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No Canadá, Papa abre caminhos de
reconciliação da Igreja com os indígenas

‘Que o Senhor nos ajude a avançar no processo de cura, rumo a um futuro sempre mais sadio e renovado’, diz o Papa na peregrinação ao Lago Santa Ana, nas proximidades de Edmonton

Na 37ª viagem apostólica internacional de 
seu pontificado, o Papa Francisco esteve no 
Canadá, de 24 a 29 de julho, com o objetivo de 
fortalecer um caminho de cura e reconciliação 
da Igreja Católica com os indígenas do país.

Nos eventos públicos e encontros privados 

em Edmonton, Maskwacis, Quebec e Iqaluit, 
o Pontífice reiterou o pedido de desculpas 
pelo fato de a Igreja, no período colonial, ter 
apoiado políticas que levaram a abusos e 
crueldades contra os povos originários. 

Dirigindo-se aos cristãos, pediu que anun-

ciem o Evangelho a partir do alegre testemu-
nho de fé e com coerência de vida.

Na viagem de volta a Roma, questionado por 
jornalistas, negou que pretenda renunciar ao 
pontificado em razão de seu estado de saúde. 

Páginas 14 e 15
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No dia 4 de agosto, a 
Igreja lembra São 
João Maria Vianney, 
o Santo Cura d’Ars, 

um sacerdote humilde e santo, 
festejado como o “Padroeiro dos 
Padres”. Como acontece todos os 
anos, na festa do Santo Cura d’Ars, 
comemora-se o Dia do Padre e o 
clero da arquidiocese de São Pau-
lo se encontra para a oração, a re-
flexão e a convivência fraterna.

Neste ano, a confraterniza-
ção no Dia do Padre acontece 
na paróquia pessoal coreana, no 
Bom Retiro, dedicada ao sacer-
dote mártir coreano, Santo An-
dré Kim Degun, o primeiro pa-
dre nascido na Coreia, Padroeiro 
dos sacerdotes naquele país. Em 
2021, foi comemorado o bicen-
tenário do nascimento de Santo 
André Kim Degun e estava pre-
vista uma peregrinação à igreja 
coreana do Bom Retiro. No en-
tanto, por causa da pandemia de 
COVID-19, não foi possível rea-
lizar o ato. Neste ano, porém, as 

possibilidades já são mais tran-
quilas e a comunidade católica 
coreana de São Paulo preparou-
-se com carinho para acolher um 
grande número de padres em sua 
igreja no dia 4 de agosto. 

Trata-se de uma ocasião espe-
cial para conhecer algo mais sobre 
a Igreja presente naquele país do 
extremo Oriente, onde o Cristia-
nismo chegou bem depois que no 
Brasil e na América, em geral. Na 
verdade, a presença da Igreja na 
Coreia tem uma história inferior 
a 250 anos, mas já produziu belís-
simos e abundantes frutos de vida 
cristã e eclesial e um grande nú-
mero de santos, sobretudo márti-
res. Os primeiros dois séculos da 
breve história da Igreja na Coreia 
foram de perseguição religiosa, 
com muitos mártires por causa 
da fé em Cristo. Dos martírios 
nasceram grande fervor e uma vi-
talidade exuberante para a Igreja 
Católica, que apenas conta com 
cerca de 10% da população, mas 
com muitas vocações sacerdotais 
e religiosas e uma presença signi-
ficativa no mundo social e cultu-
ral. Mais uma vez, confirma-se a 
observação de Tertuliano, um te-
ólogo do 3º século da era cristã: “o 
sangue dos mártires é semente de 
novos cristãos”.

Em 2021, transcorreram 200 
anos do nascimento de Santo An-
dré Kim Degun e a Conferência 
Episcopal Coreana celebrou o 
bicentenário com um ano jubi-
lar, comemorado também pelas 
comunidades coreanas do mun-
do inteiro. Esse sacerdote mártir 
honra a Igreja Católica na Coreia 
e seu clero. Primeiro sacerdote 
católico nascido na Coreia, ele foi 
um valoroso missionário, pastor 
e testemunha de Cristo durante 
o brevíssimo período de apenas 
um ano e meio de exercício do 
sacerdócio. A fortaleza do seu 
testemunho, as perseguições e o 
seu martírio sofridos por Cristo e 
o Evangelho fortaleceram a fé do 
povo cristão, que o recorda com 
profunda veneração.

Da fé e do testemunho dos san-
tos e mártires coreanos, também 
é herdeira a comunidade católica 
coreana de São Paulo, que se reú-
ne na Paróquia do Bom Retiro de-
dicada ao sacerdote mártir, Santo 
André Kim Degun. É preciosa a fé 
recebida dos pais e antepassados, 
professada e testemunhada tam-
bém pela comunidade coreana de 
nossa cidade, assim como é vivida 
pelas demais comunidades étni-
cas que integram a arquidiocese 
de São Paulo. Cada uma delas tem 

sua história, seus santos evange-
lizadores e mártires, professando 
a mesma fé apostólica, mas dan-
do-lhe características culturais e 
expressões próprias. Também a 
Igreja de nossa imensa Metrópole 
nasceu do testemunho evangeli-
zador de santos missionários, ain-
da no século XVI, entre os quais 
São José de Anchieta.

Na peregrinação e confrater-
nização do clero de São Paulo, 
os dois sacerdotes – Santo Cura 
d’Ars e Santo André Kim Degun - 
lembram dimensões inseparáveis 
e complementares do ministério 
sacerdotal: no Cura d’Ars, vemos 
o padre humilde, o homem de 
Deus, o pastor abnegado e dedi-
cado ao seu povo, próximo das 
pessoas, zeloso ao sacrifício no 
seu atendimento quotidiano. Não 
é sem motivo que a Igreja o cha-
ma de “pároco admirável”. Em 
Santo André Kim Degun, vemos 
o sacerdote missionário, cheio de 
ardor por Cristo, profeta e teste-
munha do Evangelho, que não se 
abate, mesmo na perseguição e 
no martírio. Um e outro inspiram 
os sacerdotes e o povo no segui-
mento de Jesus e na dedicação ao 
Evangelho do reino de Deus. Que 
eles intercedam pelas vocações e 
pelos sacerdotes de São Paulo.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Dois padres, uma missão
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Com alegria e esperança, 
estamos celebrando o 
mês vocacional. Em co-
munhão com toda a Igre-

ja no Brasil, nos unimos em oração 
perseverante e confiante pelas vo-
cações. Trata-se de um convite para 
rezar sempre, promover o mandato 
do Senhor de suplicar pelos bons 
operários e operárias da messe. Ao 
mesmo tempo, somos chamados a 
sermos autênticos discípulos mis-
sionários, somos a Igreja de Jesus 
Cristo a serviço do Evangelho para 
a salvação do mundo. 

Neste ano, a Igreja, para nos aju-
dar a bem rezar e agir pelas voca-
ções, nos propõe como tema “Cris-
to vive! Somos suas testemunhas”, 
e como lema: “Eu vi o Senhor” (Jo 
20,18). A inspiração do tema vem 
do encontro de Maria Madalena 
com o Senhor vivo e ressuscitado. 
Ela se torna a primeira a anunciar a 

Ressurreição. É o que Jesus lhe diz: 
“Vai dizer aos meus irmãos: subo 
para junto do meu Pai e vosso Pai, 
meu Deus e vosso Deus” (Jo 20,17). 
Este é o grande anúncio pascal: Cris-
to vive, ressuscitou, Ele volta para o 
seu Pai, seu Deus. E assim Maria 
Madalena corre para anunciar aos 
discípulos: “Eu vi o Senhor”, e lhes 
narra a sua experiência do encontro 
com o Senhor, testemunha a sua fé. 

Que bela mensagem para todos 
nós neste mês vocacional. Assim 
como Maria Madalena reconheceu 
o Senhor e imediatamente o anun-
ciou, também nós somos chamados 
a ser testemunhas de Jesus Cristo e 
do seu Evangelho. É nossa missão 
anunciar a todo o mundo que Cristo 
está vivo, ressuscitado. Também nós 
vimos o Senhor, o encontramos, Ele 
é o centro de nossa vida, experimen-
tamos cada dia a sua presença amo-
rosa. Sabemos que Jesus caminha 
conosco, fala conosco, nos alimen-
tamos de sua Palavra e de seu Cor-
po, Ele é o Pão da Vida. Importante 
lembrar o que diz o Documento de 
Aparecida, a respeito da fé: “Não se 
começa a ser cristão por uma deci-
são ética ou uma grande ideia, mas 
pelo encontro com um aconteci-
mento, com uma Pessoa, que dá um 
novo horizonte à vida e, com isso, 
uma orientação decisiva” (DAp, 12). 

Anunciamos Jesus Cristo e so-
mos suas testemunhas. Com Ele nos 
encontramos, o amamos, a nossa 
vida se transformou, tomou outro 
rumo, descobrimos nossa específi-
ca vocação, e missão. É o encontro 
com Jesus que nos aquece e nos faz 
seguir os seus passos. Na Palavra 
de Deus, alimentada pela oração, 
encontramos a fonte que nos sus-
tenta e nos fortalece na caminhada 
vocacional. A descoberta da própria 
vocação e missão é garantida pela 
fé e fortalecida pelo encontro com 
o Senhor.  Ele vem ao nosso encon-
tro, como foi ao encontro de Maria 
Madalena. Ele confirma o chamado 
do Pai, para que possamos segui-lo 
com todo amor e na alegria. O en-
contro com Cristo é cheio de amor, 
cuidado, carinho, reciprocidade, 
compaixão e misericórdia. “Eu vi o 
Senhor”, eis a razão para seguir seus 
passos, assumir sua vida e missão, 
ser sua testemunha. Jesus é quem dá 
sentido pleno à nossa vocação e ser-
viço na Igreja e para a salvação da 
humanidade.

Que a oração pelas vocações 
aqueça nosso coração. A vocação é 
graça e missão. Jesus está vivo, nós o 
encontramos, com amor o testemu-
nhamos. Que nos auxilie a Virgem 
Maria pela intercessão de São Paulo 
Apóstolo, nosso Padroeiro.

DOM ÂNGELO 
ADEMIR 

MEZZARI, RCJ
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE NA 
REGIÃO IPIRANGA

Espiritualidade
Seguidores e testemunhas de Jesus Cristo

Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE  
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 21/07/2022, foi nomeado e provisionado como Admi-
nistrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, no bairro do Alto de Pinheiros, na Região Episcopal 
Sé, o Reverendíssimo Padre Cláudio José Ribeiro, até que 
se mande o contrário.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE VIGÁRIO 
PAROQUIAL:
Em 21/07/2022, foi nomeado e provisionado como Vigá-
rio Paroquial da Paróquia São Gabriel Arcanjo, no bairro 
Jardim Paulista, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo 
Padre Vittorio Moregola, até que se mande o contrário.

PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO  
E PROVISÃO DE CAPELÃO:
Em 14/07/2022, foi prorrogada a nomeação e provisão 
como Capelão da Capela do Hospital São Camilo, no 
bairro de Santana, na Região Episcopal Sant’Ana, o Reve-
rendíssimo Padre Evanildo Leandro Gurgel, MI, até 31 de 
dezembro de 2022. 
Em 14/07/2022, foi prorrogada a nomeação e provisão 
como Capelão da Capela do Hospital São Camilo, no 
bairro de Santana, na Região Episcopal Sant’Ana, o Reve-
rendíssimo Padre Laurindo Martins de Almeida, MI, até 
31 de dezembro de 2022. 
Em 14/07/2022, foi prorrogada a nomeação e provisão 
como Capelão da Capela do Hospital São Camilo, no 
bairro de Santana, na Região Episcopal Sant’Ana, o Reve-
rendíssimo Padre Ariseu de Medeiros, MI, até 31 de de-
zembro de 2022. 
Em 14/07/2022, foi prorrogada a nomeação e provisão 
como Capelão da Capela do Hospital do Instituto Brasi-
leiro de Controle do Câncer (IBCC), no bairro do Brás, na 
Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo Padre Aniceto 
Rodrigues, MI, até 31 de dezembro de 2022. 

POSSE CANÔNICA:
Em 24/07/2022, foi dada a posse canônica como Adminis-
trador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores, 
no bairro do Sítio Morro Grande, na Região Episcopal Bra-
silândia, ao Reverendíssimo Padre Walter Merlugo Júnior.

Reprodução Reprodução
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Vocação: caminho seguro para a felicidade
Editorial

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

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

As palavras sobre cultura e evan-
gelização ditas pelo Papa Francisco 
em seu discurso às autoridades civis, 
com os representantes das populações 
indígenas, em sua viagem ao Canadá, 
são particularmente esclarecedoras 
de seu modo de atuar. Devem ser en-
tendidas, contudo, a partir da expla-
nação mais ampla sobre o tema feita 
em Querida Amazonia (QA 62ss).

A religiosidade, a solidariedade, a 
capacidade de resistência e de esperan-
ça de um povo, para Francisco, estão 
diretamente vinculadas a sua identida-
de cultural. Interessante notar que essa 
é uma posição claramente comparti-
lhada por São João Paulo II. É natural 
que, para eles, a evangelização tem que 
ser um processo de inculturação e não 
de imposição cultural.

Nas palavras de Francisco, “é ne-
cessário aceitar corajosamente a novi-
dade do Espírito capaz de criar sempre 
algo de novo” (QA 69). Quando um 
povo acolhe o Evangelho, não se repete 
a cultura do evangelizador, mas se cria 
uma nova identidade cultural, fruto 
da ação do Espírito na cultura daquele 
povo.

O caso canadense é particular-
mente doloroso para os católicos, pois 
aconteceu num período relativamente 
recente e não respeitando princípios de 
valorização da cultura e das relações 
familiares que já eram seguidos no tra-

Cultura e evangelização na óptica do Papa Francisco
de perdão. Lança um questionamento 
fundamental em nossos dias: o cance-
lamento cultural, que lê seletivamente 
a realidade, vendo os pecados dos cris-
tãos, mas não reconhecendo a contri-
buição da fé, não é uma forma atual 
de “colonização cultural” – que acaba 
desenraizando a cultura popular e dei-
xando os seres humanos mais à mercê 
do poder?

O ressentimento e o ódio, contu-
do, não poderão construir um futuro 
melhor, seja para as vítimas dos erros 
do passado, seja para aquelas dos erros 
do presente. Citando a escritora judia-
-húngara Edith Bruck, o Papa lembra 
que “a paz tem seu segredo: nunca 
odiar ninguém. Se se quer viver, não se 
deve jamais odiar”.

A construção de uma cultura mais 
humana, que respeite o passado, mas 
abra um caminho para o futuro, passa 
pela superação dos partidarismos, por 
“recuperar memória e sabedoria, escu-
tar os idosos, assim como, para haver 
ímpeto e futuro, é preciso abraçar os 
sonhos dos jovens”.

O Papa Francisco aponta um cami-
nho, o mundo laico tem se encantado 
com ele. Cabe a nós, católicos, compre-
ender o seu exemplo, para nos conver-
termos ao que o Espírito nos pede nes-
se momento e podermos ser sinal claro 
para nossos irmãos.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

balho missionário na América Latina 
já no período colonial.

Reconhecer o erro e pedir perdão 
publicamente não deveria ser um pro-
blema para os cristãos. A humildade e 
a contrição de coração sempre foram 
valores para nós. Pior, as tristes con-
sequências dos escândalos de pedofi-
lia mostram na prática o tamanho do 
erro de uma mentalidade que procu-
rava minimizar e esconder os erros 
dos católicos. A humildade de pedir 
perdão não é submissão às coerções 
do poder, mas liberdade de quem sabe 
que é a misericórdia de Deus que salva 
cada um de nós e o mundo.

“Naquele deplorável sistema pro-

movido pelas autoridades governa-
mentais da época, que separou tantas 
crianças das suas famílias, estiveram 
envolvidas várias instituições católicas 
locais [...] Por tudo isto peço perdão. É 
trágico quando crentes, como sucedeu 
naquele período histórico, se adequam 
mais às conveniências do mundo do 
que ao Evangelho.” Essas palavras de 
Francisco, em seu discurso no Cana-
dá, não são um questionamento ao 
anúncio evangélico, mas devem abrir 
nossos olhos para o perigo, sempre 
presente, de querermos nos adequar 
“mais às conveniências do mundo do 
que ao Evangelho”.

O Papa não se restringe ao pedido 

Opinião

Francisco Borba Ribeiro Neto,  sociólogo 
e biólogo, é coordenador  do Núcleo 

Fé e Cultura da PUC-SP.

Um dos mais belos dons 
que o Espírito San-
to confiou à Igreja por 
meio do mais recente 

Concílio foi certamente uma apro-
fundada tomada de consciência da 
vocação universal à santidade: quer 
sejam bispos ou padres, monges ou 
freiras, pais e mães de família ou 
leigos celibatários, “todos na Igreja 
(...) são chamados à santidade” (Lu-
men gentium, n. 39). Na verdade, 
este ensinamento sempre esteve na 
fé da Igreja, e não é uma novidade 
“inventada” pelo Vaticano II, mas 
sua proclamação solene foi impor-
tante para repelir uma certa ten-
dência clericalista, que classificasse 
as diversas vocações da Igreja com 
base no “grau de seriedade da vida 
cristã” abraçada por seus membros 
– como se apenas padres e freiras 
fossem “cristãos pra valer”, e os lei-
gos fossem cristãos “mornos”, e “de 

segunda classe”. Pelo contrário: foi 
a todas as multidões de discípulos, 
e não só aos apóstolos-sacerdotes, 
que Cristo deu aquela ordem: “Sede 
perfeitos como vosso Pai celeste é 
perfeito” (Mt 5,48).

Como qualquer ensinamento 
da Igreja, no entanto, a doutrina 
da vocação universal à santidade 
corre o risco de ser mal compreen-
dida, e acabar levando a visões 
distorcidas sobre o tema da voca-
ção pessoal. É claro que, por meio 
dos diversos estados de vida cris-
tãos, Deus chama igualmente to-
dos os fiéis à santidade – mas seria 
equivocado concluir disso que Ele 
não proponha, a cada pessoa, um 
chamado específico, uma vocação 
particular. De fato, o discernimen-
to entre as vocações não deve ser 
mero fruto de uma escolha pessoal, 
com base em critérios puramente 
humanos (“eu gostaria de viver 

num mosteiro”, “eu sempre sonhei 
em constituir família”) –, mas sim 
uma resposta a um apelo persona-
líssimo d’Aquele que te criou: “Eu 
te redimi e te chamei por teu nome, 
tu és meu” (cf. Is 43,1).

Para cada um de nós, indivi-
dualmente, há um caminho que 
é proposto por iniciativa divina, 
uma terra que Ele nos demarcou 
em herança: como diz o lema da 
Catedral de Notre-Dame de Paris, 
Via viatores quaerit (“O Caminho 
procura por caminhantes”). Deus 
convida alguns de nós para serem 
pais e mães de família; a outros, 
Ele chama para serem celibatários 
consagrados no meio do mundo; e 
a outros, enfim, Ele propõe o segui-
mento radical da vida religiosa ou 
sacerdotal. Em qualquer um desses 
casos, no entanto, a resposta à vo-
cação pessoal é o único caminho 
seguro que possuímos para a feli-

cidade profunda e duradoura, para 
termos o coração em festa e a alma 
tranquila (Sl 15,9).

Mas como discernir este chama-
do? Afinal, não é todo mundo que 
recebe uma visão direta de Nosso 
Senhor, como São Paulo no cami-
nho a Damasco... A tradição da 
Igreja nos ensina que o primeiro 
passo para um discernimento vo-
cacional acertado é o esforço para 
levar uma vida cristã coerente, com 
integridade de vida: recolhimentos 
generosos e diários em oração, assi-
duidade aos sacramentos (especial-
mente à Eucaristia e à Confissão) e 
o auxílio de um bom diretor espi-
ritual. E, uma vez que se enxerga 
o caminho, é preciso a coragem de 
dar o passo, de se entregar a Deus: 
de uma vez, e de verdade, ainda que 
à custa de sacrificar nossa vida por 
causa de Cristo, para um dia virmos 
a recobrá-la (cf. Mt 16,25).
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Fé e CidadaniaComportamento

MARLI PIROZELLI N. SILVA
 
Num momento em que somos tentados a reduzir 

a política à escolha de algum iluminado que possa re-
solver os grandes problemas do País, a compreendê-la 
como um espaço de confronto, de discursos engana-
dores, e não de diálogo e descoberta de soluções com-
partilhadas, podemos nos perguntar: É possível surgir 
algo novo na cena política? De onde pode nascer uma 
novidade que penetre o núcleo das relações sociais e 
econômicas, alcançando a dimensão política? Em bus-
ca de respostas a estas questões, o 10º Fórum da Com-
panhia das Obras (CdO Brasil) reuniu-se nos dias 1º 
e 2 de julho em São Paulo sob o tema “Na política, o 
protagonista é o Eu”, com participantes de todo o País e 
convidados internacionais do setor produtivo, de obras 
sociais e do mundo acadêmico. 

Com o objetivo de enfrentar os desafios culturais 
e socioeconômicos numa perspectiva plenamente hu-
mana, com ferramentas inovadoras, a CdO é uma as-
sociação que reúne empresários, organizações sem fins 
lucrativos, gestores e profissionais que buscam o desen-
volvimento, tendo como referencial a Doutrina Social 
da Igreja.

O encontro foi pautado por exemplos vivos de como 
uma pessoa transformada se torna protagonista e co-
meça a mudar o mundo ao seu redor. Esse protagonis-
mo não nasce de uma estratégia de ação: surge da ale-
gria de existir, motivada por um encontro excepcional, 
que desperta a consciência do próprio valor, lançando 
a pessoa com entusiasmo nas circunstâncias cotidianas.

Há, portanto, outra forma de compreender e atuar 
na política. É uma forma concreta de estar presente na 
sociedade, estabelecer relações, trabalhar e atuar politi-
camente, dando origem a obras que oferecem uma con-
tribuição social cujo alcance vai muito além da política 
institucional e do jogo partidário. Enfrentar as dificul-
dades do mundo do trabalho em qualquer setor (saú-
de, educação, tecnologia etc.), substituindo a lógica do 
poder pela lógica da construção de uma comunidade 
solidária, é uma forma consistente de atuação política, 
pois dá origem a uma cultura nova, um modo original 
de estar presente na sociedade. Esse processo tem iní-
cio na pessoa e alcança todos os âmbitos da vida, geran-
do um tecido de relações sociais, econômicas, culturais, 
que tendem a adquirir formas institucionais. 

Partindo das circunstâncias concretas da vida, as 
iniciativas sociais propõem soluções, oferecem ideias e 
modelos para a elaboração de políticas públicas. Desta 
forma, o trabalho torna-se uma contribuição para a po-
lítica institucional, como podemos constatar na apro-
vação de leis de regulamentação urbana no interior de 
São Paulo (caso do movimento de habitação da ATST), 
ou na definição de políticas públicas para a saúde, cuja 
metodologia de atendimento, partindo das necessida-
des reais das crianças inseridas em suas famílias, pas-
sou a ser adotada em parceria com órgãos públicos e 
privados em vários estados do Brasil, caso de projetos 
da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte (MG).

A novidade capaz de modificar a sociedade, por-
tanto, não nasce de projetos políticos bem elaborados, 
de estratégias exitosas de superação de conflitos ou da 
imposição do poder. A nova política nasce de pesso-
as que se tornam protagonistas, que redescobrem seu 
rosto humano, seu coração inquieto, que é sede de sen-
tido e realização, e vão ao encontro de outros corações 
igualmente sedentos, dialogando e construindo o bem 
comum com laços sólidos. Esta é a nova política, feita 
pelo testemunho de pessoas e lugares que já vivem uma 
vida transformada, pois só um homem livre pode cons-
truir a liberdade.

Marli Pirozelli N. Silva, historiadora com mestrado em Filosofia  
da Educação, é professora universitária de Doutrina Social da Igreja.

A verdadeira política 
nasce da pessoa

Crianças nascem pequenas, frágeis, débeis, in-
capazes de sobreviver sem o cuidado dos pais ou de 
algum adulto que se responsabilize por elas e seu 
bem-estar. Diante dessa real fragilidade, os pais, ra-
pidamente, ocupam o lugar de proteção de seus pe-
quenos e assumem os cuidados necessários para que 
sobrevivam e possam crescer. 

Há, no entanto, um limite tênue nesse movimento, 
que muitas vezes acaba passando despercebido. Para 
que eles verdadeiramente cresçam e se tornem pesso-
as autônomas, capazes de cuidar de si mesmos, os pais 
têm que discernir com muita sabedoria os limites da 
proteção, cuidando atentamente para não superpro-
tegerem os filhos.

Formar pessoas é uma missão complexa e exigen-
te. É preciso ter em mente os objetivos e trabalhar in-
cansavelmente para alcançá-los. Mais ainda, é funda-
mental ter em mente que serão alcançados em longo 
prazo e que, exatamente por isso, é preciso determi-
nação e persistência no caminho em busca deles.

Quanto mais os pais quiserem proteger os filhos, 
livrando-os de todos os pequenos riscos e sofrimen-
tos que se apresentam desde a mais tenra idade, me-
nos autônomos e seguros eles estarão para enfren-
tar os desafios cada vez mais complexos que a vida  
apresentará.

Exatamente por isso, é fundamental que a família 
favoreça a aquisição de autonomia por parte da crian-
ça, desde cedo.

Quanto mais estruturada for a rotina e quanto 
mais bem implementados forem os hábitos, maior 
será a possibilidade de a criança assumir atitudes mais 
autônomas, tanto no que diz respeito ao autocuidado 
quanto ao cuidado do entorno. 

Quando pequenos, até aproximadamente 3 anos, 
ainda não têm critérios para decisões, porém, já têm 
capacidade de, por hábito e estímulo, assumir peque-
nas tarefas como: jogar fora a própria fralda, colocar 
no cesto sua roupinha suja, juntar seus brinquedos, 
contribuir com alguns encargos mais simples na casa 

(colocar guardanapos ou talheres na mesa, tirar o pó 
de algo etc.). A partir dos 4 anos, essa listinha de ati-
vidades possíveis cresce rapidamente, uma vez que 
vão se tornando mais hábeis física e intelectualmen-
te. Também é necessário para que cresçam em auto-
nomia que sejam desafiados fisicamente, ou seja, que 
engatinhem, se arrastem, andem, corram, subam, des-
çam, mesmo que eventualmente caiam e cheguem a se 
machucar. Observar a capacidade dos filhos e permitir 
que enfrentem desafios compatíveis com ela é muitís-
simo importante para que se tornem pessoas seguras, 
confiantes, autônomas e audazes. Encontro, frequen-
temente, crianças com dificuldades de locomoção, 
equilíbrio e destreza porque, com medo de que se 
machuquem, os pais ou responsáveis evitam que elas 
realizem atividades físicas absolutamente necessárias 
para seu bom desenvolvimento. 

É importante considerarmos, também, que mui-
tas vezes os pais dificultam que as crianças assumam 
posturas mais autônomas não exatamente por super-
proteção, mas por falta de tempo ou por impaciência, 
afinal, esperar uma criança pequena trocar de roupa, 
colocar uma meia ou mesmo ajudar a colocar a mesa 
custa, especialmente neste mundo que valoriza a rapi-
dez em tudo o que se faz.

Quando os pais superprotegem os pequenos e 
evitam que corram riscos ou assumam pequenas res-
ponsabilidades, seja por medo que se machuquem, 
seja por falta de paciência no processo educativo, es-
tão, na verdade, formando pessoas dependentes, fra-
cas, que esperarão soluções mágicas e externas para 
seus possíveis problemas. 

Para uma boa formação, é necessário medida até 
mesmo na proteção que se oferece aos filhos – não 
permitir que corram riscos graves é correto, porém, 
é preciso exercitá-los diariamente a se tornarem ca-
pazes de enfrentar as mais diferentes situações por si 
mesmos –, caminho longo e exigente, mas que con-
duz a um resultado seguro: pessoas autônomas e ver-
dadeiramente livres. 

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é fonoaudióloga e educadora. 
Mantém o site www.simonefuzaro.com.br. Instagram: @sifuzaro

Superproteção: um
mal fantasiado de bem

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Entre os dias 29 e 31 de julho, os diáconos permanentes da Arquidiocese de São Paulo, junto com suas esposas, se 
reuniram em retiro espiritual no Centro Teresiano de Espiritualidade, em São Roque (SP). Baseando-se na exortação 
apostólica Christifideles laici, de São João Paulo II, o retiro foi conduzido pelo Padre Fabiano Alcides Pereira, Pároco da 
Paróquia São Paulo Apóstolo, na Região Episcopal Belém. O Sacerdote motivou os participantes a refletirem sobre 
o Batismo e a novidade cristã que promana do sacramento da fé.      (por Padre Fabiano Alcides Pereira e Fernando Arthur) 

Pela imposição das mãos de 
Dom Carlos Silva, OFMCap, 
Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Brasilândia, 
foi ordenado diácono no 
sábado, 30 de julho, na Paró-
quia São Francisco de Assis, 
na Região Sé, o Frei Gabriel 
Dellandrea, franciscano. A ín-
tegra da notícia pode ser lida 
em: https://cutt.ly/GZQ5vb5. 

(Com informações de  
franciscanos.org.br)

franciscanos.org.br

Padre Fabiano Alcides Pereira
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No Santuário São Judas Tadeu, no 
bairro do Jabaquara, aconteceu no do-
mingo, 31 de julho, a missa de abertura 
do mês vocacional na Região Episcopal 
Ipiranga, presidida por Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ, com transmis-
são pela TV Gazeta. Concelebraram o 
Padre José Carlos dos Anjos, Promotor 
Vocacional da Arquidiocese, Padre Israel 
Mendes Pereira, Assistente Eclesiástico 
da Pastoral Vocacional da Região Epis-
copal Ipiranga, Padre Cláudio Weber, 
SCJ, Coordenador do Setor Imigrantes, e 
o Padre Oscar Longen, SCJ.

Na homilia, Dom Ângelo observou 
que naquela missa se podia ver a diversi-
dade e riqueza de tantas vocações, dons, 
carismas e ministérios da Igreja. 

“O primeiro apelo nesse mês é rezar 
e promover as vocações! É preciso aju-
dar os jovens a descobrirem o projeto de 
Deus em suas vidas, na comunidade e no 
mundo, como fermento, sal e luz”, disse 
o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Ipiranga.

DomÂngelo também enalteceu a es-
colha do tema do mês vocacional de 2022 
– “Cristo vive, nós somos suas testemu-
nhas!”, e do lema, inspirado no que disse 
Maria Madalena aos apóstolos – “‘Eu vi 
o Senhor!’, quando se encontrou com 

IPIRANGA
Celebração com Dom Ângelo marca a abertura do mês vocacional

PRISCILA THOMÉ NUZZI
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Jesus ressuscitado. Que o anúncio d’Ele, 
vivo, no meio de nós, nos alimente e seja 
anunciado também por nós”, apontou o 

Bispo, destacando que é missão de todos 
os vocacionados anunciar que Cristo é o 
Salvador.

sus e os 400 anos de sua canonização.
A Eucaristia foi presidida pelo Car-

deal Odilo Pedro Scherer, tendo entre os 
concelebrantes os Padres Carlos Alberto 
Contieri, SJ, Coordenador do Cuidado 
do Patrimônio Histórico e Cultural da 
Companhia de Jesus no Brasil, e Jonas 
Carvalho de Moraes, SJ, Pároco da Paró-
quia São Luís Gonzaga. 

“Na Igreja de Cristo, a Companhia 
de Jesus está a serviço do Evangelho e da 
vida das pessoas a quem o Cristo Nosso 
Senhor nos envia por meio dos mais dife-
rentes ministérios, em comunhão com a 
Igreja, sacramento de Cristo”, disse o Pa-
dre Contieri, no começo da missa. 

Na homilia, o Arcebispo Metropoli-
tano refletiu sobre as tomadas de decisão 
de Santo Inácio de Loyola, que teve uma 

história de conversão marcada por um 
sinal interior, estudando a vida de san-
tos e santas. Ele recordou, ainda, quanto 
bem a conversão deste Santo trouxe para 
a Igreja e para a humanidade: “Sempre 
devemos lembrar, que não apenas na sua 
vida, como breve existência, este caso 
importa, mas em todo processo que ele 
desencadeou, todo processo de ação, 
de presença na Igreja, e também, desde 
logo, na sociedade, na educação, na es-
cola e na missão”.

Dom Odilo também agradeceu a 
presença, missão e obras da Companhia 
de Jesus na cidade: “São Paulo começou 
com os jesuítas, Padre Manoel da Nóbre-
ga, Padre Anchieta e muitos outros que 
aqui vieram para a missão do Planalto de 
Piratininga, em 1554”, recordou.

Dom Rogério Augusto das Neves visitou, em 26 de 
julho, os projetos da Rede Rua, uma associação que 
atende a população em situação de rua na cidade de São 
Paulo. O projeto liderado por leigos e religiosos conta 
com o apoio das Congregações do Verbo Divino, Servas 
do Espírito Santo, Irmãs da Santa Cruz, Sagrada Família 
de Bordeaux, Missionárias da Imaculada; irmãs, padres 
e leigos de Maryknoll, Orionitas e Salvatorianas.

A visita teve início às 8h, na sede administrativa, es-
túdio e local da produção do jornal O Trecheiro, que fica 
no bairro do Brás, onde também são acolhidos voluntá-
rios provenientes de outros países. Depois, acompanha-
do pelo Padre Arlindo Pereira Dias, Coordenador do 
projeto, e do Irmão Domingos Grodda, ambos Verbitas, 
seguiu para a Chapelaria Social, também no Brás, um 
espaço da Cúria Metropolitana cedido à Rede Rua há 28 
anos, onde funciona um centro de acolhida para banho, 
bagageiro, corte de cabelo, lavagem de roupa, serviços 
de assistência social, orientação jurídica e cursos profis-
sionalizantes. Dom Rogério foi acolhido por um grupo 
de frequentadores da casa e ouviu com atenção as ob-
servações e testemunhos de alguns.

Às 10h30, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Sé chegou à quadra dos Bancários, na Rua Taba-
tinguera, para acompanhar a distribuição de 1,1 mil 
marmitas no projeto “Alimentar Direitos”, iniciado 

SÉ
Dom Rogério Augusto das Neves visita os projetos da Rede Rua

CENTRO PASTORAL DA REGIÃO SÉ

em agosto de 2020 devido à pandemia de COVID-19. 
Além disso, no local, voluntários e religiosas realizam 
atividades de distribuição de roupas, corte de cabelo, 
assistência jurídica e momentos de espiritualidade aos 
fins de semana. 

Dom Rogério convidou a todos para um momento 
de oração, agradecendo o serviço da equipe e do volun-

tariado, e destacando: “É com o amor que eles fazem 
e o amor vem de Deus. É a Deus que a gente tem que 
agradecer também”. O Bispo almoçou junto com todos 
e participou de um bate-papo com a equipe. 

A reportagem completa pode ser lida no site  
www.regiaose.org.br.

(Com informações do Padre Arlindo Pereira Dias, SVD)

Cardeal Scherer preside missa no encerramento do Ano Inaciano

ANA PAULA NOGUEIRA CAMPOS LUDWIG
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No domingo, 31 de julho, na Paró-
quia São Luís Gonzaga, no Setor Santa 

Cecília, aconteceu a missa em hon-
ra a Santo Inácio de Loyola, marcan-
do o encerramento do Ano Inaciano, 
que celebrou os 500 anos da conver-
são do fundador da Companhia de Je-

Rinaldo Santos/Rede Rua

Larissa  maia Artoni

Comunicação do Santuário São Judas Tadeu
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[BELÉM] No domingo, 31 de julho, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paró-
quia Santa Bernadette, na Vila IVG, Setor Vila Alpina, durante a qual conferiu o sacramento 
da Confirmação a 59 jovens. Concelebrou o Padre Túlio Felipe de Paiva, Pároco. 

(por Fernando Arthur)

[BELÉM] Em 27 de julho, o clero atuante na Região Episcopal Belém se reuniu no Centro 
Pastoral São José. Na ocasião, houve a palestra do pedagogo Almir Vicentini, que tratou so-
bre a Síndrome de Burnout. Além disso, o Padre Marcelo Maróstica, Coordenador de Pasto-
ral, falou aos padres sobre as Comunidades Eclesiais Missionárias.           (por Fernando Arthur)

O Cardeal Odilo Pedro Scherer visi-
tou, na segunda-feira, dia 1º de agosto, 
unidades educacionais mantidas pelo 
Centro Social Nossa Senhora do Bom 
Parto (Bompar) para o atendimento a 
crianças na periferia do extremo da zona 
Leste da capital paulista. 

O Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo esteve nos Centros de Educação 
Infantil (CEIs) Mãe da Esperança e Zilda 
Arns (no Parque Bancários), sendo ho-
menageado pelas crianças. Ele elogiou o 
trabalho realizado, destacando o carinho 

BELÉM
Cardeal Scherer visita unidades educacionais mantidas pelo Bompar

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

e o amor com que as crianças são tratadas. 
Dom Odilo esteve, ainda, no Centro 

Educacional Comunitário Emília Men-
des, no Jardim Sinhá, onde também foi 

homenageado pelas crianças durante 
uma encenação teatral e visitou o Memo-
rial Dom Luciano Mendes de Almeida, 
localizado na unidade. O Arcebispo Me-

tropolitano também conheceu o Centro 
de Assistência Social São Clemente, pro-
jeto desenvolvido pelos missionários re-
dentoristas para atendimento a famílias 
do bairro, com oficinas de pintura, dan-
ça, música, computação etc.

Em todas as unidades, o Cardeal 
Scherer dialogou com as crianças e fun-
cionários e, ao final das visitas, deu-lhes 
a bênção. No mesmo dia, ele também se 
encontrou com agentes de pastoral da 
Paróquia Nossa Senhora da Esperança, e 
falou-lhes sobre a relação da Igreja com o 
desenvolvimento do bairro e a conquista 
de políticas públicas.

(Colaborou: Peterson Prates)

[IPIRANGA] Na quinta-feira, 28 de julho, na sede da Região Ipiranga, houve o Juramen-
to dos que assumiram funções na Câmara Eclesiástica da Região Episcopal Ipiranga: os 
auditores Padre Israel Mendes Pereira, Padre Jorge Bernardes, Padre José Lino Mota Freire 
e o Padre Uilson dos Santos; e a notária Philomena Pina Figueredo Bussad. A provisão é 
para um mandato de três anos. Os Padres Benedito Vicente de Abreu e William Day Tom-
bini, auditores da Câmara, também tiveram seus mandatos renovados por igual período. 

(por Karen Eufrosino.)

[IPIRANGA] Na sexta-feira, 29 de julho, a convite do Frei José Fernandes, OP, Dom Ân-
gelo Ademir Mezzari, RCJ, visitou a Escola Nacional Paulo Freire, juntamente com o Padre 
Uilson dos Santos, Vigário-geral Adjunto da Região Ipiranga, e Solange Cervera, represen-
tante das Pastorais Sociais da Região. Situado no prédio anexo à Capela Cristo Operário, no 
Setor Pastoral Cursino, o edifício histórico está hoje sob a gestão de jovens ligados à Ordem 
dos Pregadores. Além de disponibilizarem uma sala para a Pastoral da Moradia da Região 
Ipiranga, o espaço é voltado à educação para a cidadania, e conta com curso pré-vestibu-
lar, curso de teatro, projeto de segurança alimentar, entre outros.           (por Solange Cervera)

[SÉ] Na manhã do domingo, 31 de julho, após a missa na Paróquia Nossa Senhora Achi-
ropita, presidida pelo Padre Luiz Antonio Miotelli, PODP, Diretor Provincial, e concelebra-
da pelos Padres Antônio Sagrado Bogaz, PODP, Pároco, e Edson Teixeira de Lima, PODP, 
Colaborador na Paróquia, foi reinaugurado o “Memorial Achiropita-Orione”, no bairro do 
Bexiga. Entre os participantes estiveram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e mem-
bros das comunidades orionitas vindos da Granja Viana, Cotia, Rio Claro (SP) e Joinvile 
(SC). O Memorial fica na Rua Treze de maio, 432, Bela Vista.                      (por Eva Yu Bertani)

[SÉ] Em missa presidida por Dom Rogério Augusto das Neves, na tarde do domingo, 31 
de julho, na Paróquia São Gabriel Arcanjo, Setor Jardins, houve a apresentação do Padre 
Vittorio Moregola como Vigário Paroquial. Concelebrou o Pároco, Cônego Sérgio Conrado.

(por Centro Pastoral da Região Sé)

Bompar

Fernando Arthur

Pacom paroquial

Solange Cervera

Fernando Arthur

Frei José Maria Mohamed Jr.

Paulo Celso Takahachi
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[LAPA] Em 21 de julho, a Pastoral Fé e 
Política da Região Lapa promoveu na Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima, Setor 
Leopoldina, um encontro para discutir a 
importância de fortalecer e garantir a par-
ticipação social da região, a necessidade 
de novas lideranças e o papel da mídia 
local para cobrar transparência e infor-
mações de interesse público dos órgãos 
responsáveis. Participaram a advogada 
Marina Medalha, ex-presidente e conse-
lheira vitalícia da Associação dos Advo-
gados da Lapa (AAL); o Padre Messias de 
Moraes Ferreira, presidente da Associação 
Civil Gaudium Et Spes (AGES), instituição 
que atende cerca de mil crianças e ado-
lescentes em situação de vulnerabilidade 
social; Angelo Apro, da área de Marketing 
da AGES; e Tatiana Vieira, coordenadora da 
Pastoral Fé e Política da Região Lapa, e a 
jornalista Barbara Fantine, do jornal Gente 
do Bairro da Lapa.         (por Benigno Naveira)

[SANTANA] No sábado, 30 de julho, 
Dom Jorge Pierozan presidiu missa na 
Comunidade Nossa Senhora dos Pobres 
e São João Batista, da Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, Setor Tremembé. Foi a 
primeira visita de um bispo a essa comuni-
dade fundada em 2013. Na homilia, Dom 
Jorge falou da importância do perdão, do 
cuidado com as crianças e da família. Assis-
tiu a celebração o Diácono Geraldo Apare-
cido dos Santos.                         (por Lene Zuza) 

No sábado, 30 de julho, na Paróquia 
Nossa Senhora da Lapa, aconteceu o en-
contro de formação “Encantar a Política”, 
promovido pela Pastoral Fé e Política da 
Região Lapa, conduzido por Dom José 
Benedito Cardoso, com a participação 
das coordenadoras dessa Pastoral, Tatia-
na Vieira e Valquiria Cavalcanti.

Após a oração inicial, conduzida 
pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa, houve uma palestra 
do advogado Ronaldo Jarnyk, que tam-

bém é catequista e tratou sobre a Dou-
trina Social da Igreja, com um conteú-
do de introdução sobre o que significa, 
além de explicações sobre o conceito de 
amor ao próximo e busca do bem co-
mum. O palestrante também ressaltou 
o papel da Igreja Católica na política e 
na prática da caridade, enfatizando a 
participação dos leigos na política. Ex-
plicou, ainda, o que é o Estado e suas 
funções, e distinguiu o que é bem pú-
blico e o que é bem privado.

A atividade contou com a  animação 
musical de Victor Augusto Graciano Sei-
xas e Beatriz Zerbatti Jarnyk.

LAPA
Dom José Benedito participa de encontro de formação ‘Encantar a Política’

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Benigno Naveira

[SANTANA] No domingo, 31 de julho, Dom Jorge Pierozan presidiu missa na Comu-
nidade Humildes Servos da Rainha do Amor, no Setor Mandaqui. Concelebrou o Padre 
Célio Pedro Saldanha Dornelles, missionário da Consolata. Esteve presente também o 
Irmão Gabriel Maria de Jesus.                                   (por Silvano Jacobino e Lenivaldo Jacobino)

[SANTANA] Em 26 de julho, foi celebrado o dia de Sant’Ana e São Joaquim. Na Basílica 
Menor de Sant’Ana, a festa reuniu milhares de fiéis ao longo do dia, durante as seis missas 
e a procissão realizada pelas ruas do bairro. A última missa, às 19h30, foi presidida por Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana.         (por Mariana Carvalho)

[BRASILÂNDIA] No sábado, 30 de julho, em missa na Paróquia Santo Antônio, na Vila 
Brasilândia, presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, houve a investidura de aproxima-
damente 250 ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, da Palavra e da Esperança 
das paróquias do Setor Dom Paulo Evaristo. Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Brasilândia destacou que os ministros são enviados para distribuir o Pão Euca-
rístico e da Palavra, assim como devem consolar os irmãos. Além disso, juntamente com 
os padres, diáconos e bispos, eles são as pedras vivas que formam a Igreja do Senhor. Na 
mesma missa, o Bispo apresentou o Padre Fabrício de Moraes como novo Vigário Paro-
quial da Paróquia Santo Antônio.                                         (por Padre Álvaro Moreira Gonçalves)

[IPIRANGA] Na segunda-feira, dia 
1º, foi celebrado o padroeiro da Paróquia 
Santo Afonso Maria de Ligório, Setor Pasto-
ral Cursino, com missa presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Ipiranga. 

(por Andrea Carvalho)

[SÉ] Na noite de 26 de julho, na Paróquia 
São Joaquim, no Setor Aclimação, Dom 
Rogério Augusto das Neves presidiu mis-
sa por ocasião da festa do padroeiro. Con-
celebraram os Padres Geraldo Pedro dos 
Santos, Administrador Paroquial, e Antônio 
Genivaldo Cordeiro de Oliveira, OMI, Vigário 
Paroquial. Na homilia, Dom Rogério enfa-
tizou a importância da família na vida de 
cada pessoa e da transmissão da fé entre  
gerações.                 (por Mariza Figueiredo)

[SÉ] Na tarde do sábado, 30 de julho, Dom Rogério Augusto das Neves conferiu o sacra-
mento da Crisma a sete jovens na Paróquia Imaculada Conceição, Setor Cerqueira César, 
em missa concelebrada pelo Pároco, Frei Nilton César Groppo, OFMCap, e também pe-
los Frades Evandro Carlos Degan, OFMCap, colaborador na Paróquia; e Arcanjo de Sousa 
Soares, OFMCap, Ministro Provincial dos Capuchinhos de São Paulo.   (por Elândia Sousa)

[BRASILÂNDIA] Em 27 de julho, Dom 
Carlos Silva, OFMCap, acolheu na Cúria 
Regional, o Juramento para o Ofício dos 
Membros da Câmara Eclesiástica da Re-
gião Brasilândia. Este juramento permite 
aos Auditores e Notários da Câmara exer-
cerem o ofício em prol da Justiça Eclesiásti-
ca. Prestaram o Juramento o Padre Reinal-
do Torres, para o ofício de Auditor; Padre 
Álvaro Moreira Gonçalves, Padre José Car-
los da Silva Leite, CSCh, Padre Luiz Carlos 
Ferreira Tose Filho e a senhora Maria Celi-
na Lopes Moreira, todos estes para o ofício 
de Notários. Dom Carlos os animou a esta-
rem atentos ao bem que a Justiça Eclesiás-
tica pode desempenhar na vida da Igreja, 
especialmente em favor daqueles que 
buscam regularizar a vida sacramental. 
Ao final, foi dada a bênção para que todos 
os trabalhos da Câmara Eclesiástica sejam 
plenos de êxito.   (por Padre Reinaldo Torres)

[BRASILÂNDIA] Começou em 25 de julho, a sexta novena de São Miguel Arcan-
jo na Paróquia Nossa Senhora da Expectação, Setor Freguesia do Ó, com o tema “São 
Miguel, defensor dos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio”. A missa de abertura foi 
presidida pelo Padre Francisco Antônio Rangel de Barros, Pároco da Paróquia Santa Te-
resinha, Setor Pereira Barreto. Todos os dias da novena terão gestos concretos. Neste 
primeiro dia foi proposto aos fiéis que trouxessem sacos de arroz. Foram arrecadados 
112kg, que serão destinados às pessoas mais pobres. Ao longo das missas da novena, 
o Pároco, Padre Aldo Alves, atenderá confissões. A novena será todas as segundas-
-feiras, às 20h, com encerramento em 26 de setembro.                      (por Rael Pimenta)

Kátia Maderic

Mariana Carvalho

Frei Paulo César

Pascom paroquialAndrea Carvalho

Jakeline Gasparine
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“Ide por todo este mundo,  
ide pregai o Evangelho! 

Há muita gente que espera  
ouvir o que vos disse o Senhor. 

Ide, ensinai às nações, tudo  
que ouvistes de mim,

sempre convosco eu estarei,  
todos os dias sem fim.” 

Ao Coro da Catedral Metropolitana de 
São Paulo uniram-se para este cântico, na 
manhã do domingo, 31 de julho, as cente-
nas de vozes de familiares e amigos de se-
minaristas e candidatos ao diaconato per-
manente, aos quais o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer conferiu os ministérios de leitor e 
acólito, rito que marca uma das etapas do 
processo formativo dos futuros ministros 
ordenados da Arquidiocese de São Paulo.

Concelebraram a missa Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, Dom Cícero Alves de 
França e Dom Rogério Augusto das Neves, 
Bispos Auxiliares de São Paulo, bem como 
padres do clero da Arquidiocese, entre os 
quais os formadores do seminário arqui-
diocesano e da Escola Diaconal São José. 

A Eucaristia também marcou o início 
do mês vocacional na Arquidiocese de São 
Paulo, que será celebrado por toda a Igreja 
do Brasil em agosto, com o tema “Cristo 
vive! somos suas testemunhas”. 

“Este é um mês dedicado à reflexão so-
bre o fato de que somos um povo chamado, 
de vocacionados por Deus à fé, à vida cris-
tã, portanto, com muitos dons, com graças 
que Deus nos dá para testemunharmos e 
anunciarmos o Evangelho”, disse o Arce-
bispo Metropolitano no começo da missa. 

LEITORES E ACÓLITOS 
O ministério de leitor foi conferido a 

sete seminaristas do Seminário de Teo-
logia – Bruno Carvalho de Melo, Devis-
son Luan Oliveira Dias, Donato Sousa da 
Silva, Douglas da Silva Gonzaga, Gabriel 
de Oliveira da Silva, Victor de Meneses 
Pain da Silva e Victor Fernandes Batistti 
Petris – e a nove candidatos ao diacona-

Cardeal Scherer abre o mês vocacional 
conferindo os ministérios de leitor e acólito

Seminaristas e candidatos ao diaconato permanente recebem os ministérios de leitor e acólito

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

to permanente – Alessandro de Oliveira 
Pedro, Augusto Henrique Maciel, Glau-
co Gardeano, Nelson Marques, Paulo 
Roberto dos Santos Ferreira, Reginaldo 
Cesar Rodrigues, Ronaldo Contin Della 
Nina, Wagner Gomes Coelho e Walmir 
Cardoso dos Santos.

Os nove candidatos ao diaconato per-
manente também receberam o ministério 
de acólito, o qual foi ainda conferido pelo 
Arcebispo Metropolitano aos seminaristas 
José Cícero Teotonio da Silva e Douglas da 
Silva Gonzaga.

Os ritos para o leitorato ocorreram an-
tes da proclamação das leituras da missa, 
já os para o acolitato após a homilia. 

Instituídos para o serviço da mesa da 
Palavra, para que proclamem as leituras 
das celebrações (exceto o Evangelho); 
além de terem a missão de organizar a 
catequese e orientar o povo e sua partici-
pação na assembleia, os leitores receberam 
do Cardeal Scherer o livro das Sagradas 
Escrituras.

Já os acólitos, instituídos para o servi-
ço da mesa da Eucaristia e para auxiliar os 
diáconos e servir os sacerdotes, bem como 
para ajudar os ministros extraordinários da 
Sagrada Comunhão e substituí-los quando 
necessário, receberam do Arcebispo o pão 
e o vinho a serem consagrados na missa. 

ANUNCIAR A PALAVRA DE DEUS
Na homilia, o Cardeal Scherer ressal-

tou que a mais importante missão da Igre-
ja é a de anunciar a Palavra de Deus, a fim 
de que ela continue a cumprir aquilo que 
Jesus a encarregou: “Ide por todo o mundo 
e anunciai o Evangelho a toda a criatura” 
(Mc 16,15).

Desde o tempo dos apóstolos, a Igreja 
realiza este anúncio e zela para que sempre 
haja pessoas que o façam, especialmente 
os ministros ordenados. “A Igreja institui 
os ministros, os servidores da Palavra, 
para que dediquem o seu esforço, sua ca-
pacidade, seu tempo ao estudo e à acolhi-
da da Palavra de Deus, primeiro para si, e, 
depois, para poderem comunicá-la da me-
lhor forma ao mundo e não só àqueles que 
já estão na Igreja”, detalhou o Arcebispo 
Metropolitano. “Por isso é que os leitores 
recebem o livro das Sagradas Escrituras, 
para que as transmitam, a fim de que a Pa-
lavra cresça e frutifique na vida das pesso-
as”, complementou.

Dom Odilo recordou, ainda, que aque-
les que se deixam conduzir pela sabedoria 
divina, comunicada pela Palavra, alcan-
çam as promessas de Deus já neste mun-
do, pois permanecem no bom caminho 
da vida, preocupando-se não em acumu-
lar bens que aqui ficarão, mas agindo para 

alcançar o bem maior, a vida eterna. 
“Que a Palavra de Deus nos inspire, nos 

ajude, nos dê sempre a verdadeira sabedoria 
para sabermos o que fazer, como discernir 
as circunstâncias todas que vivemos, para 
que vivamos com serenidade, paz, retidão, 
sem perder o rumo, sem nos perdermos 
em ilusões”, afirmou o Arcebispo, enfati-
zando que o anúncio da Palavra de Deus é 
o primeiro serviço do sacerdote: “Anunciar 
a Palavra de Deus ao mundo, ao povo, à 
Igreja, a nós mesmos, para que nós tenha-
mos a verdadeira sabedoria que vem da fé”.

UM MÊS PARA ANIMAR VOCAÇÕES
Um dos concelebrantes da missa, o 

Padre José Carlos dos Anjos, Promotor 
Vocacional da Arquidiocese de São Paulo, 
disse ao O SÃO PAULO que no mês de-
dicado às vocações sempre há um maior 
envolvimento do clero para a promoção 
vocacional nas paróquias.

“Em cada região episcopal, há padres 
responsáveis pela Pastoral Vocacional, e 
os demais sacerdotes podem contatá-los 
para buscar apoio nessa missão. Este é um 
mês para animar as vocações, chamar os 
jovens, não só para o ministério ordena-
do, mas, também, para a vida como leigo 
consagrado, para a vida em família, enfim, 
a cada semana vamos meditar uma voca-
ção, um chamado de Deus”, afirmou Padre 
José Carlos.

Algumas atividades foram especial-
mente preparadas na Arquidiocese para 
o mês vocacional: a primeira delas, uma 
live com o Cardeal Scherer, que ocorreu 
na noite da terça-feira, 2, pelas platafor-
mas digitais da Arquidiocese de São Paulo  
(@arquisp), em que ele falou sobre o sen-
tido e o compromisso do mês vocacional. 
No dia 13, às 15h, na Catedral da Sé, have-
rá a tradicional missa com os coroinhas e 
acólitos; e em 28 de agosto, no Santuário 
São Judas Tadeu, será realizado um dia 
para reflexões acerca das diferentes vo-
cações na Igreja. De acordo com o Padre 
José Carlos, também nas regiões episco-
pais e setores pastorais estão programadas 
diferentes atividades referentes ao mês  
vocacional.

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A Igreja dedica o mês de 
agosto às vocações e, entre 
tantas possibilidades de con-
cretizá-las segundo o desejo de 
Deus para cada pessoa, O SÃO 
PAULO, nesta edição, volta a 
sua atenção para a grandeza da 
vocação sacerdotal, uma vez 
que o Dia do Padre é celebrado 
na quinta-feira, 4. 

A data é comemorada des-
de 1929, na memória litúrgica 
de São João Maria Vianney, o 
Cura d’Ars, ocasião em que o 
Papa Pio XI o proclamou pa-
trono dos sacerdotes em vir-
tude de sua humildade, sim-
plicidade e caridade exercidas 
no cotidiano ordinário de seu 
ministério. 

Assim como ele, muitos são 
os sacerdotes que, dados seu 
exemplo e caminhada de fé, 
foram elevados à honra dos al-
tares e, até hoje, suas vidas ser-
vem de testemunho e estímulo 
não somente aos fiéis como, 
sobretudo, aos padres de todo 
o mundo. 

Leia a seguir a biografia de 
alguns deles, cuja atuação mi-
nisterial e confiança em Deus 
são modelo e inspiração a todos 
os presbíteros do tempo pre-
sente, que se baseiam em suas 
trajetórias e ensinamentos a fim 
de tornar o próprio ministério 
mais fiel, alegre e fecundo. 

SÃO JOÃO MARIA  
VIANNEY (CURA D’ARS)

De origem simples e humil-
de, João Maria Vianney nasceu 
no seio de uma família cam-

Santos sacerdotes: exemplos de vida 
aos presbíteros do tempo presente
NA ABERTURA DO 
MÊS VOCACIONAL, 
O SÃO PAULO 
DESTACA A 
VOCAÇÃO 
SACERDOTAL 
E MOSTRA A 
TRAJETÓRIA 
DE ALGUNS 
PADRES QUE 
SE TORNARAM 
SANTOS E 
CUJO LEGADO 
É INSPIRADOR 
À ATUAÇÃO 
MINISTERIAL DE 
PRESBÍTEROS DO 
MUNDO INTEIRO

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

ponesa muito religiosa, em 1786, na 
cidade de Dardily, na França. Relatos 
dizem que sua primeira comunhão foi 
feita dentro de um celeiro.

Seu trabalho no campo começou 
ainda na infância e se estendeu por 
boa parte de sua juventude e, por isso, 
somente foi à escola quando abriram 
uma em sua aldeia. Vianney já tinha 
17 anos e só então foi alfabetizado e 
aprendeu a ler e falar francês. Pouco 
depois, chegou a ser convocado para 
as tropas de Napoleão, contudo deser-
tou do exército por não se “encaixar” 
naquela realidade. 

Desde pequeno, Vianney já sabia 
que queria seguir o sacerdócio. En-
trou no Seminário Maior de Lyon, po-
rém, por sua formação escolar tardia, 
não tinha conhecimento suficiente de 
latim e enfrentou muitas dificuldades 
para entender os estudos filosóficos e 
teológicos. Seguiu, então, para um se-
minário privado, em Ecculy, e ali con-
seguiu concluir os estudos. Embora 
tenha recebido a ordenação sacerdo-
tal em 13 de agosto de 1815, não lhe 
foi dada a autorização para atender 
Confissões, pois o julgavam incapaz 
de guiar as consciências. 

Com a ajuda do Abade Balley, a 
quem se atribui o mérito de haver 
percebido naquele incapaz “ilumina-
do” os ocultos carismas da santida-
de, Vianney permaneceu um ano em 
Ecculy, antes de ser designado como 
vigário-capelão em Ars, uma aldeia 
“pagã” com 230 habitantes, conhecida 
pela fama de seus cidadãos, frequen-
tadores de cabarés, cheios de vícios e 
bebedeiras. 

Ali, Vianney iniciou uma jornada 
árdua de oração, catequese e Confis-
sões não só para o povo de Ars, como 
também dos arredores. Alguns relatos 
contam que o Padre chegava a ficar 
16 horas dentro do confessionário e 
passava longos dias se alimentando 
apenas de batatas e ovos cozidos. Essa 
era mesmo a sua grande missão: levar 
o perdão e a misericórdia divina para 
os fiéis.

Dez anos depois, Ars estava com-
pletamente transformada: tavernas 
desertas e a igreja povoada. A seve-
ridade do Vigário local jamais estava 
separada de incomensurável bondade 
e generosidade. Possuía somente a 
desbotada batina que trazia no corpo, 
porém era capaz de se privar de sapa-
tos e meias na estrada se encontrasse 
um pobre infeliz, com quem trocava 
até as calças se as do mendigo estives-
sem piores que as suas.

Não demorou muito para que 
a pequena Ars ficasse conhecida 
como “o grande hospital de almas”. 
Um fato curioso é que o próprio 
João Maria Vianney vigiava e jejua-
va para ajudar os fiéis a alcançarem 
a redenção dos pecados. “Vou di-
zer-lhe qual é a minha receita: dou SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE

SÃO JOÃO BOSCO (DOM BOSCO)

SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

SÃO CHARLES DE FOUCAULD

Imagens: Reprodução
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aos pecadores uma pequena penitência e o resto 
faço eu no lugar deles”, dizia.

Morreu aos 73 anos, em 4 de agosto de 1859, e 
até hoje é exemplo de santidade e dedicação para o 
povo e, especialmente, para os sacerdotes.

SÃO CHARLES DE FOUCAULD
Antes de enveredar pelo caminho vocacional, o 

jovem Charles, nascido em Estrasburgo, na França, 
em 1858, iniciou uma carreira militar, seguindo os 
passos de seu avô, que o criou desde que ficou órfão 
de seus pais aos 6 anos. 

Durante a adolescência, sua fé havia sido deixa-
da de lado, porém, durante uma perigosa explora-
ção em Marrocos, entre 1883 e 1884, quando tinha 
em torno de 25 anos, viu-se diante de uma pergunta: 
“Deus existe?”. O questionamento que habitava seu 
coração se transformou em um pedido: “Meu Deus, 
se você existe, deixe-me conhecê-lo!”, caracterizan-
do a oração incessante que marcaria toda a sua vida. 

De volta à França, Foucauld partiu em busca de 
respostas para o seu anseio interior e pediu a um sa-
cerdote que o acompanhasse e instruísse. 

Embora demorasse muito para descobrir o que 
Deus esperava dele, tempos depois, em uma pere-
grinação à Terra Santa, ao visitar os lugares relacio-
nados à vida de Cristo, encontrou sua vocação: con-
sagrar-se inteiramente a Deus, imitando Jesus numa 
vida escondida e silenciosa. Ordenado sacerdote em 
1901, aos 43 anos de idade, Charles de Foucauld foi 
para o deserto do Saara, na Argélia, primeiro para 
Beni Abbès, a fim de ser pobre entre os mais pobres; 
depois, dirigiu-se mais ao sul, para Tamanrasset, 
com os tuaregues do Hoggar.  

Como sacerdote, viveu uma vida de oração, me-
ditando continuamente as Sagradas Escrituras, no 
desejo incessante de ser para cada pessoa “o irmão 
universal”. Considerado testemunha da fraternida-
de e exemplo de missionariedade, morreu na noite 
de 1º de dezembro de 1916, aos 58 anos, assassina-
do por um bando de saqueadores que estavam de 
passagem. Foi beatificado pelo Papa Emérito Bento 
XVI, em 2005, e canonizado pelo Papa Francisco no 
dia 15 de maio passado. Sua memória é celebrada 
em 1º de dezembro. 

SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 
Para a Igreja Católica, ele é um mártir da fé, tanto 

que São João Paulo II se referia a ele como “santo 
do nosso século difícil”. Para os judeus, um herói da 
2ª Guerra, reconhecido pelo Estado de Israel como 
“justo entre as nações”.

Nascido na Polônia no fim do século XIX, in-
gressou na vida religiosa com apenas 13 anos, em 
1907. Cinco anos depois, mudou-se para Roma e, 
em 1914, assumiu o nome religioso de Maximilia-
no Maria Kolbe, sendo ordenado padre em 1918. 
Durante seu período na Itália, fundou o movimento 
Milícia da Imaculada. 

Já nessa época, embora jovem, sua saúde dava 
sinais de fragilidade: além de ter sido diagnosticado 
com tuberculose, era comum sofrer com as frequen-
tes pneumonias. 

Regressou a seu país natal em 1919 e se fixou 
em Cracóvia, como professor num seminário fran-
ciscano. Além de uma comunidade religiosa e de 
um convento, fundou uma revista e uma estação de 
rádio e, quando da ocupação nazista em seu país, 
em 1939, já era tido como um importante formador 
de opinião, o que chamou a atenção dos alemães, 
sobretudo pelas críticas que fazia aos invasores em 
suas publicações. 

Depois de muitos interrogatórios, Kolbe acabou 
preso pela Gestapo — a polícia secreta dos nazistas 
— em fevereiro de 1941 e, em maio, foi levado até o 
campo de concentração de Auschwitz. Todas essas 
circunstâncias eram encaradas por ele como uma 
missão de fé e ele dizia que era preciso ter compai-
xão e rezar pelos nazistas. 

Seus quadros de pneumonia se agravavam de-

vido aos banhos frios e à pouca disponibilidade 
de vestes para se aquecer, além da mísera oferta 
de comida. O Sacerdote cantava, rezava e nunca 
deixava de atender, mesmo sob as piores condi-
ções, a quem o procurava para uma confissão ou 
aconselhamento.

Em julho daquele ano de 1941, houve uma fuga 
e três prisioneiros conseguiram escapar. O oficial 
nazista responsável pelo campo determinou que, 
como represália, dez pessoas escolhidas aleatoria-
mente entre os encarcerados fossem condenadas à 
morte. Estas seriam levadas a uma cela subterrânea, 
onde ficariam sem luz, sem água e sem comida até 
morrer. Durante aquele dia, os nazistas obrigaram 
que todos os prisioneiros ficassem em pé, em fila, 
sob o sol, até que as vítimas fossem selecionadas.

Então começaram a separar os que iriam para a 
morte. Um dos selecionados, o judeu Franciszcek 
Gajowniczek, começou a gritar, aos prantos: “Mi-
nha pobre mulher! Meus filhos! Jamais tornarei a 
vê-los!”. Foi quando Kolbe se ofereceu para morrer 
no lugar do homem.

Na derradeira prisão, Padre Kolbe e os outros 
dez prisioneiros ficariam até a morte. O religioso era 
visto cantando e buscando confortar os demais até 
o último minuto. Rezava e celebrava missas. Havia 
a expectativa de que ele não sobrevivesse por muito 
tempo, já que tinha a saúde frágil, certa idade e já 
estava havia dois meses enfrentando a precariedade 
do campo de concentração. 

Foram duas semanas de desidratação e fome. 
Restaram vivos apenas Kolbe e outros três compa-
nheiros. Então, em 14 de agosto de 1941, quando 
tinha 47 anos de idade, os nazistas deram a ele [e aos 
demais] uma injeção letal. Em seguida, incineraram 
o seu corpo.

Com o passar do tempo, a importância de Kolbe 
acabou sendo reconhecida por judeus e católicos. 
Em 1971, São Paulo VI o beatificou, e São João Pau-
lo II o canonizou, em 1982, inserindo-o no rol dos 
santos da Igreja Católica.

SÃO JOÃO BOSCO (DOM BOSCO)
A cidade italiana de Turim foi o berço de João 

Bosco, que ali nasceu em agosto de 1815. Tornou-se 
órfão de pai com menos de 2 anos de idade e sua 
mãe, Margarida, o criou sozinha, juntamente com 
seus dois irmãos, Antônio e José.  

João sentia, desde a infância, o desejo de se tor-
nar sacerdote. Aos 9 anos, teve um sonho que lhe 
ficaria gravado na mente por toda a vida, e lhe reve-
laria a sua missão: “Torna-te humilde, forte e robus-
to”, disse-lhe uma senhora tão brilhante como o sol, 
“aquilo que vês acontecer a estes lobos que se trans-
formam em cordeiros, tu o farás aos meus filhos. Se-
rei a tua mestra. A seu tempo, tudo compreenderás”. 
Esta era a antecipação de uma extraordinária voca-
ção educativa e pastoral.

Em 1835, João Bosco entrou para o seminário e, 
em junho de 1841, aos 26 anos de idade, foi orde-
nado sacerdote, escolhendo como programa de vida 
“Dai-me almas e levai o resto”. 

Dom Bosco foi ao encontro da realidade da-
queles jovens que não tinham onde viver e neces-
sitavam tanto de acolhimento quanto de uma nova 
evangelização. Criou os oratórios e, por meio deles, 
as catequeses e orientações profissionais que seriam 
a grande alavanca para resgatar a dignidade da ju-
ventude abandonada.  

Em 1859, tendo o auxílio do Papa Pio IX, fundou 
a Congregação dos Salesianos, sob a proteção de São 
Francisco de Sales, que foi o Santo da mansidão. 

Em 31 de janeiro de 1888, depois de uma vida 
dedicada a Deus e à salvação das almas, partiu, aos 
72 anos e, por isso, esse dia ficou dedicado à sua 
memória litúrgica. Foi beatificado e canonizado por 
Pio XI em 2 de junho de 1929 e em 1º de abril de 
1934, respectivamente. Por ocasião do centenário de 
sua morte, São João Paulo II o declarou “pai e mestre 
da juventude”.

Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome 
de batismo Francesco Forgione. Nasceu na 
Itália, em 25 de maio de 1887. 
Aos 15 anos, em 1902, entrou no novicia-
do da Ordem dos Capuchinhos e adotou o 
nome de “Frei Pio”. Foi ordenado sacerdote 
em 10 de agosto de 1910.
Tinha grande compaixão pelo sofrimento 
das pessoas e, por isso, logo percebeu 
que sua missão sacerdotal era a de aco-
lher em si o sofrimento do povo, como uma 
espécie de “catalizador”. A confirmação 
disso foram os estigmas de Cristo que Pa-
dre Pio recebeu em seu próprio corpo e 
que duraram mais de 50 anos. 
Entregou-se inteiramente ao ministério de 
confessor e passava até 14 horas por dia 
no confessionário. Em muitos casos, quan-
do o fiel não tinha coragem de confessar 
um pecado grave, Padre Pio o revelava por 
inspiração divina. Isso ajudava muito os  
fiéis a se libertarem de seus males.
Faleceu em 23 de setembro de 1968, aos 
81 anos, com fama de santidade. Foi bea-
tificado e canonizado por São João Paulo II 
e aquela data passou a ser a sua memória 
litúrgica.

Padre Tiago Alberione, fundador da Família 
Paulina, nasceu na Itália, em 1884. Com 16 
anos, Tiago ingressa no seminário, e no dia 
29 de junho de 1907 foi ordenado sacerdote. 
No seminário, desempenha o papel de di-
retor espiritual e de professor de diversas 
disciplinas. Conclui que o Senhor o convo-
ca para uma nova missão: pregar o Evan-
gelho a todos os povos, usando os moder-
nos meios de comunicação. Percebendo a 
importância das mídias na missão evangé-
lica, publicou em 1912 a revista “Vida Pas-
toral”, destinada aos sacerdotes. Depois 
lançou, em 1921, o jornal “O Domingo”, 
um periódico para uso das paróquias. Em 
1931 nasceu a revista semanal “Família 
Cristã” e, ao longo dos anos, várias outras 
publicações seriam criadas. 
Entre 1962 e 1965, Tiago Alberione acom-
panhou os trabalhos e participou do Con-
cílio Vaticano II. Em 28 de junho de 1969, 
o Padre Alberione foi recebido por São 
Paulo VI, que lhe manifestou uma grande  
admiração.
Padre Tiago Alberione faleceu aos 87 anos, 
no dia 26 de novembro de 1971, em Roma.

Fapcom

Comunidade Católica São Padre Pio
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Na sexta-feira, 29 de julho, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) se reuniu no 
Centro Pastoral São José, no Belém, para a sua assembleia extraordinária, com o intuito 
principal de homologar a mudança da sede do organismo, agora localizada na Parada 
Inglesa. A reunião foi conduzida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano e Presidente da CASP, e pelo Padre Marcelo Maróstica Quadro, Diretor. Também 
participaram Dom Carlos Silva, Dom Carlos Lema Garcia, Dom Rogério Augusto das 
Neves, Dom José Benedito Cardoso e Dom Jorge Pierozan, além dos representantes 
dos núcleos regionais e funcionários da sede da Caritas. Outro assunto discutido, foi a 
Casa de Acolhida Todos Irmãos, projeto realizado pela CASP em parceria com a Caritas 
Diocesana de Guarulhos, para acolher refugiados afegãos.              (por Fernando Arthur)

Por meio de seis encontros on-line, 
aconteceu entre os dias 24 e 30 de julho a 
Semana Catequética da Arquidiocese de 
São Paulo, com destaque para a animação 
bíblica, pedagógica, mistagógica, pastoral 
e vocacional da Catequese e para o papel 
do catequista.

O tema escolhido neste ano foi “Cate-
quistas, alegres mensageiros de uma gran-
de proposta”. O evento também buscou 
preparar os catequistas para a vivência do 
III Congresso Internacional de Catequese, 
que acontecerá em Roma, entre 8 e 10 de 
setembro. 

“A cada noite desta semana, apresen-
tamos uma dimensão da pessoa do cate-
quista determinado a crescer na fé e na in-
teração com sua comunidade: o catequista 
educador da fé; o catequista pedagogo; o 
catequista mistagogo; o catequista discípu-
lo-missionário e o catequista vocacionado 
para a transmissão da fé. Todas as ativida-
des propostas pela comissão de Animação 
Bíblico-Catequética são oportunidades 
para o comprometimento dos catequis-
tas e para uma caminhada em conjunto, 
considerando as características próprias 
de cada região episcopal e suas realidades 
tão complexas e desafiadoras”, explicou, 
ao O SÃO PAULO, o Padre Paulo Gil, 
Assistente Eclesiástico da Animação Bíbli-
co-Catequética da Arquidiocese, que pa-
lestrou em um dos dias do evento, no qual 
também falaram outros padres e Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese e Referencial da Animação 
Bíblico-Catequética. 

DIMENSÕES DA CATEQUESE
O encontro de encerramento da Sema-

na Catequética foi conduzido pelo Carde-
al Odilo Pedro Scherer. Ele falou sobre “a 
perspectiva sinodal para uma Catequese 
evangelizadora”. 

O Arcebispo de São Paulo recordou 
que a Catequese tem uma dimensão bí-
blica – por proporcionar a transmissão da 
herança da fé que provém da Palavra de 
Deus – e uma litúrgica – pois a fé não é 
apenas explicada, mas, também, celebra-
da, por meio da oração, da participação 
na missa e pelos sacramentos. Além disso, 
deve ser proporcionado ao catequizando 
conhecer a dimensão missionária e pasto-
ral da vivência da fé. 

PERSPECTIVA SINODAL
Dom Odilo também recordou que a 

essência da vida da Igreja é ser sinodal, em 
comunhão, participação e missão.

Sobre a comunhão, ou seja, a vivên-
cia harmônica das pessoas na Igreja e sua 
união a Jesus Cristo e atenção ao que diz 
o Espírito Santo, Dom Odilo orientou que 
isso deve ser apresentado ao catequizando 
não por meio de discursos, mas por ações 
que evitem divisões entre os cristãos. “É 
preciso fazer perceber, desde cedo, que 
somos todos irmãos e formamos um só 
corpo na Igreja.”

Como membros da mesma família de 
Deus, todos são chamados à participação 
na Igreja, sendo a mais elementar e ne-
cessária a ida à missa, momento em que 
a comunidade, unida na fé, reza e celebra. 
“A Catequese precisa ajudar a incutir nas 
crianças e adolescentes este sentimento de 
pertença à Igreja”, comentou.

Também a dimensão missionária deve 
ser apresentada aos catequizandos, mos-
trando-lhes que a Igreja é sempre enviada 
em missão, seja para outras localidades, 
seja nas realidades da paróquia ou das 

famílias. “A própria Catequese é ação mis-
sionária. A dimensão missionária nasce 
de uma fé que vai se aprofundando e des-
cobrindo suas implicações, pois a fé não 
é para alimentar a própria vida, mas para 
se tornar operativa, dinâmica”, apontou. 

PREOCUPAÇÕES
O Arcebispo de São Paulo também 

destacou que a nova constituição Praedi-
cate Evangelium, que renovou as estruturas 
da Cúria Romana, coloca como primeiro 
organismo o Dicastério para a Evangeliza-
ção. “A Catequese está situada no serviço 
da evangelização permanente, o que deixa 
ainda mais claro o quanto ela é importante 
para a Igreja. A Catequese, portanto, está 
no primeiro plano das preocupações da 
Igreja”, enfatizou.

Também na Arquidiocese de São Pau-
lo, o panorama da Catequese é preocu-
pante, conforme revelado pela pesquisa de 
campo do sínodo arquidiocesano, feita em 
2019, e pela realidade atual das paróquias. 
“Eu fico pasmo quando vejo uma paró-
quia em uma área com 20 mil habitantes 
tendo de 30 a 35 crianças na Catequese. E 
me questiono: se cerca de 60% das pesso-
as são católicas, logo 12 mil pessoas nesse 
local devem ser católicas, e como somente 
35 crianças estão na Catequese? E as ou-
tras? Falta organizar mais a Catequese, 
ir ao encontro das pessoas, preparar os 
catequistas”, apontou, comentando que o 
sínodo arquidiocesano deverá trazer al-
guma diretriz relativa à Catequese na Ar-
quidiocese, não somente à iniciação cristã 
de crianças e adolescentes, mas para um 
processo catequético permanente. 

À reportagem, Padre Paulo Gil lem-
brou que o maior desafio atual para a 
Catequese é a rotatividade de catequis-
tas: “Sem a perseverança dos catequistas, 

a ação catequética fica fragilizada. Sem a 
valorização da presença e dos serviços 
dos catequistas em nossas comunidades, 
o processo de iniciação à vida cristã fica 
falho e prejudica a permanente renovação 
da Catequese. Para a Arquidiocese, o nú-
mero de catequistas é insuficiente, nunca 
será suficiente! Temos um grande campo 
de missão nesta cidade imensa”. 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
Por fim, Dom Odilo fez alguns apon-

tamentos sobre o serviço da Cateque-
se na Igreja, os quais constam em uma 
carta que ele escreveu aos catequistas da  
Arquidiocese:
  A finalidade da Catequese na Igreja é 
proporcionar o encontro vivo com Jesus 
e com Deus;
  O catequista é o mediador deste  
encontro;

  A catequese deve levar à expressão da 
fé, por meio da oração, do testemunho 
da caridade e da participação na vida da 
Igreja;
  O método da Catequese inclui o teste-
munho convicto da fé do catequista;
  O catequista é aquele que ajuda o cate-
quizando a se sentir parte da Igreja;
  A Catequese não deve se contentar em 
mostrar o sentido das coisas deste mun-
do, mas, sim, apresentar o sentido sobre-
natural da vida e falar das coisas maiores 
que só Deus é capaz de fazer. Deve, por-
tanto, ajudar o catequizando a mergu-
lhar no mistério da fé.
  A Catequese precisa ser contagiante, 
despertando nos catequizandos um forte 
desejo de conhecer Jesus e as coisas de 
Deus e da Igreja. 
  A Catequese não deve ser pessimista, 
mas falar das coisas bonitas da fé e da 
vida da Igreja.

Em encontro, Dom Odilo destaca a perspectiva 
sinodal da Catequese evangelizadora

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Na manhã da segunda-feira, dia 1º, em assem-
bleia geral ordinária, a Venerável Irmandade 
de São Pedro dos Clérigos elegeu sua nova di-
retoria para o triênio 2022 – 2025.
Foi eleito Provedor o Padre Jorge Bernardes. O 
Vice-provedor é o Padre Reinaldo Torres; o Te-
soureiro, o Cônego José Bizon; e o Secretário, o 
Padre Eduardo Binna. O Conselho Fiscal foi for-
mado pelos irmãos de cada região episcopal.
A Venerável Irmandade de São Pedro dos Cléri-
gos da Arquidiocese de São Paulo completou, 
no dia 31 de julho, 260 anos de existência. Sem 
fins lucrativos, desde sua criação, tem por fina-
lidade o culto divino, a devoção ao seu padro-
eiro, São Pedro, e a assistência espiritual, mate-
rial e cultural aos seus associados. Atualmente, 
a Irmandade congrega 278 padres, residentes 
na capital paulista e em outras cidades.
A reportagem completa pode ser lida em:  
https://cutt.ly/3ZRmNPY

Fernando Arthur Reprodução
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Seja para receber uma refeição, seja 
para encontrar um ombro amigo ou para 
vivenciar momentos de espiritualidade e 
fé, há 25 anos quem chega ao portão da 
Rua Djalma Dutra, 3, no bairro da Luz, 
encontra acolhida na Casa de Oração do 
Povo da Rua.

O espaço foi construído em 1997 com 
os recursos financeiros de um prêmio que 
Dom Paulo Evaristo Arns, então Arce-
bispo de São Paulo, recebeu da Fundação 
Niwano, no Japão, em reconhecimento 
por sua intensa colaboração inter-religiosa 
para promover o desenvolvimento, con-
servar o meio ambiente e criar um mundo 
de paz e justiça.

No domingo, 31 de julho, o Padre Julio 
Lancellotti, Vigário Episcopal para a Pas-
toral do Povo da Rua, presidiu missa em 
ação de graças pelo jubileu de prata, conce-
lebrada pelos Padres Arlindo Pereira Dias, 
Verbita, e Paulo Leandro da Silva (Padre 
Paulão), Assessor da Pastoral do Povo da 
Rua da Diocese de Guarulhos (SP) e ide-
alizador do trailer “Banho de Esperança”. 

Participaram da celebração voluntários 
da Pastoral do Povo de Rua e aproxima-
damente cem pessoas em situação de rua. 
Após a missa, foi servido um almoço neste 
espaço, que é mantido pela Arquidioce-
se de São Paulo, por meio do Vicariato 
Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua.

A CASA DE QUEM NÃO TEM CASA
Quem chega à Casa de Oração é recep-

cionado no salão “Nenuca” – uma home-
nagem à religiosa oblata beneditina uru-
guaia, pioneira no trabalho com as pessoas 
em situação de rua no Brasil.

O espaço conta com dois andares e 
uma área construída de 950 metros qua-
drados. No pavimento térreo, há uma 
cozinha, uma padaria e uma sala com 
doações de roupas, cobertores e sacos de 
dormir, obtidos por doações. 

No andar superior fica a capela com um 
painel doado pelo artista plástico Cláudio 
Pastro (1948-2016). Já o altar, os bancos e 
demais itens do espaço foram produzidos 
pelos próprios moradores em situação de 
rua, com madeiras encontradas na rua.

No local são celebradas missas e acon-
tecem vivências e encontros bíblicos e 
orantes. Em noites de frio intenso, tam-
bém há a possibilidade de acolher para o 
pernoite aproximadamente cem pessoas. 

“Este espaço é uma casa de acolhida 
para quem não tem casa. É uma casa de 
partilha do pão, da sopa que sacia a fome 
física e que alimenta o espírito com a par-

tilha da Palavra de Deus”, disse Padre Julio.
“Diariamente, vamos ao encontro de 

quem está à margem, para, como Jesus, 
dar-lhes de comer, de beber e resgatar-lhes 
um pouco da dignidade”, disse o Sacerdo-
te, destacando a necessidade de políticas 
públicas eficazes. 

LUGAR DE ENCONTRO E PARTILHA
Regina Maria Manoel, religiosa da 

Fraternidade Oblatas de São Bento, co-
ordenadora nacional da Pastoral do Povo 
de Rua, e uma das pioneiras na Casa de 
Oração, recordou que, antes da sede atual 
inaugurada em 1997, houve espaços para 
atendimento na Rua Florêncio de Abreu 
e na Rua Riachuelo, na região central da 
capital. “São muitas histórias, muitos tra-
balhos realizados nos viadutos, nas ruas 
e becos da capital, muitas vidas transfor-
madas por meio da atuação de sacerdotes, 
religiosas e leigos voluntários que dedicam 
suas vidas para resgatar a dignidade de 
pessoas que estão à margem da sociedade”, 
reforçou a religiosa.

“Foram, e ainda são, tempos de gran-
des dificuldades, mas de frutos abundan-
tes na celebração da fé e resgate da digni-
dade humana. Com a premiação recebida 
por Dom Paulo, o sonho do espaço per-
manente para o povo da rua se tornou re-
alidade”, disse.

AÇÕES CONCRETAS
Diariamente, na Casa de Oração é ser-

vido o café da manhã e são feitas aproxi-
madamente mil marmitas, que são distri-
buídas em ruas e praças da cidade. Todos 
os dias, são produzidas aproximadamente 
1,4 mil unidades de pães, distribuídos à 
população de rua. No local, há também a 
entrega de roupas, cobertores e itens de hi-
giene pessoal obtidos por meio de doações. 

Outras atividades que acontecem re-
gularmente são os momentos de espiritu-
alidade, ensaio de canto, às quintas-feiras, 
o estudo bíblico, promovido pelo Centro 
de Estudos Bíblicos (Cebi), e diariamente 
a oração da manhã. 

“É significativo oferecer o pão material 

que sacia a fome física e o pão da Palavra 
de Deus. Aprofundar o Evangelho e me-
ditar sobre as experiências da vida é im-
portante para enfrentar as dificuldades da 
vida cotidiana”, ressaltou Ana Maria Ale-
xandre, coordenadora da Casa de Oração 
do Povo da Rua.

“O aprofundamento bíblico segue os 
conteúdos de cada tempo litúrgico, aliado 
à experiência pessoal. Não podemos dei-
xar a oração, a espiritualidade e a nossa fé 
de lado, senão todo o resto perde o sentido: 

o alimento do corpo é muito importan-
te, mas o alimento da alma é também de 
suma importância”, ressaltou Ana Maria.

A coordenadora reiterou ainda o gesto 
concreto realizado pela Casa de Oração de 
abrigar para o pernoite as pessoas em situ-
ação de rua nas noites mais frias: “É signi-
ficativo acolher em nossa capela quem está 
na rua. É um gesto evangélico, humano e 
humanizador”, afirmou.

ALÉM DA RUA
Beatris Guarita Dotta, 31, é psicóloga e 

atua como voluntária na Casa de Oração 
do Povo da Rua desde 2014. Ela ressaltou a 
importância de atuar nesta frente de evan-
gelização e ação que vai além dos paradig-
mas da rua e do assistencialismo. 

“A atuação da Casa de Oração é um 
compromisso com a pessoa humana, é 
um lugar que, por meio da convivência 
e da partilha, transforma a nossa vida 
como voluntários e a vida de quem vem 
em busca do básico, que é um prato de 
comida, uma roupa, um copo de água”, 
disse a jovem.

Geane Aparecida, 28, está desempre-
gada desde o início da pandemia. Na se-
mana passada, foi despejada do quartinho 
em que morava e tem encontrado apoio 
na Casa de Oração. Enquanto comia a sua 
única refeição do dia, com lágrimas nos 
olhos, confidenciou que sonha em voltar a 
trabalhar e ter “um cantinho” para morar.

Há 25 anos, uma casa de 
oração aberta ao ‘povo da rua’
ESPAÇO MANTIDO PELA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO 
PAULO FOI IDEALIZADO 
PELO CARDEAL 
ARNS A PEDIDO DOS 
IRMÃOS DE RUA

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Pessoas em situação de rua e colaboradores da Casa de Oração participam da missa pelo jubileu
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Na 37a viagem apostólica internacional 
de seu pontificado, o Papa Francisco este-
ve no Canadá entre os dias 24 e 29 de julho 
para o que chamou de uma “peregrinação 
penitencial”, com vistas a fortalecer um 
caminho de cura e reconciliação da Igreja 
Católica com os nativos do país.

Nos eventos públicos e encontros pri-
vados em Edmonton, Maskwacis, Quebec 
e Iqaluit, o Pontífice reiterou o pedido de 
desculpas pelo fato de a Igreja, no período 
colonial, apoiar políticas do governo cana-
dense que levaram a abusos e crueldades 
contra as comunidades nativas, incluindo 
as escolas residenciais, algumas geridas 
por congregações e organismos da Igreja, 
para as quais eram enviadas as crianças in-
dígenas retiradas de suas famílias.

A viagem apostólica, entretanto, não 
foi apenas um olhar para os erros passa-
dos, mas, também, um convite aos cristãos 
para, no presente e no futuro, valorizar a 
convivência harmoniosa entre gerações e 
anunciar o Evangelho a partir do testemu-
nho de fé e coerência de vida.

PEDIDO DE PERDÃO 
No encontro com os povos indígenas 

das Primeiras Nações, Métis e Inuítes, em 
Maskwacis, em 25 de julho, o Pontífice 
reiterou o propósito da viagem: “Chego 
às vossas terras nativas para vos exprimir, 
pessoalmente, o meu pesar, implorar de 
Deus o perdão, a cura e a reconciliação, 
manifestar-vos a minha proximidade, re-
zar convosco e por vós”.

O Papa recordou os encontros ante-
riores que teve com delegações de indíge-
nas canadenses no Vaticano e expressou 
seu perdão pelos erros passados dos cris-
tãos: “Peço perdão pelas formas com que 
muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a 
mentalidade colonizadora das potências 
que oprimiram os povos indígenas. Sinto 
pesar. Peço perdão, em particular pelas 
formas com que muitos membros da Igre-
ja e das comunidades religiosas coopera-
ram, inclusive, por meio da indiferença, 
naqueles projetos de destruição cultural e 
assimilação forçada dos governos de en-
tão, que culminaram no sistema das esco-
las residenciais”. 

GRATIDÃO AOS AVÓS
No Estádio Commonwealth, em Ed-

monton, cerca de 60 mil pessoas se reu-
niram, em 26 de julho, para a missa da 
Festa de São Joaquim e Sant’Ana, na data 
em que se recorda os avós, aqueles que 
“nos fizeram experimentar ser bem-vin-
dos no mundo” e que também são fun-
damentais para a transmissão da fé: “Na 
casa dos avós, muitos de nós respiramos 
o perfume do Evangelho, a força de uma 
fé que tem o sabor de casa. Graças a eles, 

Papa intensifica a reconciliação da 
Igreja com os indígenas e exorta os 
cristãos ao testemunho do amor

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

descobrimos uma fé familiar, doméstica”.  
“Os avós de quem descendemos, os 

idosos que sonharam, esperaram e se sa-
crificaram por nós, lançam-nos uma per-
gunta fundamental: Que sociedade que-
reis construir? Recebemos tanto das mãos 
de quem nos precedeu, o que queremos 
deixar em herança à nossa posteridade?”, 
indagou. 

No mesmo dia, o Papa foi ao Lago de 
Santa Ana, onde anualmente milhares de 
peregrinos vão se banhar nas águas con-
sideradas sagradas e milagrosas. Na litur-
gia da Palavra, Francisco comentou que 
as águas de Santa Ana recordam que “a 
fraternidade é verdadeira se une os dis-
tantes, que a mensagem de unidade que o 
Céu envia à terra não teme as diferenças 
e convida-nos à comunhão, a recomeçar 
juntos, porque todos somos peregrinos a 
caminho”.

CONTRA AS MAZELAS 
DE ONTEM E DE HOJE

Recepcionado por indígenas e autori-
dades civis, em 27 de julho, em Quebec, o 
Papa voltou a pedir perdão aos povos ori-
ginários, e listou as mazelas que ao longo 
da história e atualmente afastam a huma-
nidade da escuta de Deus e impedem o 
desenvolvimento humano integral, como 
o individualismo, as polarizações, a busca 
do lucro desmedido, a corrida armamen-
tista e a disseminação do ódio.

Ressaltou, ainda, que uma mentali-
dade colonizadora construída ao longo 
da história “não se cura facilmente” e que 
ainda hoje proliferam “colonizações ideo-
lógicas que afetam os valores dos povos”. 
Também pediu que se tenha atenção para 
que a cultura do cancelamento não prive 
os mais pobres de seus direitos.

PASSAR DO FRACASSO À ESPERANÇA
Na manhã da quinta-feira, 28 de julho, 

presidiu missa, com um rito próprio de 
reconciliação, no Santuário Nacional de 

Santa Ana de Beaupré, próximo à cidade 
de Quebec.

Na homilia, refletindo sobre a passa-
gem bíblica dos discípulos de Emaús, o 
Papa destacou que, na estrada cotidiana 
e de fé, por vezes há momentos de decep-
ção que obrigam um redimensionar dos 
próprios anseios e a lidar com as fraque-
zas, derrotas e erros. Do mesmo modo a 
Igreja, algumas vezes, pode “vagar perdida 
e desiludida perante o escândalo do mal e 
a violência do Calvário”.

Nessas ocasiões, enfatizou o Papa, é 
preciso evitar a tentação da fuga, ou seja, 
afastar-se da verdade dos fatos ou tentar 
removê-los – “não há nada pior, perante 
os fracassos da vida, do que fugir para não 
os enfrentar” – e confiar que Deus sempre 
está por perto e caminha junto, como fez 
com os discípulos de Emaús, com quem 
caminhou lado a lado, partiu o pão e 
abriu-lhes os olhos, e assim “ajuda-os a re-
tomar o caminho com alegria, a recome-
çar, passar do fracasso à esperança”.

O TESTEMUNHO DO AMOR 
CONTRA O SECULARISMO

Um dos momentos marcantes da via-

Fotos: Vatican Media

gem apostólica foi a celebração das vés-
peras na Catedral de Notre-Dame, em 
Quebec, na tarde da quinta-feira, quando 
o Papa se dirigiu de modo especial aos mi-
nistros ordenados, aos pertencentes à vida 
consagrada e aos leigos com responsabili-
dades pastorais na Igreja canadense. 

O Pontífice enfatizou que os bispos e 
padres devem cuidar do rebanho de fiéis 
com a mesma gerenosidade e solicitude de 
Jesus Cristo.

A todos, alertou que o secularismo 
tem levado a humanidade a deixar Deus 
em último lugar na dinâmica das relações, 
e que os cristãos, ao discernirem sobre 
essa realidade, não devem se limitar a um 
olhar negativo – na defensiva, de ressen-
timentos e de “nostalgias inúteis” –mas, 
sim, ter “um olhar semelhante ao de Deus, 
que sabe distinguir o bem e é obstinado a 
procurá-lo, vê-lo e alimentá-lo”.

Tal discernimento permitirá à Igreja 
compreender “as dificuldades que temos 
na transmissão da alegria da fé” e encon-
trar “uma nova paixão pela evangelização, 
procurar novas linguagens, mudar algu-
mas prioridades pastorais, ir ao essencial”.

O Pontífice lembrou, ainda, que, 

No Estádio de Commonwealth, em Edmonton, o Papa preside missa para 60 mil pessoas e enaltece o papel dos avós para a transmissão da fé

Nas cidades canadenses por onde passou, Pontífice recebeu afetuosa recepção dos indígenas
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mais do que anunciar o Evangelho por palavras, é pre-
ciso fazê-lo “pelo testemunho transbordante de amor 
gratuito, como Deus faz conosco. É um anúncio que 
pede para se encarnar num estilo de vida pessoal e ecle-
sial que possa fazer reacender o desejo do Senhor, in-
fundir esperança, transmitir confiança e credibilidade”.

Por fim, listou três desafios aos cristãos: tornar Jesus 
conhecido “nos desertos espirituais do nosso tempo, ge-
rados pelo secularismo e pela indiferença”; fazer com que 
o anúncio do Evangelho seja credível, o que só é possível 
quando é acompanhado pelo testemunho de vida; e vi-
venciar a fraternidade entre aqueles que já estão na Igreja 
e com os que chegam, “para que toda pessoa que se apro-
xima da fé encontre uma comunidade acolhedora, que 
saiba ouvir e entrar em diálogo, promova uma boa qua-
lidade das relações”.

O EXEMPLO DE 3 MULHERES
Em seu último dia em terras canadenses, na sexta-fei-

ra, 29 de julho, o Papa se reuniu no Arcebispado de Que-
bec, de forma reservada, com os membros da Companhia 
de Jesus. Depois, encontrou-se com uma delegação de 
indígenas e lembrou-lhes que foi ao Canadá como amigo, 
para encontrá-los, vê-los e ouvi-los; como irmão, “para 
descobrir pessoalmente os frutos bons e maus produzi-
dos pelos membros da família católica local”; com espírito 
penitencial, “para vos manifestar o pesar que sinto no co-
ração”; e como peregrino, “para propiciar mais passos em 
frente convosco e a vosso favor”.

O Pontífice fez ainda menção a três mulheres que po-
dem ajudar a tecer essa reconciliação: Santa Ana, “cuja 
ternura e proteção pude sentir ao venerá-la juntamente 
com um povo de Deus que reconhece e honra as avós”; 
a Virgem Maria, sempre peregrina no caminho entre 
o Céu e a terra “para cuidar de nós por causa de Deus e 
para nos conduzir pela mão ao seu Filho”; e Santa Cata-
rina Tekakwitha (1656-1680), a primeira indígena nor-
te-americana a ser canonizada pela Igreja, por sua “dedi-
cação exemplar à oração e ao trabalho, bem como pela 
capacidade de suportar com paciência e mansidão tantas 
provações”. 

O Papa Francisco disse que a palavra “genocídio” 
pode ser usada para definir o processo de coloniza-
ção dos indígenas na América do Norte. No voo de 
retorno de Iqaluit, no norte do Canadá, até Roma, 
ele afirmou que, embora “genocídio seja uma pala-
vra técnica”, pode-se dizer que os fatos acontecidos 
ali tenham sido nesse sentido.

“Tirar crianças das famílias, mudar a cultura, 
mudar a mente, mudar as tradições, mudar uma 
raça, digamos… é verdade, sim, é um genocídio”, de-
clarou o Pontífice, no sábado, 30 de julho.

Durante o voo, em que tradicionalmente os jor-
nalistas fazem perguntas ao Papa, ele afirmou nova-
mente que não tem intenção de renunciar, mas que 
isso pode mudar a qualquer momento. Francisco ten-
tou minimizar a questão dizendo que “mudar de Papa 
não seria uma catástrofe”. Como jesuíta, é alguém que 
está em constante discernimento, completou.

No entanto, o Papa, que passou a maior parte do 
tempo sentado em cadeira de rodas durante a sema-
na no Canadá, admitiu que terá que reduzir o ritmo 
de atividades, principalmente as viagens internacio-
nais. Ele explicou que as dores no joelho ainda in-
comodam, mas uma cirurgia com anestesia na sua 
idade – 85 anos – seria arriscada.

Papa chama colonização dos indígenas de 
‘genocídio’ e reitera que não pretende renunciar

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM NOVA YORK (EUA)
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A passagem do Papa Francisco pelo Canadá pro-
duziu muitas imagens positivas e frases de grande 
efeito na imprensa internacional. A percepção que 
prevalece nos principais jornais e agências de notícias 
é que a intenção do Pontífice de promover a reconci-
liação com os indígenas da América do Norte é au-
têntica, e não apenas um gesto de “relações públicas”.

A viagem parecia ser “monotemática”, com ênfa-
se no pedido de desculpas do Papa às comunidades 
indígenas pelo envolvimento de membros da Igreja 
no processo de colonização europeia, que levou à 
destruição de tradições e culturas indígenas e, tam-
bém, a muitas mortes. 

No entanto, a imprensa internacional também des-
tacou a mensagem sobre a questão ambiental – sobre 
a qual Francisco apresenta os indígenas como modelos 
a serem imitados – e a relação entre as gerações, espe-
cialmente no papel das mulheres na transmissão da fé. 
O Santo Padre também demonstrou apreço pela varie-
dade cultural que a fé cristã pode assumir. 

Também repercutiu bastante a fala do Papa 
Francisco sobre sua saúde e uma possível renún-
cia – o que, por enquanto, ele descarta (leia mais 
acima). 

Uma repercussão imprevista foi o questionamen-
to, seja de jornalistas, seja de associações ligadas aos 
indígenas, da chamada “Doutrina do Descobrimen-
to”. Trata-se de uma doutrina implantada no período 
colonial, pelas monarquias europeias e por meio de 
bula papal de Nicolau V, em 1452.

À época, o documento papal foi usado pelos 
colonizadores europeus para subjugar povos que 
não eram cristãos e impor sua cultura e religião, nas 
Américas, na África e na Ásia. Cogita-se que o Papa 
Francisco possa, em um novo passo no processo de 
reconciliação com os indígenas e, simbolicamente, 
revogar tal documento – embora, por enquanto, o 
Vaticano não tenha sinalizado nada. De acordo com 
a imprensa canadense, os bispos do país farão uma 
solicitação nesse sentido. (FD)

Repercussão positiva da viagem, mas se 
espera mais avanços na reconciliação com indígenas

JOVENS, PARA O ALTO, PARA A LUZ E EM EQUIPE
Antes do retorno ao Vaticano, o Pontífice esteve na 

tarde da sexta-feira, em Iqaluit, perto do círculo polar ár-
tico. Na ocasião, teve encontro privado com alunos das 
ex-escolas residenciais e pediu-lhes perdão pelos fatos ali 
ocorridos até a década de 1970. 

Na sequência, na praça em frente a uma escola de en-
sino fundamental, o Papa enalteceu as famílias indígenas 
pelo hábito do respeito aos idosos, vivência fraterna e cui-
dado com o meio ambiente.

E “como irmão idoso”, conforme referiu a si próprio, 
deu três conselhos aos mais jovens: caminhem para o alto 
– “rumo aos desejos mais verdadeiros e belos que abrigas 
no coração, rumo a Deus que deves amar e ao próximo 
que deves servir”; caminhem para a luz, vencendo a ba-
talha diária contra as trevas – “o que é que se apresenta 
a mim reluzente e sedutor, mas depois deixa um grande 
vazio dentro de mim? Isto é treva! Ao contrário, o que é 
que me faz bem e deixa paz no coração, embora primeiro 
me peça para sair de certas comodidades e dominar cer-
tos instintos? Isto é luz!”; e trabalhem em equipe – “vós, 
jovens, sois como as estrelas do céu, que aqui brilham 
maravilhosamente: a sua beleza nasce do conjunto, das 
constelações que compõem e que dão luz e orientação nas 
noites do mundo”, comentou, lembrando que os jovens 
devem sempre acolher os idosos e com eles aprender. 

Papa encontra indígenas na sede do Arcebispado de Quebec
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“Em quem você vai votar para depu-
tado federal neste ano?” Se você não tem 
resposta para esta pergunta, saiba que não 
está sozinho: 85% dos entrevistados em 
uma pesquisa da Quaest, feita em julho, 
também não souberam responder.

Em maio, uma outra pesquisa, des-
ta vez da CNT/MDA, buscou saber se as 
pessoas lembravam em quem votaram 
para os cargos legislativos nas eleições de 
2018: 51,7% não se recordavam do nome 
para deputado federal ou estadual e 51,8% 
não souberam dizer o nome do candidato 
a senador em quem votaram. Os percen-
tuais dos que disseram não acompanhar o 
trabalho dos eleitos também foram altos: 
73,5%, quando a pergunta foi sobre os se-
nadores; 69,1%, referente aos deputados 
federais e 68,7%, a respeito dos deputados 
estaduais. 

“Esquecidos” pelo eleitorado ao longo 
do tempo, os candidatos aos cargos legis-
lativos estão de volta à cena da opinião 
pública, ao menos até 2 de outubro, data 
do 1o turno das eleições gerais, quando 
cada eleitor poderá votar em um depu-
tado federal, um estadual e um senador. 
Nesta edição, O SÃO PAULO apre-
senta detalhes sobre as funções desses  
parlamentares.

1) REQUISITOS
Idade mínima: 35 anos (senador) e 21 

anos (deputado federal e estadual)
Também é preciso: ter nacionalidade 

Federal. O eleito ocupa o cargo por oito 
anos, mas as eleições ocorrem a cada qua-
tro anos: assim, em um pleito se elege 1/3 
dos parlamentares (como será agora em 
2022) e em outro 2/3 dos representantes.

- A Câmara dos Deputados é com-
posta por 513 parlamentares, com um 
mandato de quatro anos. Essa quantidade 
foi estabelecida pela lei complementar nº 
78, de 30 de dezembro de 1993, sendo que 
a representação mínima de cada estado 
na Câmara é de oito deputados e a máxi-
ma de 70 (caso do estado de São Paulo). 
A quantidade é baseada na população de 
cada unidade da Federaão.

- A Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo é formada por 94 deputa-
dos estaduais, eleitos para um mandato 
de quatro anos. O número foi estabelecido 
pela já referida lei complementar. 

4) ATRIBUIÇÕES DE SENADORES 
E DEPUTADOS FEDERAIS

- Teoricamente, no Senado estão os le-
gisladores mais experientes, que já exerce-
ram outros mandatos no Executivo ou no 
Legislativo, por isso esta é a casa revisora, 
tendo a prerrogativa de avaliar e rever as 
propostas e projetos que já foram votados 
na Câmara dos Deputados.

- Assim como os deputados federais, 
os senadores podem propor novas leis, 
normas e mudanças na legislação, incluin-
do alterações na Constituição federal (nes-
te caso, sempre é preciso que haja a vota-
ção em dois turnos em cada uma das casas 
legislativas). 

- Em suas respectivas casas legislativas, 
senadores e deputados integram comis-
sões que debatem temas específicos – eco-
nomia, agricultura, segurança etc – e nas 
quais se discutem detalhadamente proje-
tos de lei e emendas constitucionais. Desse 
modo, saber em qual comissão atua o par-
lamentar que você elegeu, verificar se ele 
apoia, repudia ou propõe determinados 
projetos é uma boa forma de acompanhar 
o exercício do mandato. 

- Tanto os senadores quanto os depu-
tados podem criar Comissões Parlamen-
tares de Inquérito (CPIs) para investigar 
denúncias e suspeitas de irregularidade. 

- Compete às duas casas legislativas 
fiscalizar as ações do Poder Executivo. O 
Senado pode processar o presidente e o 
vice-presidente da República nos crimes 
de responsabilidade. No entanto, somen-
te a Câmara tem poderes para autorizar a 
instauração de processo contra aqueles ou 
um pedido de impeachment, que primeiro 

deve ser aprovado no plenário da Câmara 
e, depois, votado pelos senadores. 

- É de competência apenas dos sena-
dores avaliar a escolha de pessoas que irão 
ocupar o cargo de ministros de tribunais 
superiores, como o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). A indicação do nome é feita 
pelo presidente da República. 

- Em conjunto, deputados e senadores 
devem discutir o orçamento da União e, 
em suas respectivas casas legislativas, fis-
calizar a aplicação adequada dos recursos 
públicos. Durante a discussão do orça-
mento, cada deputado ou senador pode 
apresentar emendas parlamentares, a fim 
de que parte da verba pública seja desti-
nada para a realização de obras em seus 
estados. 

- Projetos de lei de iniciativa do Execu-
tivo primeiro tramitam na Câmara e de-
pois são apreciados pelo Senado. Também 
compete aos parlamentares dessas duas 
casas discutir e votar as medidas provisó-
rias editadas pelo governo federal. 

- Somente os deputados federais po-
dem cobrar a prestação de contas anual do 
presidente da República.

5) O QUE FAZEM OS 
DEPUTADOS ESTADUAIS

- É função do deputado estadual apre-
sentar projetos de lei e propostas de emen-
da à Constituição Estadual, bem como 
propor ajustes ou modificações naqueles 
encaminhados por outros deputados, 
pelo governador, Poder Judiciário, Minis-
tério Público, Tribunal de Contas e pelos  
cidadãos. 

- Na Assembleia Legislativa, na maio-
ria das vezes, os projetos de lei são inicial-
mente discutidos nas comissões perma-
nentes e depois enviados para debate e 
possível aprovação no plenário. 

- Por decisão da Assembleia Legislati-
va, podem ser criados tributos estaduais, 
regiões metropolitanas e leis específicas 
sobre o funcionamento de instituições 
como a Polícia Civil ou o Ministério Públi-
co, desde que não interfiram naquilo que é 
de competência federal.

- É função dos deputados fiscalizar 
o Poder Executivo estadual, incluindo a 
possibilidade de criar Comissões Parla-
mentares de Inquérito. Eventualmente, 
podem decidir pela cassação do manda-
to do governador, caso se comprove, por 
meio das investigações, irregularidades no 
exercício do cargo. 

- A Assembleia Legislativa deve apro-
var a lei orçamentária anual do estado, 
pela qual se definirá o quanto o estado 
poderá arrecadar e gastar em áreas como 
educação, saúde, transportes etc.

- Cada parlamentar pode propor a des-
tinação de recursos do orçamento estadu-
al para alguns municípios.

- Anualmente, os deputados estaduais 
devem julgar as contas prestadas pelo go-
vernador, fiscalizar a execução das ações 
da administração, bem como as contas e 
contratos. 

(Com informações de Senado Notícias,  
Jus Brasil, Politize!, Alesp e Câmara Notícias)

‘Esquecidos’ pelos eleitores, senadores e 
deputados são indispensáveis para a democracia

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

brasileira (nascido no País ou naturaliza-
do), estar em pleno exercício de seus di-
reitos políticos, ser filiado a um partido 
político e ter domicílio eleitoral no estado 
pelo qual está se candidatando.

2) COMO SÃO ELEITOS
A eleição para senador é feita pelo cha-

mado sistema majoritário, ou seja, em cada 
estado, o candidato que obtiver mais votos 
é eleito. Já a eleição para os deputados fe-
deral e estadual  acontece pelo chamado 
sistema proporcional. Na prática, primei-
ro o eleitor vota no partido (quando digita 
os dois primeiros números) e depois em 
um candidato em específico (o restante da 
numeração). Conforme a quantidade de 
vagas obtidas pelo partido, estas são ocu-
padas pelos que receberam mais votos en-
tre aqueles de uma mesma sigla partidária. 

3) COMPOSIÇÃO DAS 
CASAS LEGISLATIVAS

- O Senado é composto por 81 sena-
dores, três de cada estado e do Distrito 

Agência Cãmara
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As Missionárias da Caridade expul-
sas pelo regime do presidente Daniel 
Ortega, da Nicarágua, estariam conside-
rando abrir uma missão na Costa Rica 
para ajudar pessoas em situação de rua e 
famílias necessitadas.

Elas foram acolhidas por Dom Euge-
nio Salazar Mora, Bispo da Diocese de Ti-
larán-Libéria, e seria nesta jurisdição que 
as monjas desenvolveriam esse apostola-
do. Com 18 integrantes, o grupo das re-
ligiosas é composto por duas mexicanas, 
uma espanhola, duas guatemaltecas, uma 

equatoriana, uma vietnamita, duas filipi-
nas, duas nicaraguenses e sete indianas.

“Quando as religiosas foram expulsas 
da Nicarágua, perderam todos os seus 
bens e nós as recebemos na fronteira. 
Então, propus-lhes a criação de uma 
fundação, em Cañas, um assunto que in-
teressou a elas”, expressou o Bispo sobre 
a possível missão.

“Após as negociações, temos um pro-
jeto, já discutido; mas, ainda assim, não 
assinamos o respectivo contrato. Reze-
mos para que se concretize”, acrescentou 
Dom Eugenio.

Quando o Prelado recebeu as reli-
giosas expulsas, ajoelhou-se diante da 

superiora, ouviu o drama pelo qual pas-
saram e confirmou que, se fosse por elas, 
teriam ficado na Nicarágua, na cidade 
que amam.

“Não vejo culpa nelas”, destacou na 
ocasião o Bispo de Tilarán-Libéria. “São 
apenas mulheres, esposas consagradas 
de Jesus Cristo, que só pretendem ser-
vir aos pobres, fazem muitas coisas que 
muitos outros não fazem. Porém, essa 
é a vida do cristão; a visão do martírio 
também faz parte da espiritualidade cris-
tã”, destacou Dom Eugenio, que também 
afirmou que a Diocese estava honrada 
por recebê-las e tê-las consigo. 

Fonte: ACI Prensa

No dia 27 de julho, Dom Den-
nis Villarojo, Bispo da Diocese 
de Malolos, presidiu uma missa 
solene na Catedral para receber 
a relíquia ex corpore et ex capillis 
(do corpo e dos cabelos) do Beato  
Carlo Acutis (1991-2006).

A cerimônia litúrgica contou 
com a presença de conselheiros 
sacerdotes e membros leigos da 
Comissão Diocesana da Juventude 
e Amigos do Beato Carlo Acutis 
– Filipinas, e alguns funcionários 
públicos locais, liderados pelo go-
vernador Daniel Fernando e pelo 
vice-governador Alex Castro.

Na homilia, o Prelado recordou 
que “as relíquias dos santos são vis-
tas na fé da Igreja Católica como 
um lembrete e inspiração para que 
as pessoas imitem as suas virtudes”.  
Acutis foi um leigo conhecido por 
usar as mídias sociais para promo-
ver a devoção à Santa Eucaristia.

A relíquia peregrina é um pre-
sente da Diocese de Assis, na Itália, 
e da “Associazione Amici di Carlo 
Acutis” para ampliar ainda mais 
a promoção da devoção ao Beato, 
especialmente entre os jovens filipi-
nos, além de promover um profun-
do amor pela Eucaristia e por Nossa 
Senhora. Ela será temporariamente 
consagrada na Paróquia São Tiago 
Apóstolo, na cidade de Paombong, 
que serve como sede da organização 
nacional “Amigos do Beato Carlo 
Acutis”. (JFF)

Fonte: Gaudium Press

Nicarágua

Filipinas
Relíquia do 
Beato Carlo 
Acutis peregrina 
em solo filipino

Autoridades nicaraguenses ordena-
ram o fechamento de seis estações de 
rádio pertencentes à Igreja Católica na 
segunda-feira, dia 1º, e cercaram uma 
delas com a tropa de choque, disseram 
autoridades da igreja.

Dom Rolando Álvarez, Bispo da Dio-
cese de Matagalpa, no Norte do país, dis-
se durante a missa que recebeu uma carta 
da agência estatal de telecomunicações 
Telcor, informando sobre os fechamen-
tos. Ele considerou a medida “uma injus-
tiça” e instou o diretor da Telcor a mostrar 
a legalidade.

O Bispo tem sido um dos críticos mais 
sinceros do presidente da Nicarágua, Da-
niel Ortega. Ele pediu a libertação de pri-
sioneiros, incluindo vários líderes da opo-

sição política, e, no início deste ano, fez 
uma greve de fome para protestar contra 
o que chamou de “perseguição policial” 
contra ele.

Dom Rolando também afirmou que a 
polícia ocupou a casa paroquial em Seba-
co, onde funcionava uma das estações de 
rádio. Sebaco fica a cerca de 100 quilôme-
tros ao norte de Manágua.

A Diocese de Matagalpa denunciou a 
ocupação em um comunicado. Ele disse 
que o Padre Uriel Vallejos, Pároco, tam-
bém crítico do governo, estava dentro da 
casa no momento da ocupação.

“Queremos deixar claro que se eles 
tocarem um de nossos padres, eles toca-
rão toda a Diocese de Matagalpa”, disse o  
comunicado.

O Padre Uriel Vallejos convocou os fi-
éis a irem à casa paroquial para protegê-lo.

“Estou sendo assediado; a polícia que-
brou as fechaduras da capela para entrar 
onde o equipamento (de rádio) está”, es-
creveu ele. “A polícia está atacando os fiéis 
que estão dentro da escola (ao lado).”

O governo não comentou publica-
mente a respeito do o fechamento das es-
tações de rádio.

Em novembro, Daniel Ortega ganhou 
um quarto mandato consecutivo depois de 
bloquear seus potenciais adversários em 
eleições que governos estrangeiros chama-
ram de farsa. Os Estados Unidos e a União 
Europeia impuseram sanções a mem-
bros de seu governo e familiares. (JFF)

Fonte: Crux Now

Governo fecha seis estações de rádio pertencentes à Igreja

Costa Rica
Missionárias de Madre Teresa expulsas da
Nicarágua consideram iniciar missão no país

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
 
O católico, por definição, tem um coração 

universal! Acreditamos que Jesus é Deus e o úni-
co Salvador e que, portanto, todos os homens, de 
todos os lugares e de todos os tempos, são cha-
mados a fazer parte da sua Igreja. O Senhor ma-
nifestou ser essa a sua vontade, quando ordenou: 
“Ide e fazei em todas as nações discípulos meus, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo e ensinando-lhes a observar tudo o 
que Eu vos ensinei” (Mt 28,18s). 

Se olharmos ao redor, todavia, veremos 
que ainda há tanto a fazer! Muitos homens 
jamais conheceram o Senhor ou receberam 
apenas uma caricatura Dele. Outros simples-
mente rejeitaram o Evangelho. Se pensarmos 
nos governos das principais nações, na ONU 
e nas ideias veiculadas pela mídia ao redor do 
mundo, constataremos que o Salmo 2 ainda 
é plenamente válido: “Os reis da terra se in-
surgem e os poderosos fazem aliança contra o 
Senhor e o seu Cristo” (Sl 2,2).

Um cristão que ama verdadeiramente a 
Deus e aos homens poderia se entristecer ao 
ver que o Senhor ainda não é conhecido e ama-
do. Associada às dificuldades normais da vida 
cotidiana, essa tristeza poderia levá-lo a uma 
perigosa tentação de desânimo. Por isso, o Se-
nhor nos conforta no Evangelho deste domin-
go: “Não tenhais medo, pequenino rebanho, 
pois foi do agrado do Pai dar a vós o Reino” 
(Lc 12,32)! Não somos egoístas, que pensam 
apenas na sua própria relação com Deus. Tam-
bém não nos fechamos em grupinhos exclusi-
vistas, acomodados num falso sentimento de 
superioridade em relação àqueles que não cre-
em. Afinal, o Senhor disse: “A quem muito foi 
dado, muito será pedido” (Lc 12,48). Porém, 
nem por isso, deixamos de agradecer e louvar 
o Senhor, reconhecendo que recebemos um 
dom incomparável: a fé em Jesus Cristo. 

Por Ele, temos coragem e otimismo, pois 
“esta é a vitória que vence o mundo: nossa 
fé” (1Jo 5,4)! Pela fé, já possuímos o que ain-
da esperamos: a união com Deus no Céu. Por 
ela, temos a certeza sobrenatural daquilo que 
ainda não podemos enxergar. A fé foi o que, 
desde o Antigo Testamento e inclusive depois 
da vinda de Cristo, tornou os homens justos e 
ricos aos olhos de Deus (cf. Hb 11,2ss). 

A Sabedoria afirma “que os santos parti-
cipariam solidariamente dos mesmos bens 
e dos mesmos perigos” (Sb 18,9). Nós, cris-
tãos, compartilhamos as mesmas tribulações 
no mundo: o zelo pelos que não conhecem o 
Evangelho, as incompreensões e perseguições, 
a dor por tantos homens que passam por esta 
vida como por um túnel, sem jamais ver a luz 
da fé… Mas também participamos dos mes-
mos bens na Igreja: a fé, a esperança, a cari-
dade, a graça santificante, os sacramentos… 
Cada igreja do mundo é nossa casa; cada cris-
tão, um irmão! E participaremos juntos do 
Bem maior: aquele banquete sem fim, em que 
Deus será tudo em todos. 

Por isso, estamos atentos e vigilantes! Por 
isso, não esmorecemos! Por isso, não caímos 
no desânimo ou no medo. E recordamos, 
sempre que necessário, as palavras do Senhor: 
“Não tenhais medo, pequenino rebanho!”.

19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
7 DE AGOSTO DE 2022

‘Não tenhais medo, 
pequenino rebanho!’

Em vista do processo eleitoral 
deste ano, a presidência da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) elaborou um protocolo 
para as audiências com os candida-
tos aos cargos eletivos que procura-
rem a Conferência. 

O documento foi elaborado com 

o apoio das assessorias política e de 
comunicação, após ouvir os Regio-
nais e analisar propostas com o Con-
selho Permanente da CNBB. 

São 11 pontos no “Protocolo 
para atendimento de candidatos 
e candidatas a cargos eleitorais 
em 2022”. Eles direcionam a ins-

tância da Conferência responsá-
vel pelos atendimentos, confor-
me o cargo em disputa, e definem 
uma espécie de roteiro para as 
visitas dos candidatos. A íntegra 
do documento pode ser lida em:  
https://cutt.ly/6ZQukEy.

Fonte: CNBB

Em Aparecida, acontece o 
congresso de serviço pró-vida 
de ajuda a gestantes em crise

REDAÇÃO 
osaopaulo@uol.com.br

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 
presidiu na quinta-feira, 28 de julho, no 
Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, uma missa com a parti-
cipação dos membros do Congresso 
Latino-Americano do Centro de Aju-
da à Mulher (CAM). A Eucaristia foi 
concelebrada por Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar de São Paulo e Referen-
cial Arquidiocesano para a Vida e a 
Família, e Dom Adilson Pedro Busin, 
Bispo Auxiliar de Porto Alegre (RS).

Fundado no México, em 1989, 
o CAM é fruto de uma iniciativa de 
Jorge Serrano, presidente do Comi-
tê Pró-Vida local, quando percebeu a 
necessidade de ajudar não só na parte 
preventiva, mas também na assistência 
às mulheres que estavam em crise de-
vido à gravidez indesejada.

Esse serviço busca identificar 
e auxiliar gestantes em crise, com 
intenção de abortar. Por meio dos 
agentes, orienta as mulheres sobre 
os riscos dos procedimentos alter-

nativos para interromper a gravidez. 
O CAM oferece, ainda, à gestante 
que deseja manter a gravidez, orien-
tação pessoal, familiar e espiritual. 
São acompanhamentos individuais, 
como auxílio nas despesas, testes 
de gravidez, ultrassom, enxoval. 
Em alguns casos, após o nascimen-
to do bebê, há o encaminhamen-
to a casas de acolhimento, à ado-
ção, e acompanhamento médico e  
psicológico.

PESCADORES DE VIDAS
Na homilia, Dom Odilo agrade-

ceu aos agentes do CAM o “trabalho 
bonito e importante, de salvar vidas 
inocentes, de ajudar mulheres em  
dificuldades”. 

“Posso imaginar o quanto uma 
mulher deve sofrer em uma situação 
de maternidade difícil, indesejada, que 
precisa de ajuda. Quantas mulheres 
vocês conseguiram ajudar… quantas 
vidas conseguiram salvar”, ressaltou o 
Cardeal.

Recordando o Evangelho do dia 
– no qual Jesus compara o Reino dos 
Céus a uma rede lançada ao mar, que 

apanha peixes de todo tipo –, o Arce-
bispo afirmou aos agentes do CAM: 
“Vocês são como os pescadores do 
Evangelho, que constantemente estão 
passando a rede. E isso não é inútil, 
pois a rede apanha peixes. Vocês são 
testemunhas de que, no final, vale a 
pena o trabalho, vale a pena persistir 
no que vocês fazem, mesmo que nem 
todos falem bem, vocês estão fazendo 
um trabalho de altíssimo valor perante 
Deus e a humanidade”.

O Cardeal encorajou os membros 
do CAM a continuarem a missão, que 
nem sempre é compreendida pela so-
ciedade, por nadarem contra a corren-
te na defesa e proteção das duas vidas, 
a da mulher gestante e a dos bebês em 
seus ventres. “Eu tenho certeza de que 
cada vida salva, cada mulher que vocês 
conseguiram ajudar é muito, há muito 
a agradecer. Continuem a ser esses pes-
cadores que, mesmo no meio do mar 
agitado, continuam a lançar as redes”, 
concluiu.  

Para saber como implantar o 
CAM, entre em contato com a dire-
toria nacional do serviço pelo e-mail: 
cambrasildirecaonacional@gmail.com.

CNBB define protocolo para receber candidatos
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No site do jornal O SÃO PAULO, você 
acessa conteúdos atualizados sobre 
a Igreja e a sociedade em São Paulo, 
no Brasil e no mundo. A seguir, algu-
mas notícias e artigos publicados re-
centemente.

Papa aos jovens de 
Medjugorje: com o coração 
aberto, aprendam com Ele
https://cutt.ly/fZR072D

Francisco irá em setembro ao 
Cazaquistão para Congresso 
das Religiões Mundiais
https://cutt.ly/CZR2eHg

Dom Odilo: ‘Que a Igreja 
tenha sacerdotes bons, 
santos e bem dispostos’
https://cutt.ly/GZR0IqK

Na capital paulista, mais 
de 70% das crianças e 
adolescentes buscam 
recursos financeiros para 
sobreviver
https://cutt.ly/3ZR0HQP

Diáconos seminaristas 
relatam experiência  
de missão na Diocese  
de Marabá (PA)
https://cutt.ly/YZR01hg

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo de São Paulo, deu posse aos novos 
reitores do Seminário de Teologia Bom 
Pastor e do Seminário Propedêutico Nos-
sa Senhora da Assunção. 

Padre José Adeildo Pereira Machado, 
até então reitor do Seminário Propedêu-
tico, assumiu na segunda-feira, dia 1º, o 
cargo de Reitor do Seminário de Teologia. 
Ele sucede a Dom Cícero Alves de França, 
que deixou o ofício após ser nomeado Bis-
po Auxiliar de São Paulo, em março. 

Para substituir o Padre José Adeildo no 
Propedêutico, o Cardeal Scherer nomeou 
o Padre João Henrique Novo do Prado, até 
então Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, na Região Episcopal Brasilân-
dia. Sua posse na função ocorreu na quin-
ta-feira, 28 de julho. 

As cerimônias de posse aconteceram 
em missas celebradas nos respectivos 
seminários, com a presença de semi-
naristas e formadores. Em suas homi-
lias, Dom Odilo destacou o zelo que 
a Igreja em São Paulo tem para com a 
formação dos futuros sacerdotes, que 
depois deverão servir ao povo de Deus, 
administrando os sacramentos, procla-

mando e ensinando a Palavra de Deus. 
Aos seminaristas, deixou uma mensa-

gem contundente: o tempo de formação 
tem como objetivo conformar, gradativa-
mente, o coração dos candidatos ao sacer-
dócio ao coração misericordioso de Jesus 
Cristo. Seminaristas que não se solidariza-
rem com aqueles que sofrem devem voltar 
para casa, não podem ser padres.  

GRATIDÃO E RESPONSABILIDADE 
Padre José Adeildo tem 43 anos e foi 

ordenado sacerdote em 2007. Mestre em 
Teologia Dogmática, fez especialização 
em formação presbiteral pela Universida-
de Gregoriana de Roma. Iniciou o traba-
lho como formador em 2012, sendo Vice-
-reitor dos seminários Propedêutico e de 
Filosofia, até assumir o cargo de Reitor no 
Propedêutico. 

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Padre José Adeildo afirmou que acolhe a 

nova missão com gratidão e consciência 
da responsabilidade recebida. “Dom Odi-
lo sempre lembra aos formadores que os 
sacerdotes devem ser formados conforme 
orienta a Igreja. Claro que cada formador 
tem sua característica própria, mas sempre 
devemos atuar conforme as diretrizes pre-
vistas pela Igreja”, disse. 

“O formador, de algum modo, exerce 
um certo nível de paternidade, no senti-
do de ajudar os futuros padres a viverem 
uma vida profunda com Deus. Isso passa 
pela promoção daquilo que é próprio da 
vida sacerdotal, nas diversas dimensões, 
na convivência, as correções e orienta-
ções sempre que necessário, o incentivo 
aos estudos e às atividades pastorais. Em 
resumo, o formador deve ajudar o semi-
narista a ser formado segundo o coração 
de Jesus Bom Pastor”, acrescentou o Reitor 
da Teologia, sublinhando que o seminaris-
ta é sempre o primeiro sujeito da própria 

formação, quando se deixa moldar pela 
ação do Espírito Santo e pelas mediações 
humanas oferecidas pela Igreja. 

Padre João Henrique tem 33 anos e 
foi ordenado sacerdote em 2015. Obte-
ve o mestrado em Teologia Catequética 
pela Pontifícia Universidade Salesiana 
de Roma e fez o curso de formadores de 
seminário na Pontifícia Universidade da 
Santa Cruz, também na capital italiana. 

“Estou muito feliz por poder contri-
buir com a formação dos futuros padres 
da nossa Arquidiocese. Agradeço a con-
fiança de Dom Odilo na minha pessoa 
e no meu ministério”, destacou o novo 
Reitor, acrescentando que, “sobretudo 
nesta etapa do propedêutico, o que mais 
desejo é ajudar que os seminaristas te-
nham mais amor por Jesus Cristo, pela 
Igreja, e descubram a beleza da vocação 
sacerdotal”. 

(Colaborou: Padre Michelino Roberto)

Seminários de Teologia e
Propedêutico têm novos reitores

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O Seminário Arquidiocesano Ima-
culada Conceição é constituído de três 
casas de formação: Seminário Prope-
dêutico Nossa Senhora da Assunção, Se-
minário de Filosofia Santo Cura d’Ars e 
Seminário de Teologia Bom Pastor.

A Arquidiocese também conta com o 
Seminário Missionário Internacional Re-
demptoris Mater São Paulo Apóstolo, aos 
cuidados do Caminho Neocatecumenal, 
destinado à formação de padres diocesa-
nos para as missões.

ETAPAS
As atuais diretrizes da formação sa-

cerdotal da Santa Sé contidas na Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 
documento publicado em 2016, acentua 
que a formação dos futuros sacerdotes 
não consiste apenas no âmbito acadêmi-
co, mas em um processo integral, consti-
tuído das dimensões humana, espiritual, 
pastoral, intelectual e missionária.

As novas diretrizes também se refle-
tem na mudança da nomenclatura das 

diferentes etapas formativas, que antes 
reforçavam a dimensão acadêmica e, 
agora, enfatizam o processo vocacional.

O processo formativo na Arquidio-
cese se inicia com o Propedêutico. Nesse 
período, os candidatos residem em uma 
casa de formação e participam de aulas e 
atividades que os introduzem nos cursos 
superiores seguintes e na vida comunitá-
ria e espiritual próprias do seminário.

A etapa seguinte é a do Discipulado, 
período em que o candidato cursa os três 
anos da faculdade de Filosofia, formação 
acadêmica de base para os estudos teoló-
gicos e fase na qual o seminarista apro-
funda a dimensão do padre como discí-
pulo de Cristo.

A última etapa é a da Configuração, 
em que os seminaristas aprofundam a 
dimensão da identidade sacerdotal de 
Cristo, própria da vocação do padre. 
Nesse período, o candidato cursa os qua-
tro anos da faculdade de Teologia.

Após se formar em Teologia, o candi-
dato é ordenado diácono, e dedica-se por 

aproximadamente um ano a um estágio 
pastoral mais intenso nas paróquias e 
outros organismos eclesiais, além de um 
período de atividade missionária em 
dioceses do interior do Norte ou Nor-
deste do País.

FORMADORES
Além dos reitores e vice-reitores, 

os seminários contam com sacerdotes 
responsáveis pelas formações internas, 
diretores espirituais, confessores, pa-
dres que acolhem os seminaristas nos 
estágios pastorais, professores e demais 
profissionais, como, por exemplo, psicó-
logos e fonoaudiólogos, entre outros, que 
auxiliam no processo formativo.

Nesse sentido, a vida comunitária 
tem um papel fundamental no seminá-
rio, como lugar onde são estabelecidas 
relações interpessoais sadias, maduras, 
onde são desenvolvidas a capacidade de 
trabalhar em equipe, lidar com os con-
flitos, cultivar o diálogo, o exercício do 
perdão, da fraternidade. (FG).

Como é a formação dos futuros 
padres na Arquidiocese de São Paulo

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Odilo dá posse ao Padre José Adeíldo como Reitor do Seminário de Teologia; Padre João Henrique Novo do Prado assume o Propedêutico


