senhora da Candelária. Na ocasião, 
o Arcebispo Metropolitano exortou as fa-
mílias católicas a transmitirem a fé aos fi-
lhos, encaminhá-los para os sacramentos 
da iniciação cristã e testemunharem no 
lar os valores do Evangelho nas relações 
cotidianas (leia mais na página 9). 

Na missa do domingo, 26, na Catedral 
da Sé, o Cardeal Scherer rogou ao Senhor 
pelas famílias, “para que Deus realize ne-
las o seu desejo, o seu desígnio”, disse, an-
tes de rezar a oração do X Encontro Mun-
dial das Famílias com os fiéis. 

MATRIMÔNIO: UMA FIRME DECISÃO 
SEGUINDO OS PLANOS DE DEUS

Também no domingo, a Pastoral Fa-
miliar da Região Sé organizou uma missa 
para destacar o encerramento do X En-
contro Mundial das Famílias. A Eucaristia 
foi presidida por Dom Rogério Augusto 
das Neves, na Basílica Nossa Senhora do 
Carmo, na Bela Vista, tendo como con-
celebrantes o Padre Alessandro Enrico de 
Borbón, Assistente Eclesiástico da Pasto-
ral Familiar na Região Sé, e o Pároco, Frei 
Thiago Borges Isidoro, O.Carm.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 

tes comprar a casa, o carro ou porque não 
têm recursos para oferecer uma festa aos 
amigos.

“O sacramento do Matrimônio é um 
dom de Deus, é sinal de entrega total, é 
uma firme decisão tomada a dois, seguin-
do o plano de Deus”, disse o Bispo. 

O AMOR NO COTIDIANO DA FAMÍLIA
Na apresentação das oferendas, casais 

da Pastoral Familiar entraram pelo corre-
dor central da igreja, trazendo junto com 
o pão e o vinho alguns símbolos, como a 
imagem da Sagrada Família, bandeiras, 
banners e kits de alimentos que serão do-
ados a famílias em situação de vulnerabi-
lidade social atendidas na Basílica Nossa 
Senhora do Carmo.

“A missão da Pastoral Familiar é levar 
Jesus Cristo às famílias, plantar a semen-
te do Evangelho e ajudar os casais a viver 

e testemunhar a fé. Nas paróquias, nossa 
ação é acolher e orientar os casais de todas 
as idades no seguimento a Cristo e sua in-
serção na vida em comunidade”, destaca-
ram Luiz Fernando Garcia e Ana Filome-
na Silveira Faleiros Garcia, coordenadores 
da Pastoral Familiar Arquidiocesana. 

Bráulio Rocha Gonçalves e Simone 
Madeira, representantes da Pastoral Fa-
miliar na Região Sé, enfatizaram que o 
encontro mundial ajudou a refletir sobre 
a presença das famílias nas comunidades 
de fé. “Somos chamados a viver o amor 
em família e testemunhar esse amor para 
a sociedade”, frisaram, destacando que “a 
Família de Nazaré é modelo referencial 
da família cristã. O Papa Francisco afirma 
que ‘a grande missão da família é dar lu-
gar a Jesus que vem, acolhê-lo na família, 
na pessoa dos filhos, do marido, da espo-
sa, dos avós. Jesus está ali’”, recordaram.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Fernando Arthur

Arquivo pessoal

Julio Cesar Pastoral familiar

Pastoral Familiar da Região Sé participa de missa na Basílica Nossa Senhora do Carmo, no encerramento do X Encontro Mundial das Famílias
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Por meio de sua Comissão Epis-
copal Pastoral para a Vida e a Famí-
lia, a Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) emitiu nota na 
segunda-feira, 27, reiterando a posi-
ção da Igreja “em defesa da integrali-
dade, inviolabilidade e dignidade da 
vida humana, desde a sua concepção 
até a morte natural”, e “condena, as-
sim, todas e quaisquer iniciativas que 
pretendam justificar e impor o abor-
to no Brasil”. 

A nota é assinada por Dom Ricardo 
Hoepers, Presidente da referida Co-
missão e Bispo de Rio Grande (RS). No 
texto se recorda o recente caso de uma 
criança que, após ser vítima de violên-
cia sexual, estava gestando um bebê, 
que foi abortado com 29 semanas de 
idade gestacional: “Solidarizamo-nos 
com as famílias envolvidas, com nossas 
preces e nosso respeito à dignidade da 
vida de todos os envolvidos, especial-
mente dessas crianças em questão. De 
maneira especial, toca-nos profunda-
mente a situação desta criança que, na 
sua mais tenra idade, passa por todos 
esses traumas e pressões, e de todas as 

crianças que, por uma vida sexual pre-
coce ou porque são violentadas, per-
dem sua infância”. 

Na nota, a CNBB reafirma que “o 
direito à vida é incondicional. Deve ser 
respeitado e defendido, em qualquer 
etapa ou condição em que se encontre 
a pessoa humana. O direito à vida per-
manece, na sua totalidade, para o idoso 
fragilizado, para o doente em fase ter-
minal, para a pessoa com deficiência, 
para a criança que acaba de nascer e 
para aquela que ainda não nasceu. Na 
realidade, desde quando o óvulo é fe-
cundado, encontra-se inaugurada uma 
nova vida, que não é nem a do pai, nem 
a da mãe, mas a de um novo ser huma-
no. Contém em si a singularidade e o 
dinamismo da pessoa humana: um ser 
que recebe a tarefa de vir a ser. Ele não 
viria jamais a se tornar humano, se não 
o fosse desde o início. Esta verdade é 
de caráter antropológico, ético e cien-
tífico. Não se restringe à argumentação 
de cunho teológico ou religioso (Pro-
nunciamento da CNBB em 4 de abril 
de 2017)”. 

Tal posicionamento está em sin-
tonia com o magistério da Igreja e 
dos papas ao longo da história, bem 
como com preceitos bíblicos, con-

forme já tratado em reportagem 
do O SÃO PAULO, acessível em  
https://cutt.ly/jKHeDtg.

“Lembramos com veemência que 
são imorais leis que imponham, aos 
profissionais da saúde, a obrigação 
de agir contra a sua consciência, co-
operando, direta ou indiretamente, 
com a prática do aborto. Cabe a todos 
nós recordar que há o preceito legal: 
a previsão contida no artigo 7º da Lei 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), em que consta a obri-
gação de que toda e qualquer institui-
ção tem o dever de efetivar políticas 
sociais públicas que permitam o nas-
cimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso de nossas crianças”, cons-
ta em outro trecho da nota. 

Por fim, ao recordar a realização 
do X Encontro Mundial das Famílias, 
a Comissão Episcopal Pastoral para a 
Vida e a Família da CNBB reitera sua 
especial proximidade com as famílias 
“que tiveram suas crianças afetadas 
pelo trauma da violência sexual e do 
aborto, para que possam ser consola-
das e fortalecidas na fé, acreditando 
na vida, cuidando e protegendo seus 
filhos, mas de modo especial os mais 
vulneráveis”.

Economia de 
Francisco é 
debatida em 
audiência 
pública na Alesp

A Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) realizou na quin-
ta-feira, 23, a audiência pública “Econo-
mia de Francisco e Clara na Alesp: diá-
logo e propostas para edificar uma nova 
economia”. 

A audiência foi articulada pela ju-
ventude da Economia de Francisco e 
Clara, contando com o apoio dos depu-
tados estaduais Marcos Damasio (PL), 
Marcia Lia (PT), Marina Helou (Rede), 
Janaina Paschoal (PRTB) e Daniel José 
(Podemos). Também participaram eco-
nomistas, representantes do empresa-
riado, do terceiro setor, movimentos 
sociais e de comunidades religiosas de 
diferentes denominações.

O objetivo da iniciativa foi o de unir 
lideranças políticas e da sociedade como 
um todo para um diálogo propositivo 
sobre iniciativas que favoreçam uma eco-
nomia mais humana, solidária, inclusiva e 
com impactos socioambientais positivos.

A mediação da audiência pública foi 
de Alan Faria Andrade Silva, advogado e 
membro do grupo de jovens da Economia 
de Francisco e Clara. O mediador expli-
cou que a Economia de Francisco envolve 
o engajamento de diferentes jovens, aten-
dendo ao chamado feito pelo Papa, em 
2019, para que economistas, empresários, 
acadêmicos e ativistas sociais pensem em 
como alterar a economia atual e construir 
a economia do amanhã, por meio de um 
pacto e de um processo. Não se trata, por-
tanto, de um simples ocupar espaços na 
economia, nem de um novo movimento 
ou instituição, mas de um processo de 
mudança com diferentes agentes. 

Essa nova economia inclui pessoas, 
humaniza relações e cuida da Criação, a 
exemplo do que preconizou São Francisco 
de Assis (1182-1226). No Brasil, a discus-
são foi ampliada para a dimensão de “Eco-
nomia de Francisco e Clara”, por reconhe-
cer em Santa Clara o papel feminino na 
família franciscana e a importância que a 
mulher vem desenvolvendo na economia 
global e em iniciativas diversas em igrejas, 
universidades, empresas e projetos sociais.

A íntegra da audiência pú-
blica pode ser vista pelo YouTu-
be, com acesso pelo link a seguir:  
https://cutt.ly/5KHjFY3. (DG)

Em nota publicada no dia 21, os 
responsáveis pela Fazenda da Esperan-
ça, maior comunidade terapêutica da 
América Latina, com 39 anos de história, 
repudiaram o conteúdo veiculado pela  
TV Globo, no programa “Fantástico”, de 
19 de junho, sobre os trabalhos realiza-
dos pelas comunidades terapêuticas.

“A matéria [do referido programa] 
generaliza o trabalho realizado pelas 

comunidades terapêuticas. Além disso, 
o posicionamento tendencioso da emis-
sora fecha os olhos para entidades que 
promovem o acolhimento e o tratamen-
to humanizado de jovens, homens e mu-
lheres. A reportagem afirma ainda a não 
eficácia das comunidades terapêuticas e 
a ausência de responsabilidade por parte 
delas. Uma afirmação contrária à mis-
são e aos resultados apresentados pela 

Fazenda da Esperança ao longo de seus 
quase 39 anos de história. Só no Brasil, 
foram mais de 9,6 mil pessoas atendidas 
pelas unidades da Fazenda no ano de 
2021, que buscaram um novo sentido 
para suas vidas, longe das drogas e do 
álcool”, enfatizam.

Também é lembrado que a Fazen-
da da Esperança é uma comunidade 
terapêutica que atua conforme as re-

gulamentações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de 
outras legislações nacionais. “Seu mé-
todo de acolhimento contempla três 
aspectos determinantes: o Trabalho 
como processo pedagógico; a Convi-
vência em família; e a Espiritualidade 
para encontrar o sentido da vida”, cons-
ta na nota, cuja íntegra pode ser lida em  
https://cutt.ly/TKHyKDn. (DG)

Fazenda da Esperança critica depreciações a comunidades terapêuticas

CNBB condena ‘todas e quaisquer 
iniciativas que pretendam justificar 
e impor o aborto no Brasil’

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

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

Francisco envia ao Sudão  
do Sul o Secretário de  
Estado do Vaticano
https://cutt.ly/kKHGGYX

Divulgado o programa  
da viagem do Papa ao  
Canadá em julho
https://cutt.ly/hKHGBM2

Caritas e Acnur recordam  
os 25 anos da Lei Brasileira  
de Refúgio
https://cutt.ly/7KHGpAJ

Associações de juristas 
católicos se manifestam 
contra o aborto e em  
defesa da vida
https://cutt.ly/GKHGU6l

2ª sessão da assembleia 
sinodal arquidiocesana 
acontecerá no sábado, 2
https://cutt.ly/OKHGka6

Inscrições para o 7º  
Encontro Nacional da  
Pastoral da Comunicação  
se encerram no dia 30
https://cutt.ly/pKHGEpt

Na sexta-feira, 24, a Conferência dos 
Bispos Católicos dos Estados Unidos 
(USCCB, na sigla em inglês), celebrou a 
anulação da decisão da Justiça norte-a-
mericana no caso Roe x Wade, que abriu 
as portas para o aborto legal nos país, em 
1973. Para a entidade, tratou-se de “um 
dia histórico na vida de nosso país, que 
mexe com nossos pensamentos, emoções 
e orações”, diz o comunicado.

 “Por quase 50 anos, os Estados Uni-
dos impuseram uma lei injusta, que per-
mitiu a alguns decidir se outros podem 
viver ou morrer; esta política resultou na 
morte de dezenas de milhões de crianças 
não nascidas, gerações às quais foi negado 
até mesmo o direito de nascer”, disseram 
os bispos.

 
MUDANÇA

A Suprema Corte dos Estados Unidos 
anulou, por seis votos a três, a sentença fa-
vorável à interrupção da gravidez, a qual 
se tornou lei, defendendo que a Constitui-
ção norte-americana “não faz referência 
ao aborto” e “tal direito não está protegido 
implicitamente por nenhuma disposição 
constitucional”. 

Dos seis que votaram pela derrubada 
da lei, o relator Samuel A. Alito Júnior, 
os juízes Brett Kavanaugh, Clarence 
Thomas, Amy Coney Barret e o presi-
dente da Suprema Corte, John Roberts, 
são católicos. O juiz Neil Gorsuch, que 
também votou a favor, foi criado na 
Igreja Católica, porém hoje frequenta 
uma igreja evangélica. 

 
EFEITOS PRÁTICOS

A decisão, contudo, não proíbe ou 
criminaliza o aborto, nem reconhece o 

Na Solenidade de São Pedro e São 
Paulo, todos os anos, nas dioceses do 
mundo inteiro, a Igreja recolhe doações 
para o Óbolo de São Pedro. Este ano, no 
Brasil, a coleta ocorre no domingo, 3 de 
julho. 

O Óbolo de São Pedro é uma aju-
da econômica que os fiéis oferecem ao 
Santo Padre, como sinal de generosida-
de e adesão à solicitude do Sucessor de 
Pedro em relação às múltiplas carências 
da Igreja e às obras de caridade em fa-
vor dos mais necessitados, bem como às 
estruturas que acompanham sua missão 
apostólica.

Em 2021, a coleta total do Óbolo de 
São Pedro chegou a quase 47 milhões 
de euros, diante de gastos que somaram 
65,3 milhões de euros, um decréscimo 
nas doações que vem sendo sentido des-

de 2015 e cuja situação se acentuou em 
decorrência da pandemia. Além da con-
tribuição recolhida durante a Solenidade 
dos Santos Pedro e Paulo em todas as 
dioceses do mundo, há as ofertas recebi-
das por meio de transferências bancárias, 
doações, legados, heranças e depósitos. 

 
AJUDA AOS NECESSITADOS

A assistência oferecida às dioceses e 
aos institutos religiosos com poucos re-
cursos e aos fiéis em sérias dificuldades 
(pobres, crianças, idosos, marginaliza-
dos, mas também vítimas de desastres 
naturais, de guerras, refugiados, migran-
tes, entre outros) levou a Santa Sé a doar 
mais de 35 milhões de euros em 2021 e 
parte desta contribuição, 9,8 milhões 
de euros, veio do Óbolo, um valor que 
possibilitou a promoção de 157 projetos 

em 67 países. A África foi o principal be-
neficiário (41,8%), seguida da América 
(23,5%), Ásia (8,2%) e Europa (1%). 

 
AJUDA À MISSÃO DO PAPA

Os 55,5 milhões de euros destina-
dos em 2021 para apoiar o ministério 
papal representaram 23% das despe-
sas totais dos dicastérios dedicados 
à missão apostólica no mesmo ano. 
Trata-se das estruturas renovadas pela 
recente constituição apostólica Praedi-
cate evangelium, que colaboram com 
o Pontífice em sua missão como líder 
universal da Igreja, e incluem as diver-
sas formas nas quais a evangelização se 
expressa (espiritual, educacional, legal, 
comunicacional, caritativa, diplomáti-
ca, entre outras). (JFF)

Fonte: Vatican News

Óbolo de São Pedro: colaborar com o Papa para 
ajudar pessoas e projetos no mundo inteiro

Vaticano

Estados Unidos

Bispos enaltecem revogação do aborto legal no país
JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

direito constitucional do nascituro à vida. 
No entanto, varre barreiras arraigadas, 
criadas e rigorosamente aplicadas pela 
Justiça norte-americana, que impediu por 
décadas restringir ou proibir fortemente 
o assassinato de crianças ainda não nas-
cidas no útero.

A partir de agora, embora a legalidade 
do aborto dependa da legislação de cada 
estado norte-americano, vários deles já 
anunciaram que vão adotar medidas para 
proibir a interrupção voluntária da gravi-
dez em seu território.

Assim, após a decisão da Suprema 
Corte, o aborto já é completamente ilegal 
em 14 estados. Em outros três, entram em 
vigor proibições de realizá-lo a partir do 
momento em que é detectado o batimen-
to cardíaco do bebê no ventre materno.

 
BISPOS NORTE-AMERICANOS

A USCCB disse que “os Estados Uni-
dos foram fundados sobre a verdade de 
que todos os homens e mulheres são 

criados iguais, com os direitos dados 
por Deus à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade”.

“Esta verdade foi gravemente negada 
pela decisão do caso Roe x Wade da Su-
prema Corte, em 1973, que legalizou e 
normalizou a retirada de vidas humanas 
inocentes. Damos graças a Deus que hoje 
a Corte a tenha revogado.”

“Este é o momento de começar o tra-
balho de reconstruir os Estados Unidos. É 
hora de curar feridas e reparar as divisões 
sociais; é o momento para uma reflexão 
fundamentada e para o diálogo civil, para 
nos unirmos a fim de construir uma so-
ciedade e uma economia que apoiem os 
casamentos e as famílias, nas quais cada 
mulher tenha o apoio e os recursos neces-
sários para trazer seu filho a este mundo 
com amor”, disse a USCCB.

 
VATICANO

Em comunicado, a Pontifícia Aca-
demia para a Vida afirma que a decisão 

do tribunal norte-americano “demonstra 
como a questão do aborto continua a sus-
citar um acalorado debate. O fato de um 
grande país, com larga tradição demo-
crática, ter mudado a sua posição sobre 
esta questão também interpela o mundo 
inteiro”.

O texto acrescenta que “a proteção e 
defesa da vida humana não é uma questão 
que possa ficar confinada ao exercício dos 
direitos individuais, mas antes um assun-
to de ampla abrangência social”. 

“Isso também significa assegurar uma 
educação sexual adequada, garantir uma 
assistência sanitária acessível a todos e 
preparar medidas legislativas para prote-
ger a família e a maternidade, superando 
as desigualdades existentes”, prossegue.

O Presidente da Pontifícia Academia 
para a Vida, Dom Vincenzo Paglia, as-
sinalou que “em face de uma sociedade 
ocidental que está perdendo a paixão pela 
vida, este ato é um poderoso convite para 
refletir em conjunto sobre a grave e ur-
gente questão da gestação humana e das 
condições que a tornam possível; ao ele-
ger a vida, está em jogo a nossa responsa-
bilidade pelo futuro da humanidade”.

 Fontes: ACI Digital, ACI Prensa e SAPO (Portugal)

Unsplash
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A Paróquia Santa Ângela e São Sera-
pião, Setor Cursino, na Região Episcopal 
Ipiranga, ao longo do mês de junho de-
senvolveu um trabalho missionário com 
as famílias, no bairro da Vila Moraes  
e arredores. 

A ação, liderada pelo Padre José Lino 
Mota Freire, Pároco, e pelo Padre Chris-
topher Costa Velasco, Vigário Paroquial, 
consiste em visitar e consagrar as famílias 
ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imacu-
lado Coração de Maria.

As famílias interessadas fazem o cadas-
tro na secretaria paroquial e os sacerdotes 
vão até as casas para o momento de entro-
nização do quadro dos Sagrados Corações 
e a consagração das famílias.

Ao longo do mês, cerca de 50 famílias 
foram visitadas. E, a cada celebração, no-
vas famílias se inscrevem para receber a 
visita e a entronização em suas residências. 

FAMÍLIAS UNIDAS À IGREJA
A festa do Sagrado Coração de Jesus 

foi inicialmente introduzida na Igreja no 
século XVII, como uma devoção privada, 
e, a partir de 1675, Santa Margarida Maria 
Alacoque difundiu a devoção para toda a 
Igreja. O Papa Pio IX introduziu a celebra-
ção no calendário litúrgico no século XIX.

Padre Christopher falou que a iniciati-
va da entronização dos quadros nas casas 
tem unido as famílias e aproximado os sa-
cerdotes e os paroquianos.

“A ideia de ir ao encontro das pessoas 
surgiu nesta retomada, após dois anos de 
isolamento, por causa da pandemia, com 
o desejo de ir ao encontro dos paroquia-
nos, visitar as famílias, encontrar-se com 
os jovens. Essa é uma necessidade urgen-
te: resgatar o contato presencial e pessoal 
como uma maneira de estreitar laços e re-
vigorar a dimensão da fé”, disse o Vigário 
Paroquial.

Após o cadastro das famílias interessa-
das em receber a visita, os sacerdotes vão 
até a residência e junto com os familiares 
fazem um momento de oração, seguindo 
o rito prescrito pela Igreja, composto pela 
bênção da imagem, explicação da entro-
nização, a oração do Creio, o ato de con-
sagração, o Glória ao Sagrado Coração, a 
Salve Rainha e a bênção. 

“É um dos mais belos modos de ex-
pressarmos nosso amor a Deus nos consa-
grando a Ele por meio da entronização de 
seu Divino Coração e do Imaculado Co-
ração de Sua Mãe nos lares. É gratificante 
ver famílias reunidas e unidas na oração”, 
afirmou Padre Christopher.

  
CATEQUESE NO LAR

Padre José Lino enfatizou que a inicia-
tiva pressupõe um caminho de acolhida, 
escuta e partilha. “Nessas visitas às famí-
lias, nos deparamos com as necessidades 
e realidades particulares de cada uma. 
Algumas têm crianças em idade de intro-
dução aos sacramentos, outras realidades 
de conflitos e experiências que passamos 
a entender só a partir desse encontro in 
loco”, disse.

O Pároco afirmou que a ação propor-
ciona um momento de catequese nos la-
res. “A família está reunida e até convida 
amigos e vizinhos para participar. Nossa 
missão é orientar e plantar a semente do 
Evangelho nos corações”, disse.

Padre Lino ressaltou que a ação vai 
continuar ao longo do ano com o intuito 
de promover esse encontro da igreja com 
as famílias, atendendo aos constantes ape-
los do Papa Francisco e às diretrizes do 
sínodo arquidiocesano de ser uma “Igreja 
em saída”, caminhando em sintonia com 
as necessidades do povo de Deus.

“Nossa Paróquia, imersa na maior ci-
dade do País, tem o desafio de ir ao encon-
tro do povo, resgatar os fiéis para a dinâ-
mica e para a vivência em comunidade. As 
pastorais e a missão evangelizadora preci-
sam ser ad gentes”, pontuou.

O Pároco acredita que a ação, em bre-
ve, trará frutos abundantes à missão da 
Paróquia: “Esperamos resgatar as pessoas 
de volta às celebrações dominicais, para a 
atuação nas pastorais e atividades missio-
nárias da nossa igreja local e arquidioce-
sana”. Ainda de acordo com o Sacerdote, 
a iniciativa nasceu no mês com uma forte 
religiosidade popular e que este foi o mo-
mento propício para acrescentar à dinâ-
mica paroquial esse gesto concreto de ação 
e oração. 

No dia 24 de junho, na Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, as famílias visi-
tadas se reuniram para participar da Santa 
Missa na matriz paroquial.

REZAR EM FAMÍLIA
Uma das casas em que houve a entro-

nização dos quadros foi a da professora 
Anna Passannante Batista, 41, que mora 

com o esposo, Walter, e a filha, Gabriela, 10. 
“A ação proporcionou a nós uma maior 

consciência sobre a importância de rezar 
em família e como é fundamental dedicar 
um momento do dia para Deus por meio 
da oração”, disse Anna, afirmando que a 
família, desde então, passou a rezar dia-
riamente uma pequena oração no início e 
no final do dia, junto ao altar montado em 
casa, e, uma vez por semana, procuram 
juntos rezar o Santo Terço. Ela frequenta a 
Paróquia há 24 anos. 

“Sempre que passo em frente ao qua-
dro dos Sagrados Corações, eu rezo e 
agradeço a Deus pela vida e pela minha 
família”, relatou Gabriela. 

ACOLHER E CONTEMPLAR
Jonas Pereira da Silva, 53, e Lucivânia 

dos Santos Silva, 54, são casados há 24 
anos e pais do Samuel, 20. Há mais de dez 
anos, atuam nas pastorais da Paróquia e 
são leigos consagrados Vicentinos.  

“No dia do casamento, fomos presen-
teados com o quadro dos Sagrados Cora-
ções, que sempre esteve presente em nosso 
lar”, recordou Jonas. Em junho, motivada 
pela iniciativa paroquial, a família abriu as 
portas de sua casa para renovar a devoção: 
“Esse gesto é uma forma de acolher e con-
templar esse Jesus amoroso, compassivo e 
misericordioso”, afirmou.

Lucivânia é ministra extraordinária da 
Sagrada Comunhão. Ela enfatizou que “do 
Coração de Jesus brota uma fonte de gra-
ças que nos sustenta nas alegrias e dificul-
dades”, disse, ao recordar que a visita dos 
padres renovou o senso de pertença à vida 
em comunidade. 

A ministra contou que cada família é 
chamada anualmente a renovar o ato de 
consagração ao Sagrado Coração de Jesus 
e Maria, e que o momento fortaleceu os 
vínculos com o esposo e com o filho. “É 
Deus que vem nos visitar e fazer morada 
entre nós”, disse, afirmando que aos pou-
cos estão criando o hábito de rezar juntos. 
“Estamos acostumados a ir até a igreja 
para rezar. E a proposta é, também, rezar-
mos juntos em casa”, finalizou.

AÇÃO DE GRAÇAS
Em comunhão com o X Encontro 

Mundial das Famílias, aconteceu, no sába-
do, 25, na matriz  paroquial, um encontro 
com as famílias, com momentos de espi-
ritualidade, louvor e pregação, sendo es-
tes últimos ministrados pelos Padres José 
Lino, Christopher Velasco e Anderson 
Bispo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, na Vila Guarani. 

Participaram aproximadamente cem 
pessoas e, no encerramento, houve a mis-
sa, presidida por Dom Ângelo Ademir 
Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Ipiranga.

Casas de portas abertas ao Sagrado Coração 
de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria
EM JUNHO, QUASE 50 
FAMÍLIAS RECEBERAM A 
VISITA DE SACERDOTES 
DA PARÓQUIA SANTA 
ÂNGELA E SÃO 
SERAPIÃO

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Arquivo pessoal

Padres Christopher e José Lino entregam quadro dos Sagrados Corações em uma das casas

Divulgação
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“Coração Santo, tu reinarás!” Esse foi 
o canto que, com suas fitas e bandeiras, 
os membros da Rede Mundial de Oração 
do Papa na Arquidiocese de São Paulo, o 
Apostolado da Oração, entoaram no co-
meço da missa da Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, realizada na tarde da 
sexta-feira, 24, na Catedral da Sé.

A missa foi presidida por Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Ipiranga, e con-
celebrada pelos Padres Luiz Baronto, Cura 
da Catedral, Luiz Fernando de Oliveira, 
Armênio Nogueira e Arlindo Teles. 

No início, o Bispo destacou que nessa 
solenidade a Igreja se une ao amor e à mi-
sericórdia, à dor e ao sofrimento de Jesus: 
“Cristo deu-nos sua vida para nos salvar, 
para a salvação dos pecadores, para a con-
versão e a mudança de vida”. 

O CORAÇÃO DO BOM PASTOR
Dom Ângelo comentou que as leitu-

ras dessa solenidade levam a contemplar 
a figura do Bom Pastor e do seu Sagrado 
Coração: “O Coração que vai ao encontro, 
que busca, que regenera, que salva e cuida, 
que procura quem perdeu, que sara quem 
está doente, que devolve a saúde a quem 
está enfermo, mas, sobretudo, que chama 
para o seu amor”. 

‘Deste coração brota uma fonte infinita de graças’
DISSE DOM ÂNGELO 
MEZZARI, EM MISSA 
NA SOLENIDADE DO 
SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS, NA 
CATEDRAL DA SÉ, COM 
A PARTICIPAÇÃO DE 
MEMBROS DA REDE 
MUNDIAL DE ORAÇÃO 
DO PAPA

FERNANDO ARTHUR
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O Bispo também destacou que uma 
das dimensões mais fundamentais do Co-
ração de Jesus é “aquele olhar para a única 
ovelha que está desgarrada”, afirmando 
que esse olhar é um grande apelo e convite 
à Igreja para ir ao encontro, também por 
meio da oração. 

“Olhando este Coração de Bom Pastor 
do Pai e do Filho, hoje olhamos a Igreja 
que sempre deve ter, por meio de seus fi-
lhos e filhas, este mesmo coração de Bom 
Pastor, que vai em busca, ao encontro e 
extravasa e manifesta este amor imenso 
e infinito que Deus tem por nós”, afirmou 
Dom Ângelo, dizendo, ainda, que a Igre-
ja é um Coração de Jesus, que é cheio de 
compaixão e misericórdia. 

CORAÇÃO DE GRAÇAS
Dom Ângelo exortou os fiéis a con-

templarem as maravilhas, os sentidos, a 
profundidade e a intimidade do Cora-
ção de Jesus: “Deste coração brota uma 
fonte infinita de graças. Somos chama-
dos a abrir o nosso coração para rece-
bermos estas graças”, ressaltou, exor-
tando os fiéis a abrirem o coração e não 
desperdiçarem o amor de Deus que vem 
do Coração de Jesus. 

O Prelado ainda recordou que a graça 
que brota do Coração de Jesus é a salva-
ção: “Deus amou tanto, Jesus Cristo amou 
tanto, a Igreja deve amar tanto para cha-
mar todos os pecadores à conversão, para 
seguirem e serem discípulos missionários 
de Jesus Cristo”.

O Bispo ainda exortou os fiéis a se 
abrirem para acolher as graças dadas 
por Deus: “A Igreja é o sacramento des-
tas graças e nela nos sentimos todos  
contemplados”. 

REPARAÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS
Dom Ângelo comentou, ainda, que 

é próprio do Apostolado e próprio da 
devoção ao Coração de Jesus a repara-
ção a este Sagrado Coração; recordando 
a segunda leitura (Rm 5,5b-11), na qual 
o apóstolo Paulo destaca que “a Paixão 
e a Morte de Cristo reconcilia o mundo 
com Deus”. 

“Naquele Coração amoroso, que der-
rama até a última gota de sangue e morre 
para a nossa salvação para que todos se-
jam salvos, Jesus deu a vida por todos nós”, 
destacou, complementando que os cris-
tãos têm, por meio da oração e de outros 
aspectos da fé, a possibilidade de consolar 

o Coração de Jesus, pois “todo o mal, toda 
a violência, toda a morte e todo o pecado, 
tudo aquilo que fere a vida humana, fere o 
Coração de Deus”. 

“Vivendo dignamente nossa fé, pode-
mos reparar esse Coração. Assim, vamos 
rezar para que os pecadores se convertam, 
eis o sentido tão bonito da nossa oração e 
do nosso Apostolado: rezar pela conversão 
dos pecadores”, ressaltou o Bispo. 

MISSÃO DO APOSTOLADO
O Apostolado da Oração (AO) foi 

fundado em 3 de dezembro de 1844, na 
França, pelo Padre Francisco Xavier Gau-
trelet, jesuíta. Em novembro de 2020, por 
determinação do Papa Francisco, o AO 
foi erigido como pessoa jurídica canôni-
ca e vaticana, passando a se chamar Fun-
dação Rede Mundial de Oração do Papa 
(RMOP), mantido sob os cuidados dos 
jesuítas. Essa rede mundial tem como mis-
são sensibilizar e mobilizar os cristãos, a 
partir de uma relação pessoal com Jesus, e 
todos os homens e mulheres de boa vonta-
de, para os desafios do mundo e da missão 
da Igreja que o Santo Padre expressa nas 
suas intenções mensais de oração.

 (Texto escrito sob supervisão de Daniel Gomes)

Fotos: Fernando Arthur
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Apresentado a Jesus por André, Pedro foi 
o primeiro Apóstolo a reconhecê-lo como 
Messias e Filho de Deus (cf. Mt 16,16). Cedeu 
a Ele a barca numa das primeiras pregações; 
presenciou os discursos e milagres de Sua 
vida pública; e aprendeu do Senhor muitas 
coisas ao pé do ouvido. Viu a Transfiguração; 
a ressurreição da filha de Jairo; caminhou 
sobre as águas; esteve na Última Ceia, tendo 
os pés lavados pelo Mestre; orou com Jesus 
no Getsêmani. Quando Ele perguntou se os 
Apóstolos queriam ir embora com a mul-
tidão que o deixava, Pedro se adiantou aos 
demais e respondeu: “A quem iremos? Só tu 
tens palavras de vida eterna!” (Jo 6,68). 

Chegou a negar o Senhor por três vezes, é 
verdade. Mas isso não o impediu de receber 
uma missão absolutamente singular: “Tu és 
Pedro e sobre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá 
vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos 
Céus: tudo o que tu ligares na terra será liga-
do nos céus” (Mt 16,18s). E ainda: “Confir-
ma os teus irmãos!” (Lc 22,32); “Apascenta as 
Minhas ovelhas!” (Jo 21,16). Foi o primeiro 
Papa e o líder do apostolado aos judeus. 

São Paulo, ao contrário, não conviveu com 
Jesus. Conheceu-O somente ao cair por terra 
na estrada de Damasco, quando, sob o refle-
xo de uma luz, o Senhor lhe perguntou: “Por 
que me persegues?” (At 9,4). Ele mesmo diria: 
“Não mereço ser chamado Apóstolo, pois per-
segui a Igreja de Deus” (1Cor 15,9). Sem falsa 
modéstia, contudo, afirmaria mais tarde: “Tra-
balhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, 
mas a graça de Deus em mim” (1Cor 15,10). 
Foi o maior missionário da Igreja, consumin-
do-se pela salvação dos gentios. 

Com personalidade forte e reta, uma vez 
repreendeu o próprio Pedro publicamente (cf. 
Gl 2,14). Quando preso, levou à conversão o 
carcereiro: “Crê no Senhor Jesus e serás sal-
vo tu e a tua casa!” (At 16,31). Orgulhava-se 
de ter sofrido muito pelo Evangelho: açoites, 
naufrágios, assaltos, deserto, falsos irmãos, 
vigílias, jejuns, frio e a responsabilidade para 
com toda a Igreja (cf. 2Cor 11,23ss). Prestes 
a morrer, deixou-nos um maravilhoso tes-
temunho: “Agora está reservada para mim a 
coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me 
dará; e não somente a mim, mas também a 
todos os que esperam com amor a Sua mani-
festação gloriosa” (2Tm 4,8). 

Suas vidas, tão diferentes, se uniram no 
amor a Deus e à Igreja e na morte sofrida por 
causa da fé! Pedro, segundo a Tradição, foi cru-
cificado com a cabeça para baixo; Paulo foi de-
capitado. Um pela cruz, outro pela espada, san-
tificaram com seu sangue o solo de Roma. O 
sentido de suas vidas – literalmente gastas por 
amor a Deus e ao próximo – pode ser resumido 
nestas belas palavras: “Eu tenho certeza de que 
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 
os principados, nem o presente, nem o futuro, 
nem as potestades, nem as alturas, nem os abis-
mos, nem outra qualquer criatura nos poderá 
separar do amor de Deus manifestado em Cris-
to Jesus Nosso Senhor” (Rm 8,38s). 

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
3 DE JULHO DE 2022

Unidos no amor a Deus 
e à Igreja e na morte 
sofrida por causa da fé

os que devem tratar concretamente 
dos casos do início ao fim, ou seja, 
desde a primeira notícia de um pos-
sível delito (notitia de delicto) até a 
conclusão final do caso (res iudica-
ta). Entre esses dois extremos, há 
momentos a serem observados, pas-
sos a serem dados, comunicações a 
serem ativadas, decisões a serem to-
madas”, destacou.

Nesse sentido, o Vademecum do 
Dicastério para a Doutrina da Fé auxi-
lia as dioceses no trabalho de acolhida 
e investigação das denúncias. Um dos 
tópicos que o documento destaca é 
quanto à tipificação dos delitos refe-
rentes aos abusos sexuais cometidos 
por clérigos e religiosos, que incluem, 
por exemplo, relações sexuais (com 
e sem consentimento), contato físico 
de ordem sexual, exibicionismo ou 
outros atos libidinosos, produção de 
pornografia, indução à prostituição, 
conversas e/ou propostas de caráter 
sexual, inclusive mediante os meios 
de comunicação.

O texto também esclarece que o 

Santa Sé publica 2ª edição de 
manual com procedimentos para 
enfrentar abusos contra menores

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

retamente, do ponto de 
vista canônico, as situa-
ções relacionadas a abusos 
contra menores e pessoas 
vulneráveis por parte de 
clérigos.  

A primeira edição 
do subsídio já indicava a 
possibilidade de futuras 
atualizações. O Dicasté-
rio para a Doutrina da 
Fé constatou como a sua 
difusão contribuiu para 
unificar a práxis, formar 
operadores e resolver 
questões que não encon-
tram resposta adequada 
nos textos legais.

A atualização do Va-
demecum se fez necessá-
ria principalmente após 
a entrada em vigor do 
novo Livro VI do Código 
de Direito Canônico, que 
trata das sanções penais 
da Igreja, promulgado 
em junho de 2021, e das 
“Normas sobre os delitos 
reservados à Congregação 

específico”. De igual modo, a iden-
tidade e honra da pessoa acusada é 
preservada, uma vez ela ainda não é 
ré de um processo no momento em 
que é feita a denúncia.

 
NA ARQUIDIOCESE 

Em fevereiro de 2020, atendendo 
ao motu proprio Vos Estis Lux Mun-
di, do Papa Francisco, para que se-
jam adotados nas dioceses “um ou 
mais sistemas estáveis e facilmente 
acessíveis ao público” para apresen-
tar as denúncias, na Arquidiocese de 
São Paulo foi instituída uma comis-
são que acolhe a denúncia, levanta o 
máximo possível de informações e 
as verifica, para, então, elaborar um 
parecer à autoridade competente, no 
caso, o Arcebispo, que dará o devido 
encaminhamento. 

Para saber mais sobre a tutela de 
menores na Arquidiocese, acesse:  
www.arquisp.org.br/comissaotutelasp.   
A segunda edição do Vade-
mecum está disponível em:  
https://cutt.ly/eKGAnUc.

O Vademecum tam-
bém orienta que, quando 
o Estado solicitar a ajuda 
e colaboração da Igreja 
em relação a denúncias 
de abusos, de acordo com 
a legislação de cada lugar, 
a instituição eclesiástica 
tem o dever moral de aju-
dar nas investigações, não 
por coação, mas por res-
ponsabilidade. Quando a 
legislação do país obriga 
que a autoridade eclesiás-
tica notifique as autorida-
des civis sobre a denúncia 
recebida e a investigação 
prévia, deve-se respeitar 
as leis do Estado e a von-
tade da presumível vítima. 

O subsídio reforça a 
necessidade de oferecer 
“acolhimento, escuta e 
acompanhamento, inclu-
sive por meio de deter-
minados serviços, bem 
como assistência espiri-
tual, médica e psicológi-
ca, de acordo com o caso 

para a Doutrina da Fé” (8 de dezem-
bro de 2021). Nesse período, também 
foram publicados os motu proprio Fi-
dem servare (14 de fevereiro de 2022), 
que modifica a estrutura interna do 
Dicastério para a Doutrina da Fé; e 
Competentias quasdam decernere (15 
de fevereiro de 2022), que transfere 
para os bispos locais algumas res-
ponsabilidades até então reservadas à 
Santa Sé. Por fim, a nova edição con-
templa a recente reforma da Cúria 
Romana, promulgada pela constitui-
ção apostólica Praedicate evangelium, 
que entrou em vigor em 5 de junho.

A obra de revisão considerou 
atentamente, entre outras coisas, as 
diversas contribuições provenientes 
dos centros acadêmicos e dos estu-
dos especializados que apareceram 
nos últimos dois anos, além do con-
fronto constante com as realidades 
eclesiais empenhadas há tempo neste 
âmbito, cujas sugestões se revelaram 
uma preciosa ocasião para esclarecer 
alguns pontos e melhorar o texto, 
que conservou a mesma numeração 

O Dicastério para a Doutrina da 
Fé publicou na segunda-feira, 27, a 
segunda edição revista do “Vademe-
cum – sobre alguns pontos do pro-
cedimento para tratar os casos de 
abuso sexual de menores cometidos 
por clérigos”. Publicado originalmen-
te em 16 de junho de 2020, o manual 
de instruções foi elaborado para aju-
dar os ordinários (bispos, superiores 
de institutos religiosos e hierarcas) e 
seus colaboradores a tratarem cor-

conceito “menor de idade” compre-
endido pela legislação da Igreja se re-
fere a pessoas com menos de 18 anos 
na ocasião do delito. Quanto ao uso 
da expressão “adulto vulnerável”, o 
manual salienta que se trata de “toda 
pessoa em estado de enfermidade, 
deficiência física ou psíquica, ou de 
privação da liberdade pessoal que de 
fato, mesmo ocasionalmente, limite a 
sua capacidade de entender ou que-
rer ou, em todo o caso, de resistir à 
ofensa”.

 
COLABORAÇÃO E ACOLHIMENTO

da primeira versão, para facilitar o 
acesso aos diversos temas por par-
te de quem já se familiarizou com o 
subsídio.

 
INSTRUMENTO DE AUXÍLIO

Na ocasião da publicação da pri-
meira edição do Vademecum, o Pre-
feito do Dicastério para a Doutrina 
da Fé, Cardeal Louis Ladaria Ferrer, 
explicou que não se trata de um tex-
to normativo nem foi promulgada 
nenhuma nova lei ou regra. “Trata-
-se, ao contrário, de um ‘manual de 
instruções’, que se destina a ajudar 

Libreria Editrice Vaticana
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Ainda faltavam 30 minutos para o co-
meço da missa, na manhã da sexta-feira, 
24, mas no portão principal da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, no Parque 
Continental, Região Episcopal Lapa, de-
zenas de fiéis já aguardavam para a en-
trada no templo. Para eles, a Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus, sempre 
celebrada na segunda sexta-feira após o 
Corpus Christi, é também dia para come-
morar a festa patronal.

Em toda a Igreja, desde 1995, na So-
lenidade do Sagrado Coração de Jesus 
também se comemora o Dia Mundial de 
Oração pela Santificação dos Sacerdotes, 
razão pela qual, antes do início da missa, 
o clero atuante na Região Lapa e o Vigário 
Episcopal na Região, Dom José Benedito 
Cardoso, participaram de um momento 
de espiritualidade, conduzido pelo Padre 
Carlos Alberto Contieri, Diretor do Pateo 
do Collegio (leia mais abaixo). 

A missa começou às 11h, presidida 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, tendo entre os 
concelebrantes, além dos padres, Dom 
José Benedito e Dom Jorge Pierozan, 
Bispos Auxiliares da Arquidiocese, 
sendo que este último foi Pároco desta 
igreja antes da nomeação ao episcopa-
do em 2019.

“Olhando para o Sagrado Coração de 
Jesus, reconhecemos que Deus é todo co-
ração para conosco”, afirmou Dom Odilo 
no começo da missa, quando também 
pediu orações por todos os sacerdotes, in-
cluindo o Papa Francisco. 

O CORAÇÃO DE DEUS  
NO CORAÇÃO HUMANO DE JESUS

Ao falar sobre as origens da festa do 
Sagrado Coração de Jesus, Dom Odilo 
explicou, na homilia, que essa comemora-
ção inicialmente ocorria de modo priva-
do no século XVII, e que no século XIX o 
Papa Pio IX a estendeu para toda a Igreja, 
em um momento no qual a humanidade 

‘Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso’, pedem os 
sacerdotes e todo o povo de Deus

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Antes do começo da missa com Dom 
Odilo, o clero atuante na Região Lapa 
participou de um momento de espiritu-
alidade, conduzido pelo Padre Carlos Al-
berto Contieri, Diretor do Pateo do Colle-
gio e Especialista em Exegese Bíblica.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Padre Contieri explicou que foi refletido 
com os sacerdotes sobre a centralidade 
da Palavra de Deus na vida da Igreja: “É 
lendo, meditando e acolhendo a Palavra 
de Deus que nós chegamos a conhecer o 
rosto e o coração de Deus. É pela Palavra 
de Deus, sobretudo pelo Verbo Encarna-

do, Jesus Cristo, que nós conhecemos o 
rosto do Pai”.

O Sacerdote detalhou, ainda, que 
é na Palavra de Deus, sobretudo no 
Evangelho, que é comunicado o So-
pro de Deus à humanidade, o Espírito 
Santo, e que a Palavra faz com que “a 
Igreja não perca a ousadia, a inspiração, 
a criatividade e o entusiasmo de anun-
ciar aquilo que lhe é próprio: o Evan-
gelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no 
tempo em que a Igreja vive”. 

Padre Contieri comentou, ainda, que 
a função da homilia é a de tornar claro 

para todo o povo a Palavra de Deus lida 
na liturgia do dia. “Quando essa conversa 
de quem preside a Eucaristia com o povo 
faz com que as pessoas compreendam 
a mensagem do texto, não é necessário 
atualizar a Palavra de Deus, pois as pes-
soas já sentem a Palavra como contem-
porânea da sua vida. Nesse sentido, disse 
hoje aos padres: não somos nós que atua-
lizamos a Palavra de Deus, mas é ela que 
nos atualiza, pois se trata de uma palavra 
inspirada, que, embora dita no passado, 
tem significado, pela ação do Espírito, no 
nosso tempo presente”, ressaltou. 

Por fim, ao comentar sobre o Dia 
Mundial de Oração pela Santificação 
dos Sacerdotes, Padre Contieri desta-
cou que é Deus quem santifica os sa-
cerdotes, e assim “a santidade é, por um 
lado, um dom de Deus, é acolhida da 
ação do espírito que reza e fala em nós. 
Por outro lado, ela é a capacidade de 
entregar tudo a Deus, tudo que temos e 
somos, e é isso que, por assim dizer, dá 
credibilidade ao que nós realmente tra-
zemos em nosso peito: o Espírito que 
Deus abundantemente derramou em 
nossos corações”, concluiu. (DG)

Pela Palavra de Deus se conhece o rosto e o coração do Pai

mais valorizava a razão – época do Ilumi-
nismo – do que os sentimentos. 

“O Sagrado Coração de Jesus faz 
referência ao coração humano, ao Co-
ração de Jesus na cruz traspassado pela 
lança. Jesus, o filho de Deus feito ho-
mem, assumiu toda a nossa humanida-
de”, comentou, destacando, ainda, que 
ir aos significados do Coração de Jesus, 
“nos faz lembrar que Deus é todo cora-
ção para conosco”.

Dom Odilo apontou, ainda, que di-
ferentemente do coração humano, que, 
por vezes, se encontra enrijecido, e, assim, 
não expressa misericórdia e compaixão 
pelo próximo, o Coração de Deus é sem-
pre bom, não guarda rancor ou mágoa, e 
permanentemente está disposto a acolher 
o homem que reconhece as próprias limi-
tações e fragilidades. “Deus não tem um 
coração ruim, não tem um coração duro, 
mas, sim, cheio de amor, de misericórdia, 
de ternura”, enfatizou.

“Hoje, olhando para o Coração de 
Jesus, deveríamos todos nós renovar este 
pedido tão simples: ‘Sagrado Coração de 
Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao 
vosso coração’”, disse, pedindo à assem-
bleia de fiéis e aos padres que repetissem 
com ele essa invocação. 

SACERDOTES: BONS  
PASTORES EM NOME DE JESUS

Aos sacerdotes, Dom Odilo exortou 
que sempre peçam para ter um coração 
semelhante ao de Cristo. 

“Para nós, caríssimos padres, fica sem-
pre este chamado de sermos aqueles pas-
tores que Jesus deseja, estando junto de 
seu povo. Não podemos negar, para não 
diminuir a graça que recebemos de Deus, 
que somos sacramentalmente pastores 
em nome de Jesus. Não devemos negar! 
E isso não é clericalismo, mas, sim, reco-
nhecer o dom de Deus. Somos pastores 
em nome de Jesus e, por isso, somos cha-
mados a ser pastores bons, lembrando o 
Bom Pastor por excelência.”

O Arcebispo também recomendou aos 
sacerdotes que, humildemente, reconhe-
çam as próprias limitações e peçam aos 
fiéis orações pela vocação e o ministério.

“Peçamos ao povo que nos ajude, que 
rezem por nós, para que sejamos, mais e 
mais, aqueles pastores que Cristo deseja, 
que estejam olhando para o seu povo, e 
que, sobretudo, não sejamos pastores de 
coração endurecido, de um coração que 
não se sensibiliza diante da ovelha perdi-
da, enfraquecida, machucada e em situa-
ção de risco.” 

SINAL DE AMOR PELA HUMANIDADE
Após a comunhão, a assembleia de 

fiéis, o Cardeal e os concelebrantes re-
zaram a Oração pelas Vocações e, de-
pois, voltados para o Sacrário, também 
a Consagração ao Sagrado Coração de 
Jesus.

Ao fim da missa, Dom Odilo desejou 
a todos saúde, serenidade e muito empe-
nho na missão evangelizadora, e fez votos 
de que o povo sempre se sinta amado por 
Deus e pelos sacerdotes.

As festividades na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus começaram com um 
tríduo e foram concluídas na sexta-feira, 
24, com essa missa das 11h, e outra, às 
20h, presidida pelo Pároco, o Padre Pedro 
Augusto Ciola de Almeida.

“Incentivamos a adoração ao San-
tíssimo Sacramento, que fazemos no 
dia de hoje junto com o Apostolado 
da Oração, e também que as pessoas 
acreditem mais na misericórdia de 
Deus. A devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus existe para nós não termos 
dúvidas de que Deus nos ama, quer o 
nosso bem, quer nos abençoar. O Co-
ração exposto de Jesus é um sinal do 
amor que Ele tem pela humanidade”, 
ressaltou o Pároco.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Scherer, Dom Jorge e Dom José Benedito, com os padres atuantes na Lapa e a comunidade de fiéis da Paróquia Sagrado Coração de Jesus


