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Cardeal Odilo Scherer, bispos auxiliares de São Paulo, sacerdotes, diáconos e seminaristas da Arquidiocese, na Paróquia Pessoal Coreana São Kim Degun, na celebração do Dia do Padre

Com Dom Odilo, clero testemunha Jesus
Cristo na missão da Igreja na cidade
No Dia do Padre, 4, memória litúrgica do
Santo Cura d’Ars, o padroeiro dos sacerdotes,
o clero se reuniu na Paróquia Pessoal Coreana
São Kim Degun, dedicada ao primeiro padre
da Coreia, que foi martirizado no século XIX.

Olhar conjuntural sobre
a Igreja é destaque no
sínodo arquidiocesano
Temática foi tratada na 3a
sessão da assembleia sinodal arquidiocesana, realizada
no sábado, 6, na Fapcom. A
assessoria foi de Dom Pedro
Carlos Cipollini, Bispo de Santo André (SP), que enfatizou
a necessidade de os cristãos
perceberem os apelos de
Deus à Igreja, para que, iluminados pelo Espírito Santo,
produzam respostas pastorais
efetivas diante da atual mudança de época.
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“Que o Santo Cura d’Ars e Santo André Kim
Degun intercedam por todos nós e nossas comunidades, para que sejamos, hoje, como eles
foram no seu tempo, os discípulos missionários
do Evangelho de Cristo”, afirmou Dom Odilo.

Nesta semana, entre os dias 8 e 11, os padres estão novamente reunidos, desta vez no
Mosteiro de Itaici, para o curso anual de aprofundamento teológico e pastoral.
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Aquele que preenche toda a terra com sua ausência
“Quem é você, que preenche meu
coração com sua ausência? / que
preenche toda a terra com sua ausência?”, os versos são do sueco Pär
Lagerkvist, Prêmio Nobel de Literatura de 1951, e estão em seu livro Aftonland (‘Terra do Anoitecer’,
1953, sem edição em português). Ele
abandonou a fé cristã familiar, mas
nunca conseguiu se desvencilhar de
uma profunda religiosidade, a ponto
de alguns o terem considerado “um
cristão contra a própria vontade”.
Lagerkvist inicia o poema dizendo que “um desconhecido é seu
amigo” e que seu coração está cheio
de tristeza porque esse amigo está
distante ou, quem sabe, nem sequer
exista... O poeta pode ser considerado um paradigma da cultura ocidental de hoje, que proclama cada vez
mais o agnosticismo, mas não consegue eliminar a nostalgia da promessa
de infinito e do amor que transcende
a todos os limites humanos, característicos da mensagem cristã.
O diálogo entre a fé e a cultura,
para ser frutuoso, deve se reportar a
esse coração, paradoxalmente sempre ferido pelo encontro. Aqueles
que não têm consciência de terem
feito esse encontro são feridos pela

ausência e pelo desejo irrealizado,
mas aqueles que já têm a consciência
desse encontro também permanecem feridos, agora pela beleza e pela
ternura que ultrapassam a natureza
humana, permanecendo como gratidão por um dom ao qual sabemos
nunca sermos capazes de corresponder plenamente.
Nas Cartas do Novo Testamento,
não faltam denúncias dos pecados
da sociedade da época, nem convites para que os cristãos sejam virtuosos. Contudo, na passagem mais
emblemática do diálogo entre fé e
cultura daquele período, o discurso
de Paulo no Areópago de Atenas (At
17, 16-34), o Apóstolo não se dedica a críticas morais ou exortações
à virtude. Anuncia especialmente
o encontro com o Deus desconhecido, esse que já era venerado mesmo sem ser conscientemente experimentado, esse que, vinte séculos
depois, continua preenchendo os
corações humanos, como o de Lagerkvist, mesmo quando aparentemente ausente.
Tendo que anunciá-lo aos atenienses, Paulo se dirige ao anseio
mais profundo que existe em seus
ouvintes... E a resposta ao nosso

anseio mais profundo é sempre carregada de beleza. Nas palavras do
Pontifício Conselho para a Cultura,
“o belo nos diz mais sobre o verdadeiro e o bom” (Via pulchritudinis,
caminho privilegiado de evangelização e diálogo, 2006). Não se trata
de mero recurso estético. A Verdade é bela e um exercício de amor e
bondade que não se revelasse belo
não iria além de um esforço moralista. A denúncia do mal e do erro,
para não se tornar ela própria fonte de maldade, deve trazer em si ao
menos um vislumbre da beleza que
se esconde na solidariedade para
com o sofredor, no desejo verdadeiro, mesmo que extraviado, e no
ideal de bem que nos permitem reconhecer o que é certo.
Em nosso primeiro Caderno Fé
e Cultura, peregrinamos por alguns
locais talvez improváveis nos quais
Deus nos fascina com sua misteriosa
presença, que de certa forma transparece até mesmo quando negada.
Francisco Borba comenta os sinais
da ausência de Deus na moralidade
cada vez mais tortuosa dos super-heróis, em filmes e séries atuais. Arthur
Baldin discute questões relativas às
redes sociais e às fake news, lembran-

do o Sr. Jordain, o “burguês fidalgo”
de Molière, que se torna ridículo ao
buscar se realizar num mundo de
aparências e ostentação. Ana Lydia
Sawaya nos apresenta a religiosidade atormentada de Jack Kerouac,
um dos fundadores do movimento
beat, que viveu toda a dramaticidade
de um desejo que intuía o encontro,
mas não conseguia construir a própria vida a partir dele. Bento XVI,
meditando sobre a trágica perseguição antissemita da Alemanha nazista, nos fala das noites escuras, em
que Deus parece totalmente ausente
da vida de seus filhos, e do renascer
da esperança. Por fim, indicamos o
livro de Gennaro Iorio, professor do
Departamento de Estudos Políticos e
Sociais da Universidade de Salerno
(Itália), que procura documentar e
analisar sociologicamente a presença
do amor na vida pública e nos movimentos políticos.
Nestes tempos de pandemia,
guerra, pobreza e fome crescentes,
novas perseguições e confusão cultural, toda a realidade pode ser como
os vasos sagrados de um templo,
postos ali para louvar a Deus e nos
ajudar a ter sempre em mente o Seu
amor por nós.

O Caderno Fé e Cultura é uma publicação quinzenal do jornal “O SÃO PAULO”, com coordenação editorial do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP. Diretor responsável e editor: Padre Michelino Roberto. Coordenação editorial
e redação: Francisco Borba Ribeiro Neto, Gabriel de Vitto Fernandes. Revisão: José Ferreira Filho, Daniel Gomes e Sueli Dal Belo. Diagramação: Jovenal Alves Pereira. Impressão: Gráfica OESP. Conselho editorial: Alexandre
Gonçalves, Alline Luiza de Abreu Silva, Bruno Muta Vivas, Diogo Chiuso, Gustavo Catania, Ivonete Kuerten, João Cortese, Luís Henrique Marques, Maria Nazaré Lins Barbosa, Rodrigo Pires Vilela da Silva, Vandro Pisaneschi.
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N

o sábado, 6 de agosto,
realizamos a terceira
sessão da assembleia sinodal arquidiocesana. O
tema da reflexão – “Um olhar sobre
a Igreja em São Paulo e no mundo”
– foi apresentado pelo bispo de Santo
André, Dom Pedro Carlos Cipollini,
recordando que a Igreja precisa ter
em Jesus Cristo e no Evangelho sua
constante referência. A mudança de
época pela qual passamos desencadeou mudanças profundas também
na Igreja. Isso requer um discernimento atento sobre os “sinais dos
tempos” ao nosso redor e um esforço
para a constante conversão a Jesus
Cristo e ao Evangelho.
Nossa assembleia sinodal confronta-se com esta pergunta: que devemos fazer para sermos uma Igreja
discípula e missionária e para respondermos, de maneira adequada,
aos desafios e circunstâncias do nosso tempo? Isso requer a conversão
pastoral de estruturas e organizações
pastorais, para não acabarmos na
mera conservação de organizações
e iniciativas, que já não produzem
mais o fruto esperado nem são capazes de responder aos desafios do
nosso tempo.
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Igreja sinodal:
discípula e missionária
Como realizar o processo sinodal
de comunhão, conversão e renovação
missionária na pregação e formação
do povo, na catequese, na ação missionária permanente, na liturgia, na
caridade organizada, na pastoral das
vocações, no cuidado da casa comum, na atenção à família, no mundo
da cultura, da educação e assim por
diante? Na assembleia sinodal, 25 comissões temáticas buscarão respostas
para a questão: o que devemos fazer
para promover o caminho de comunhão, conversão e renovação missionária em nossa Arquidiocese e para
sermos “testemunhas de Deus na cidade”? As propostas elaboradas pelas
comissões temáticas serão discutidas
pela assembleia sinodal e, depois de
amadurecidas, também serão votadas
para a elaboração das diretrizes sinodais, a serem implementadas após a
conclusão do sínodo arquidiocesano.
De 8 a 11 de agosto, o clero da arquidiocese de São Paulo realizará o
seu curso anual de aprofundamento
teológico e pastoral, em Itaici, como
já vem acontecendo há 18 anos. O
temário em estudo estará igualmente
relacionado com o esforço sinodal de
toda a Arquidiocese: que precisamos
fazer para sermos uma Igreja que
viva de forma renovada a comunhão,
a participação e a missão? O Papa
Francisco está nos conclamando a
fazermos esse processo de revisão

de vida eclesial, avaliação e discernimento, não por motivos humanos
quaisquer, mas por fidelidade a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que é
quem conduz a Igreja e lhe dá vitalidade e fruto. Como no início da vida
da Igreja, precisamos levar a sério as
advertências que foram feitas às sete
igrejas da Ásia Menor, onde haviam
entrado diversos problemas: “Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas” (Ap 3,22; cf. Ap 2-3).
Nada disso é absolutamente novo
e ninguém pense que o Papa Francisco esteja mudando tudo na Igreja...
É o próprio Jesus Cristo, no Evangelho, que pediu aos apóstolos que se
mantivessem unidos com Ele e entre
si. Nos textos apostólicos do Novo
Testamento, o tema da unidade e da
comunhão da Igreja é muito destacado. Na Igreja não cabem divisões
ou, muito menos, guerras internas.
A Igreja sempre sofreu com as divisões e os cismas, pequenos ou grandes, mas nunca os aprovou, porque
são contrários à vontade expressa de
Jesus e abrem feridas dolorosas no
“corpo de Cristo”. Nos textos mais
recentes do Magistério, a partir do
Concílio Vaticano II, e mesmo antes
dele, são inúmeros e fortes os apelos
à comunhão e à unidade na Igreja.
A comunhão, a participação na
vida e na missão eclesial não são
obrigações impostas externamente,

mas expressões da natureza mesma
da Igreja e de nossa pertença a ela.
Como cada membro no corpo realiza naturalmente a sua função, recebendo ajuda e vitalidade dos demais
membros e dando sua parte à saúde
e à vitalidade do corpo todo, assim
também deve acontecer na Igreja.
Cabe, então, a pergunta: que precisamos fazer para sermos uma Igreja sinodal, que viva a comunhão, a
participação e a missão nos diversos
âmbitos de sua vida, organização e
ação? Como seremos uma paróquia,
comunidade e arquidiocese mais sinodal? Como ser organizações eclesiais, quaisquer que sejam, verdadeiramente sinodais, em comunhão,
participação e missão? Como desenvolver nossas ações de evangelização,
catequese, formação, caridade e liturgia de maneira mais sinodal?
Tudo isso, certamente, não se fará
por decreto, nem mudará de um dia
para outro, mas requer um processo
feito de pequenos passos, discernimento, conversão pessoal e comunitária, perseverança paciente e confiante.
O certo é que não podemos nos resignar com o risco de nos tornarmos
uma “igreja de museu, rica de passado
e pobre de futuro” (Papa Francisco). A
atenção e a docilidade às luzes e inspirações do Espírito Santo nos ajudarão
a sermos a Igreja discípula e missionária, que ela é chamada a ser.
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Dom Odilo preside missa na festa patronal
do Seminário de Filosofia Santo Cura d’Ars
David Félix da Silva

GIL PIERRE

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Após um período de férias em que esteve com suas famílias, a comunidade do
Seminário de Filosofia Santo Cura d’Ars,
no bairro da Freguesia do Ó, na zona
Noroeste da capital paulista, retomou
suas atividades na quinta-feira, 4, com
a missa patronal presidida pelo Cardeal
Odilo Scherer e concelebrada por Dom
Carlos Silva, OFMCap, e Dom Rogério
Augusto das Neves, Bispos Auxiliares da
Arquidiocese, e pelos sacerdotes envolvidos no processo de formação.
Na homilia, o Cardeal refletiu, à luz
das leituras litúrgicas, sobre as qualidades
que tornaram São João Maria Vianney um
pároco admirável e modelo todo especial
para os aspirantes ao sacerdócio diocesano.
A partir da missão divina a Ezequiel
de ser “vigia para a casa de Israel e chamar a atenção do povo em Seu nome”,
sob pena de “prestar contas de seus pe-

Cardeal Scherer com os padres formadores e os seminaristas do Seminário de Filosofia, dia 4

cados” (cf. Ez 3,17-18), Dom Odilo advertiu que o sacerdote católico não prega
em nome próprio, senão como representante de Deus e da Igreja – o que supõe
uma íntima vida interior e, também, um
agudo senso de leitura do contexto em

que vive. Nesse sentido é que a formação seminarística envolve tanto o estudo da Filosofia, como instrumento para
compreender melhor, à luz da razão, as
aspirações e angústias próprias a cada
tempo, quanto a instrução em Teologia,

Espiritualidade
Vocação: experiência com Cristo
DOM CÍCERO
ALVES DE
FRANÇA

BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE NA
REGIÃO BELÉM

Q

uando falamos em
vocação, pensamos
logo em vocação sacerdotal, religiosa etc.
Pensa-se na vocação à santidade
ou na vocação que recebemos
no Batismo. Tudo isso é correto, mas existe ainda uma vocação básica mais geral que abarca
e fundamenta todas as outras
vocações: ser o que somos, ou
seja, ser João, ser Maria, José etc.
Nossa vocação básica e principal
é sermos humanos. Deus estabelece relacionamento pessoal com
o homem e, dessa forma, o apelo à vivência da humanidade é a
primeira categoria indispensável
de toda e qualquer vocação, pois
tudo o que faz um ser humano se
tornar menos humano é não ser
expressão da vontade de Deus.
A vocação é, sem dúvida, uma
realidade envolta em um mistério, não simplesmente porque
não saibamos dizer o que ela é,
ou porque ela é uma realidade
direcionada a Deus, mas porque
quem faz a experiência da voca-

ção é um homem concreto, com
todas as suas realidades contingenciais e, por si, humanas. Assim, não apenas a vocação é um
mistério, mas o próprio homem
também o é. Afinal, ele não é um
dado finito, que se esgota em si
mesmo, mas vai se descobrindo
em cada momento da vida, bem
como vai descobrindo o mundo.
Este dado revela a complexidade
e, ao mesmo tempo, a harmonia
do ser humano.
A vocação, seja ela ao ministério ordenado, à vida consagrada,
à família e ao ministério de catequista, se dá necessariamente por
meio da experiência, do encontro
fundante no mistério do Deus
de Jesus Cristo. Desse encontro,
o homem deve sair disposto a
anunciá-lo, pois experimenta a
dimensão do “vocacionado” Jesus Cristo, que nos faz seus vocacionados. É este o fundamento, o
ápice de toda vocação, bem como
de sua realização humana como
pessoa.
A vocação é um assumir a
partir de uma disponibilidade
total. É dizer: “Eu quero seguir o
chamado de Deus e servi-Lo. Se
vou fazer isto ou aquilo, se vou
estar naquele cargo ou naquele
lugar, nada me impedirá de segui-lo mais de perto”. O único
ato que o homem pode corresponder ao Deus que se revela é
aquele da disponibilidade ilimitada. Por isso, as exigências de

Jesus quando acolhe os discípulos são duras: abandonar tudo e
estar disposto a cortar radicalmente os laços naturais (cf. Mt
19,29), até não haver nada sobre
o que se possa repousar a cabeça (cf. Lc 9,58). Colocar tudo à
disposição daquele que chama!
A vocação comporta, ainda,
uma oferta de amizade, uma
amizade que é capaz de romper
barreiras, que sabe se doar, uma
amizade que sabe acolher. Portanto, o critério para ser capaz
de tudo deixar e seguir a voz do
Cristo é o amor, pois só assim
poderá se sentir a bela amizade
que Jesus tem a oferecer. A vocação é um pedido: “Queres ser
meu amigo?” (Jo 21,15-17). A
vocação consiste em viver a vida
sendo amigo de Cristo.
Como nos recorda o Papa
Francisco: “Quem arrisca,
o Senhor não o desilude; e,
quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus,
descobre que Ele já aguardava
de braços abertos a sua chegada” (Evangelii gaudium, n.3).
No mistério da vocação, o Senhor chama e confere sempre
uma missão: “Segui-lo” (cf. Mc
1,17). Vocação se caracteriza
por estar unido a Ele, ser Seu
discípulo, servo por amor. É
lancar-se na força do Espírito,
alimentado pela Sua palavra e
pela Eucaristia no anúncio do
Evangelho.

para conhecer a resposta que lhe dá fé e
discernir sua tradução mais adequada a
cada realidade.
O próprio Cura d’Ars, apesar dos percalços em sua formação intelectual, era
tudo, menos um iletrado: ainda hoje, se
conservam não poucos de seus volumes
de dogmática, moral e exegese, com fartas anotações e marcas de leitura.
O exercício de um bom sacerdócio,
no entanto, supõe, ainda, uma identidade de verdadeiro “pastor do rebanho
de Deus” (cf. 1Pd 5,2-3), “com cheiro
das ovelhas”, como pede sempre o Santo
Padre. Que os futuros padres, portanto, sejam sempre solícitos “às multidões
cansadas e abatidas, como ovelhas sem
pastor (cf. Mt 9,36)”: quantas confissões
a ouvir, quantas almas a santificar!
Ao final da celebração, o Padre Frank
Antônio de Almeida, Reitor, agradeceu ao
Cardeal Scherer a ocasião de se unir em
comunhão em torno das coisas de Deus,
e ofereceu aos presentes uma ceia festiva.

Atos da Cúria
PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 26/07/2022, foi prorrogada a nomeação e provisão
como Pároco da Paróquia Santa Maria Madalena e
São Miguel Arcanjo, no bairro de Vila Madalena, na
Região Episcopal Sé, do Reverendíssimo Padre Donizete José Xavier, pelo período de 03 (três) anos.
POSSE CANÔNICA:
Em 31/07/2022, foi dada a posse canônica como Vigário Paroquial da Paróquia São Gabriel Arcanjo,
no bairro Jardim Paulista, na Região Episcopal Sé, ao
Reverendíssimo Padre Vittorio Moregola.
Divulgação
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Editorial

Que a Igreja revele o rosto de Cristo para a cidade

D

ando continuidade aos
trabalhos do sínodo arquidiocesano de São
Paulo, após analisar a
conjuntura da metrópole, com suas
realidades estruturais e sociais, a 3a
sessão da assembleia sinodal arquidiocesana, realizada na manhã do sábado, 6, lançou um olhar para a vida e
a missão da Igreja na metrópole.
Recordando que o caminho sinodal não se resume a um evento, mas é
um processo de discernimento espiritual à luz da Palavra de Deus e de um
olhar atento aos sinais dos tempos, os
delegados da assembleia colocam-se
diante da questão: “O que o Espírito
Santo diz para a Igreja que está em
São Paulo?”.
Com a ajuda de Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de
Santo André (SP), convidado para desenvolver a temática dessa sessão, foi

destacado, em primeiro lugar, o atual
contexto de mudança de época que
afeta não apenas os âmbitos social e
cultural, como também o contexto
eclesial, diante de realidades que desafiam a ação evangelizadora em uma
cultura cada vez menos cristã.
Em tal cenário, a Igreja é convidada a recordar a essência de sua missão, sinal visível e sensível da vida e
da missão de Jesus Cristo no mundo,
por meio do testemunho autêntico da
fé, da esperança e da caridade.
Para renovar a ação pastoral e
evangelizadora da Igreja na cidade, é
preciso ouvir e acolher o clamor do
povo e da sua realidade social e eclesial, para que chegue ao coração de
Deus. Para isso, esse clamor também
deve atingir o coração de cada cristão. É preciso crer que, como recorda o lema do sínodo arquidiocesano,
“Deus habita esta cidade”, e é nessa re-

alidade que se manifestam os apelos
de Deus e da sua própria Igreja.
Vale recordar que a Igreja não
consiste apenas no clero, mas, sim,
em todo o povo de batizados unidos
a Cristo, vocacionados a ser sal, luz
e fermento na massa da cidade, movida pela fé e compaixão, por meio
da prática da misericórdia, na defesa
e da promoção da vida, na caridade,
fraternidade e amizade social, sendo sacramento, sinal, paradigma do
amor de Deus. O plano de amor de
Deus, revelado em Jesus Cristo e animado pelo Espírito Santo, continua
vivo na vida e na missão da Igreja de
matar a fome e saciar a sede da humanidade.
Que seja fortalecida a capilaridade
eclesial existente na cidade por meio
de uma verdadeira rede de comunidades, cristãos, famílias, pastorais,
grupos e organizações que testemu-

nham a fé e os valores do Evangelho
a partir de dentro das realidades urbanas.
Em qualquer época ou lugar, somos sempre chamados a ser uma
Igreja com o rosto de Cristo. Que a
Igreja em São Paulo seja cada vez mais
parecida com o seu Senhor, revele seu
rosto no seu modo de ser e de agir, na
força espiritual, na proximidade e na
misericórdia, no encontro e no compromisso com os mais necessitados,
nas opções pastorais concretas, na
estrutura e organização que promovam a vocação e a missão de todos.
Que, por meio do chamado universal à santidade recebido no Batismo,
continue brotando essa profusão de
dons, carismas e ministérios. Que na
diversidade e complementariedade,
caminhando juntos, testemunhemos
a comunhão dos discípulos-missionários de Jesus Cristo.

Opinião

Os Doutores da Igreja e as crianças

Arte: Sergio Ricciuto Conte

PAULO HENRIQUE CREMONEZE
A fé apresenta-nos muitos paradoxos. Um deles, senão o maior, é este: ela
é complexa e simples.
Por mais que o fiel estude a doutrina, o catecismo, as encíclicas, os
tratados e escritos dos papas, santos e
doutores da Igreja, algumas respostas
emergem de fontes inesperadas, ingênuas, abençoadamente ingênuas.
Quando vivemos os momentos de
desolação, alertados por Santo Inácio
de Loyola; ou atravessamos a grande
noite escura, de que nos falou São João
da Cruz; ou algum dos doze graus da
soberba, ensinados por São Bernardo
de Claraval, a resposta às nossas orações vem de uma criança.
O Senhor nos ensinou o valor da
pureza de fé das crianças, mas insistimos em nos esquecer disso, infelizmente.
Foi de uma menina de 12 anos,
porém, que li algo inspirador, absolutamente profundo em sua aparente
primariedade. Um texto curto, publicado despretensiosamente, em famosa
rede social.
Ei-lo:
Boa tarde! Você já pensou na importância da Igreja na vida de uma
pessoa? O que ela poderia acrescentar
em sua vida? Veja bem, hoje eu irei
explicar o que Deus acrescenta em sua
vida:
1- Deus na vida de alguém faz
muita diferença! Não importa se a pes-

soa é rica e tem tudo o que deseja, sem
Jesus ninguém tem vida. É complicado
de se explicar, pois é um tema muito
complexo. Porém, você sai da missa
renovado. Parece que você nasceu de
novo. Isso é porque você sai com menos
sobrecargas, pois Jesus perdoou seus
pecados. Mas o que eu quis dizer com
isso? Você aprende a amar e se perdoar. Você aprende a perdoar e amar o
próximo. Esse é um grande fator que
é profundo.
2- Em toda missa, temos um Evangelho (que eu chamaria de um conjunto de ensinamentos sobre Cristo),
e ele sempre traz uma lição para nós.
O sacerdote (padre) faz uma homilia
ao decorrer da missa, que explica o

Evangelho. Tudo bem, pode parecer
fácil de compreender. Mas não, não é
nada fácil. A Filosofia e a Teologia da
liturgia estão fora do normal. A Igreja
ensina história. E o que eu quis dizer
com isso? Além de você aprender Filosofia, Teologia e também história, você
aprende algo novo todas as missas.
Cada vez que você participa de uma
missa, você aprende algo interessante e
diferente.
3- Você se sente sozinho(a)? É inseguro(a)? E não admite errar nem
sequer uma vez? Então, a Igreja está
disposta a lhe ajudar. Tenho certeza de
que se você experimentar pelo menos
uma vez vai se sentir melhor. E talvez em apenas alguns domingos você

aprenda a usar os sentimentos negativos e transformá-los em positivos; ou
criar uma barreira para que nada de
mal lhe afete. Essa é uma parte muito importante da vida, porque não
adianta ficar parado(a) no chão e não
aprender a se levantar.
4- Jesus ensina o cristão a se comportar sozinho, em casa, na igreja, no
trabalho, no lazer e ainda traz enormes
benefícios. E, depois, a viver em grupo.
A maioria da minha educação vem da
Igreja, aprendi a ajudar o próximo e o
acolher pela Igreja. Vou encerrar por
aqui porque o Instagram tem limite de
escrita. Eu irei pôr, abaixo, sete ensinamentos de Jesus:
https://www.churchofjesuschrist.
org/study/general-conference/2011/10/
teaching-of-jesus?lang=por.
A autora é Pietra Lumi Feliciano Taba, filha de casal amigo, que faz
parte da equipe de advogados do meu
escritório.
Já que falei de paradoxos da fé, falo
de mais um, o da menina: é madura
sem deixar de ser apaixonadamente
infantil. Deus nos fala pela Palavra, por
sonhos, por sinais e por interpostas
pessoas. Muitas vezes, a fala vem pelas
penas densas dos gigantes da Igreja;
outras, pelos teclados e dedinhos leves,
fofinhos, de bem-aventurada criança.
Paulo Henrique Cremoneze é advogado,
professor de Direito, mestre em Direito
Internacional pela Universidade Católica de
Santos (SP) e vice-presidente da União dos Juristas
Católicos de São Paulo (Ujucasp).

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

Fé e Cidadania

Benefício de Prestação Continuada:
o dever de assistência social ao idoso

Reforma da empresa:
bandeira histórica dos
movimentos políticos cristãos

CRISLEINE YAMAJI
Tem sido cada vez mais comum encontrar idosos pedintes
de esmolas ou vendedores de
doces e bugigangas nas principais ruas da cidade de São
Paulo. Esses idosos lutam pela
sobrevivência após uma vida de
dedicação ao trabalho, à família
e à comunidade. Você já notou
quantos aparecem em seu caminho para o trabalho ou para algum compromisso pessoal?
Choca-nos pensar que esses
idosos, em situação mendicante,
não possuem o mínimo para levar sua vida dignamente. Ainda
mais empobrecidos do que eram
antes, seja pela situação de pandemia, seja pela crise econômica
dos últimos anos, imploram para
serem vistos e ajudados por nós.
Recentemente, conversando
com alguns desses idosos, em um
serviço prestado pela Comunidade
Sant’Egidio, na Avenida Paulista,
notamos que muitos não possuem
recolhimentos de contribuições
suficientes, em virtude da precariedade de suas relações de trabalho
precedentes.
O que resta a esses idosos
além da caridade de pessoas que
passam por eles nessa grande
avenida, no coração de São Paulo? O dever de amparo previsto
na Constituição e na lei.
Amparar o idoso é um dever
constitucional imposto à família, à comunidade e ao Estado.
Filhos maiores têm o dever de

amparar seus pais na velhice, na
carência emocional e financeira
e na enfermidade. Se faltam os
filhos, parentes da família estendida deveriam garantir esse
amparo.
Quanto à família, base de
nossa sociedade, faltam condições de ajudar, e, assim, resta ao
Estado o dever de amparo, por
meio da defesa de sua dignidade, bem-estar e direito à vida.
Dessa previsão constitucional, decorre uma disciplina legal
da Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS) de um Benefício
de Prestação Continuada (BPC).
Esse é um benefício que poucos
idosos conhecem, mas têm direito a receber; não se confunde
com a aposentadoria e com ela
não pode ser cumulada; e independe do número de contribuições precedentes.
O BPC ou LOAS, como alguns o conhecem, consiste em
um salário mínimo por mês
concedido ao idoso de idade igual ou superior a 65 anos,
atendidos principalmente três
requisitos:
Inscrição no Cadastro Único
(CadÚnico), com pré-cadastro no aplicativo ou no site,
complementado pelo comparecimento no posto de atendimento do Cadastro Único
ou no Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) para
apresentação de documentos
pessoais e familiares obrigatórios e complementação de

informações solicitadas para
aferição da vulnerabilidade e
baixa renda familiar.
Composição de renda por pessoa do grupo familiar (per capita) igual ou menor que 1/4
(um quarto) do salário mínimo.
Solicitação do BPC diretamente nos canais de atendimento
do INSS (telefone 135 ou pelo
site www.inss.gov.br) ou com
auxílio de assistentes sociais do
Cras.
De forma complementar, o
idoso receberá um auxílio na
Tarifa Social de Energia Elétrica
(TSEE) para ter descontos nas
contas de luz, o que pode ser útil
para que sobre um pouco mais de
recursos para sobreviver até o fim
do mês. E está prevista em lei uma
reserva de unidades habitacionais
em programas subsidiados por
recursos públicos para auxílio-moradia a idosos sem imóvel
próprio, sem que haja prejuízo
da concessão de benefícios de
aluguel social ou auxílio-aluguel.
Ao encontrar idosos desamparados nas ruas de São Paulo, não
só os ajude caritativamente com
esmolas ou compra dos doces e
bugigangas, mas, também, na sua
ida ao Cras para que busquem
garantir minimamente o dever de
amparo do Estado à sua sobrevivência, supridos os requisitos indicados acima.
Crisleine Yamaji é advogada, doutora em
Direito Civil e professora de Direito Privado.
E-mail: direitosedeveresosaopaulo@gmail.com

PEDRO RIBEIRO
Sempre que se vai tratar de transformações importantes no sistema social, é comum que se apele ao vocabulário reformista. Fala-se, assim, de reforma agrária,
reforma urbana, reforma tributária, reforma política,
reforma trabalhista. Infelizmente porém, há um tipo de
reforma social que se costuma esquecer. E eu digo infelizmente, porque essa pauta sempre foi uma bandeira
histórica de todos os movimentos políticos de inspiração
cristã. Trata-se da reforma da empresa.
Como ensina São João XXIII, “a justiça há de ser respeitada não só na distribuição da riqueza, mas, também,
na estrutura das empresas em que se exerce a atividade
produtiva” (Mater et Magistra, MM 82). Essa exigência
de justiça significa para o patrão, em primeiro lugar, a
obrigação de oferecer um salário digno aos funcionários.
Um salário, ensina desde sempre a Doutrina Social da
Igreja, que garanta condições básicas de vida tanto para
o trabalhador quanto para a sua família.
Pagar o salário justo, contudo, por mais que seja o mínimo necessário, não é o cenário ideal e perfeito, de um
ponto de vista cristão. É preciso tornar a empresa uma
autêntica “comunidade de pessoas”, na qual cada funcionário seja visto não apenas como um recurso, mas como
um sujeito. Isto é, não apenas como alguém que tem de
cumprir tal e qual tarefa, mas como um colaborador único e engajado, cuja voz merece ser ouvida e que participe também dos lucros do negócio. Não à toa, dizia Pio
XI, “nas presentes condições sociais, é preferível, onde se
possa, mitigar os contratos de trabalho, combinando-os
com os de sociedade, como já se começou a fazer de diversos modos, com não pequena vantagem dos operários
e dos patrões. Desse modo, operários e empregados são
considerados sócios na propriedade ou na gerência, ou
compartilham os lucros” (Quadragesimo Anno, QA 4).
Eis aí, em suma, a proposta da reforma da empresa.
Não uma saída socialista, na qual o Estado assume o
controle total, direto ou indireto, do sistema econômico.
Tampouco uma saída capitalista, na qual as grandes corporações privadas, com seus acionistas todo-poderosos,
ditam as regras da produção. Mas uma saída comunitária, na qual as empresas se tornam empreendimentos
cooperativos, que integram patrões e funcionários de
forma orgânica.
A Alemanha, país dominado pela democracia cristã
no pós-guerra, é a nação em que a reforma da empresa
mais avançou. Lá, a lei simplesmente obriga que todas
as empresas com mais de 500 funcionários tenham representantes dos trabalhadores em seu conselho diretor.
Essa representação é de no mínimo um terço dos membros do conselho, mas pode chegar obrigatoriamente até
a metade da direção, dependendo do tamanho da empresa e do setor em que atua.
No Brasil, a Constituição federal estabelece que “são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei”. Na prática, porém,
esse dispositivo, assim como vários outros da Carta Magna, não se traduz na realidade. André Franco Montoro,
que chegou a ser governador de São Paulo, passou a vida
se batendo pela reforma da empresa, apresentando projeto de lei, assim como alguns outros políticos católicos
comprometidos com a DSI, mas a coisa não emplacou.
É hora de retomar essa luta. Precisamos urgentemente de uma economia comunitária, mais condizente
com a vontade de Deus e a dignidade do homem.
Pedro Ribeiro é professor de Filosofia e presidente
da Comunhão Popular, um jovem movimento político
de inspiração cristã. E-mail: pedrohsribeiro@yahoo.com.br

6 | Regiões Episcopais | 10 a 16 de agosto de 2022 |

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

BRASILÂNDIA
Encontro Vocacional reúne jovens do Setor Freguesia do Ó
JL FREITAS

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

A Paróquia Nossa Senhora da Expectação acolheu no domingo, 7, o Encontro
Vocacional com crismandos, acólitos e
cerimoniários do Setor Pastoral Freguesia
do Ó. Participaram da atividade o Padre
José Carlos dos Anjos, Promotor Vocacional da Arquidiocese de São Paulo, a Irmã
Maria Marta Silva Santos e o casal Nilton e
Leniluce Gomes.
Padre José Carlos tratou sobre o tema

da campanha vocacional deste ano “Cristo
vive, somos suas testemunhas!”, cujo lema
é “Eu vi o Senhor”.
O encontro começou com um convite
aos jovens: “Se você quer experimentar a
caminhada vocacional junto a Deus, junto
a Cristo, você também é chamado a viver
essa experiência”. Foi lembrado que Deus
chama o vocacionado para a missão, e que
Ele tem vários dons que oferece para todos: uns para serem padres, outros para
serem freiras, outros ainda para mães/pais
de famílias.

Padre José Carlos reforçou que somente no Brasil existe essa dinâmica do
mês vocacional, determinado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), em 1981, sendo um período
dedicado à oração e meditação pelas
vocações. Ressaltou, ainda, que todo ser
humano é chamado a uma vocação, a
escutar Deus, a viver a fé, a graça do testemunho a Cristo, que vive em cada um.
Por fim, deixou uma mensagem: “Meu
querido, minha querida, gostaria de deixar um convite a você se sentir chamado

Pascom Região Ipiranga

[IPIRANGA] Na manhã da segunda-feira, 8, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, recebeu,
na Cúria da Região Episcopal Ipiranga, a Superiora-geral da Congregação das Irmãs Franciscanas Angelinas, Madre Mary Melone, e a conselheira Irmã Chiara Codazzi, que estão
em visita canônica à casa da congregação situada na região do Sacomã. Estiveram presentes também a Irmã Gilda Campos, delegada para o Brasil, e a Irmã Rosane Maria Garlet.
(por Comunicação Região Episcopal Ipiranga)
Simone Mavignier Madeira

por Deus. Para que você foi chamado?
Para ser pai? Seja um bom pai. Para ser
padre? Seja um bom padre”.
Irmã Maria Marta, Franciscana da
Ação Pastoral, com 20 anos de consagrada, dirigiu-se aos jovens, dando seu testemunho de fé e de como foi o seu chamado, entregando-se para Deus aos 8 anos de
idade. Citou os discípulos de Emaús que
sentiam o coração arder enquanto Jesus
caminhava com eles.
O encontro foi finalizado com a missa
presidida pelo Padre José Carlos.
Kaique Marangoni

[IPIRANGA] No domingo, 7, com a presença de seus familiares, Padre Hilton Carlos
Soares, OSJ, celebrou seu jubileu de ouro junto de seus confrades e com a participação
do Provincial dos Oblatos de São José, Padre Mauro Negro, OSJ, em uma celebração presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Ipiranga, no Santuário Santa Edwiges, Setor Pastoral Anchieta.
(por Bruno Lima)

SÉ
Pastoral Familiar promove o 39o Encontro ‘Bom Pastor’
Entre os dias 6 e 7, das 8h às 18h, a
Pastoral Familiar da Região Sé promoveu o 39º Encontro “Bom Pastor” para
casais em segunda união. A atividade foi
realizada na Paróquia Nossa Senhora do
Carmo, a Basílica do Carmo, no Setor
Cerqueira César, bairro da Bela Vista.
Participaram 11 casais. Os traba-

lhos foram realizados por mais de 60
casais, incluindo o casal coordenador
para a Região Sé, Simone Mavgnier
Madeira e Bráulio Rocha Gonçalves, e
o Padre Alessandro de Borbón, Assistente Eclesiástico da Pastoral Familiar
na Região Sé.
Às 15h do sábado, Dom Rogério Au-

gusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, ministrou aos
casais a palestra “O amor de Deus”.
No domingo, 7, houve missa às 11h,
presidida pelo Frei Thiago Borges Isidoro, O.Carm, e, às 18h, o encerramento do
encontro, com o Padre Alessandro.
(Com informações de Braulio Rocha Gonçalves)

Eduardo Tarcia

Benigno Naveira

[IPIRANGA] No domingo, 7, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, conferiu o sacramento
da Confirmação a dez jovens e adultos na Paróquia Santa Cândida, Setor Pastoral Ipiranga. Do grupo, dois adultos também receberam os sacramentos do Batismo e a primeira
Eucaristia, completando assim sua iniciação cristã. A missa foi concelebrada pelos Pa(por Tatianna Porto)
dres Anderson Marçal, Pároco, e João Adalberto, Vigário Paroquial.

[LAPA] No sábado, 6, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Dom José Benedito Cardoso presidiu missa de abertura do mês vocacional em âmbito regional. Entre os concelebrantes esteve o Padre Adalton Pereira de Castro, Pároco. Na homilia, Dom José parabenizou a todos os padres atuantes na Região Lapa pela sua vocação. Também saudou
os leigos, a ordem das religiosas e religiosos e todos os que se empenham no trabalho
missionário da Igreja.
(por Benigno Naveira)

Marcello Garcia Nacca

Pascom paroquial

[BELÉM] Na manhã do domingo, 7, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, na Chácara Mafalda, quando apresentou à comunidade
o Padre Tarcísio Marques Mesquita como Administrador Paroquial e como colaboradores os Padres Sidnei Fernandes Lima e Claudinês Venâncio da Silva.
(por Elaine Aparecida Franco Magri)

[BELÉM] No domingo, 7, Dom Cícero Alves de França conferiu o sacramento da Confirmação a 37 jovens e adultos na Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, na Mooca,
Setor Belém. Concelebrou o Pároco, Padre Gildásio Lima Tanajura. (por Larissa Bernardo)
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BELÉM
21ª Semana de Fé e Política mobiliza lideranças regionais
MÁRCIA CASTRO

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Entre os dias 1º e 3, com a participação de cerca de 120 pessoas, as pastorais
sociais da Região Episcopal Belém realizaram a 21ª Semana de Fé e Política, com
o tema “Na construção coletiva por qual
Brasil queremos”.
Na primeira noite, Padre Marcelo
Maróstica Quadro, Coordenador Regional de Pastoral, acolheu os presentes e
leu uma carta de Dom Cícero Alves de
França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Belém, na qual ressalta que é
preciso somar forças, “a fim de que assumamos uma fé verdadeira que exige uma
mística libertadora, que relacione a dinâmica da fé com o compromisso social”,
disse, exortando que ao longo do evento
não haja a preocupação em transformar
o que é social em favor da vida, mas, sim,
“que busque integrar e transformar as realidades da fé e da vida, do social e do
espiritual”.
Dom Cícero destacou, ainda, que
“terra, teto e trabalho são direitos sagra-

dos” e que devem ser portas de
entrada para o bem-estar, a paz
e a estabilidade que procedem
do Senhor. Por fim, o Bispo
exortou os participantes a “caminharem com os pés firmes
no chão e com os olhos vivamente abertos para a luz da Palavra de Deus, do ensinamento
social da Igreja e para a realidade que nos provoca à ação”.
Nessa primeira noite, o historiador Célio Turno fez uma
análise de conjuntura sobre o
panorama da crise socioambiental, civilizacional, econômica e democrática.
Já na segunda noite, palestrou o Cônego Antônio Manzatto (foto), que destacou a perspectiva
humanística do Papa Francisco.
A última noite foi conduzida pelo
jornalista Peterson Prates, animando os
participantes para a amizade social, além
de destacar a sinodalidade e a Economia
de Francisco e Clara. Prates também ressaltou a cartilha “Encantar a Política”. Pa-

Pascom regional

lestrou também Márcia Castro, que apresentou as Metas Populares para o Estado
de São Paulo, uma construção coletiva
das pastorais e movimentos populares, a
qual está disponível no site da Pastoral Fé
e Política (www.pastoralfp.com).
Por fim, os participantes se dividiram nos grupos temáticos Encantar

pela Política; Saúde; Direitos humanos/
trabalho/situação carcerária e educação; Ecologia; Mobilidade; Moradia e
Direitos da Juventude. Cada grupo propôs metas que serão anexadas ao Jornal
das Metas Populares e, posteriormente,
entregues aos candidatos ao Legislativo
e Executivo.

Pascom paroquial

Denilson Araújo

[SANTANA] O Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, presidiu missa na noite da
sexta-feira, 5, na Paróquia Nossa Senhora das Neves, na Região Episcopal Santana, por
ocasião da festa patronal, cujo encerramento ocorreu no domingo, 7, com procissão
com a imagem mariana pelas ruas próximas à igreja matriz e missa.
(por Redação)

[SANTANA] No domingo, 7, na Paróquia São Luiz Gonzaga, Setor Jaçanã, 40 jovens e adultos receberam o sacramento da Crisma, durante missa presidida por Dom
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana. Concelebrou o Padre Benedito Hércules Daniel, CAM.
(por Denilson Araujo)

IPIRANGA
Santa Paulina recebe título póstumo de cidadã paulistana
Luciney Martins/O SÃO PAULO

COMUNICAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Na tarde do sábado, 6, foi conferido
o título de cidadã paulistana, postumamente, a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, em ato solene na sede
geral da Congregação das Irmãzinhas da
Imaculada Conceição (CIIC), no bairro
do Ipiranga.
A primeira Santa do Brasil obteve a
honraria pelos serviços prestados à cidade de São Paulo entre 1903, quando iniciou a obra Sagrada Família, que abrigava
ex-escravos e suas famílias, e 1942, ano da
sua páscoa definitiva. Em 2022, portanto,
completam-se os 80 anos de sua morte e
os 20 anos de sua canonização, ocorrida
em 2002 por São João Paulo II.
A solenidade, que contou com cerca
de 100 pessoas, entre religiosas e religiosos, comunidade e devotos, foi marcada
por apresentações artísticas e reflexões

sobre a história de Madre Paulina.
A concessão do título foi uma iniciativa da vereadora Juliana Cardoso, conforme Decreto Legislativo 42/2021.
A honraria foi entregue à Irmã Rosane Lundin, coordenadora-geral da Congregação: “Ao receber o título de cidadã
paulistana, acredito que Santa Paulina
nos convoca ao compromisso do cuidado com a vida. Convoca todos e todas,
mas de modo especial cada uma de nós,
mulheres. Cuidar e proteger a vida foi
um compromisso assumido por Santa
Paulina e um legado que ela nos deixou:
ser promotoras da vida, colocar nossas
forças e energias em defesa da vida”.
A ideia de conceder o título a Santa
Paulina partiu da Prof. Dra. Irmã Maria
Neusa dos Santos, que, junto com o Prof.
Dr. Marcio Romeiro, fez o pedido à vereadora proponente. “Foi com coragem e
generosidade que Santa Paulina, mesmo
diante das dificuldades, deu uma respos-

ta aos pobres, a sociedade e a Igreja. Sua
resposta foi feminina e institucional: socorreu doentes, cuidou dos pobres, educou e alimentou as crianças, amparou a
todos. Indicando sempre um caminho”,
afirmou Irmã Maria Neusa.
Também participaram da solenidade Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo
Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga; Irmã Maria Irene da Silva, coordenadora da Província Nossa Senhora
Aparecida; Prof. Dr. Padre Rodrigo Vilela, Capelão da Capela Sagrada Família
e Santa Paulina; Solange Cervera Faria,
coordenadora da Pastoral da Moradia
da Região do Ipiranga; Prof. Dr. Simão
Pedro, assessor da Pastoral da Moradia
da Arquidiocese de São Paulo; Irmã
Maria Lúcia da Silva, responsável pelas
obras sociais e da educação na CIIC; e
Maria das Graças Xavier, advogada especialista em Direitos Humanos e Políticas Públicas.
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SÉ
Dom Rogério preside missa na festa
patronal da Paróquia Bom Jesus do Brás
CENTRO PASTORAL DA REGIÃO SÉ
A missa solene da festa patronal da
Paróquia Bom Jesus do Brás aconteceu
na noite do sábado, 6, presidida por Dom
Rogério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, e concelebrada pelo Padre Reni Nogueira dos
Santos, Capelão do Exército do Comando
Militar do Sudeste de São Paulo.
Dom Rogério foi recepcionado pelos
Marcos Grego

músicos da Orquestra Militar do Exército
Brasileiro e homenageado pelo Coral Infantil da Paróquia.
Na homilia, o Bispo ressaltou um grande paradoxo: o Evangelho apresenta Jesus
na transfiguração em sua glória, enquanto
na figura do “Bom Jesus, contemplamos
sua decadência, humanamente falando.
Esse paradoxo não é uma contradição,
mas, sim, a revelação de que o mistério da
glória de Deus está escondido no mistério

do sofrimento e da decadência humana.
Este é o princípio que nos leva a contemplar o mistério da encarnação”.
Após a missa, Dom Rogério abençoou as barracas e os colaboradores
voluntários da festa e confraternizou-se
com os fiéis. A festa prosseguirá em todos os fins de semana deste mês, com
música italiana ao vivo e outras atividades e comidas típicas.

[SÉ] Na manhã do domingo, 7, Dom Rogério Augusto das Neves presidiu a missa
na festa patronal da Paróquia Senhor Bom
Jesus dos Passos, no Setor Pinheiros. Concelebrou o Padre Vitor Bertoli, Pároco. Na
homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Sé falou sobre a esperança, destacando que, sem ela, perde-se o sentido
da vida e se dá lugar ao desespero.

[LAPA] Na Paróquia São Pedro Apóstolo,
Setor Lapa, no dia 11 de agosto, das 20h às
21h30, acontecerá o encontro de formação paroquial, ministrado pela psicóloga
Patrícia Monteiro, com o tema “Depressão
e Suicídio”. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone (11) 3611-5752 e
(11) 98586-5810.
(por Benigno Naveira)

(por Kátia Antunes Viera Dias)

[LAPA] Em 31 de julho, Dom José Benedito Cardoso presidiu missa na Paróquia
Santa Mônica, Setor Pirituba, durante a
qual conferiu o sacramento da Confirmação a duas jovens que anteriormente
estavam com COVID-19 e não puderam
receber o sacramento com os demais
crismandos de sua turma de formação.
No dia anterior, por meio da Pastoral da
Catequese, ocorreu o Terço das Crianças e Adolescentes, com a entrega da
imagem peregrina de Nossa Senhora da
Medalha Milagrosa. (por Benigno Naveira)

ERRATA

Na edição 3407 do O SÃO PAULO, publicada em 3 de agosto, na nota referente
ao Juramento dos que assumiram funções
na Câmara Eclesiástica da Região Episcopal Ipiranga, em 28 de julho, não foi
mencionado que um dos auditores é o Diácono Permanente Anivaldo Blasques. Assim, a referida câmara eclesiástica é composta pelos auditores Padre Israel Mendes
Pereira, Padre Jorge Bernardes, Padre José
Lino Mota Freire, Padre Uilson dos Santos,
Padre Benedito Vicente de Abreu, Padre
William Day Tombine e Diácono Permanente Anivaldo Blasques; e pela notária
Philomena Pina Figueredo Bussad.

[SÉ] No domingo, 7, em missa na Paróquia São Domingos, Setor Perdizes, foi
celebrado os 50 anos de profissão religiosa do Pároco, o Frei Márcio Alexandre
Couto, OP. A primeira profissão religiosa
dele ocorreu em 8 de agosto de 1972.
Concelebraram o Frei José Almy Gomes,
OP, Vigário Paroquial; o Frei André Tavares,
OP, Provincial dos Dominicanos; e o Padre
Antonio Bogaz, orionita, Pároco da Paróquia Nossa Senhora Achiropita.
(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[BELÉM] Nos dias 30 e 31 de julho, cerca
de 50 jovens se reuniram na Paróquia São
Mateus Apóstolo, no Setor São Mateus,
para a retomada do grupo “Se Liga”, que
havia pausado suas atividades em decorrência da pandemia.
(por Diácono Gilmar Freire Rodrigues)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, presidiu missa no domingo, 7, na
Comunidade São Lourenço, pertencente
à Paróquia Nossa Senhora das Mercês,
Setor Pastoral Anchieta. Foi a abertura do
tríduo em honra ao padroeiro. Na homilia,
o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Ipiranga destacou que sempre é preciso
estar preparado, esperar na fé e ser uma
Igreja em missão, e que haja o anúncio de
sua Palavra, caridade e proteção aos que
mais necessitam.
(por Joziel Moreira)

(Com informações de Eunice Aparecida Santos)

[IPIRANGA] No sábado, 6, aconteceu
a “Live Vocacional: Ministérios Ordenados”,
com a participação de Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga; Padre José Carlos
dos Anjos, Promotor Vocacional da Arquidiocese de São Paulo; Padre Israel Mendes
Pereira, Assistente Eclesiástico da Pastoral
Vocacional na Região Episcopal Ipiranga; e
Leonardo Ramos, vocacionado.

[IPIRANGA] No sábado, 6, foi realizada
uma das missas do tríduo em honra ao
padroeiro da Área Pastoral São Domingos
de Gusmão, pertencente à Paróquia Santa
Cristina, Setor Pastoral Cursino. A Eucaristia foi presidida por Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ. No domingo, 7, véspera da
memória litúrgica do Santo, aconteceu
uma procissão pelas ruas do bairro, seguida de missa, presidida pelo Padre Rodrigo
Felipe da Silva, Pároco.
(por Claudio Seiji)
Pascom paroquial

(por Comunicação Região Episcopal Ipiranga)

[IPIRANGA] Com o objetivo de aprimorar a acolhida, 34 leigos, voluntários e
agentes de pastoral engajados do Santuário São Judas Tadeu, no Jabaquara, reuniram-se no sábado, 6, para participar de
um treinamento conduzido por Janice
dos Santos Gonçalves, do Grupo Bridge.
Dentre os participantes estavam representantes das Pastorais da acolhida, da escuta, da coleta e voluntários do Santuário
e da Obra Social São Judas Tadeu.
(por Priscila Thomé Nuzzi)

[BELÉM] No sábado, 6, aconteceu na Paróquia São Benedito das Vitórias a “Ekoar
Party”, uma festa católica com ênfase na
música eletrônica. O evento contou com a
presença do DJ Lucas Ninja e Elias Cipriano, indicados ao Troféu Louvemos 2022.
Participaram cerca de 40 jovens. Houve
também momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido pelo Padre Pierre Rodrigues da Costa.
(por Karina Oliveira)

[LAPA] Na quinta-feira, 4, os fiéis da Paróquia São João Maria Vianney, na Água
Branca, Setor Pastoral Lapa, celebraram a
memória litúrgica do padroeiro, patrono
do clero. A missa foi presidida por Dom
José Benedito Cardoso e concelebrada
pelo Padre Raimundo Rosimar Vieira da
Silva, Pároco. Na homilia, o Bispo Auxiliar
da Arquidiocese na Região Lapa destacou
as virtudes de São João Maria Vianney que
o tornaram modelo para todos os padres.
Dom José Benedito falou ainda sobre a
missão do sacerdote nos dias de hoje nesta Arquidiocese: evangelizar com ardor
missionário, em comunhão com toda a
Igreja de Cristo.
(por Benigno Naveira)

Use o QRCode
para acessar o
Caderno Cultural
na Internet, com
mais artigos e
links citados.

Edição 01

10 a 23 de agosto de 2022

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Aquele que preenche toda a terra com sua ausência
“Quem é você, que preenche meu
coração com sua ausência? / que
preenche toda a terra com sua ausência?”, os versos são do sueco Pär
Lagerkvist, Prêmio Nobel de Literatura de 1951, e estão em seu livro Aftonland (‘Terra do Anoitecer’,
1953, sem edição em português). Ele
abandonou a fé cristã familiar, mas
nunca conseguiu se desvencilhar de
uma profunda religiosidade, a ponto
de alguns o terem considerado “um
cristão contra a própria vontade”.
Lagerkvist inicia o poema dizendo que “um desconhecido é seu
amigo” e que seu coração está cheio
de tristeza porque esse amigo está
distante ou, quem sabe, nem sequer
exista... O poeta pode ser considerado um paradigma da cultura ocidental de hoje, que proclama cada vez
mais o agnosticismo, mas não consegue eliminar a nostalgia da promessa
de infinito e do amor que transcende
a todos os limites humanos, característicos da mensagem cristã.
O diálogo entre a fé e a cultura,
para ser frutuoso, deve se reportar a
esse coração, paradoxalmente sempre ferido pelo encontro. Aqueles
que não têm consciência de terem
feito esse encontro são feridos pela

ausência e pelo desejo irrealizado,
mas aqueles que já têm a consciência
desse encontro também permanecem feridos, agora pela beleza e pela
ternura que ultrapassam a natureza
humana, permanecendo como gratidão por um dom ao qual sabemos
nunca sermos capazes de corresponder plenamente.
Nas Cartas do Novo Testamento,
não faltam denúncias dos pecados
da sociedade da época, nem convites para que os cristãos sejam virtuosos. Contudo, na passagem mais
emblemática do diálogo entre fé e
cultura daquele período, o discurso
de Paulo no Areópago de Atenas (At
17, 16-34), o Apóstolo não se dedica a críticas morais ou exortações
à virtude. Anuncia especialmente
o encontro com o Deus desconhecido, esse que já era venerado mesmo sem ser conscientemente experimentado, esse que, vinte séculos
depois, continua preenchendo os
corações humanos, como o de Lagerkvist, mesmo quando aparentemente ausente.
Tendo que anunciá-lo aos atenienses, Paulo se dirige ao anseio
mais profundo que existe em seus
ouvintes... E a resposta ao nosso

anseio mais profundo é sempre carregada de beleza. Nas palavras do
Pontifício Conselho para a Cultura,
“o belo nos diz mais sobre o verdadeiro e o bom” (Via pulchritudinis,
caminho privilegiado de evangelização e diálogo, 2006). Não se trata
de mero recurso estético. A Verdade é bela e um exercício de amor e
bondade que não se revelasse belo
não iria além de um esforço moralista. A denúncia do mal e do erro,
para não se tornar ela própria fonte de maldade, deve trazer em si ao
menos um vislumbre da beleza que
se esconde na solidariedade para
com o sofredor, no desejo verdadeiro, mesmo que extraviado, e no
ideal de bem que nos permitem reconhecer o que é certo.
Em nosso primeiro Caderno Fé
e Cultura, peregrinamos por alguns
locais talvez improváveis nos quais
Deus nos fascina com sua misteriosa
presença, que de certa forma transparece até mesmo quando negada.
Francisco Borba comenta os sinais
da ausência de Deus na moralidade
cada vez mais tortuosa dos super-heróis, em filmes e séries atuais. Arthur
Baldin discute questões relativas às
redes sociais e às fake news, lembran-

do o Sr. Jordain, o “burguês fidalgo”
de Molière, que se torna ridículo ao
buscar se realizar num mundo de
aparências e ostentação. Ana Lydia
Sawaya nos apresenta a religiosidade atormentada de Jack Kerouac,
um dos fundadores do movimento
beat, que viveu toda a dramaticidade
de um desejo que intuía o encontro,
mas não conseguia construir a própria vida a partir dele. Bento XVI,
meditando sobre a trágica perseguição antissemita da Alemanha nazista, nos fala das noites escuras, em
que Deus parece totalmente ausente
da vida de seus filhos, e do renascer
da esperança. Por fim, indicamos o
livro de Gennaro Iorio, professor do
Departamento de Estudos Políticos e
Sociais da Universidade de Salerno
(Itália), que procura documentar e
analisar sociologicamente a presença
do amor na vida pública e nos movimentos políticos.
Nestes tempos de pandemia,
guerra, pobreza e fome crescentes,
novas perseguições e confusão cultural, toda a realidade pode ser como
os vasos sagrados de um templo,
postos ali para louvar a Deus e nos
ajudar a ter sempre em mente o Seu
amor por nós.

O Caderno Fé e Cultura é uma publicação quinzenal do jornal “O SÃO PAULO”, com coordenação editorial do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP. Diretor responsável e editor: Padre Michelino Roberto. Coordenação editorial
e redação: Francisco Borba Ribeiro Neto, Gabriel de Vitto Fernandes. Revisão: José Ferreira Filho, Daniel Gomes e Sueli Dal Belo. Diagramação: Jovenal Alves Pereira. Impressão: Gráfica OESP. Conselho editorial: Alexandre
Gonçalves, Alline Luiza de Abreu Silva, Bruno Muta Vivas, Diogo Chiuso, Gustavo Catania, Ivonete Kuerten, João Cortese, Luís Henrique Marques, Maria Nazaré Lins Barbosa, Rodrigo Pires Vilela da Silva, Vandro Pisaneschi.
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‘The boys’ e o ocaso dos bons heróis
Francisco Borba
Ribeiro Neto*
The boys, da Amazon Prime Video,
é uma das séries recentes de maior
sucesso no streaming. Narra as peripécias de um grupo de super-heróis
desajustados, com moralidade mais
que questionável, manipulados por
uma grande corporação capitalista,
dados ao exibicionismo e à violência
desenfreada, envolvidos em bacanais
e episódios trágicos nascidos da irresponsabilidade no uso de seus superpoderes.
Aqueles criados à sombra dos
super-heróis do passado irão se
perguntar: o que aconteceu com
Super-Homem, modelo de integridade moral, Batman, que em hipótese alguma matava os criminosos,
ou mesmo o Homem-Aranha, que
popularizou a frase “com grandes
poderes vêm grandes responsabilidades”?
A resposta mais imediata é que
o público se cansou deles. Sua perfeição de caráter se tornou monótona, repetitiva e pouco crível. As
pessoas querem heróis com maior
carga dramática, com quem possam
se identificar e não seres superiores,
que, de certa forma, ao serem ima-

Os super-heróis mostrados nos filmes parecem cada vez
mais distantes de um ideal de nobreza de caráter. Sem a
experiência do encontro com um Deus de amor, a própria
bondade parece um valor cada vez menos sincero.

ginados, parecem apontar o dedo para nossas contradições, incoerências e demais pecados.
Anti-heróis não são uma novidade nem no cinema, nem na literatura. A “segunda chance”, a possibilidade de remissão dos erros do passado, o heroísmo escondido na raiva e na violência são temas recorrentes
no cinema e na arte em geral. Contudo, mesmo esses anti-heróis exibiam
um forte senso moral. O que os distinguia era não seguirem as regras
convencionais, mas serem devotados às suas próprias. O que vemos agora é uma trágica percepção de que os valores morais que orientavam
a conduta dos heróis de antigamente não se sustentam ou, pior, foram
usados cinicamente como instrumento de repressão e dominação moral.
Curiosamente, os heróis e os deuses míticos tanto dos gregos quanto
dos nórdicos, tão em voga hoje em dia, eram um pouco como esses super-heróis atuais. Invertendo o paradigma bíblico (cf. Gn 1, 26-28), eram
deuses feitos à nossa imagem. Seria muito difícil, na história do Ocidente, separar a figura do herói nobre e altruísta da mensagem cristã. Talvez
tenhamos que repensar a famosa citação de Dostoievsky: “se Deus não
existe, tudo é permitido” (Os irmãos Karamazov, Editora Martin Claret,
2013). Agora, talvez seja melhor dizer “se Deus não existe, a bondade
não tem sentido”.
Já em 1926, no livro A tentação do Ocidente (Editora do Brasil, 2005),
André Malraux escreveu: “Não há ideal a que possamos sacrificar-nos,

porque de todos eles conhecemos a
mentira, nós os que ignoramos em
absoluto o que seja a verdade”. Como
a figura de um super-herói irrepreensível pode coexistir com essa desilusão niilista? Parece até mais óbvio
pensar seus estereótipos de masculinidade, feminilidade, honra e dedicação como armadilhas ideológicas
para restringir a liberdade humana.
Trata-se de um cenário contraditório. Nos preocupamos cada vez
mais com as minorias, com os oprimidos, com o bullying e a ganância.
Mas, ao mesmo tempo, desacreditamos que os poderosos possam ter
freios morais, que o amor possa gerar
um verdadeiro altruísmo. Escandalizar-se pouco adianta. Ao século XX,
faltaram mais testemunhos de amor
cristão à altura das reflexões críticas
que denunciavam a hipocrisia de nossa sociedade. Tais testemunhos existiram, mas em menor quantidade do
que o necessário. Esse é o desafio que
se apresenta a nossos tempos.
* Coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP
e do projeto Olhar Integral, sobre Doutrina
Social da Igreja, nas redes sociais.

O Burguês Fidalgo contemporâneo
Arthur Acosta Baldin*
Hoje em dia, em meio ao advento da internet, com a ideia de
lugar de fala levada às últimas consequências, as fake news e a
liberdade de expressão inseridas num contexto de pós-verdade,
nos sentimos donos de nossas verdades, nos fechando a qualquer
tipo de ideia divergente. Nesse contexto, é oportuno uma
releitura da peça de Molière.

Molière (Fonte Wikimedia Commons)

O Burguês Fidalgo, de Molière, publicada em 1670, reflete muito sobre
a França da época. A burguesia, ascendendo economicamente, ansiava
pelo status da fidalguia. Isso implicava não apenas no lado econômico,
mas também no cultural e intelectual
daquele que buscava outro patamar
social.
A trama gira em torno do senhor
Jordain, um burguês que, por meio
de seu trabalho e do comércio de seu
pai adquiriu muito dinheiro, ansian-

do pela fidalguia. Para conseguir tal
mudança de status, contrata professores de esgrima, conhecimentos
gerais, música e dança, envolvendo-se com pessoas que possam ajudar
na empreitada. Constrói amizades
com a nobreza e tenta fazer sua filha
se casar com um nobre e não com
Cleonte, burguês que ela amava.
Sua esposa conseguia ver o lado ridículo dessa transformação, na qual
seu marido procurava, de forma artificial, passar uma imagem que não
condizia com sua essência, permitindo que outros se aproveitassem
dele.
Molière conseguiu, com seu
Jordain, que vem de um lugar, mas
quer pertencer a outro, mostrar a
superficialidade humana nas relações sociais. Na trama, tal postura
é trabalhada com ironia e atinge o
tom cômico quando a imagem é

mais valorizada do que a essência
do sujeito.
O poder aquisitivo de Jordain
fez com que ele se permitisse alçar
a outros campos sociais, buscando
maior acesso aos bens de consumo
e conhecimento. No entanto, sua
ganância e ambição ignoravam o
fato de que ele próprio era um tolo,
fazendo com que reduzisse sua
compreensão de mundo ao que julgava ser certo ou errado. De modo
similar, nos tempos de hoje, o ser
humano posta deliberadamente em
suas redes, sem se questionar sobre
a veracidade dos fatos ou procurando aparentar algo distante de sua
realidade.
As críticas de Molière aos burgueses de seu tempo podem servir
como advertência para todos nós,
nos tempos atuais. Neste ano eleitoral, é de extrema importância que

o debate saia da superficialidade das
redes sociais e se torne um espaço
de discussão mais profunda sobre o
futuro do País. “Buscareis a verdade
e ela vos libertará” (Jo 8, 32). Duas
perguntas se tornam necessárias antes de qualquer compartilhamento
nas redes sociais. Tal conteúdo corrobora com a verdade? O que estarei
agregando aos meus seguidores com
essa informação? Questões estas que
Jordain deveria ter feito a si ao querer mudar seu status. O que essa mudança, pela qual tanto se esforçava,
lhe agregaria como pessoa e o que
agregaria à sociedade?
Jordain não fez essa autorreflexão
e se deixou levar pelo seu lado mais
ridículo. Segundo o Papa Francisco
“tudo aquilo que se compartilha, se
multiplica” (Visita à comunidade de
Manguinhos, 2013). É nosso dever
como cristãos e cidadãos refletir sobre o que se compartilha em nossas
redes, para que nossas postagens sejam algo que agregue valor ao debate
público e não aumente o discurso de
ódio e a polarização.
* Ator e professor de teatro nos colégios Oswald
de Andrade e Catamarã.
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Jack Kerouac, um ‘louco’ de Cristo
Ana Lydia Sawaya*
Quem conhece o vosso nome,
em vós espera, porque nunca
abandonais quem vos procura (Sl 9)

O mundo atual deixou de ser aquele
em que os valores cristãos eram mais
ou menos seguidos e a santidade era
reconhecida. Agora, tudo parece ter
se tornado líquido, confuso. Será que
Deus abandonou o mundo? Nunca
houve antes milhões de pessoas afirmando, como agora, que Ele não existe... Vemos tudo virando de cabeça
para baixo, inclusive a natureza...
Ainda é possível a esperança cristã? Sim, porque sabemos com certeza
que Cristo crucificado, morto e ressuscitado é a companhia definitiva de
Deus e não nos abandonará. Mas onde
Ele se faz presente? Como encontrá-lo? Onde o Espírito está agindo? Em
quem está se fazendo presente?
Um olhar mais atento para a
realidade atual consegue descobrir, com nitidez, a presença de
certas pessoas que, no meio da
confusão e da loucura, procuram
a Deus com sinceridade. Algumas
são tão perdidas e confusas como
a realidade que as envolve. Vivem
no meio da desordem e da loucura e, exatamente por causa da sua
busca radical, se jogam de forma
extrema na realidade, procurando encontrar algo de verdadeiro
que apazigue o desejo de infinito
do seu coração – pois o coração
do ser humano foi feito para Deus
(quer queira, quer não).
Deus não deixa de escutar um
desejo sincero de encontrá-Lo,
mas nosso caminho depende das
pessoas que encontramos, do lugar
onde nascemos e do contexto cultural.
Por isso, encontrar alguém que nos
mostre com a própria forma de viver,
de modo persuasivo, um caminho de
fé é uma grande fortuna.
O caminho de Jack. Fundador de
um estilo literário novo, Jack Kerouac
(1922-1969) era católico. On the Road
(‘Pé na estrada’, L&PM Editores, 2004),
seu romance mais famoso, foi um ícone da geração beat (palavra que significa muitas coisas: batida rítmica do jazz,
pulsação; mas que para Jack significava beatitude) e do movimento hippie.
Jack se entristeceu ao descobrir o
que seu livro tinha provocado. Não tinha sido compreendido. E, no final da
vida, se afastou de tudo. O meio que
havia encontrado (difícil, problemáti-

Jack Kerouac, que estaria comemorando 100 anos se estivesse vivo,
foi um dos maiores escritores da geração beat, que desembocaria no
movimento hippie. Homem polêmico e controverso, sua vida estava longe
dos padrões morais católicos. Contudo, depois que seus ‘Diários’ (L&PM
Pocket, 2012) foram publicados, passou-se a conhecer melhor a sua
intensa e constante busca de Deus, seu relacionamento familiar e vivo
com Jesus. Sua religiosidade foi inclusive objeto de artigos de La Civiltà
Cattolica e de L’Osservatore Romano.
Foi visto como ícone da vida dissipada, fundador da era das drogas e
sexo livre. Mas, ele não era isso. Mesmo que pareça escandaloso, viveu
tudo isso buscando a verdade, o Cristo real. Ao aproximarmos da sua
história e da sua vida é impossível não lembrar que Jesus, censurado por
conviver com publicanos e pecadores, disse ter vindo para eles, para leválos ao arrependimento (Lc 5, 29-32)... E o primeiro que Cristo declarou
levar ao Reino dos Céus era um malfeitor (Lc 23, 42-43).
Jack se deu conta da insensatez da sociedade em que viveu e de como esse
não era o caminho para encontrar o Jesus real. Decidiu viver na pobreza,
buscando, pelas estradas americanas, como diz em um trecho do seu livro
mais famoso ‘On The Road’, AQUILO.

Beatniks in coffee house 1959, de Robert Huffstutter (Fonte: Flickr)

co, sofrido e, como ele diz muitas vezes, profundamente triste) prevaleceu
sobre a meta. As aparências prevaleceram e tudo pareceu se reduzir à busca
do prazer pelo prazer. Mas não era isso
que havia perseguido na vida.
Suas constantes viagens, que à primeira vista pareciam apenas diversão
e descompromisso, eram uma busca
pelo REAL, aquilo que realmente é.
Para ir “além”, ele experimentou tudo
o que estava à mão: álcool, marijuana,
benzedrina, mulheres... Queria compreender até o fundo a condição humana, suas reais sensações, sentimentos e pensamentos. Não o que se deve
ser, mas o que se é realmente.
Queria conhecer o ser humano real
porque intuía que assim encontraria
a Deus. Tinha sempre a percepção de
que Ele só pode ser encontrado pela

pessoa “real”; o único caminho é a sinceridade total e a autenticidade.
Não era um amoral ou imoral.
Sabia que a estrada dos prazeres e do
álcool é mortífera. Por que escolheu
essa estrada? Talvez para espantar a
tristeza, sua companheira constante. A
necessidade de lutar contra ela estava
sempre presente.
A redenção possível. O que descobriu? Que em TODA a realidade, até
na mais horrível e abjeta, Deus está
presente. Há uma positividade última em tudo o que existe e em todo o
mover humano. Nada pode ser jogado
fora. Dirá no seu Diário:
“Não importa o que tenha sido feito
ao homem, ele não deve ser destruído
ou destruir a si mesmo (ndr. falava da
pena capital e do suicídio), porque, em

toda a desordem e ruína horripilante
do mundo e da imaginação humana,
ainda há vida e a possibilidade de redenção através do mero vislumbre da
terra, por meio da admiração, o mais
abjeto tipo de admiração se arrastando por uma rua, e nisso a coisa inteira
pode ser redimida.”
A história lhe fez jus e sempre mais
se compreende sua mensagem profunda, seu olhar contemplativo sobre as
loucuras do mundo, a sua sensibilidade religiosa. Jack tinha constantemente o Novo Testamento consigo e rezava
antes de começar qualquer coisa.
Desde a sua infância até a sua
morte aos 47 anos de cirrose, escrevia
a Deus, orações para Jesus, poesias
dedicadas a Paulo e pedia pela sua
salvação. Jesus é próximo, vivo e um
interlocutor presente. Dirá no Diário:
“Jesus, a tua é a única resposta
para todos os seres vivos”.
Como os loucos de Cristo. Ao ler
seus livros e conhecer sua história,
vieram-me em mente os monges
russos jurodivye, os “loucos” de
Cristo que desde a Idade Média
vivem vagando a esmo pelas estradas, como vagabundos. Vivem
no mundo como o lugar “em que
se evidencia a alteridade do Reino
de Deus, mediante uma radical
contestação de toda e qualquer
lógica mundana” (PIOVANO, A.
Monachesimo nel mondo, Paoline,
2010). Para eles, há uma “irredutível oposição entre a sabedoria
deste mundo e a pregação de Jesus Cristo crucificado. Por isso,
escandalizam os espíritos embebidos pelo racionalismo, para os quais
a razão humana é a medida de todas as
coisas”. E “com gestos simbólicos, cuja
estranheza toca a imaginação e acorda
as consciências adormecidas, os loucos
de Cristo condenam a ordem mentirosa e testemunham uma nova ordem
do Reino de Deus, manifestada para
aqueles que zombam da razão humana e das suas enganadoras prudências”.
Dois aspectos sintetizam essa experiência religiosa: um agir que provoca o desprezo dos homens, mas é
arma contra o orgulho espiritual, e
uma missão profética. Bela síntese
para a vida de Jack.
* Monja beneditina camaldolense do Mosteiro
da Encarnação, Mogi das Cruzes, São Paulo.
Foi professora da UNIFESP, com doutorado
em Nutrição na Universidade de Cambridge, e
pesquisadora visitante do MIT.

Política e eleições a partir das reflexões do Papa Francisco e da Doutrina Social da Igreja
Ciclo de estudos, voltado a universitários e jovens profissionais, para um diálogo sobre temas de nossa
conjuntura política, num enfoque não partidário, baseado nos princípios do ensinamento social católico.
Promoção: Núcleo Fé e Cultura, Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC-SP.
Veja mais informações na página https://olharintegral.com/dsi_eleicao ou pelo QRCode ao lado.
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Bento XVI em Auschwitz:
O diálogo da fé e da esperança com o sofrimento do mundo
Redação
“Quantas perguntas surgem
neste lugar! Sobressai sempre
de novo a pergunta: Onde estava Deus naqueles dias? Por
que Ele silenciou? Como pôde
tolerar este excesso de destruição, este triunfo do mal? [...]
Devemos elevar um grito humilde, mas insistente a
Deus: Desperta! Não te esqueças da tua criatura, o homem!
E o nosso grito a Deus deve,
ao mesmo tempo, ser um grito que penetra o nosso próprio
coração, para que desperte
em nós a presença escondida
de Deus, para que seu poder,
que Ele depositou nos nossos
corações, não seja coberto e
sufocado em nós pela lama do
egoísmo, do medo dos homens, da
indiferença e do oportunismo.
Emitamos este grito diante de
Deus, dirijamo-lo ao nosso próprio
coração, precisamente nesta nossa
hora presente, na qual surgem novas desventuras, na qual parecem
emergir de novo dos corações dos
homens todas as forças obscuras:
por um lado, o abuso do nome de
Deus para a justificação de uma
violência cega contra pessoas inocentes; por outro, o cinismo que
não conhece Deus e que ridiculariza a fé Nele. Nós gritamos a Deus,
para que impulsione os homens a

O escândalo com a aparente vitória do mal e do sofrimento é uma das maiores
justificativas para a descrença. Como pode um Deus de amor permitir que
seus filhos sofram tanto, seja por desastres naturais, pandemias, guerras ou
injustiças praticadas pelos próprios seres humanos?
Vivemos tempos nos quais esta questão é particularmente gritante para nós. A
pandemia que dizimou tantas vidas e nos deixou isolados e desorientados, a
guerra na Ucrânia, com todos os seus desdobramentos, a fome que assola nossos
irmãos vitimados pela crise econômica, os inocentes que lutam por justiça
assassinados...
Diante dessa realidade desafiadora, vale a pena retomar a reflexão que Bento
XVI realizou, em 2006, no campo de Concentração de Auschwitz-Birkenau,
onde mais de um milhão de judeus foram mortos pelos nazistas. O grito do
ser humano não pode ser negado, mas a experiência do encontro com Cristo
nos mostra que Deus pode fazer surgir um bem maior até mesmo do mal (cf.
Catecismo da Igreja Católica, CIC 311).

arrepender-se, para que reconheçam que a violência não cria a paz,
mas suscita apenas outra violência,
numa espiral de destruição, na qual
todos, no fim das contas, só têm a
perder.
O Deus, no qual nós cremos, é
um Deus da razão, mas de uma razão que certamente não é uma matemática neutra do universo, mas
que é uma coisa só com o amor,
com o bem. Nós rezamos a Deus e
gritamos aos homens, para que esta
razão, a razão do amor e do reconhecimento da força da reconciliação e da paz, prevaleça sobre as

ameaças circunstantes da irracionalidade ou de uma falsa razão, separada de Deus. [...]
Graças a Deus, com a purificação da memória, à qual nos estimula este lugar de horror, crescem
à sua volta numerosas iniciativas
que desejam pôr um limite ao mal
e dar força ao bem. Há pouco pude
abençoar o Centro para o Diálogo
e a Oração. Nas imediatas proximidades tem lugar a vida escondida das irmãs carmelitas, que estão
particularmente unidas ao mistério da cruz de Cristo e nos recordam a fé dos cristãos, que afirma

que o próprio Deus desceu ao
inferno do sofrimento e sofre juntamente conosco. Em
Oswiecim, existe o Centro de
São Maximiliano e o Centro
Internacional de Formação
sobre Auschwitz e sobre o
Holocausto. Depois, há a Casa
Internacional para os Encontros da Juventude. Numa das
Antigas Casas de Oração,
existe o Centro Hebraico. Por
fim, está a constituir-se a Academia para os Direitos do Homem. Assim podemos esperar
que do lugar do horror nasça
e cresça uma reflexão construtiva e que recordar ajude a
resistir ao mal e a fazer triunfar o amor.
[Desejo] concluir com uma oração de confiança, um Salmo de Israel, que é, ao mesmo tempo, uma
oração da cristandade: ‘O Senhor
é o meu pastor: nada me falta. Em
verdes prados me fez descansar e
conduz-me às águas refrescantes.
Reconforta a minha alma e guia-me por caminhos retos, por amor
do seu nome. Ainda que atravesse
vales tenebrosos, de nenhum mal
terei medo porque Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me confiança... habitarei na casa
do Senhor para todo o sempre’ (Sl
23, 1-4.6).”

O ágape segundo a Sociologia*
Vera Araújo**
Sociologia do amor é o título do livro de Gennaro Iorio, professor do
Departamento de Estudos Políticos
e Sociais da Universidade de Salerno (Itália) e membro da rede de
pesquisadores Social One (Social
Sciences in dialogue), expressão
cultural do Movimento Focolare.
A união “sociologia – amor”
não é usual, mas, como o sociólogo Paulo Henrique Martins, da
Universidade Federal de Pernambuco, explica no posfácio: “este livro ambiciona apresentar o amor
agápico como um conceito estratégico para lançar luzes sobre os
acontecimentos contemporâneos,
buscando assegurar igualmente a
demonstração empírica do trabalho teórico. Ele busca revelar um
segredo ontológico: as possibilidades de uma experiência de libertação reflexiva que se propõe algo
diferente do que foi sugerido até recentemente pelas ciências sociais”.

Talvez alguns leitores pensem
que o amor (ágape) fosse assunto
religioso, teológico, ético ou até
filosófico. Gennaro procura demonstrar que este assunto tem a
ver com a nossa vida cotidiana,
privada, como também social, política, econômica, enfim, cultural e
que, portanto, lhe cabe um espaço
na sociologia como ciência que
analisa as ações sociais e mira ajudar não só a conhecê-las, mas também a transformá-las.
O ágape, como conceito sociológico, é definido por Iorio “como
uma ação, relação ou interação
social na qual os sujeitos excedem
(em dar, receber, em não dar ou
não fazer, em omitir) todos os seus
antecedentes e, portanto, oferece
mais do que a situação exige com
a intenção de gerar um benefício”.
O conceito de amor foi tratado
por muitos mestres clássicos, como
Georg Simmel, Max Weber e Piti-

rim A. Sorokin. No livro, Iorio dialoga ainda com Jean Luc Marion,
Donald Winnicott, Axel Honneth
e Arpad Szakolczai.
Iorio se indaga sobre a presença do ágape na dimensão privada e
na dimensão pública, apresentando estudos empíricos na realidade
social, em contextos históricos e
com autores individuais e coletivos muito diferentes. Mostra que
o ágape é uma propriedade do agir
social e que não está ligado necessariamente a uma doutrina ou a
um grupo social específico.
Gennaro finaliza afirmando que
“seja como for, rejeitado ou ignorado, [o ágape] é algo que resiste e
insiste, como um fato que não aceita ser reduzido ou oculto, um fato
que não pode desaparecer na preguiça pré-concebida”.
* Artigo adaptado do original publicado
em Cidade Nova.
** Socióloga, membro da rede Social One

IORIO, Gennaro. Sociologia do Amor:
ágape na vida social. Rio de Janeiro:
Ateliê de Humanidades, 2021.

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

| 10 a 16 de agosto de 2022 | Reportagem | 9

Clero arquidiocesano comemora o Dia
do Padre em paróquia pessoal coreana
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

Em clima festivo, o clero da Arquidiocese de São Paulo foi recebido na Paróquia
Pessoal Coreana São Kim Degun, no bairro do Bom Retiro, região central da capital
paulista, para comemorar o Dia do Padre,
na quinta-feira, 4.
Ainda na área externa anexa ao templo, fiéis católicos de ascendência coreana
que frequentam a Paróquia – dedicada ao
primeiro sacerdote martirizado na Coreia, em meados do século XIX, quando
tinha apenas 25 anos de idade – acolheram com alegria e solicitude a todos os
que chegavam: bispos, padres, diáconos,
seminaristas e demais convidados. Muitas paroquianas trajavam roupas típicas,
a chamada hanbok, um vestido típico coreano, caracterizado por cores vibrantes,
linhas simples e ausência de bolsos.
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano, presidiu a missa, que foi
concelebrada pelos bispos auxiliares da
Arquidiocese e pelos sacerdotes coreanos
responsáveis pela Paróquia: Padre Pio
Sang Soon Choi, Pároco; e Padres Yoseph
Kang e Pedro Youngho Noti, Vigários Paroquiais.
Com transmissão ao vivo para a Coreia e com a presença de uma assembleia
composta por fiéis de origem coreana, boa
parte da celebração foi feita tanto em português quanto em coreano, por meio de
tradução simultânea com intérpretes ou
pela exposição, por escrito, da tradução
nos telões, incluindo trechos da liturgia,
como leituras bíblicas e cânticos, além de
pronunciamentos e agradecimentos.
No início da celebração, Dom Odilo
passou a palavra ao Pároco, que, em coreano, deu as boas-vindas a todos: “Quero
acolher Dom Odilo, nossos bispos e nossos sacerdotes. Preparamos este dia especial com muito carinho; este dia é o nosso
dia! Oro para que seja uma oportunidade
de compartilhar entre nossos irmãos o
amor de Cristo”.

DESTACADOS SACERDOTES

Em seguida, Dom Odilo agradeceu as
palavras de acolhida do Pároco e toda a preparação, para que aquele momento pudesse ser realizado, dirigindo sua saudação aos
bispos, padres, diáconos e a toda a comunidade coreana católica de São Paulo. Mencionou, também, a importância de dois
destacados santos que foram sacerdotes.
“Quero recordar São João Maria Vianney, grande padre; e Santo André Kim
Degun, a quem esta igreja é dedicada, primeiro padre coreano, que foi martirizado
com pouco mais de um ano de ordenação,
no século XIX. A Igreja coreana é muito
recente e nós temos aqui uma comunidade coreana católica muito querida, dinâmica. Recordamos, ainda, os padres que
não estão presentes, por diversos motivos,
os doentes, os idosos e, também, os padres
falecidos, e os colocamos mais uma vez no
coração de Deus. E recordamos o Carde-

Durante a missa, Dom Odilo Scherer ressalta os exemplos de São João Maria Vianney e de Santo André Kim Degun para todos os padres

al Cláudio Hummes, neste dia em que se
completa um mês de seu falecimento, pedindo a Deus que o acolha e recompense
por todo o trabalho dedicado à messe do
Senhor.”

BONS TESTEMUNHOS SACERDOTAIS

Na homilia, o Arcebispo Metropolitano destacou que naquela celebração o
clero arquidiocesano também peregrinava até aquela igreja, algo que deveria ter
acontecido em 2021, no bicentenário do
nascimento de Santo André Kim Degun,
mas que foi inviável em razão da fase mais
aguda da pandemia de COVID-19.
“Esta é uma ocasião privilegiada para
conhecermos algo mais sobre a vida da
Igreja nesse país onde o Cristianismo
chegou bem depois do que no Brasil e na
América, mas já mostrou belíssimos frutos do Evangelho, mediante o testemunho
da Igreja na sociedade e de um grande
número de santos, sobretudo de mártires”,
comentou.
Referindo-se a Santo André Kim Degun, o Arcebispo destacou que ele foi sacerdote, mártir e honrou a Igreja Católica
na Coreia e o seu clero. “Ele é o primeiro
sacerdote católico nascido naquele país e
foi um valoroso pastor, missionário e testemunha de Cristo durante o brevíssimo
período de menos de dois anos de exercício do sacerdócio. A fortaleza do seu testemunho em favor de Cristo e do Evangelho,
diante das perseguições e do martírio, fortaleceram a fé do povo cristão, que guarda
a sua memória com grande veneração.”
“Da fé e do testemunho dos santos e
mártires coreanos, também é herdeira a
comunidade católica coreana de São Paulo”, disse o Arcebispo. “Quanto é preciosa
a nossa fé, pela qual tantos deram a vida
de maneira corajosa e generosa! É preciosa
a fé que vós, caros amigos coreanos, recebestes dos vossos pais e antepassados, que
trouxestes ao Brasil e também professais e
testemunhais, juntamente com os demais
católicos, nesta imensa cidade de São Paulo, dando-lhe as expressões próprias de
vossa tradição e cultura”, prosseguiu.
Dom Odilo referiu-se ao Santo Cura
d’Ars como “homem humilde e pastor generoso do seu povo, sacerdote de
grande fé, zeloso de sua missão sacerdotal no atendimento aos fiéis, na celebração dos sacramentos, na catequese, na

pregação, na caridade, na oração pessoal
e na penitência”.
“Que o Santo Cura d’Ars e Santo André Kim Degun intercedam por todos nós
e nossas comunidades, para que sejamos
hoje, como eles foram no seu tempo, discípulos missionários do Evangelho de Cristo. Que o exemplo, a intercessão e a companhia dos santos sacerdotes e dos santos
e mártires nos fortaleçam na vivência diária do testemunho sacerdotal e de nossa
missão”, concluiu.

aos sacerdotes pelo seu dia, e, também,
a exibição de uma animação, produzida
pela comunidade católica coreana de São
Paulo, na qual se contou a vida de Santo
André Kim Degun.
Em seguida, houve um almoço de
confraternização, antecedido por uma
apresentação de samulnori, um gênero
musical coreano executado com quatro
diferentes instrumentos de percussão.

O CATOLICISMO NA COREIA

No fim da celebração, Dom Odilo abençoou uma imagem de São Paulo
Apóstolo que foi doada à Paróquia Pessoal Coreana São Kim Degun, como “sinal
da nossa passagem por aqui hoje”, que foi
acompanhada pela oração ao discípulo e
missionário de Jesus Cristo que pregou o
Evangelho aos gentios.
Depois, a comunidade se manifestou
sobre a vida da Igreja na Coreia e seu padroeiro. Padre Pio, Pároco, afirmou estar
orgulhoso ao se comparar a Abraão, precursor da fé católica, pois se sentia igualmente honrado por estar à frente da comunidade. Agradeceu a presença de Dom
Odilo, dos bispos auxiliares e de todos os
sacerdotes, mas também o fato de o Cardeal, no ano passado, por ocasião do bicentenário de nascimento de Santo André
Kim Degun, ter estabelecido e proclamado a Paróquia como local de peregrinação.
O Sacerdote recordou que a fé católica na Coreia e sua divulgação foram implantadas e desenvolvidas por iniciativa do
povo, pessoas simples, e não por sacerdotes ou missionários. Os estudiosos, ao entrarem em contato com os livros religiosos
do Ocidente, entenderam e aceitaram o
catolicismo como religião, não como estudo ou literatura, percebendo que os sacramentos somente poderiam ser ministrados por sacerdotes.
Assim, a comunidade católica começou a atravessar as fronteiras com a China
para trazer sacerdotes à Coreia, mesmo
correndo perigo de morte. “Quando trouxeram sacerdotes, a Igreja da Coreia ficou
tão alegre como se tivesse experimentado
o gosto do Paraíso”, afirmou.
Ao fim da missa, houve a apresentação
de um vídeo, produzido pela Arquidiocese de São Paulo, com uma homenagem
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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, algumas notícias e artigos publicados recentemente.

Dom Odilo: ‘Somos um
povo de vocacionados que
caminha com Jesus’
https://cutt.ly/7Z1BWlQ
Celam e entidades
internacionais condenam
perseguições à Igreja Católica
na Nicarágua
https://cutt.ly/KZ1BXXX
Em Floriano (PI), diáconos
de SP encontram católicos
alegres, esperançosos e
firmes na fé
https://cutt.ly/OZ1VcdN
Padre Vítor Coelho de
Almeida é declarado
Venerável pelo Papa
Francisco
https://cutt.ly/IZ1VA5Z
Cardeal Parolin: a Igreja é
pacifista porque acredita e
luta pela paz
https://cutt.ly/BZ1V6T2
Análise: quem nos separará?
https://cutt.ly/PZ1CJ2Q
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Curso anual de atualização teológica e
pastoral do clero trata sobre a Igreja sinodal
Arquivo pessoal

JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

Com a presença do Cardeal
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, cerca de 200
ministros ordenados – entre
bispos, sacerdotes e diáconos –
se reúnem entre os dias 8 e 11,
no Mosteiro de Itaici, no município de Indaiatuba (SP), para o
Curso de Aprofundamento Teológico e Pastoral do Clero da
Arquidiocese de São Paulo.
Em sua 19a edição, a iniciativa foca, a cada ano, um temário específico, a fim de trazer à
reflexão e ao debate assuntos
importantes da atualidade que
dizem respeito à Igreja. O objetivo é capacitar os clérigos
a lidar com os desafios que se
apresentam em seu cotidiano
ministerial.
Este ano, em alinhamento
com as propostas do sínodo arquidiocesano, o tema escolhido
foi “Igreja sinodal: comunhão,
participação e missão”. A abordagem do assunto tem sido
feita por meio de diversas exposições e intervenções, lideradas
por Dom Odilo, pelos bispos
auxiliares da Arquidiocese e
pelo Cônego José Arnaldo Juliano dos Santos e o Padre Boris
Agustín Nef Ulloa, peritos do
sínodo arquidiocesano.
“A reflexão sinodal da Ar-

Clero arquidiocesano participa com o Cardeal Odilo Scherer do 19º Curso de Aprofundamento Teológico e Pastoral, no Mosteiro de Itaici

quidiocese se encaminha para a elaboração de diretrizes e planos de ação. O
sínodo deve nos ajudar a acolher os apelos da realidade que olhamos ao nosso
redor, acolhendo os apelos da Igreja”, explicou Dom Odilo, na abertura do curso,
na segunda-feira, 8.
Em conformidade com essa realidade sinodal da Arquidiocese, o Arcebispo
explicou a escolha do tema que norteia
a formação clerical deste ano: “O tema
proposto deve nos ajudar a compreender
o que é a Igreja sinodal e como se traduz
a sinodalidade no agir da nossa Igreja
particular, agora não mais considerada
de forma abstrata, mas como se realiza
o caminho de comunhão, participação e
missão”.
Passou-se, em seguida, às apresenta-

ções dos temas específicos. Dom Odilo
apresentou uma pesquisa, divulgada recentemente, sobre a situação religiosa no
Brasil, na qual se tem um amplo panorama do perfil dos brasileiros em relação à
vivência da fé no País, destacando dados
comparativos que dizem respeito, sobretudo, a católicos e evangélicos.
Segundo o Arcebispo, o levantamento mostra que o povo brasileiro continua
religioso, embora haja os ateus e aqueles
que não aderem a nenhuma religião, situação também detectada na pesquisa
do sínodo arquidiocesano.
Ainda em relação à pesquisa de
campo do sínodo, Dom Odilo discorreu acerca de outros dados importantes, que ajudam a nortear as ações
futuras, as quais serão implementadas

nas próximas fases do sínodo arquidiocesano.
O segundo palestrante foi o Padre
Boris, que apresentou os fundamentos
bíblicos sobre os quais se baseiam uma
Igreja sinodal, confirmando nas Sagradas Escrituras a sinodalidade como algo
inerente à natureza da Igreja.
O terceiro palestrante foi o Cônego
José Arnaldo, que explanou a relação
existente entre os documentos do magistério da Igreja, decorrentes do Concílio Vaticano II, e como já se pensava,
há mais de 50 anos, na importância de a
Igreja caminhar sinodalmente.
Acompanhe mais detalhes a respeito
do Curso de Aprofundamento Teológico
e Pastoral do Clero Arquidiocesano na
próxima edição do O SÃO PAULO.

Dom Odilo Scherer participa das comemorações dos 50 anos do Itesp
Itesp

PADRE ANTÔNIO SEGANFREDO, CS

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Em 2022, o Instituto São Paulo de
Estudos Superiores (Itesp), também conhecido como Instituto Teológico São
Paulo, no Ipiranga, celebra 50 anos de
fundação.
Na manhã do dia 3, na Paróquia
São João Batista, no Ipiranga, o Cardeal
Odilo Pedro Scherer presidiu missa em
ação de graças pelo jubileu de ouro. “O
papel fundamental do Itesp é formar
religiosos, religiosas e sacerdotes que
deem respostas coerentes à sociedade
que se estabelece nos dias de hoje. Esse
é um tempo de reflexão e discernimento sobre as circunstâncias que vivemos,
por onde vai a indicação da salvação: o
caminho certo, a segurança da Igreja,
da sociedade e a vida comum”, afirmou
na homilia.
Na sequência, já no auditório do
Itesp, o Arcebispo Metropolitano proferiu a aula inaugural do 2º semestre, falando sobre o sínodo arquidiocesano. Ele
sublinhou os desafios que a evangelização da metrópole apresenta, mas deixou

Dom Odilo com diretores, docentes e estudantes na aula inaugural do 2o semestre do Itesp

bem clara a atitude que deseja imprimir,
enquanto Arcebispo, na caminhada sindodal: “Nossa missão é semear, confiando que Deus fará a nossa semeadura frutificar! Oxalá, frutifiquemos 100%, mas
certamente a semeadura não terá sido
em vão!”. O Arcebispo também animou
os docentes e estudantes de Teologia a

continuar, com seriedade e entusiasmo,
o próprio labor teológico, somando-o à
semeadura de toda a Igreja: “Vocês também participam do sínodo da Igreja em
São Paulo”, afirmou.

5 DÉCADAS DE HISTÓRIA

Referindo-se ao jubileu de ouro

do Itesp, Dom Odilo sublinhou a importância da dimensão missionária
presente na instituição. Recordando a
Evangelii nuntiandi, de São Paulo VI
(1975), que afirma que a Igreja de Cristo é em sua natureza missionária, destacou como a contribuição dos egressos
da faculdade, majoritariamente frequentada por congregações religiosas
missionárias, masculinas e femininas
– mas também por leigos –, tem sido
importante para a evangelização nos
cinco continentes, na medida em que o
Itesp forma missionários.
O Itesp é uma instituição de ensino
superior cujas instituições mantenedoras são os religiosos Redentoristas
e Scalabrinianos; seu bacharelado em
Teologia tem reconhecimento tanto
civil, pelo MEC, quanto eclesiástico,
pelo Ateneu Pontifício Santo Anselmo,
de Roma. O Itesp está localizado na
Rua Mário Vicente, 1.108, no Ipiranga.
Outros detalhes podem ser vistos em
https://www.itespteologia.com.br ou nas
redes sociais – @itespteologia.
(Colaborou: Arison Lopes, da
Comunicação Institucional do Itesp)
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Basílica Abacial Nossa Senhora da Assunção

Há 100 anos, um itinerário de fé aos
peregrinos na região central da cidade
Luciney Martins/O SÃO PAULO

CENTENÁRIO DE
DEDICAÇÃO DA BASÍLICA
QUE FICA JUNTO AO
MOSTEIRO DE SÃO
BENTO FOI CELEBRADO
EM MISSA PRESIDIDA
PELO CARDEAL ODILO
PEDRO SCHERER,
NO SÁBADO, 6
ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Quem chega ao Largo São Bento, no
centro da capital paulista, se depara com o
tradicional Mosteiro de São Bento, que faz
parte do roteiro histórico da cidade de São
Paulo. Ali também fica a Basílica Abacial
de Nossa Senhora da Assunção, o Colégio
e Faculdade de São Bento.
A dedicação da Basílica Nossa Senhora da Assunção aconteceu em 6 de agosto
de 1922. Ela é administrada pela Ordem
de São Bento, monges beneditinos que
chegaram ao País bem antes, em 1598.
Em ação de graças pelo centenário, o
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano, presidiu missa, no sábado,
6, durante a qual lembrou que a dedicação
da Basílica aconteceu no ano do primeiro
centenário da Independência do Brasil.

HISTÓRIA

A ordem beneditina foi fundada por
São Bento, em 529, no convento italiano
de Monte Cassino, com monges comprometidos com os votos de pobreza, amor a
Deus e ao trabalho. São conhecidos pela
famosa Regra de São Bento e pelo tradicional lema “Ora et Labora”.
Os primeiros monges beneditinos chegaram ao Brasil em 1598 e construíram na
então Vila de São Paulo uma capela em
honra a São Bento. No entanto, pouco tempo depois, a particular devoção do povo à
Virgem Maria levou a mudar o título da capela para Nossa Senhora do Monte Serrat.
A população de fiéis e o número de
monges foi aumentando e, em 1650,
construiu-se uma igreja maior. Em 1720,
ampliou-se novamente a construção e, na
ocasião, foi entronizada uma imagem da
Santíssima Virgem Maria Assunta ao Céu
que foi colocada no altar-mor da nova
igreja.
Em 1903, Dom Miguel Kruse come-

Durante missa, Dom Odilo Scherer afirma que a Basílica é patrimônio da fé cristã na cidade

çou a construção do templo atual. No
mesmo ano, fundou-se o Colégio de São
Bento, e, em 1908, dentro do Mosteiro da
Ordem Beneditina, nasceu a Faculdade de
São Bento, a primeira faculdade livre de
Filosofia do Brasil.
Em 6 de agosto de 1922, na Festa da
Transfiguração de Nosso Senhor Jesus
Cristo, aconteceu o ritual solene da dedicação do templo, por Dom Duarte Leopoldo e Silva, então Arcebispo de São
Paulo. E o Papa Pio XI concedeu o título
de Basílica.

ARTE E FÉ

Quem entra no Mosteiro de São Bento
encontra um espaço de silêncio que convida à oração por meio do belo e da arte.
A Basílica é toda em estilo arquitetônico
neorromântico e eclético germânico; a
decoração interna é inspirada na Escola
Beuronense, de autoria de Dom Adalbert
Gresnigt; o conjunto escultórico sobre a
capela-mor é de autoria de Anton Lang.
Os sinos e o relógio foram instalados, em
1922, mesmo ano da dedicação da Basílica.
O Mosteiro de São Bento oferece uma
decoração da sua igreja com afrescos da
escola beuronense e um órgão de 7 mil tubos. Há, também, espaços onde ocorrem
palestras, eventos corporativos, concertos
e outras atividades sociais. As orações da
Liturgia das Horas, entoadas em latim,
e o canto gregoriano podem, em alguns
horários, ser acompanhados pelos fiéis.
Em 2007, em sua visita apostólica ao
Brasil, o Papa Bento XVI ficou hospedado
no Mosteiro.

RESTAURO

De 2010 a 2016, houve o restauro da
capela do Santíssimo Sacramento, do
presbitério e das naves laterais. Ainda falta
restaurar a nave principal.
“O processo de restauração é uma
preocupação que visa a preservar a memória histórica e artística deste espaço
sagrado, bem como o resgate da beleza
original das grandes pinturas murais da
Igreja, do seu acervo móvel e metais”,
destacou Dom Hildebrando Brito de
Miranda, assessor de imprensa da Basílica e do Mosteiro de São Bento.
João Dias, 61, é autônomo e reside
em São Paulo há 40 anos, desde que chegou do Ceará: “Recordo-me, como se
fosse hoje, a primeira vez que entrei nesta igreja. Foi um momento de profundo
encontro comigo mesmo e com Deus.
Aqui me batizei e busquei os demais sacramentos”.

MORADA DE DEUS

Na homilia da missa do sábado,
Dom Odilo meditou sobre o valor e a
importância dos templos como morada de Deus. “Podemos nos perguntar se
Deus precisa de igrejas quando o mundo inteiro é pequeno para conter sua
presença. Deus aceita que nós, em nosso
reconhecimento e devoção, dediquemos
um espaço para sinalizar que Ele tem
uma casa no meio de nós”, afirmou.
O Cardeal acrescentou, ainda, que as
igrejas são um sinal para a humanidade de
que “o Senhor está no meio de nós”, que
Ele habita as cidades e se manifesta na vida

da sociedade, por meio do testemunho
daqueles que creem n’Ele.
O Arcebispo enfatizou que as igrejas
são lugares nos quais a família de Deus
se reúne para celebrar a fé. “Aqui, proclamamos a Palavra de Deus, celebramos
os sacramentos, testemunhamos a nossa
fé”, destacou Dom Odilo, completando que a Igreja é o lugar para apresentar nossas súplicas, angústias, alegrias e
ação de graças a Deus.
O Cardeal enfatizou que a Basílica
Nossa Senhora da Assunção é um verdadeiro patrimônio da fé. “Quando olhamos
a nossa volta, nesta igreja, estamos ladeados pelos 12 apóstolos, pelos santos beneditinos – São Bento, Madre Escolástica e
outros que nos precederam no caminho
da fé e nos deixaram seu legado e testemunho –, como preciosa herança e patrimônio da Igreja.”
Por fim, o Cardeal afirmou que celebrar o centenário da dedicação da Basílica
de Nossa Senhora da Assunção é um convite para renovar a fé, o amor, a alegria, o
serviço e o testemunho dos monges e dos
fiéis que aí, diariamente, celebram a fé, o
dom da vida e o compromisso cristão.

TRANSMISSÃO DA FÉ

Dom Evaldo Xavier Gomes, Comissário Pontifício no Mosteiro de São Bento,
enfatizou que, mesmo em meio à grande
agitação da cidade, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção é um lugar de refúgio,
silêncio e oração para os fiéis.
O Monge destacou que “esta igreja é um
farol e um oásis para as pessoas que andam
cansadas e sedentas de Deus”. Também
pontuou que, diariamente, centenas de
pessoas passam pela Basílica “em busca de
um momento de paz, conexão com Deus
e, ainda, para o sacramento da Confissão
e, outras, para uma assistência espiritual”.
“Muitos vêm a esta igreja como turistas
e saem daqui revigorados pela experiência
e encontro com Deus e a Virgem Maria”,
concluiu Dom Evaldo.
Horário das missas:
Segunda à sexta-feira: 7h e 13h
Sábado: 6h
Domingo: 8h30 e 10h
Confissões:
Segunda, quarta e sexta-feira:
das 14h às 16h
Brunch: último domingo do
mês
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Papa aos jovens: com Jesus, sejam
missionários dos ambientes digitais
Vatican Media

FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM NOVA YORK (EUA)

O Papa Francisco teve três oportunidades de se comunicar com os
jovens ao longo da última semana.
Em um vídeo gravado para jovens
evangelizadores do México, ele encorajou-lhes a serem missionários
dos ambientes digitais.
“A Igreja nunca teve medo de ir
ao encontro de novos horizontes e
fronteiras. Com criatividade e coragem, anunciem a misericórdia e a
ternura de Deus”, declarou, falando
aos participantes do encontro “Hechos 29”, realizado na cidade mexicana de Monterrey, entre os dias 5 e 6.
Na mesma mensagem, Francisco
disse aos jovens que não precisam
ter medo de errar, e repetiu: “Prefiro uma Igreja ferida porque sai às
periferias existenciais do mundo do
que uma Igreja doente porque fica
fechada nas suas pequenas seguranças”. Nas palavras do Pontífice, “o
Senhor bate à porta para entrar em
nós, mas, muitas vezes, bate à porta
pelo lado de dentro, para que o deixemos sair”.
Referindo-se à viagem recente
ao Canadá, acrescentou que é preciso encontrar novos caminhos para
anunciar o Evangelho, com “criatividade pastoral para alcançar as pessoas onde elas estão, não esperando
que sejam elas a vir [até nós]”. É necessário promover oportunidades
de diálogo e de encontro, afirmou.
Ser missionários nos ambientes
digitais é “samaritanar” estes ambientes, ou seja, agir como o Bom
Samaritano, “para que a cultura

está em si mesmo, e caminhar “em
paz e segurança” com Cristo, “que
nos conhece e nos ama mais do que
nós mesmos, e quer para cada um de
nós uma plenitude original, única”.

A IGREJA AMA
COMO JESUS AMOU

Francisco recebe em audiência jovens que integram as Equipes de Nossa Senhora, no sábado, 6

contemporânea possa conhecer Deus
em vocês”. O Papa convidou os jovens a
saírem levando “a esperança de Jesus, especialmente aos que estão longe”.

CRISTO É UM AMIGO

Aos jovens da associação italiana “Alpha Camp”, que ele encontrou em audiência na sexta-feira, 5, o Papa Francisco
apresentou Jesus Cristo como um amigo
que os acompanha sempre. “Ele nos ensina a fazer perguntas essenciais como ‘O
que eu busco?’ E cada um de vocês deve
se fazer essa pergunta”, refletiu, referindo-se ao discernimento que cada jovem
faz ao longo da vida.
“Essa pergunta se faz quando se é
jovem, mas também quando se tem 80
anos”, disse.
Relembrando sua exortação apostólica pós-sinodal Christus vivit (Cristo

vive), ele declarou que os jovens são todos “iguais” quando buscam um sentido
de plenitude, buscam completar os vazios da própria vida e do mundo. Nesse caminho, Cristo os acompanha, ressaltou. “Jesus Cristo é a plenitude. Nós
somos todos incompletos, estamos na
estrada, no caminho. E devemos ter essa
consciência”, observou. “Cristo vive e
tudo o que ele toca se torna jovem, novo
e cheio de vida.”
Unidos a Cristo, completou o Pontífice, “cada um de nós se torna uma semente destinada a germinar, a crescer, a
produzir fruto. Mas é preciso segui-lo”.
Isso significa “dizer não ao egoísmo, ao
egocentrismo, dizer não ao parecer ser
mais do que o que nós somos”. A verdadeira humildade, disse o Papa, é “reconhecer-se pelo que se é”.
Cada um deve reconhecer o mal que

Com os jovens das Equipes de
Nossa Senhora, no sábado, 6, o Pontífice discursou novamente sobre
a relação com Cristo, com Maria e
com a Igreja. “Vocês queriam ouvir
da boca do Papa que a santa mãe
Igreja os ama e conta com vocês. É
bem assim!”, assegurou. “A Igreja
ama o que Jesus amou, e no Evangelho se lê que um dia seu olhar se
fixou sobre o olhar de um jovem, o
amou (Mc 10,21), e o chamou a segui-lo em sua missão.”
Nesse sentido, cada jovem “é
uma esperança para Jesus”, afirmou
o Papa. “Uma esperança de amizade, de um caminho percorrido
juntos, uma esperança de missão
juntos.” Da mesma forma, cada jovem é uma esperança para a Igreja,
confirmou.
Na visão do Papa Francisco, o
futuro “é dos jovens, mas eles devem manter fortes raízes no passado,
orientados pela sabedoria dos mais
velhos. “Eles são suas raízes e, se vocês
não são capazes de conversar com os
avós, não serão capazes de voar.” Os
projetos e grandes desejos devem ser
orientados pelos sonhos dos idosos,
insiste o Papa. “Olhem para o alto,
mas sempre com suas raízes. E o sinal
de que as raízes estão bem é se você
sabe entender e se aproximar dos
avós, e falar com os avós”, completou.
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Pai: uma exigente e feliz missão
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Eles não se conhecem, mas têm uma
vocação em comum: ser pai. Para Edem
Domingues dos Santos Junior, 51, administrador de empresas, seus quatro filhos,
já jovens, “são a multiplicação do amor”.
Este mesmo sentimento vem à mente do
advogado Luiz Henrique Ivanov Dourador, 33, ao falar da pequena Aurora, de 3
meses de idade, “um amor que eu nunca
experimentei igual”. E para o jardineiro
Marcos Antonio Pereira, 53, pai do José,
de apenas 6 meses de vida, o filho “é um
presente de Deus”.
Ao O SÃO PAULO, os três abriram os
corações e as histórias da rotina paterna.

TRANSMISSÃO DA FÉ
E DO AMOR PELA MÚSICA

A felicidade de Edem, pai da Beatriz, 28, da Carolina, 25, do Gabriel,
23, e da Fernanda, 21, está nas coisas
simples do cotidiano em família: “Ver
a mesa de jantar cheia, ver televisão
junto, ter a chance de ajudar no estudo,
saber orientar perante as bifurcações
da vida – ‘pai, será que vou por aqui ou
por ali?’... Essas coisas no dia a dia me
enchem de alegria”, comentou o esposo
da Débora e, também, avô da Stella, de
5 meses.
O casal sempre colocou os filhos
como prioridade na dinâmica da família: “Eu, como pai, sempre acordei cedo
para ajudar a trocar a roupa deles, dar o
café da manhã e levá-los para a escola.

Quando cada uma das crianças nasceu,
minha mulher lhes dava de mamar,
mas quem colocava para dormir de
novo era eu. Banho nas crianças, apenas eu quem dava, quando chegava do
trabalho”.
A paixão de Edem pelo rock nacional e pelos Beatles “contagiou” os filhos.
Hoje, na banda por ele formada há 32
anos também estão a esposa (tecladista) e a filha Beatriz (guitarrista). Além
disso, o filho Gabriel participa do ministério de música da Paróquia Santo
Antônio, no bairro do Limão, onde o pai
iniciou a banda.
O maior legado deste pai para os filhos, porém, é a fé católica, algo que Edem
cultivou no lar desde que eram crianças,
com momentos de Catequese e oração, e
a participação na Igreja: “Eu lembro que,
para irmos na missa do domingo às 10h,
eu precisava acordar às 7h30, 8h, pra arrumar a mamadeira, a roupa, as fraldas,
mas nunca deixamos de ir”.
E Edem fez tudo isso sem ter o pai
por perto: “Meu pai morreu quando eu
tinha 3 anos de idade e eu sempre idealizei – ‘se eu tivesse um pai, gostaria que
ele fosse assim’. Então, sempre procurei
fazer o que eu gostaria que meu pai tivesse feito comigo”.

estava grávida da Aurora, que veio ao
mundo há três meses.
“Desde que ela nasceu, a nossa rotina virou de cabeça para o ar, incluindo
a disponibilidade, horários, por causa de
toda a exigência para criar uma criança.
O nosso relacionamento mudou, a mentalidade também, aumentou o senso de
responsabilidade.”
Mas que não se confunda responsabilidade com “peso”, pois, como bem
destaca Luiz, “na paternidade você tem
que se permitir confiar que haverá algo
extraordinário a ser vivido”, um misto de
alegria e saudade diária: “Nos primeiros
dias, a sensação de sair de casa foi bem
estranha, era como se um pedaço de
mim ficasse para trás. Várias vezes ao
dia, já me peguei pensando ‘como será
que está em casa? Será que está tudo bem
com ela?’ Mas é uma preocupação não
em sentido ruim, mas, sim, de vontade
de poder estar mais presente dentro de
casa”.
Catequista de adultos na Paróquia
Cristo Rei, no Tatuapé, Luiz assegura que
ele e a esposa transmitirão a fé católica à
filha. “Vamos educá-la na fé já dentro de
casa, fazendo o papel próprio dos pais,
de primeiros catequistas.”

NOVA VIDA, NOVA ROTINA

“Quando nos perguntam: ‘vocês têm
filhos?’. Nós respondemos: ‘temos um
aqui e dois no céu’.” Marcos Antonio Pereira e Renata, leigos consagrados perpétuos da Comunidade Católica Shalom,
casaram-se há quatro anos com uma

“Ser pai envolve muito amor e é algo
também desafiador, perante a missão de
educar e passar bons valores.” É assim
que Luiz Henrique resume a paternidade, desde que a esposa, Lea, soube que

A PLENITUDE DA FELICIDADE

convicção: “Deus tinha um plano para a
nossa vida que incluía uma criança!”.
Renata, no entanto, perdeu os bebês
nas duas primeiras vezes em que ficou
grávida, e, quando o casal já pensava
na possibilidade de adotar uma criança,
“obtivemos a graça do nascimento do
José”, diz o pai sobre o filho, hoje com 6
meses de idade.
O nascimento de José trouxe mudanças à vida do casal, com acréscimo de
tarefas que Marcos assegura serem feitas
por amor, não por obrigação. “Faço tudo
por ele com alegria, porque é bom amar,
cuidar deste pedacinho de mim. Hoje,
ele é a razão para muitas coisas da nossa
vida. Um filho é uma dádiva, e Deus nos
permite ser coautores desta vida e zelar
por ela”, comenta.
Marcos recorda que seu pai sempre
se preocupou com o sustento da casa,
mas que cabia à mãe cuidar dos filhos.
“Talvez ser pai assim tenha sido bom naquele tempo, mas hoje não, pois as mulheres trabalham fora de casa e o homem
precisa estar mais presente. Para mim,
é normal trocar as fraldas do bebê, dar
a mamadeira e agora, que ele começou
a comer, também as papinhas. Isso de
modo algum me faz menos homem do
que os outros. Estou, sim, participando
ativamente do desenvolvimento do meu
filho”, enfatiza.
“É uma responsabilidade imensa e
um privilégio ser pai. Muitos abrem mão
disso. Estes homens até podem ser felizes
não tendo filhos, mas não terão a plenitude da felicidade”, assegura.
Fotos: Arquivo pessoal

Edem com os quatro filhos: Beatriz, Gabriel, Carolina e Fernanda Luiz Henrique Ivanov ao lado da esposa Lea e da filha Aurora Marcos Antonio segura o filho José, com a esposa Renata

A coparticipação faz toda a diferença!
“Pais e mães exercem o mesmo
papel parental, mas de maneiras diferentes e complementares”, destacou à
reportagem a terapeuta ocupacional
Letícia Barbano, pesquisadora em temas de família.
“A ausência de um ou outro na família traz consequências negativas para
o desenvolvimento da criança e para o
equilíbrio das relações familiares. Um

pai que não colabora, além de fazer com
que a mãe fique sobrecarregada, deixa
de ter sua participação na educação e
criação dos filhos, e isso irá refletir em
menor vinculação da criança com o pai
– que se torna uma figura ausente e abstrata na família”, explicou.
Letícia apontou que crianças que
crescem sem a figura paterna podem
desenvolver na vida adulta problemas

como ansiedade, depressão, problemas
de autoestima e insegurança emocional. “Há também uma relação direta
entre o envolvimento do pai no cuidado da criança e habilidades cognitivas”,
complementou.
E como ser efetivamente um pai
participativo, ou como prefere chamar
Letícia, ser pais e mães que coparticipam da criação dos filhos? “Isso signi-

fica que os pais devem estar presentes
na educação e criação dos filhos tanto
quanto as mães, desde tarefas como dar
mamadeira, dar banho, trocar fraldas,
até brincar com os filhos, conversar
com eles e se envolverem nas reuniões
de escolas e consultas médicas. Ambos,
pais e mães, precisam estar alinhados
quanto à educação da criança e o desenvolvimento dela”. (DG)
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A perseguição religiosa
nunca terá a palavra final
Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Pouco a pouco, os bancos da igreja foram sendo ocupados pelos que
participariam da missa das 16h, do
sábado, 6, na Paróquia Santo Inácio
de Loyola e São Paulo Apóstolo (foto),
na Vila Mariana, Região Sé. Antes que
a celebração começasse, porém, foi
momento de lembrar que em muitas
partes do mundo nem todos podem vivenciar livremente a fé cristã.
“Graças a Deus, a perseguição
religiosa não é um tema recorrente
entre nós aqui no Brasil. Ninguém
aqui tem medo de vir à missa, nem
de trazer o filho pela mão à igreja ou
de fazer o sinal da cruz, andar com
um crucifixo pela rua, com um Terço na mão para rezar no metrô. Para
tantos irmãos nossos pelo mundo,
entretanto, isso é um sonho”.
Assim lembrou Ana Cecília
Giorgi Manente, presidente no Brasil
da fundação pontifícia Ajuda à Igreja
que Sofre (ACN), no comentário inicial da missa, que foi uma das ações
da 8a edição do Dia de Oração pelos
Cristãos Perseguidos.
Na mesma data, bem como na
véspera e no domingo, 7, a ACN
também organizou celebrações em
Recife (PE), Olinda (PE), Diadema
(SP) e no Rio de Janeiro (RJ). Além
disso, nas paróquias e comunidades
em todo o Brasil, os católicos foram
convidados a rezar pelos mais de 400
milhões de cristãos que atualmente
sofrem algum tipo de perseguição
ou intolerância religiosa.

PERSEGUIDOS POR
PROFESSAR A FÉ NO CRISTO

A missa do sábado foi presidida
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer e
concelebrada pelo Padre Mario Pizetta, Pároco.
Na homilia, o Arcebispo de São
Paulo enalteceu a atuação da ACN
em favor dos cristãos perseguidos,
e recordou os locais onde as perseguições têm ocorrido de modo mais
acentuado, como na África Ocidental e Subsaariana, especialmente por
extremistas islâmicos; no Oriente
Médio, onde os cristãos são minoria e não têm liberdade para professar a fé; na Ásia, em países como
o Paquistão e a China; na Europa,
com crescentes intolerâncias sutis
ao Cristianismo, como a proibição
de crucifixos em locais públicos; e
na América Latina e Central, com o
aumento da perseguição a religiosos.
“A perseguição religiosa consiste
em vários fatos, como ameaças, pressões para que os cristãos abandonem
ou ocultem sua fé, bem como a limitação ou negação da prática religiosa em público. Também há casos
de sequestros, abusos, assassinatos,
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Nosso confronto
com o mal
DOM CARLOS LEMA GARCIA

torturas, massacres, discriminações
sociais, políticas e econômicas”, recordou Dom Odilo. “Perseguição
por causa da fé em Jesus Cristo ou
por causa da ação da Igreja na sociedade. Quando a Igreja pede por
justiça social, ela é perseguida ou a
perseguição é contra o povo cristão”,
complementou.
Dom Odilo lembrou que, embora a perseguição aos cristãos pareça
uma realidade distante dos brasileiros, é preciso estar em alerta: “A
liberdade de religião é um direito
humano fundamental, garantido
aqui no Brasil, mas nem sempre suficientemente respeitado. Se nós não
estivermos atentos, também aqui
pode haver restrição religiosa, como
já houve tempos atrás. Não devemos
tolerar a perseguição religiosa, intolerância em relação a nenhum grupo
religioso”, enfatizou.

ORAÇÃO, APOIO MATERIAL
E BUSCA POR JUSTIÇA

O Arcebispo lembrou que a primeira ajuda a ser dada aos cristãos
perseguidos é a oração, mas que
também é indispensável o amparo
material, como tem feito a ACN por
meio das doações que obtém junto a
benfeitores.
“Além da oração, do apoio material, certamente os cristãos perseguidos pedem por justiça”, comentou,
ressaltando que não se pode aceitar a
perseguição religiosa como algo normal, posto que ela “lesa a dignidade
humana”.
Ao recordar que o próprio Cristo
foi perseguido e que indicou a seus
discípulos que eles também o seriam,
o Cardeal Scherer lembrou que a
Transfiguração do Senhor, celebrada
em 6 de agosto, e a sua Ressurreição,
mostram que a cruz, a perseguição,
nunca terá a palavra final: “Ao longo
da história, quando se tentou calar a
Palavra da Verdade, se calar o Evangelho matando os cristãos, encarcerando-os, o efeito foi sempre o contrário: surgiram mais cristãos, mais
pessoas foram batizadas e muita gente aderiu à fé”.

“Que o exemplo dos cristãos
perseguidos nos ajude a sermos fortes na fé, perseverantes, mesmo nos
momentos em que encontramos dificuldades para vivê-la. Que o exemplo dos mártires e dos cristãos perseguidos nos ajude para que façamos
nossa parte em favor da liberdade
religiosa”, concluiu.

MÃOS ESTENDIDAS
A QUEM MAIS PRECISA

O Dia de Oração pelos Cristãos
Perseguidos teve início em 2015 e,
desde então, ocorre anualmente em
agosto, em referência à noite de 6 de
agosto de 2014, quando cerca de 100
mil cristãos tiveram de abandonar
suas casas na Planície de Nínive, no
Iraque, expulsos pelos extremistas do
grupo Estado Islâmico. Assim que
recebeu as primeiras informações
no dia seguinte, a ACN mobilizou
os benfeitores e iniciou campanhas e
projetos para socorrer materialmente e espiritualmente os perseguidos e
refugiados.
Ao O SÃO PAULO, Ana Cecília
comentou que a cada ano é maior
a adesão das paróquias ao Dia de
Oração pelos Cristãos Perseguidos,
que ocorre com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB): “Em 2021, na pandemia, os
padres de diferentes lugares do Brasil nos procuraram pedindo cartazes
digitais ou se teríamos um vídeo para
divulgar a iniciativa. Assim, pouco
a pouco, essa causa vai chegando
a vários locais, mas ainda é muito
desconhecida, muitas pessoas não
a entendem como algo importante,
por não sentir a perseguição na pele.
Felizmente, porém, cada vez mais o
clero está atento aos grandes números da perseguição e o povo de Deus
tem se sensibilizado com as notícias”.
Os trabalhos de atenção aos
cristãos perseguidos, bem como as
demais ajudas que a ACN envia aos
católicos de cerca de 140 países, somente são possíveis com as doações
de benfeitores. Os interessados em
colaborar podem fazê-lo pelo site:
https://www.acn.org.br/doacao.

No Evangelho do 20o Domingo do Tempo Comum, há uma expressão de Jesus que precisa ser bem
compreendida. Jesus está a caminho de Jerusalém,
onde o espera a paixão e a morte. Nesse contexto,
pergunta aos Apóstolos: Julgais que Eu vim estabelecer a paz na terra? No entanto, sabemos que Jesus
pregou sempre o perdão, a reconciliação, e transmitiu continuamente seu desejo de paz. Por isso, estranham essas palavras: Vim trazer a divisão. Precisamos lembrar que Jesus fala em um sentido espiritual:
assim, a paz que Jesus nos traz é fruto de uma luta
constante contra o mal. O confronto não é combater
outras pessoas, mas contra o inimigo de Deus e nosso, o demônio.
A ação do diabo é precisamente fomentar a desunião, a divisão, a separação entre as pessoas. E, na
medida em que nos dividimos entre nós, nos separamos também de Deus. Jesus está esperando que nós
estejamos firmes em nossa união com Deus e que
estejamos dispostos a romper com tudo o que possa nos separar do amor de Deus e do amor ao nosso
próximo.
Tal como vemos o sofrimento do profeta Jeremias, por vezes, acontece que alguém passa por um
processo de conversão e, como consequência, decide
deixar aqueles comportamentos e atitudes incompatíveis com a vida de um verdadeiro cristão, de um
filho de Deus. Uma pessoa que, por exemplo, decide
ser honesta nos negócios e, para isso, se afasta de condutas antiéticas, pode acabar sofrendo incompreensões e, até mesmo, verdadeiras perseguições. Isso não
nos deveria surpreender, porque Jesus Cristo sofreu
precisamente por falar a verdade – confirmou ser o
Filho de Deus diante dos sumos sacerdotes, e, por
isso, foi condenado à morte – e, na vida dos Apóstolos e dos primeiros cristãos, todos tiveram que sofrer
incompreensões e hostilidades pelo simples fato de
serem pessoas coerentes. Assim, quem desejar seguir
Jesus e se comprometer sem hesitações com a verdade encontrará oposições e se tornará, infelizmente,
sinal de divisão entre as pessoas, até no interior das
suas próprias famílias. O amor aos pais é um mandamento sagrado, mas, para ser vivido de modo autêntico, nunca pode ser anteposto ao amor de Deus.
Além disso, o Evangelho traz outra expressão de
Jesus: Vim trazer fogo à terra, e que quero senão que
arda? O fogo é sinal do amor ardente de Deus por
todos os homens. Jesus revela os seus profundos sentimentos de amor, de desejo de entregar a sua vida
para a salvação de todos. Jesus enviou o Espírito Santo em Pentecostes, com o sinal esplendoroso do fogo,
das chamas que ardiam e se colocaram sobre a cabeça
de cada um dos discípulos, homens e mulheres, que
se encontravam reunidos. Eles se inflamaram com
o fogo divino e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Esse continua sendo o desejo de Deus:
que todos e cada um de nós nos tornemos discípulos
missionários de Jesus: que sempre estejamos dispostos a aprender, como bons discípulos, e sejamos verdadeiros apóstolos nos lugares em que Deus nos colocou; que saibamos falar de Deus e da nossa fé cristã,
com alegria e convicção, e que sejamos difusores
desse fogo de amor, para incendiar outros corações
e aproximar as pessoas de Deus, da Igreja, dos sacramentos. Nós, os cristãos, deveríamos levar mais a sério o empenho em propagar esse incêndio de amor.
Dom Carlos Lema Garcia é Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de São Paulo.
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3ª sessão da assembleia sinodal arquidiocesana

Um olhar para a Igreja no caminho de comunhão,
conversão e renovação missionária
Luciney Martins/O SÃO PAULO
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osaopaulo@uol.com.br

Na 3a sessão da assembleia
sinodal arquidiocesana, realizada no sábado, 6, na Faculdade
Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom), na zona Sul,
os participantes foram chamados a lançar um olhar conjuntural sobre a Igreja, de modo
especial sobre a Igreja em São
Paulo, à luz da Palavra de Deus
e do Magistério, tendo atenção
às circunstâncias atuais.
Como nas sessões anteriores, a atividade começou com a
celebração da Palavra, desta vez
conduzida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese. Ele destacou que a
Igreja é missionária por natureza
e que sempre precisa ouvir a voz
do Espírito e discernir sobre os
novos cenários e horizontes da
missão. Na homilia, ao refletir sobre a leitura do livro do Apocalipse (Ap 3,14-22), em que o Senhor
anuncia que está à porta e permanecerá com aqueles que abri-la,
Dom José exortou: “Que abramos a porta para que o Senhor
possa entrar, pois ele é o dono
da casa, da Igreja e da cidade”.
Ao saudar os participantes,
o Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano, convidou-lhes a pensar, a partir de
tudo que já foi visto e ouvido
na caminhada sinodal, em sugestões para que se concretize
a comunhão, conversão e renovação missionária da Igreja em
São Paulo. Na sequência, passou
a palavra a Dom Pedro Carlos
Cipollini, Bispo de Santo André (SP), diocese que realizou
seu sínodo entre 2016 e 2017, e
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da
Fé da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Ele
apresentou um olhar conjuntural sobre a Igreja no mundo e
em São Paulo.

IGREJA INSERIDA
NA MUDANÇA DE ÉPOCA

Inicialmente, Dom Pedro
Cipollini enfatizou que é importante perceber os apelos de Deus
à Igreja e os sinais dos tempos,
para que se produzam respostas
pastorais efetivas.
Fazendo menções ao Documento de Aparecida e à encíclica
Laudato si’, recordou que se vive
uma mudança de época, marcada pelo aprofundamento da
iniquidade social, pela busca do

Dom Pedro Cipollini, Bispo de Santo André (SP), assessora a 3a sessão da assembleia sinodal arquidiocesana, presidida pelo Cardeal Scherer

prazer físico, da catarse emocional e da
estabilidade financeira; e pela relativização
dos valores judaico-cristãos no Ocidente.
Atenta a essas realidades, a Igreja tem
feito reformas em suas estruturas, as quais
estão sendo colocadas em prática no pontificado do Papa Francisco, em vista de
uma nova missão evangelizadora, alicerçada em quatro fundamentos: a Teologia
do mistério da encarnação como Cristologia essencial (a Igreja se encarna na realidade do tempo presente); consideração
aos sinais do tempo (para que se possa
evangelizar em uma cultura que não é
mais predominantemente cristã), a alegria
do Evangelho (que leva a Igreja a dialogar
com todos, mas com atenção especial pelos mais fracos e necessitados) e um amplo
chamado à conversão eclesial. “A proposta do Papa é uma Igreja de comunhão e
participação, em vista da missão, mas não
fechada em si mesma”, ressaltou o Bispo.

EVANGELIZAÇÃO E SINODALIDADE

Também há uma mudança de época
na evangelização, com discussões sobre
como viver a fé e anunciá-la. “O anúncio
deve se concentrar no essencial e, também, no anúncio do Evangelho com testemunho de unidade”, comentou Dom
Pedro.
O Bispo de Santo André falou ainda
que a Igreja sinodal é sempre mais parecida com Jesus quando testemunha o amor
ágape. Destacou, também, que a sinodalidade “não é um plano a ser realizado ou
uma decisão pastoral, mas, sobretudo, um
estilo a ser encarnado”.
Por fim, elencou três aspectos fundamentais para a evangelização: formar
comunidades de amor-amizade e serviço (que testemunhem o amor cristão ao
mundo); zelar pelo princípio da primazia
de Jesus Cristo e da graça de Deus (uma
Igreja que fale de Jesus, esteja Nele enraizada e seja a imagem do Deus vivo); e crer
na força do Espírito Santo.

O QUE NOS INTERPELA?

Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese, listou – a
partir das reflexões de Dom Pedro – alguns aspectos que devem interpelar a Igreja em São Paulo.
Um deles é que, para renovar o serviço
de evangelização e a vida pastoral, é preciso
acolher e ouvir o clamor das pessoas, e escutar e discernir os apelos de Deus e da Igreja.
Também deve ser considerado que
o plano de amor de Deus continua vivo
na missão da Igreja, “que é chamada a
matar a fome e saciar a sede da humanidade”, sendo ela movida pela compaixão, misericórdia, defesa e promoção da
vida, amor inclusivo e pela fraternidade
e amizade social.
Cabe ainda à Igreja revelar o rosto de
Cristo, “pelo seu modo de ser e agir, na
sua força espiritual, no caminhar juntos,
no encontro e compromisso, nas opções
pastorais concretas, na estrutura e organização que promova vocação e a missão de
todos”.
Também é fundamental que a Igreja
não perca o essencial de sua missão, que é
o cultivo da fé e a prática da caridade; e que
se fortaleça a capilaridade eclesial existente
na cidade, por meio das comunidades, famílias, pastorais e grupos de cristãos.

CHEGAR AO CORAÇÃO DAS PESSOAS

Na fala aberta em plenário, os participantes externaram a preocupação de que
se chegue a um consenso sobre o agir evangelizador da Igreja na cidade, que considere novas práticas. Houve ainda indicativos
para que se incentive cada católico a ser
missionário nas realidades cotidianas em
que está inserido. Também foi recordado o
papel das pequenas comunidades eclesiais
missionárias, para que trabalhem a comunhão, a missão e a iniciação à vida cristã;
e que se estimule reflexões permanentes
sobre o Magistério da Igreja e a prática
de Jesus, que é centrada na misericórdia

e na compaixão, e que se trabalhe para
anunciá-lo a todos na cidade.
“Nós tocaremos o coração das pessoas
mostrando Jesus”, enfatizou Dom Pedro
Cipollini, após as falas dos membros da assembleia. O Prelado ressaltou que o mais
importante é que haja a conversão pessoal e pastoral, a fim de que todos na Igreja
assumam a sinodalidade, sempre escutando uns aos outros e ao Espírito Santo. “O
Espírito nos impele a nos questionar e nos
dá o caminho a percorrer, basta que nos
convertamos para aceitar o caminho que
o Espírito indica”, concluiu.

A HORA DAS PROPOSTAS CONCRETAS

Na parte final da sessão, o Cardeal
Scherer recordou que as propostas da assembleia sinodal devem ser pensadas para
incidir na base da Igreja, as paróquias,
onde estão os batizados, e a fé é concretamente vivida e assumida.
“O que se põe agora diante de nós é: o
que devemos fazer?”, enfatizou o Arcebispo Metropolitano, listando alguns pontos
de atenção a serem considerados pelos
membros da assembleia que nas duas próximas sessões – em 3 de setembro e 1o de
outubro – realizarão os trabalhos nas 25
comissões temáticas: Como fazer para que
melhor se acolha a Palavra de Deus? Para
aprimorar a Catequese? Como realizar
melhor a liturgia para que ela seja celebração do mistério da fé? Como ampliar
a oferta aos sacramentos? Como fortalecer a Igreja na família? Como atrair a juventude? Como levar à maior incidência
da Igreja na cultura e na comunicação?
Como fortalecer as expressões do laicato
e da vida consagrada? Como fazer para
que as paróquias e comunidades vivam
verdadeiramente a comunhão, conversão
e renovação missionária?
“Daqui em diante, que não se fale ‘a
Igreja precisa’, mas, sim, como nós, que
somos a Igreja, vamos fazer. Não bastam
mais observações genéricas”, comentou.

