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No Cazaquistão, Papa ressalta
a irmandade das religiões
Vatican Media

“Diante do mistério infinito
que nos supera e nos atrai, as
religiões recordam que somos
criaturas: não somos onipotentes, mas mulheres e homens em
caminho, rumo a uma mesma
meta celeste.” Assim declarou o
Papa Francisco na abertura do
7° Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais,
realizado entre os dias 13 e 15,
no Cazaquistão.
Francisco fez enfática defesa da liberdade religiosa e
desejou que as religiões possam promover um sentido
de irmandade, tendo líderes
que sejam “exemplo de almas despertas e mentes límpidas”, evitando-se, assim,
fundamentalismos.
O Pontífice também se encontrou com autoridades locais, o clero, religiosos e fiéis
católicos, e teve breves reuniões com representantes de
outras religiões.
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Bispos de dioceses paulistas realizam visita ad limina
Até sexta-feira, 23, os bispos de dioceses que
compõem as províncias eclesiásticas de São Paulo,
Aparecida e Sorocaba estão no Vaticano para a visita ad limina Apostolorum, a peregrinação “ao limiar
dos Apóstolos”, isto é, ao túmulo dos Apóstolos São

O que propõem os 3
mais bem colocados nas
pesquisas ao governo de SP?
O SÃO PAULO apresenta um
conteúdo especial com entrevistas com Fernando Haddad (PT),
Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio
de Freitas (Republicanos), candidatos que lideram as pesquisas
ao Palácio dos Bandeirantes.
Páginas 17 a 20
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CARDEAL
ODILO PEDRO
SCHERER
Arcebispo
metropolitano
de São Paulo

N

esta semana, os bispos
das províncias eclesiásticas de São Paulo,
Aparecida e Sorocaba
estão em Roma, fazendo as visitas ad
limina Apostolorum. Também me encontro lá, juntamente com os bispos
auxiliares de São Paulo. São as visitas
“aos túmulos dos Apóstolos Pedro e
Paulo”, em Roma, que os bispos do
mundo inteiro devem fazer de tempos em tempos. Mas é claro, trata-se
das visitas ao Papa, bispo de Roma e
sucessor de Pedro na missão de pastorear a Igreja inteira.
As visitas ad limina são uma tradição antiga e muito significativa na
Igreja. De certa forma, elas têm sua
origem naquela visita que o apóstolo
Paulo, com Barnabé e Tito, fizeram
a Pedro, Tiago e João, em Jerusalém.
Eles queriam expor aos três, que eram
considerados “as colunas da Igreja”, a missão e a pregação que faziam
entre os pagãos para ver se estavam
no caminho certo. Paulo sentiu-se
confirmado por Pedro e voltou com
renovado entusiasmo à sua missão
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Visitas ad limina
entre os pagãos (cf. Gl 1,18. 2,1-10).
Ele lembra bem a recomendação que
recebeu de Pedro, Tiago e João naquela visita: “não se esquecer dos pobres”
(cf. Gl 2,10).
As visitas ao Papa são preparadas
com antecedência pelos bispos, que
elaboram um relatório sobre a situação das respectivas dioceses. Nas
reuniões, eles relatam ao Papa e aos
seus mais estreitos colaboradores os
diversos aspectos da vida e da missão da Igreja das dioceses, que foram
confiadas ao cuidado pessoal de cada
um deles. As visitas incluem reuniões
nos principais Dicastérios da Cúria
Romana, como o da Evangelização,
da Doutrina da Fé, da Promoção do
Desenvolvimento Humano Integral,
dos Leigos, Família e Vida, dos Bispos, da Liturgia, do Clero, dos Religiosos, da Cultura e Educação. No final
dessa maratona de visitas, acontece a
reunião do grupo com o Papa, para
relatar e ouvir dele as orientações que
queira dar.
Também fazem parte da visita ad
limina as celebrações nas quatro basílicas papais: São Pedro, no Vaticano;
São Paulo Fora dos Muros; São João
de Latrão; e Santa Maria Maior. As
duas primeiras guardam a memória
do martírio e do túmulo dos apóstolos
Pedro e Paulo. A terceira é a Catedral
do Papa na diocese de Roma. O signi-

ficado simbólico dessas celebrações é
bonito e profundo: o Papa é o sucessor
de Pedro e testemunha de sua profissão de fé; e, também, o primeiro responsável por levar adiante na Igreja a
missão de Paulo. Os bispos, sucessores
dos Apóstolos, renovam sua fé apostólica junto do túmulo dos Apóstolos,
unindo-se às multidões de pastores,
santos e testemunhas da fé que, antes
deles, ao longo dos séculos, também o
fizeram. E renovam sua comunhão de
fé com o Sucessor de Pedro e sua unidade com o Bispo de Roma, guardião
visível da fé e da unidade da Igreja.
As visitas ad limina ajudam a compreender um pouco melhor a Igreja.
Mais do que uma organização bem
estruturada, com doutrinas e leis bem
elaboradas, com instituições visíveis,
ela é a comunidade dos discípulos,
testemunhas e missionários de Jesus
Cristo e do seu Evangelho no mundo.
Ela é formada de pessoas, unidas pelos laços da fé comum e da comunhão
com aqueles que representam e carregam a responsabilidade maior pela
vida e a missão dessa mesma Igreja. O
Papa representa a comunhão universal da fé da Igreja. Os bispos são testemunhas, servidores e encarregados
da comunhão da fé e da vida da Igreja, presente em cada diocese. E, todos
juntos, unidos com o Papa, os bispos
são corresponsáveis pela vida e a mis-

são da Igreja inteira. Os bispos não
exercem sua missão de maneira isolada, mas em comunhão com os outros bispos e com o Papa. E o povo de
Deus tem em cada diocese o seu pastor imediato e a referência da comunhão com o Papa e com toda a Igreja.
Mas nem os bispos nem o Papa dão
a si mesmos a missão que exercem:
eles recebem-na e a exercem na comunhão eclesial. Mas nem a própria
Igreja dá origem à missão do Bispo e
do Papa: essa lhes é dada pela graça de
Cristo, mediante o dom do Espírito
Santo, que é o verdadeiro animador e
“zelador” da Igreja, aquele que a mantém na comunhão de fé, esperança e
caridade e lhe dá constante vitalidade.
Por aí compreendemos bem que
as visitas ad limina são expressão de
comunhão e corresponsabilidade dos
bispos com o Papa e com a Igreja inteira. Mediante essa visita, os bispos
expressam de maneira eloquente sua
“solicitude por todas as Igrejas”, exercida junto com o Papa. O povo de
Deus pode ficar feliz com as visitas
que seus bispos fazem ao Papa. Eles
levam no coração suas comunidades
diocesanas nos encontros com o Papa
e seus colaboradores e recebem do
Papa a confirmação na fé e na missão
que exercem em suas dioceses. E recebem as bênçãos “de Pedro e Paulo”
para o povo que lhes está confiado.
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Arquidiocese conclui as comemorações do centenário
de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arns
Luciney Martins/O SÃO PAULO

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

No dia 14, Festa da Exaltação da Santa Cruz, a Arquidiocese de São Paulo
concluiu com uma missa, na Catedral da
Sé, as comemorações do centenário do
Cardeal Paulo Evaristo Arns, 5º Arcebispo Metropolitano, falecido em 2016.
A Eucaristia foi presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de
São Paulo, e concelebrada por Dom José
Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, e Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cruzes (SP) e Presidente do Regional Sul 1 da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Também participaram diversos padres,
muitos deles ordenados pelo Cardeal
Arns.
Desde setembro de 2021, foi realizada
uma série de iniciativas para celebrar um
século do nascimento de Dom Paulo. Entre as ações, destacaram-se uma exposição
fotográfica que percorreu igrejas e outros
espaços públicos da cidade; eventos acadêmicos e inter-religiosos que recordaram o
legado de Dom Paulo na defesa da dignidade humana; além da publicação de um
livro que aborda suas realizações como
Arcebispo de São Paulo na missão de ensinar, santificar e governar a Igreja naquela
que, na época de seu pastoreio, era a maior
arquidiocese do mundo.

PASTOR NA CIDADE

Na homilia, Dom Odilo definiu o
Cardeal Arns como “arcebispo e pastor
desta imensa porção da Igreja de Cristo,
que ele amou profundamente e à qual
dedicou o melhor de suas energias humanas e pastorais”.
Dom Odilo ressaltou ainda que,
como Arcebispo de São Paulo, Dom
Paulo se preocupou para que houvesse
sacerdotes em todas as paróquias e comunidades, criou e visitou muitas paróquias, incentivou a formação dos leigos
e sua participação na vida da Igreja e na
vida social e nas responsabilidades públicas.

“Dom Paulo esteve atento às situações sociais, econômicas, culturais e políticas do seu tempo, procurando levar o
fermento e a luz do Evangelho a todos
esses ambientes do convívio social, para
a edificação da vida social no respeito à
dignidade de cada pessoa, da justiça e da
solidariedade. Dom Paulo uniu sua voz
à de tantos que clamavam pelo retorno
à normalidade da vida democrática no
Brasil”, enfatizou o Cardeal Scherer.

LEGADO

Dom Odilo salientou que o Cardeal
Arns e o legado por ele deixado “pertencem agora à história e ficarão como refe-

rência para aqueles que, como ele, também têm fé e esperança, amam o povo,
servem o Evangelho na Igreja de Cristo”.
Recordando o lema episcopal de
Dom Paulo, “De esperança em esperança”, o Cardeal Scherer concluiu: “Animados pela grande esperança, que não
desilude (cf. Rm 5,5), continuemos a nos
empenhar no dia a dia, com coragem e
paciência, na edificação deste mundo.
Como pessoas de fé, somos também cidadãos e temos o dever de participar da
edificação da ‘cidade terrena’ na concórdia, na justiça e na paz. Deus habita esta
Cidade. Somos suas testemunhas. ‘Coragem!’, diria Dom Paulo”.

‘Que Nossa Senhora das Dores nos ensine a levar as nossas cruzes’
Marcos Paulo

por encontrar outra coisa. Quem quer
Jesus sem a cruz acaba por não encontrá-lo. Esta é a realidade da nossa fé,
da nossa vida cristã. Não devemos ter
medo de encarar os sofrimentos que nos

vêm por causa da nossa fé”, enfatizou.
Antes da bênção final da missa, jovens da comunidade paroquial realizaram a coroação da imagem de Nossa
Senhora das Dores.
Divulgação

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

No encerramento da festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Taipas, na Região Brasilândia, a
comunidade de fiéis se reuniu na igreja
matriz, na noite da quinta-feira, 15, para
participar da missa presidida pelo Cardeal Scherer, e concelebrada pelo Padre
Walter Merlugo Junior, Administrador
Paroquial.
A Paróquia realizou uma novena preparatória entre os dias 6 e 14, incluindo
uma carreata com a imagem mariana
pelas ruas próximas à igreja, no dia 11.
No começo da missa, o Arcebispo
Metropolitano rezou para que “Nossa
Senhora das Dores nos ensine a levar
nossas cruzes, e nos mostre como viver os nossos sofrimentos com fé e com
perseverança”.

Na homilia, Dom Odilo recordou
que Maria permaneceu aos pés da cruz
de Jesus, dando-Lhe forças e para mostrar a toda a humanidade que a crucificação não seria o fim. “A cruz, a morte,
a condenação, a injustiça não têm a última palavra. Maria tinha certeza disso,
creu e esperou”, comentou o Arcebispo, ao recordar que Jesus Ressuscitou e
que a Virgem Maria, depois, foi assunta
ao céu.
Dom Odilo também fez menção às
sete dores de Maria, indicando que este
número simboliza que ela viveu a plenitude da dor: “Quem mais do que ela sofreu por estar junto com Jesus?”, indagou.
O Arcebispo Metropolitano lembrou
ainda que o exemplo de Maria mostra a todo cristão que nem toda a dor é
ruim e que não há Cristianismo sem a
experiência de sofrimento. “Quem quer
ver Jesus sem sofrimento vai acabar
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Editorial
A sabedoria do velho Papa e a esperança dos jovens

É

um lugar comum dizer que
crianças pequenas gostam
de idosos – e não estamos
pensando só em netos e
avós... Nesse mesmo senso comum,
a adolescência e a juventude são
o tempo da quebra desse vínculo,
quando passamos a renegar a experiência dos mais velhos e nos rebelamos contra suas ideias.
Na contramão dessa imagem da
relação entre velhos e jovens, todos os
últimos papas contaram com sua legião de admiradores jovens. Sem dúvida, os carismáticos São João Paulo II e
Francisco mobilizam muito mais a juventude do que o circunspecto Bento
XVI – mas mesmo esse não deixa de
ter uma pequena multidão de admiradores jovens.
Na verdade, assim como as crianças
buscam a ternura e a compreensão dos
idosos, também os jovens querem o
testemunho e a sabedoria dos mais velhos. A juventude rechaça o pragmatismo, o pessimismo e, forçoso reconhecer, até a hipocrisia do mundo adulto.

Os jovens não querem ouvir alguém que lhes diga que seus ideais são
ilusórios, que seus desejos não podem
se realizar ou que o mundo nunca será
melhor. Querem, ardentemente, encontrar velhos que lhes testemunhem
que continuaram lutando sempre, apesar das desilusões, que lhes digam que
os sonhos e ideais têm, sim, valor. Idosos que, com sua sabedoria, não lhes
digam que as coisas são assim mesmo,
mas, sim, apontem um caminho no
qual eles poderão seguir rumo a um
futuro melhor.
Em tempos amargos, com pandemias, guerras, ressentimentos e ódios
crescentes, lideranças desacreditadas
e realismos cínicos, Francisco foi se
tornando, cada vez mais, um sinal
de esperança, o velho sábio que não
proclama a resignação, mas que conclama para a construção desse futuro
melhor. Para os jovens de hoje, Francisco é aquele que não esquece os
mais fracos, os excluídos e os sonhos
descartados em nome do pragmatismo; mas nem por isso perde um olhar

de ternura, a paciência e a sabedoria
que acolhem e incentivam os jovens
a seguir pela estrada do bem comum.
Essa é a razão do sucesso da “Economia de Francisco”, um processo
nascido de uma intuição do Papa, há
quatro anos, e que acontece presencialmente em Assis, de 22 a 24 de setembro.
Os organizadores da iniciativa gostam
de se referir a ela como um “processo”,
justamente para indicar que se trata de
uma proposta aberta, de diálogo, que
não quer se fechar a ninguém, que está
aberta a todos que querem construir o
bem comum.
O Papa não usou a expressão “Economia de Francisco” para se referir a
si mesmo, e sim para indicar o santo
de Assis do qual ele tomou o nome.
Sua ideia é que o espírito franciscano
de amor aos pobres e à natureza, que
inspirou Bergoglio, também ajude os
jovens a encontrar caminhos de construção de uma economia alternativa e
de um mundo melhor.
Em tempos tão polarizados como
os nossos, é evidente que os grupos po-

líticos tentarão instrumentalizar uma
proposta como essa, alguns tentando
usá-la como sua, outros tentando denegri-la para se afirmar na oposição.
Também pode ser esperado que a raiz
cristã, totalmente evidente e explícita
no pensamento de Francisco, se confunda em meio a tantas vozes vindas
de diferentes lugares que se reúnem
atraídas pelo carisma de Francisco.
Cabe a todos nós, católicos, velhos
ou moços, de esquerda ou de direita,
não deixarmos que a luz da sabedoria
da Igreja, que sempre ilumina aos que
procuram segui-la de coração sincero,
se perca nesse contexto.
Francisco aponta para um caminho de construção do bem comum,
para um testemunho de ternura, para
o anúncio de uma verdadeira esperança. Os jovens do mundo percebem
essa luz e se aproximam dela. Cabe
aos católicos dar também eles o seu
testemunho, para que a mensagem de
Cristo não se perca em meio aos desgostos e aos contratestemunhos que
nos afligem.

Opinião

A dignidade da pessoa humana como base na educação equitativa
Arte: Sergio Ricciuto Conte

RODRIGO GASTALHO MOREIRA
Educação inclusiva, equitativa e
de qualidade é um dos pontos centrais na agenda global de desenvolvimento sustentável até 2030, que visa
a promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Mas há um longo caminho a ser
percorrido. As taxas de conclusão
das últimas etapas da Educação Básica ainda são baixas, e se agravam
ao considerar a população negra,
assim como entre os moradores rurais e das regiões Norte e Nordeste
do País.
O direito à educação, como direito fundamental e da personalidade, tem sua base no Direito Natural, como participação dos seres
vivos na ordem universal, razão
pela qual se faz necessário resgatar
a filosofia educacional embasada
na compreensão do ser humano e
sua realidade. O homem só consegue deixar ensinamentos e lições
para a humanidade à custa de uma
educação aprimorada.
Influenciada pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos
(10/12/1948), ganhou ênfase constitucional a universalização do direito à educação, culminando com a
Constituição de 1988, que consagra

como direito público subjetivo, articulando o direito à educação com
os princípios fundamentais do próprio Estado democrático de direito
brasileiro: a cidadania e a dignidade
da pessoa humana.
Nesse sentido, ao positivar o
princípio da dignidade humana, a
Constituição deixa clara a atribuição ao Estado do dever da adoção
de meios e comportamentos necessários à sua concretização.
Inegável, portanto, a importân-

cia do direito à educação, uma vez
que é impossível a construção de
um Estado democrático de direito,
excluindo os cidadãos do processo
educacional.
Somente com a educação e
consequente aquisição de conhecimento, o cidadão se conscientizará de seus direitos e deveres,
pois adquirirá o pleno desenvolvimento, constituindo-se em um
ser humano capaz do exercício da
cidadania, conforme determinado

no artigo 205 da Constituição, que
preceitua:
“A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
Verifica-se, portanto, que a dignidade da pessoa humana só atingirá sua plenitude se a educação for
universal e formadora da cidadania:
“Dignidade não é norma nem
direito, é valor supremo que dita
e limita o alcance de qualquer outra regra ou princípio jurídico. O
direito desconhece o indigno. Indignidade é conceito extrajurídico.
Introduzi-la no terreno jurídico
excepcionaria a unicidade de tratamento à própria e única medida de todas as coisas ou regras. É
o termômetro de que há de servir
o intérprete ou, antes, o exegeta”
(GANDRA
MARTINS,
Ives.
et al, 2015).
Rodrigo Gastalho Moreira, formado em Direito
pela UFRJ, com pós-graduação em Gestão
Empresarial pela Universidade Candido Mendes,
formação em Ciências Religiosas pelo Instituto
Superior de Ciências Religiosas do Rio de Janeiro
e pós-graduação em Teologia Aplicada pela
Universidade de Oxford, Reino Unido.

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

Os mitos educativos: a arte
de aprisionar os pais e impedir

Fé e Cidadania
Política sem desesperança
nem desânimo
FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO
A cada dia que passa, fico mais impressionada
com a paralisia que acomete os pais em relação ao
processo educativo dos filhos.
Sem dúvida nenhuma, houve tempos complicados no que diz respeito às relações familiares, em
que pais exerciam o mando por meio de atitudes
autoritárias e pouco afetivas. Se olharmos para a
história, veremos que isso fazia parte de toda uma
condição sociocultural específica e de uma visão
reduzida do que é a criança e de como se dá seu
desenvolvimento. Desde muito cedo, as crianças
eram tratadas como pequenos adultos no que diz
respeito ao comportamento e responsabilidade.
Havia um nível de exigência enorme e pouca afetividade nas relações parentais.
Com o progresso dos estudos e todas as mudanças socioculturais dos últimos séculos, as relações
familiares sofreram alterações importantes – algumas bastante positivas; outras, no entanto, absolutamente nocivas. As crianças ganharam um status
diferente, uma vez que se sabe melhor como se dá
o processo de aprendizagem. A infância foi valorizada e a criança vista como pessoa em processo de
formação. A comunicação entre os membros da família se tornou mais aberta, os papéis de cada um
foram se adaptando às novas realidades enfrenta-

das pela família. No entanto, no que diz respeito ao
processo educativo das crianças, passou-se de um
extremo a outro: se antes eram ensinadas de modo
autoritário e, por vezes, agressivo, hoje, com medo
de serem autoritários, de perderem o amor dos filhos, de os traumatizarem, os pais acabam sendo
absolutamente contemplativos – assistem a comportamentos que precisariam de intervenção educativa sem se sentirem aptos a educar sem causar
danos maiores.
Essa paralisia está intimamente ligada a correntes educativas advindas de filosofias iluministas,
marxistas e psicanalíticas, que acabam por opor
autoridade à liberdade, identificam liberdade com
a possibilidade de se fazer o que se quer a cada momento e identificam a felicidade com o prazer.
Sem que percebam, os pais tomam hoje em dia
o querer imaturo dos filhos como uma realidade
diante da qual cabe obedecer e, assim, vemos com
preocupação uma inversão de papéis, que ouso
dizer, talvez a mais grave da história: pais obedecem aos desejos e quereres infantis sem se darem
conta de que tudo que os filhos precisam para se
desenvolverem bem é de pais que os liderem e os
encaminhem exatamente na direção de dominar os
quereres imaturos e aprender a querer o que realmente vale a pena.
Estamos diante de pais paralisados, enfraquecidos, criando filhos sem direção,
sem sentido, sem estrutura psíDivulgação
quica e espiritual para enfrentar
a vida e chegar ao máximo de seu
potencial. Existe uma preocupação excessiva com o trauma que a
frustração provoca, mas não há a
percepção de que a omissão também marca negativamente a vida
daquele ser que precisa de direção
para poder empreender a caminhada de crescimento.
Educar uma criança, lapidar
uma alma, forjar um caráter é trabalho sério e exigente. Não adianta
buscarmos um modo fácil ou cômodo de fazer. Essa missão é árdua
e é justo que seja, afinal, as grandes
batalhas exigem grande empenho.
Podemos e devemos encontrar nessa missão um modo alegre, bem-humorado e amoroso de conduzir,
no entanto, facilidade não combina
com o tamanho de tal missão.
Pais, não tenham medo de descontentar seus filhos, de contristá-los quando seus quereres forem
inadequados, imaturos – eles não
têm a menor condição de escolher,
por isso foram confiados a vocês.
Não deixem vago esse lugar de
honra que pertence a vocês – os
primeiros e principais responsáveis
por formar essas pessoas preciosas.
Dessa formação dependerá a felicidade deles. Não sejam omissos,
não obedeçam a seus filhos imaturos, ao contrário, sejam uma autoridade segura na vida deles.
Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site
ww.simonefuzaro.com.br. Instagram:@sifuzari

O povo brasileiro parece, majoritariamente, dividido
em dois grandes grupos nestas eleições – e não se trata só
da polarização entre “lulistas” e “bolsonaristas”. Também
estamos divididos entre os convictos, que fazem militância
como se o mundo fosse acabar caso seu candidato não ganhe a eleição, e os céticos em dúvida, que não sabem o que
fazer e imaginam que todas as opções são ruins.
Tanto a convicção absoluta quanto a descrença desorientada não são justas, mas fica difícil para todos nós
escapar desses extremismos. Em parte, isso acontece porque temos uma tendência, geralmente inconsciente, de
colocar nossa esperança nos poderes e recursos humanos
– e não na graça de Deus. Daí uma valorização excessiva
da política.
Sem nos darmos conta, agimos um pouco como o rico
insensato da parábola, que, tendo armazenado uma grande
safra, acreditou que poderia ficar tranquilo pelo resto da
vida (cf. Lc 12,13-21). Agimos como se tudo fosse ficar bem
caso nosso candidato vença, ou como se uma catástrofe irremediável caísse sobre nós caso ele perca.
Contudo, também nessa situação, vale a admoestação
de Cristo: “Insensato!”. As dificuldades da vida não existirão ou deixarão de existir só em função de uma eleição.
A pobreza não deixará de existir porque um candidato ganhou, ideologias perniciosas não deixarão de ameaçar o
futuro dos jovens porque foi o outro que ganhou. Mortes
e fracassos, nascimentos e vitórias continuarão existindo,
seja lá quem for eleito.
Mais importante: Deus continuará nos amando e olhando por nós, sempre da mesma forma misteriosa, que muitas
vezes parece não corresponder à nossa vontade, aconteça o
que acontecer. Se perdermos a liberdade e a esperança que
nascem da fé e da confiança no amor de Deus, nosso modo
de viver a política se tornará cada vez mais ideológico, fanático e sectário ou cético e abatido. Nesse sentido, a primeira
tarefa que temos para conosco e para com nossos irmãos é
recuperar essa certeza confiante no amor de Deus.
Isso não quer dizer que a política não seja fundamental, não exija todo o nosso empenho e determinação (cf.
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, CDSI 207, 565ss;
Fratelli tutti, FT 180ss), ou que “todos os candidatos sejam
iguais e quem vence as eleições não vai fazer diferença”.
Trata-se apenas de nos colocarmos na posição justa, que
mais nos ajuda a servir adequadamente à construção do
bem comum.
Não existe resposta garantida à pergunta “Qual candidato realmente fará o melhor governo?”. Em nossa história
recente, até mortes antes mesmo da posse aconteceram,
como no caso de Tancredo Neves. Os critérios da Doutrina
Social da Igreja nos ajudam, mas um político sempre pode
prometer uma coisa e fazer outra depois de eleito...
Existe um risco inevitável em qualquer opção que fazemos na vida. Podemos aceitar esse risco com tranquilidade na medida em que estivermos prontos para reconhecer nossos erros; se necessário, lutar para corrigi-los;
trabalhar sempre em nosso cotidiano para a construção
do bem comum.
A escolha partidária se torna um fardo esmagador se
estabelecemos um vínculo com o candidato em quem votamos que se torna maior do que nosso compromisso com
a verdade e o bem comum, se perdemos nosso senso crítico, porque não queremos reconhecer nossos erros, se nos
revoltamos contra os outros, porque apontam justamente
nossas falhas. Mas tal postura não seria cristã!
Além disso, quem se compromete com o bem comum,
por meio de verdadeiras obras de amor e promoção humana, sabe que cada eleição é apenas um passo – que
poderá ser bem ou malsucedido – em sua caminhada de
amor ao próximo.
Francisco Borba Ribeiro Neto é coordenador
do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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Fernando Fenandes

SÉ
Encontros de formação
litúrgica são retomados
Suspensas desde o início de 2020 em
razão da pandemia, as formações litúrgicas presenciais em âmbito regional foram retomadas. No dia 14, no auditório
da Livraria Paulinas, na Vila Mariana,
participaram membros das equipes litúrgicas de várias paróquias da Arquidiocese. O tema estudado foi “A Equipe
de Animação Litúrgica Paroquial”, conduzido pelo Padre Helmo Cesar Faciolli,
Assessor Eclesiástico da Dimensão Litúrgica da Região Sé.
O Assessor destacou a importância da

organização da Pastoral Litúrgica, solicitada pelo Concílio Vaticano II, no âmbito
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), dioceses, regiões, paróquias e comunidades, e a diferenciou de
uma equipe de celebração, sintetizando
as principais tarefas da Pastoral, que são
animação, planejamento, coordenação,
formação, assessoria e avaliação.
A próxima formação será a respeito
da carta apostólica Desiderio desideravi,
do Papa Francisco, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, com a assessoria do Padre Helmo, que acontecerá nos
dias 8 e 9 de novembro. Mais informações no Centro Pastoral da Região Sé.

Eliana Lubianco

José Henrique Monfré

RUY HALASZ
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

[SANTANA] No dia 13, na Casa Padre Pio, foi realizado o primeiro dia da novena a São
Padre Pio. A missa foi presidida por Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Santana, e concelebrada pelo Frei Ernane Pereira Marinho, SIA, Pároco da Paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, Setor Vila Maria; e pelo Padre Paulo Ramos, Pároco
da Paróquia São Camilo de Lélis, Setor Tucuruvi, com a assistência dos Diáconos Aílton
Machado Mendes e Rogério Ruiz Soler.
(por Fernando Fernandes)
Gabriel Novaes

[IPIRANGA] Aconteceu no domingo, 18, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança,
Setor Vila Mariana, o 22° Encontro com Cristo e Outros Amigos (ECOA), organizado pela
Pastoral Familiar da Região. Destinado às pessoas sós, solteiras com mais de 35 anos,
viúvas ou separadas, o encontro teve como tema “Felizes os puros de coração, porque
verão a Deus” e contou com a participação de cerca de 40 pessoas. Seu encerramento
se deu com uma celebração eucarística presidida pelo Frei José Maria Mohomed Júnior,
Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar e Coordenador de Pastoral na Região, e concelebrada pelo Padre Uilson dos Santos, Pároco.
(por Maria Leonice Mariannini)
[SANTANA] No sábado, 17, na Paróquia São Domingos Sávio, Setor Tremembé, foi realizado um retiro espiritual para
os coordenadores das pastorais, grupos e
ministérios, com o tema “O corpo não se
compõe de um só membro, mais de muitos” (1Cor 12,24), conduzido pelas Servas
da Alegria.
(por Pascom paroquial)

[SÉ] No domingo, 18, na Paróquia São
Gonçalo, Setor Catedral, aconteceu a 46ª
edição da “Churrascada Beneficente”, que
reúne, em média, 800 pessoas. Além do
almoço, houve também um bingo, cujos
recursos são destinados à manutenção do
templo e das atividades pastorais.

[BRASILÂNDIA] No dia 14, os fiéis da
Paróquia Santa Cruz de Itaberaba, Setor
Freguesia do Ó, celebraram a Exaltação
da Santa Cruz, festa litúrgica que motivou
a designação de seu nome, com missa
presidida pelo Padre Carlos Alves Ribeiro,
Pároco. Entre os dias 5 e 13, com o tema
“A cruz sagrada seja minha luz”, houve a
novena, que contou com a presença de
padres convidados, tanto de paróquias da
Arquidiocese quanto de outras dioceses.

(por Pascom paroquial)

(por Eliana Lubianco)

[SANTANA] No sábado, 17, na Capela
Santa Cruz, que pertence ao Santuário
Nossa Senhora da Salette, houve uma
missa comemorativa pelos 130 anos do
templo e em Exaltação à Santa Cruz, presidida pelo Padre Luciano Batista, Vigário
Paroquial.
(por José Henrique Monfré)

O pobre morre e é levado pelos anjos
para o seio de Abraão. Ferido no corpo
e na dignidade, encontra solidariedade
em Deus. O rico que se diz ser filho de
Abraão também morre e é enterrado.
Demonstra ser um homem muito piedoso, pois reconhece Abraão e o chama de
Pai. Em vida, o rico nunca quis saber da
existência de Lázaro, somente na hora do
tormento eterno é que enxerga Lázaro e
suplica que amenize seu sofrimento molhando a ponta do seu dedo para refrescar sua língua. Quer também que Lázaro
seja ressuscitado para dar um susto nos
seus irmãos, para que se convertam e
não tenham o inferno como morada
eterna. É a primeira vez que vê além da
porta de sua casa, e mesmo assim quer
usar do pobre Lázaro para salvar tão somente seus irmãos e amigos. Ele é como
o irmão mais velho da parábola do pai
com os dois filhos. O mais velho reclama
do pai e quer uma festa só com os amigos, e não com os excluídos. A resposta de Abraão é esclarecedora: “Eles têm
Moisés e os profetas: que os ouçam”, ou

seja, entendam que a chave para compreender a Sagrada Escritura é o pobre
sentado à porta. E nisto adverte o profeta
Amós: “Ai dos que vivem comodamente
em Sião... Os que dormem em camas de
marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho... dos que
bebem vinhos em taças, e se perfumam
com os mais finos unguentos e não se
preocupam com a ruína de José”.
E, quando se distorce a verdade da
Palavra, falseando a sua mensagem, a religião se torna fonte de riqueza. Paulo faz
referência a pessoas que, idolatrando o
dinheiro, caíram na tentação, abandonaram a verdadeira fé, fazendo da pregação
do Evangelho fonte de lucro. Ele os aconselha: “Fuja das coisas perversas... guarda
o teu mandato íntegro e sem mancha até
a manifestação gloriosa de Nosso Senhor
Jesus Cristo”.
Por fim, vale lembrar o conselho já
conhecido do Cardeal Cláudio Hummes
ao Papa Francisco por ocasião de sua
eleição: “Por favor, não se esqueça dos
pobres”.

Espiritualidade

O pobre sentado à porta
DOM JOSÉ
BENEDITO
CARDOSO
BISPO AUXILIAR
DA ARQUIDIOCESE
NA REGIÃO LAPA

O

mês de setembro é para nós
o “mês da Bíblia”, e no último
domingo deste mês celebramos o seu dia. E, para levarmos a sério a Palavra, Jesus nos conta a
parábola do pobre Lázaro e do rico avarento. O rico se veste com roupas finas e
faz festas todos os dias, enquanto que o
pobre Lázaro tem a pele coberta de feridas. De um lado a ostentação agressiva
do rico, do outro, o pobre sem recursos,
sem direitos, coberto de úlceras, impuro,
sem ninguém que o acolha, a não ser os
cachorros que lambem suas chagas. Cães
eram os pagãos, apelido dado aos peca-

dores que não cumpriam a lei divina.
Eles estavam cuidando melhor dos pobres que alguns ricos religiosos.
Deus olha como se vestem seus filhos: o rico com roupas de púrpura e
linho fino, o pobre coberto de feridas.
Deus olha como se alimentam seus filhos: o rico dava banquete todos os dias,
o pobre queria matar a fome com o que
caía da mesa do rico, isto é, “não as migalhas que caíam no chão, mas pedaços
de pão que se usavam para limpar os
pratos e enxugar as mãos e que depois
atiravam sob a mesa. Como Lázaro
queria saciar a fome com aquilo” (Joachim Jeremias, As Parábolas de Jesus,
p.185). Lázaro tinha uma enfermidade
exposta na pele, tinha feridas; o rico
também tinha uma enfermidade terrível: era cego, não conseguia olhar para
além do seu mundo feito de banquetes,
festas e roupas finas. Não via além da
porta da sua casa, não tinha interesse
por aquilo que estava acontecendo lá
fora onde Lázaro estava à espera de um
pouco de pão e atenção.

www.osaopaulo.org.br
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Curso ‘De Alfa a Ômega’ apresenta caminho para o aprofundamento da fé
Arquivo pessoal

xão da temática tratada, para que, em
conjunto, procurem respostas às dúvidas
e inquietações. Ao final do ciclo de estudos, é realizado um retiro de um dia.
Para participar, não é preciso ter conhecimentos específicos sobre a fé cristã.
Não há uma idade mínima, mas sugere-se que o participante tenha, ao menos,
15 anos de idade.
O primeiro aspecto tratado no curso é o sentido da vida: “Mostramos
que o único sentido sustentável para a
vida é por meio de Jesus, o Caminho, a

Verdade e a Vida. Partimos de quem é
Jesus, anunciando-o como figura histórica. Depois, são apresentados os vários
argumentos que levam racionalmente à
identificação de Jesus como sendo o Filho de Deus, e se destaca que a fé só se
completa com a ação do Espírito Santo.
Demonstramos, assim, que há razões
para crermos em Jesus racionalmente,
mas que a fé propriamente dita é uma
graça de Deus”.
Dalton Rothen enfatiza que o grande
propósito do curso é proporcionar que
cada participante trilhe o caminho para
o encontro pessoal com o Senhor: “Uma
coisa é eu lhe dizer ‘Deus te ama’, outra
bem diferente é a pessoa experimentar
esse amor de Deus, isso a levará à transformação. Portanto, o que damos são as
bases para que cada um chegue diante de
Deus, mas é o Espírito Santo que testemunha no coração da pessoa que Deus
a ama. É uma experiência mística muito
significativa e transformadora”.
O curso é gratuito e ainda é possível
ingressar nas turmas. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp
(11) 98609-0118.
Leia a reportagem completa no site do
O SÃO PAULO: https://cutt.ly/zVfpfPx.

Priscila Rocha

Luciney Martins/O SÃO PAULO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“Quem é Jesus?”; “A fé cristã ainda é
válida nos dias de hoje?”; “No que a fé
cristã pode me ajudar a viver?” É comum
que estas e outras inquietações permeiem a mente de católicos praticantes
ou distantes da Igreja e até mesmo daqueles que não professam a fé em Cristo.
Com a proposta de anunciar Jesus
Cristo e permitir que as pessoas encontrem respostas para estas e outras perguntas, desde 2015 acontece o curso “De
Alfa a Ômega – A caminho da alegria”,
com turmas aos sábados, das 9h às 11h,
na Catedral da Sé, e às quartas-feiras, das
19h30 às 21h40, na Paróquia Santíssimo
Sacramento (Rua Tutóia, 1125, Paraíso).
Coordenador do curso e um dos idealizadores da iniciativa, Dalton Rothen
– empresário, formado em Psicologia
e Análise de Sistemas e autor do livro
“Para uma vida melhor” – contou ao O
SÃO PAULO que este ciclo de estudos
foi pensado a partir de uma experiência
que já existe na Igreja Anglicana, mas
com conteúdos próprios à Igreja Católica, e que o nome é inspirado em um versículo bíblico.

“O nome vem do livro do Apocalipse
22,13: ‘Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro’.
Jesus é o princípio e o fim e quem percorre o caminho com Ele, o caminho da
alegria, vai encontrar vida em abundância”, comentou Rothen.

METODOLOGIA

O curso é estruturado em 11 palestras com temas relativos à fé cristã. Após
a fala de um palestrante, os participantes
continuam em pequenos grupos a refle-

[BELÉM] A Paróquia São Pedro Apóstolo, no Jardim Independência, Setor
Vila Alpina, promove cursos e formações
de inclusão social, abrangendo desde a
preparação para o mercado de trabalho
(como a elaboração de currículo e como
procurar emprego), até Libras, inglês,
análise de dados, artesanato e orientação jurídica. Informações adicionais
sobre os cursos podem ser obtidas em
https://saopedro.org.br/inscricao-para-cursos.
(por Elaine Rezende)

[SÉ] A Paróquia Santa Teresa de Jesus, no
Itaim Bibi, Setor Jardins, promoverá mais
uma formação da Escola de Evangelização
São Paulo. Com dois encontros mensais, o
próximo será na quinta-feira, 22, às 20h30,
com o tema “A unidade e a trindade de
Deus”. E, o seguinte, no dia 29, no mesmo
horário, abordará “A Criação e os anjos”. A
formação, que vai até dezembro, é ministrada pelo Frei Atanael de Almeida Lima,
Pároco. Informações adicionais na secretaria paroquial pelo telefone (11) 3168-8323.

[BRASILÂNDIA] Em virtude do Mês da Bíblia, no sábado, 17, na Comunidade São
Francisco de Assis, vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Retiro, Setor Pereira Barreto,
aconteceu o Mutirão Bíblico, com o tema “O Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer
que andes” (Js 1,9). A atividade contou com a presença dos párocos e representantes das
paróquias que compõem o Setor e ocorreu de forma híbrida (presencial e virtual), com
a assessoria de Matthias Grenzer, doutor em Teologia e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
(por Eva Nascimento)
Nathalia Fernandes

(por Érika Carvalho)

[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora Achiropita, Setor Cerqueira César, promoverá, em
8 de outubro, das 19h às 23h, a Noite da
Pizza. Os convites podem ser adquiridos
pelo app Achiropita ou na secretaria paroquial. Outras informações pelo telefone
(11) 3106-7235.
(por Pascom paroquial)
[LAPA] Entre os dias 5 e 12 aconteceu,
na Paróquia Santa Mônica, Setor Pirituba,
o 3º Cerco de Jericó, com o tema: “Aquilo
que parecia impossível”, com missas presididas por vários padres convidados. No
encerramento, a celebração eucarística
foi presidida pelo Padre Flávio Heliton da
Silva, Pároco, e contou com a participação
do cantor Flávio Augusto da Silva (Flavinho, da Canção Nova). (por Marcos Grego)
[LAPA] A Pastoral Fé e Política regional
promoveu um encontro de formação, no
sábado, 17, na Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes, Setor Leopoldina, conduzido por
Carlos Eduardo Fagiolo e Ronaldo Jarnyk,
membros dessa Pastoral, além de sua coordenadora, Monica Pico.

[LAPA] No dia 13, Dom José Benedito
Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Lapa, presidiu missa em ação de
graças na Paróquia São Patrício, Setor Rio
Pequeno, pela inauguração das novas instalações paroquiais: elevador, banheiros e
salas de reunião. Concelebraram os Padres
Ernandes Alves da Silva Júnior, Pároco; Zacarias José de Carvalho Paiva, Reitor do
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora
Aparecida, na Região Ipiranga; Luiz Carlos
Ferreira Tose Filho, Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Região Brasilândia; assistidos pelo
Diácono Paulo José de Oliveira.

(por Benigno Naveira)

(por Nathalia Fernandes)

[LAPA] No sábado, 10, na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, Setor Pirituba, aconteceu o encontro de formação
litúrgica, com a participação de cerca
de 100 pessoas, reunindo ministros extraordinários da Sagrada Comunhão,
comentaristas, leitores, coroinhas, acólitos e músicos da Região. A atividade foi
coordenada por Jairo Fedel, professor do
Curso de Teologia para Agentes de Pastoral (CTAP), e conduzida pelo professor
e maestro André Carvalho Gomes, que
refletiu sobre o tema “A questão prática
do serviço do altar e da Palavra”.

[BRASILÂNDIA] Nos dias 17 e 18, na
Paróquia Nossa Senhora da Expectação,
Setor Freguesia do Ó, 16 casais participaram da primeira etapa do 94° Encontro de
Casais com Cristo (ECC).

[SÉ] No dia 14, na festa da Exaltação da
Santa Cruz, dezenas de fiéis participaram
da festa patronal da Igreja Santa Cruz das
Almas dos Enforcados, no bairro da Liberdade, na Região Sé. Na ocasião, ocorreram
diversas atividades e celebrações, como
uma alvorada festiva, a solene Oração das
Laudes, café da manhã da unidade. Rezou-se o Terço da Misericórdia no começo
da tarde, além de missas às 10h30, 12h e
15h, esta última presidida pelo Cardeal
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano. Houve uma novena preparatória
entre os dias 5 e 13. A festa teve como
tema “Na Cruz de Jesus, o amor prevalece,
a vida refloresce e a esperança se engrandece”, e ocorreu no contexto celebrativo
dos 260 anos da Venerável Irmandade
São Pedro dos Clérigos.

(por Rael Pimenta)

(por Redação)

(por Benigno Naveira)

[BRASILÂNDIA] No dia 12, faleceu,
aos 83 anos, Maria Irene Amaro, ministra
extraordinária da Sagrada Comunhão e
agente de Pastoral Carcerária na Paróquia
São Francisco de Assis, Setor Dom Paulo
Evaristo.
(por Marcos Rubens Ferreira)
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IPIRANGA
Paróquia Nossa Senhora das Dores
passa a ter São Peregrino como
copadroeiro
KAREN EUFROSINO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora
das Dores, Setor Ipiranga, celebraram
na quinta-feira, 15, a memória litúrgica
da padroeira, participando de missas às
10h, 19h30 e 15h, esta presidida pelo
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, tendo entre os concelebrantes o Frei Fábio Luiz Ribeiro,
OSM, Pároco.
Criada em 24 de março de 1940,
a Paróquia está confiada desde então
aos cuidados pastorais dos sacerdotes
da Ordem dos Servos de Maria. Desde
1999, começou a ser incentivada a devoção a São Peregrino, o que leva muitos devotos do Santo a peregrinar até a
igreja matriz, localizada na Rua Tabor,
283, no Ipiranga.
Diante deste fato, o Pároco solicitou
ao Arcebispo Metropolitano que São
Peregrino pudesse se tornar copadroeiro da Paróquia. Na missa do dia 15,

foi anunciado por Dom Odilo o aceite
do pedido e alteração do nome da Paróquia, que agora passa a ser chamada
de Paróquia Nossa Senhora das Dores e
São Peregrino.
No decreto relativo à mudança do
nome, o Arcebispo Metropolitano ressalta que “o nome de uma paróquia é
parte da história da sua identidade, assim como da memória de fé das pessoas relacionadas com ela” e que “os santos da Igreja são grandes testemunhas
da fé, exemplos de vida no Evangelho e
intercessores em favor do povo”.
Canonizado em 1726 pelo Papa
Bento XIII, São Peregrino Lazioli é
conhecido por ser o protetor contra o
câncer.
Ao comentar o fato de a Paróquia
agora ter São Peregrino como copadroeiro, Frei Fábio Luiz destacou ser um
“presente não só para a Paróquia local,
que este ano celebrou seus 80 anos de
fundação, mas também para a Arquidiocese de São Paulo”.
Denilson Araújo

Pascom Santos apóstolos

[SANTANA] No domingo, 18, foi celebrada, no Seminário Propedêutico dos Saletinos, no Jaçanã, a missa em honra a Nossa Senhora da Salette, presidida pelo Padre Tiago Costa, MS, e concelebrada pelo Padre Kleber Jorge Montag, com a participação de
leigos e consagradas da Família Saletina.
(por Denilson Araujo)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 18, na Paróquia Santos Apóstolos, Setor São José Operário, aconteceu o encontro regional dos servidores do altar. A formação teve como tema
central a celebração eucarística e contou com a presença dos Padres Álvaro Moreira Gonçalves, Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo; e Evander Bento Camilo,
Pároco da Paróquia Espírito Santo.
(por Pascom paroquial)

Comunicação Ipiranga

Pascom paroquial

[IPIRANGA] Na quinta-feira, 15, as lideranças paroquiais da Pastoral do Dízimo estiveram reunidas para um momento formativo e organizacional em nível regional, com
a composição de uma nova coordenação: Fabio Jordano, Setor Anchieta; Silvana Coelho, Setor Cursino; Inácio Andreza, Setor Imigrantes; Daniela Hassan, Setor Ipiranga;
Milton Montanari, Setor Vila Mariana; e Padre Uilson dos Santos, Assistente Eclesiástico
da Pastoral do Dízimo.
(por Comunicação Ipiranga)
José Luiz altieri campos

[BELÉM] No dia 14, depois de uma novena preparatória, a Paróquia Santa Cruz, Setor
Vila Antonieta, celebrou a Festa da Exaltação da Santa Cruz, com missa presidida pelo Padre Eduardo Bina, Pároco, e concelebrada pelo Padre Kiyoharu Ojima, Vigário Paroquial.
(por Fernando Arthur)

Atos da Cúria
[SÉ] Na sexta-feira, 16, aconteceu a 12ª Edição da Leitura Contínua da Palavra, evento
promovido pelo Arsenal da Esperança que visa a fomentar e aperfeiçoar o conhecimento
da Palavra de Deus. Foram 2 horas e 30 minutos de atividades, nas quais 40 leitores se
revezaram na leitura do livro de Josué, escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) para o Mês da Bíblia 2022.
(por José Luiz Altieri Campos)

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
ASSISTENTE PASTORAL:
Em 08/09/2022, foi nomeado e provisionado como Assistente Pastoral da Paróquia

Nossa Senhora Aparecida, no bairro Edu
Chaves, na Região Episcopal Sant’Ana, o
Diácono Permanente Sebastião Augusto, pelo período de 01 (um) ano.
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Fraternidade Franciscana Dom Paulo
Evaristo Arns é erigida na zona Norte de SP
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Monsenhor Valdir José
é nomeado Bispo de
Campo Limpo
REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

A ereção canônica da Fraternidade
Franciscana Dom Paulo Evaristo Arns e
a bênção da nova Casa Religiosa Franciscana, na zona Norte de São Paulo,
aconteceu no dia 13, em solenidade com
a participação do Cardeal Odilo Pedro
Scherer, Arcebispo Metropolitano.
De acordo com a Regra da Ordem
dos Frades Menores, “a Fraternidade
Local deve ser erigida canonicamente,
e assim ela se torna a célula primeira
de toda a Ordem e um sinal visível da
Igreja, comunidade de amor. Ela deverá ser o ambiente privilegiado para desenvolver o sentido eclesial e a vocação
franciscana e ainda para animar a vida
apostólica de seus membros”.
A missão principal da nova Fraternidade será a de conduzir as atividades
franciscanas em favor da vida pastoral
da Paróquia Santa Cruz, no Jardim Peri
Alto, na Região Brasilândia, e suas sete
comunidades, que estão sob os cuidados
dos frades franciscanos da Província da
Imaculada Conceição desde fevereiro
deste ano.
Integram a nova Fraternidade o
Frei Carlos Nunes Corrêa, Pároco; Frei
Marx Rodrigues dos Reis, Vigário Paroquial, e o Frei João Lopes da Silva,
a serviço da evangelização. Entre os
frades que participaram do momento
solene também estiveram o Frei Paulo
Roberto Pereira, Ministro Provincial; e

o Frei João Francisco da Silva, Definidor do Regional.

PRESENÇA FRANCISCANA

Dom Odilo recordou que anteriormente a Paróquia estava sob os cuidados
dos Missionários de São Patrício, tendo
à frente o Padre Bernardo Daly, missionário irlandês, que, em razão da idade e de outros compromissos que tem
na Congregação, pediu para deixar os
trabalhos.
O Cardeal enfatizou que a nova Fraternidade é sinal da presença evangelizadora para o povo que tem sede da
Palavra de Deus e da caridade fraterna.
Também ressaltou a espiritualidade
franciscana pautada no despojamento,
pobreza, humildade e simplicidade.
“É significativo estarmos reunidos
para a bênção desta Fraternidade na
véspera da Exaltação da Santa Cruz [14
de setembro] e aniversário do patrono,
Dom Paulo Evaristo Arns, que foi um
apaixonado pelas periferias e defensor
dos pobres e marginalizados”, frisou.
“Agradeço aos frades a generosidade
por assumirem e darem continuidade à
missão nesta comunidade eclesial”, afirmou Dom Odilo.

AÇÕES SOCIAIS

“Nossa atuação como Fraternidade
e consagrados aos pobres e marginalizados é um chamado missionário e
uma atitude do próprio São Francisco”,
destacou Frei Carlos, ressaltando que a

presença solidária nessa periferia é uma
marca profética que a Província Franciscana está pautando no momento: “Queremos ser uma presença evangelizadora
para os que estão à margem. Esse gesto
busca evidenciar o rosto de Cristo ao
mundo por meio do nosso carisma e testemunho vocacional de servir o irmão”.

UM PATRONO CENTENÁRIO

O patrono da nova Fraternidade,
Dom Paulo Evaristo Arns (1921-2016),
foi escolhido no ano em que a Arquidiocese celebrou o centenário de seu
nascimento. Se estivesse vivo, o Cardeal
Arns teria completado 101 anos em 14
de setembro.
A escolha do nome busca recordar
os esforços de Dom Paulo Evaristo, frade franciscano, que teve sua vida pautada pela luta em defesa dos mais pobres e
vulneráveis.
“Como o nosso patrono afirmava,
‘ser cristão é trabalhar para que haja justiça e solidariedade em todos os lugares’.
Esse é também nosso propósito à comunidade na qual estamos inseridos em
missão”, concluiu Frei Carlos.
Após a ereção da Fraternidade Franciscana Dom Paulo Evaristo Arns, o
Cardeal Scherer presidiu missa na Paróquia Santa Cruz, no terceiro dia do tríduo preparatório para a festa patronal,
celebrada no dia 14..
Leia a reportagem completa no
site do O SÃO PAULO, pelo link:
https://cutt.ly/6VjpU0B.

“Sinto-me limitado, mas confiante na
graça do Senhor e também na colaboração de todos para que, juntos, possamos
prosseguir no caminho da construção do
Reino, nessa complexa realidade diocesana, nutrindo-nos dos mesmos sentimentos que havia em Jesus, que é o Caminho,
a Verdade e a Vida.”
Este é um dos trechos da carta que o
Monsenhor Valdir José de Castro, SSP,
escreveu aos fiéis e clérigos da Diocese
de Campo Limpo, no dia 14, quando foi
nomeado pelo Papa Francisco como novo
bispo diocesano, após o Pontífice ter aceitado a renúncia, por motivo de idade, de
Dom Luiz Antônio Guedes, que estava à
frente da Diocese desde 2008.
Nascido em 1961 em Santa Bárbara
d’Oeste (SP), Monsenhor Valdir é religioso
da Pia Sociedade de São Paulo (Paulinos).
Licenciado em Teologia com especialização em Espiritualidade, na Universidade
Gregoriana (Roma); e em Comunicação,
pela Faculdade Cásper Líbero (SP), também possui doutorado em Comunicação
e Semiótica pela PUC-SP, já tendo sido
Diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom), entre 20122015, Provincial dos Paulinos no Brasil no
mesmo período, e Superior-geral, entre
2015 e 2022.
Criada em 15 de março de 1989, a Diocese de Campo Limpo abrange partes da
zona Sul e Oeste da capital paulista e os
municípios de Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba,
São Lourenço da Serra e Taboão da Serra.
A ordenação episcopal do Monsenhor
Valdir José e sua posse canônica como bispo ocorrerão em 26 de novembro, às 15h,
na Catedral Sagrada Família, na diocese de
Campo Limpo.

Relíquias de Santa Teresinha peregrinam no estado de São Paulo
Maristela Ciarrocchi

As relíquias da Santa Teresinha do
Menino Jesus, ou de Lisieux, estão no
Brasil 24 anos após sua última peregrinação no País. A primeira parada ocorreu
na Paróquia Santa Teresinha, no bairro
Higienópolis, na Região Sé.
Entre os dias 13 e 15, a urna com as
relíquias pôde ser venerada pelos fiéis
entre as 7h e 19h30, e ocorreram missas
diárias.
Da capital paulista, as relíquias foram
levadas à Catedral Basílica Menor de São
Bento, em Marília (SP), na sexta-feira,
16, no contexto da celebração dos 70
anos de criação e instalação da Diocese.
“Santa Teresinha veio nos ensinar, com
a sua pequenina via, um meio prático e

fácil de realizarmos na vida espiritual as
palavras de Jesus”, enfatizou Dom Luiz
Antonio Cipollini, Bispo de Marília, na
recepção da relíquia.
As relíquias irão passar por 41 cidades do interior paulista, entre as quais
Bauru, Dracena, Junqueirópolis, Garça,
Vera Cruz, Avencas, Oriente e Pompeia.
As relíquias ficarão no Brasil até 15
de dezembro. Esta é a terceira vez que
elas são trazidas ao País. A primeira foi
em dezembro de 1997 e a segunda, em
1998.
A jovem Santa Teresa, da ordem Carmelita, viveu entre 1873 e 1897, sendo
canonizada em 1925. De seus 24 anos
de vida, nove deles foram passados no

carmelo de Lisieux, o segundo lugar de
peregrinação mais popular da França.
A mensagem da Santa foi espalhada
nos quatro cantos do mundo pelos seus
escritos em “História de uma alma”, publicados um ano após a sua morte, “Correspondência geral”, que contém 266 cartas
de Teresa de Lisieux e 199 dos seus correspondentes, e “Uma coleção de 54 poemas”.
A coletânea de testemunhos de graças e
curas obtidas por intercessão da Santa está
registrada no livro “Chuva de Rosas”.
Também criou oito peças de teatro,
com enredos que transmitem a mensagem universal de amor, paz, reconciliação e valorização da vida.
(por Redação)
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Há 50 anos, fiéis testemunham a fé, a
esperança e a caridade na Paróquia Santa Cruz
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Em meio à reserva florestal do Horto, na zona Norte da capital paulista, há
50 anos foi erigida uma igreja que leva o
nome não só de uma das marcas distintivas dos cristãos, mas, também, da capelinha da qual se originou: a Paróquia Santa
Cruz, cuja matriz se localiza na Avenida
Santa Inês, 2.229, no Parque Modelo.
Em ação de graças pelo jubileu de
ouro, a comunidade paroquial se reuniu
em um tríduo festivo entre os dias 8 e 10,
e em uma missa solene, no dia 11, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano, tendo entre os
concelebrantes Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Santana; e os Padres Ciro Attanasio, Superior Provincial da Congregação Servos da
Caridade (SdC) – Guanellianos, e Flávio
Demoliner, SdC, Pároco.
A pujança pastoral da Paróquia pôde
ser vista já na procissão de entrada, com
a participação dos coordenadores da
Catequese, Coroinhas e Cerimoniários,
Equipe de Festas, Liturgia, Ministério de
Música, Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão, Pastorais da Acolhida, Familiar, da Criança, da Saúde e
da Solidariedade Guanelliana, Apostolado da Oração, Escoteiros, Guanellianos
Cooperadores, Vicentinos e Terço dos
Homens.
Dom Odilo, ao saudar a todos, ressaltou que a Paróquia, mais do que o templo,
é constituída pelas pessoas que dão vitalidade às ações pastorais, e lembrou que
aquela missa era um momento de júbilo
e gratidão ao Senhor e, ao mesmo tempo,
de olhar para frente, “para que Deus nos
dê a graça de escrever páginas bonitas nos
próximos anos”.

SOB O SINAL DA SANTA CRUZ

Na homilia, o Arcebispo destacou que
a cruz é o sinal do amor de Deus, que entregou seu próprio Filho para a salvação
da humanidade, de modo que uma paróquia com este título “tem a missão de ser
sinal, no bairro e na cidade, do amor misericordioso de Deus para conosco”.
Dom Odilo disse que a Paróquia, em
todo o seu agir, é chamada a anunciar o
Evangelho e a testemunhar a fé, esperança
e caridade cristã: “Vocês devem ser o sal
da terra e a luz do mundo neste pedaço
de São Paulo”.
O Cardeal reforçou os apelos do
Papa Francisco, também refletidos no
sínodo arquidiocesano, para que se renove na Igreja o chamado a todos os batizados para a participação, comunhão e
missão. “Precisamos tomar consciência
de que a transmissão da fé deve ser feita
mediante um esforço missionário”, disse,
recordando que a Paróquia Santa Cruz
só conseguiu chegar aos 50 anos porque
anteriormente houve quem tivesse se
preocupado em transmitir o patrimônio
da fé católica.

Jubileu de ouro da Paróquia Santa Cruz, na Região Episcopal Santana, é festejado com missa solene presidida pelo Cardeal Scherer, dia 11

DA CAPELINHA À PARÓQUIA

Em 1965, graças ao empenho de algumas famílias que moravam no bairro,
houve a reabertura de uma capelinha
dedicada à Santa Cruz, que havia sido
inaugurada em 1903. A convite de Magda Borges Francano, o Padre Narciso
Piacentini, então Capelão no Hospital
do Servidor Público Estadual de São
Paulo, começou a presidir missas no local. Com o aumento da participação dos
fiéis, surgiu a ideia de se construir um
templo maior.
Em 1967, o Sacerdote solicitou ao governo do estado de São Paulo um terreno na área de reserva florestal do Horto
para edificar a nova igreja, pedido que foi
aceito em 1969. No ano seguinte, a Arquidiocese de São Paulo confiou o terreno à
recém-chegada Congregação dos Servos
da Caridade, fundada em 1908 por São
Luís Guanella (1842-1915).
Em 22 de março de 1970, Dom Paulo Evaristo Arns, à época Bispo Auxiliar
da Arquidiocese, deu posse ao Padre Armando Brédice, SdC, que liderou a construção da igreja. Em 30 de abril de 1972,
o mesmo Dom Paulo, já como Arcebispo
Metropolitano, presidiu a missa de criação da Paróquia Santa Cruz.
“Para conseguir construir a igreja, nós
fizemos festas, jantares e até quermesse na linha do trem que passava ao lado
do terreno. O Padre Armando foi estruturando a comunidade com as pessoas
que frequentavam a capelinha”, recordou,
ao O SÃO PAULO, Irene Neves Sivieri,
cooperadora guanelliana e integrante da
Pastoral da Liturgia.

AMPLIAÇÃO DE TRABALHOS

Aos poucos, houve a estruturação das
pastorais da Liturgia e da Catequese, do

Apostolado da Oração, grupo de casais e
o ministério de música. Além do templo,
foram construídos a casa e o salão paroquial, uma quadra esportiva, a Creche Tio
Tino, atual CEI Dom Guanella, que hoje
atende mais de 200 crianças, e o Jardim
da Infância Beija-Flor, que funcionou até
1986. Atualmente, no complexo da Paróquia, também há um centro para crianças
e adolescentes (CCA).
Entre 2017 e 2018, houve uma ampla
reforma do templo, que incluiu a troca do
telhado, a instalação de um painel artístico no presbitério, a construção da capela
do Santíssimo e dos nichos laterais ao
altar, nos quais estão imagens dos intercessores da Paróquia: São Luís Guanella,
celebrado em outubro, e Nossa Senhora
do Trabalho, festejada em maio.

DESAFIOS PASTORAIS

Com a pandemia de COVID-19, boa
parte das ações pastorais acabou se desarticulando. Também houve queda na
quantidade de fiéis nas missas, na procura pelos sacramentos da iniciação à vida
cristã e nas atividades missionárias, que
sempre ajudavam a atrair pessoas para a
comunidade.
“Estamos buscando meios para retomar essas atividades. Temos pensado
muito em como visitar as famílias para
resgatá-las à Paróquia”, afirmou Irene.
Padre Flávio, Pároco desde fevereiro
de 2019, comentou que uma dificuldade
em especial é que boa parte das pessoas
mora em prédios ou conjuntos residenciais, onde nem sempre há facilidade
para a realização de visitas pastorais. “Aos
poucos, os fiéis estão retornando às missas, já está melhor do que no começo do
ano, mas ainda abaixo do que era antes da
pandemia”, afirmou.

COM O CARISMA DE SÃO LUÍS
GUANELLA

Na fase mais aguda da pandemia de
COVID-19, em 2020, foi criada a Pastoral da Solidariedade Guanelliana. “Por
meio dela, oferecemos, graças às doações
dos paroquianos, de 100 a 150 marmitas
por semana àqueles mais desprovidos de
alimentação, em especial às pessoas em
situação de rua”, detalhou Padre Flávio
Demoliner, que por causa da iniciativa
foi premiado com a Medalha São Paulo
Apóstolo em 2021.
“No geral, a comunidade se envolve
na questão de doações de alimentos, de
roupas e calçados a quem mais precisa”,
comentou o Pároco, destacando que São
Luís Guanella sempre estimulava que a
Igreja fosse ao encontro dos que mais precisam, “não somente para dar o pão, que é
necessário, mas também para apresentar
a espiritualidade, a fim de atender essas
pessoas de maneira mais completa”.
Irene Neves Sivieri assegura que não
há como dissociar a Paróquia do carisma
solidário dos padres Guanellianos, algo
que nesta comunidade paroquial também
se expressa nos trabalhos dos Vicentinos,
que atendem mais de 30 famílias mensalmente, e dos Guanellianos Cooperadores.
“Todos nós, de certa forma, somos tocados por esse carisma de atenção ao outro,
ao irmão, tendo a caridade como princípio”, concluiu.
“Sei muito e muito bem que peso tem
a cruz, mas, sim, eu sei também que força
tem Jesus.” Esses versos da canção “Eu tenho alguém por mim”, do Padre Zezinho,
SCJ, que emocionaram os fiéis em um dos
cantos após a comunhão, bem projetam
os próximos anos da Paróquia que cresce
à sombra da Santa Cruz de Cristo.
(Colaborou: Fernando Arthur)
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Em visita ad limina, bispos renovam a
fé e a comunhão com o Sucessor de Pedro
FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Teve início na segunda-feira,
19, e segue até sexta-feira, 23,
a visita ad limina Apostolorum
dos bispos das dioceses paulistas que compõem as províncias
eclesiásticas de São Paulo, Aparecida e Sorocaba.
Essa visita consiste na peregrinação que os bispos fazem
periodicamente “ao limiar dos
Apóstolos” – daí vem o nome –,
isto é, ao túmulo dos Apóstolos
São Pedro e São Paulo, e para
se encontrar com o Sucessor de
Pedro, o Papa.
A peregrinação, organizada
pelo Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), começou com
uma missa diante do local onde
se encontram os restos mortais
de São Pedro, no subsolo da Basílica Vaticana.
A celebração foi presidida

pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando
Brandes, que, na homilia, refletiu sobre a dimensão de doação do ministério episcopal e
motivou seus irmãos no episcopado: “Com
a fé de Pedro, apascentemos o rebanho, não
por coação, mas por convicção!”.

FÉ APOSTÓLICA
Na manhã da terça-feira, 20, o grupo celebrou a Eucaristia na Basílica de São João de Latrão, catedral da Diocese de Roma. A missa foi
presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo de São Paulo. A programação ainda
conta com missas nas basílicas de Santa Maria
Maior, na quinta-feira, 22, e de São Paulo Fora
dos Muros, na sexta-feira, 23.
Em entrevista ao Vatican News, Dom Odilo
explicou que as visitas às quatro grandes basílicas romanas são uma ocasião de renovação da
fé apostólica e da unidade da Igreja em torno
do sucessor de Pedro.
“A Igreja persevera nos ensinamentos dos
Apóstolos, procurando ser fiel ao Evangelho.
O Papa é aquele que coloca o selo sobre o en-

sinamento verdadeiro ao qual todos nós aderimos. Toda a Igreja Católica é chamada a aderir
com firmeza à fé apostólica, professada primeiramente pelo Papa, pelos bispos e, é claro,
por todos os fiéis na comunhão de fé. Então, é
um momento muito significativo em que nós
lembramos a nossa missão comum de zeladores da fé”, relatou o Cardeal Scherer.

DIÁLOGO COM A CÚRIA ROMANA
Durante a semana, os bispos realizam uma
série de visitas aos dicastérios da Cúria Romana nos seus diferentes âmbitos: os leigos,
a família e a vida; o desenvolvimento humano integral; o ministério dos bispos, padres e
diáconos; a vida consagrada; a doutrina da fé;
liturgia; a educação católica; a evangelização e
a comunicação.
Em cada um desses encontros, foi apresentado um relatório sobre os diferentes âmbitos
da vida e da ação evangelizadora desse conjunto de dioceses. Também é uma oportunidade
de receber orientações e avaliações por parte
dos membros dos dicastérios.

www.osaopaulo.org.br
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ENTRE OS DIAS 19
E 23, BISPOS DE
PARTE DAS DIOCESES
PAULISTAS PARTICIPAM
DE REUNIÕES EM
ORGANISMOS
DA SANTA SÉ,
PEREGRINAÇÃO ÀS
BASÍLICAS ROMANAS
E ENCONTRO COM O
PAPA FRANCISCO

Esse é o primeiro contato dos
bispos paulistas com a Cúria Romana após as várias reformas
implementadas pela constituição
apostólica Praedicate Evangelium.
Dom José Negri, Bispo de Santo
Amaro, observou que, durante as
reuniões, ficou ainda mais evidente a missão dos organismos
da Santa Sé na solicitude para
com as igrejas particulares. “Em
todos os dicastérios, escutamos
quase que um refrão: ‘Estamos
aqui para ajudar os bispos’. Para
nós, isso é um grande consolo e
alegria”, manifestou.

Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de Santo André, avaliou positivamente a visita ao Dicastério para a
Doutrina da Fé. “Fomos muito bem
acolhidos pelo Prefeito, o Cardeal
Luís Francisco Ladaria Ferrer, e seus
colaboradores, que se mostraram
abertos e interessados em nos ouvir.
Pudemos esclarecer muitas das dúvidas que apresentamos”, afirmou.
Sobre a visita ao Dicastério para
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Dom Wilson Luis Angotti Filho, Bispo de Taubaté, enfatizou
a oportunidade de compartilhamento das experiências de desafios da
Padre Michel dos Santos/Regional Sul 1

vivência litúrgica nas dioceses, com destaque para o
cuidado com a formação.
“É necessário que nos dediquemos sempre mais à formação, de acordo com o que
propõe o Concílio Vaticano
II, valorizando a liturgia que
temos hoje na Igreja.

DESENVOLVIMENTO
HUMANO

Na visita ao Dicastério
para a Promoção do Desenvolvimento Humano
Integral, o relator foi Dom
Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar de São Paulo
na Região Brasilândia, que
considerou as preocupações
com relação à realidade da
pobreza e do desenvolvimento humano no estado
de São Paulo. Entre essas
preocupações, destacam-se
o crescimento da fome, o
agravamento das desigualdades sociais e os impactos
da pandemia de COVID-19.
Também foram salientadas
a preocupação com as crescentes violações de direitos
humanos e as ameaças ao
meio ambiente.
O Bispo Auxiliar sublinhou que o permanente ensino atualizado da Doutrina
Social da Igreja realizado
pelo Papa Francisco reforça
elementos centrais da convivência humana em muitos espaços da vida da Igreja

e da sociedade. “A encíclica
Laudato si’ tem sido muito
bem recebida nos diferentes âmbitos da sociedade e
constitui importante direcionamento da prática eclesial a partir da urgente conversão ecológica integral.
A encíclica Fratelli tutti é
muito atual e didática, o que
contribui para que as ações
de caridade social e política
sejam mais efetivas no atual
contexto”, relatou.
Os bispos elogiaram as
propostas de articulações
do Papa Francisco, que geram processos a longo prazo, como a Economia de
Francisco e o Pacto Educativo Global.

que expressam a riqueza e diversidade
de dons concedidos pelo Espírito para
o bem da Igreja, a serviço do mundo. O
rosto e a missão eclesial nestas províncias são profundamente marcados pela
presença da vida consagrada”, destacou
Dom Ângelo.
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LEIGOS, FAMÍLIA E VIDA

Entre os desafios, o relatório apontou a crise vocacional que atinge os
diferentes institutos, a necessidade de
renovação dos carismas a partir das
necessidades evangelizadoras atuais e
importância de uma formação contínua dos consagrados.
Dom João Bosco Barbosa de Sousa,
Bispo de Osasco, destacou que, na visita ao Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, abriu-se a perspectiva para
estarem em diálogo permanente com
esse organismo romano, a fim de aprofundar as reflexões sobre esses temas
tão essenciais para a missão da Igreja.
Nesse sentido, os bispos reforçaram a necessidade de intensificar a
formação dos leigos a respeito de sua
vocação e missão no mundo, além do
acompanhamento das suas diferentes
formas de organização e expressão
eclesial.
Quanto aos temas que dizem respeito à família e à vida, Dom João Bosco
sublinhou a necessidade de a Igreja
sempre se posicionar sobre suas convicções, “mesmo que a sociedade caminhe em outro sentido”.

VIDA CONSAGRADA

Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar de São Paulo na Região
Ipiranga, foi relator da visita
ao Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica. Ele apresentou
a vida religiosa consagrada
nas dioceses paulistas, enfatizando que muitas cidades,
como a própria capital do
estado, nasceram em torno
de missões lideradas por religiosos.
“De modo geral, pode-se dizer que nestas províncias [eclesiásticas] se valoriza, incentiva e sustenta
a presença e a missão dos
consagrados, com suas comunidades e apostolado. É
reconhecida a participação
na missão evangelizadora
da Igreja, as relações mútuas são fraternas, de cooperação, e, mesmo em situações
de conflito, divergências, ou
problemáticas que surgem,
busca-se o diálogo e as soluções no espírito eclesial. Há
uma grande multiplicidade
de carismas fundacionais

ENCONTRO COM O PAPA

O ponto alto da visita é reservado
para a sexta-feira, 23, quando os bispos
serão recebidos pelo Papa Francisco,
para tratar das questões concernentes
à vida das igrejas particulares e solidificar a comunhão dos bispos com o
Pontífice, em torno do qual constituem
o Colégio Episcopal.
“Nós estamos muito esperançosos
por este momento, que será, certamente, muito espontâneo, em que trataremos com muita liberdade, com muita
sinceridade das questões que nos afligem ou que nos alegram, ou para ouvir
o que o Papa queira nos dizer ou perguntar”, completou Dom Odilo.
(Com informações do Regional Sul 1 da CNBB)
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Papa no Cazaquistão: ‘Somos
todos criaturas, não onipotentes’
Vatican Media

EM DEFESA DA
LIBERDADE RELIGIOSA,
O PONTÍFICE DESEJA
QUE AS PESSOAS DE FÉ
DEEM O EXEMPLO NA
PROMOÇÃO DA PAZ

VIAGEM AO CAZAQUISTÃO

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Filhos de um único Deus, irmãos e
irmãs. Assim lembrou o Papa Francisco
em sua viagem ao Cazaquistão: “Diante
do mistério infinito que nos supera e nos
atrai, as religiões recordam que somos
criaturas: não somos onipotentes, mas
mulheres e homens em caminho, rumo
a uma mesma meta celeste”. Essa certeza
é o que deve unir as pessoas de fé, disse
ele, na abertura do 7° Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais,
realizado entre os dias 13 e 15.
Mais do que “interesses pessoais”, as
religiões devem ser capazes de promover um sentido de “irmandade”, algo que
as define, afirmou o Pontífice, no dia 14.
O mundo espera dos líderes religiosos
“o exemplo de almas despertas e mentes
límpidas”, espera “religiosidade autêntica”.
O fundamentalismo é, portanto, o oposto
disso, pois “envenena e corrói todo credo”.
O enaltecimento do sacro e do transcendente é um valor humano a ser preservado, declarou Francisco. Em defesa
da liberdade religiosa, que ele considera
“condição essencial para um desenvolvimento verdadeiramente humano e integral”, o Papa afirmou que “as religiões não
são um problema, mas parte da solução
para uma convivência mais harmoniosa”.

que leva aos extremismos e ao fundamentalismo: a instrumentalização da fé para
objetivos que não são sagrados. “Deus é
paz e nos conduz à paz, jamais à guerra”,
disse o Papa, na abertura do evento.

Desse modo, “precisamos de religião
para responder à sede de paz do mundo
e à sede de infinito que vive no coração de
cada pessoa”, disse o Santo Padre. A liberdade religiosa, “um direito fundamental,
primário e inalienável”, não pode se limitar à liberdade de culto, avalia. Desde que
a convivência entre as religiões seja respeitosa, todos devem poder se expressar.

O DESAFIO DA PAZ

No contexto atual, ainda marcado pela
pandemia de COVID-19, cujas consequências sociais e econômicas foram
agravadas pela guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia, os líderes religiosos são
chamados a promover a paz. O diálogo
entre eles, diz o Papa, ajuda a minimizar
“as chagas da terra”, por meio de uma fraternidade profunda e do “cuidado à casa
comum”, o planeta Terra.
“Se o Criador, a quem dedicamos nossa existência, deu origem à vida humana,
como podemos nós, que nos professamos

pessoas de fé, consentir que ela seja destruída?”, refletiu. “E como podemos pensar que as pessoas do nosso tempo, muitas
das quais vivem como se Deus não existisse, serão motivadas a se empenhar em
um diálogo respeitoso e responsável, se as
grandes religiões, que constituem a alma
de tantas culturas e tradições, não se empenham ativamente pela paz?”
A mensagem parece ter sido orientada aos líderes religiosos que se envolvem em negociações de cunho político e
ideológico em vez de se concentrarem nas
coisas do alto. Para que seja promovida a
paz, orienta o Pontífice, é preciso que as
religiões se unam na luta contra as “disparidades e injustiças”, o “o ódio, a violência
e o terrorismo”.
Essas são “epidemias” de mal que se
espalham rapidamente no mundo, como
um vírus, inclusive nas religiões, nas palavras de Francisco. É preciso evitar o risco
de pensar que “não temos nada a aprender dos outros”, disse ele, um sentimento

Esta foi a 38ª viagem internacional do
Papa Francisco, e a segunda de um Papa
ao Cazaquistão. A primeira foi em 2001,
de São João Paulo II. Cerca de 70% da
população do país asiático é muçulmana,
mas o Cazaquistão é conhecido por ser
um local onde membros de diferentes religiões vivem em harmonia.
Além de encontrar as autoridades
locais, o clero, religiosos e outros fiéis, o
Papa teve reuniões rápidas com representantes de outras religiões, entre eles
o Grande Imã de Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb, e uma delegação do Patriarcado
de Moscou.
Inicialmente, a presença do Patriarca
Cirilo (Kirill), da Rússia, era prevista, e
um momento com o Papa, esperado. O
contexto da guerra, porém, fez com que o
Patriarca cancelasse sua presença. Em outras ocasiões, Francisco deixou claro que
o alinhamento do Patriarca com a política
expansiva do presidente Vladimir Putin
não é adequada para um líder religioso.
A missa do Papa com católicos do país,
no dia 14, celebrou a Exaltação da Santa
Cruz. Francisco recordou a “perseguição
ateísta” vivida no Cazaquistão, quando o
país foi alvo de disputa pelas ideologias
comunista e nazista. “Olhar para Jesus
crucificado é a estrada de nossa salvação”,
disse ele. “Porque de Cristo, aprendemos
o amor, não o ódio; aprendemos compaixão, não indiferença; aprendemos o perdão, não a vingança.”
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Reino Unido

Liturgia e Vida

Britânicos se despedem de Elizabeth II e
monarquia sinaliza abertura ao diálogo ecumênico

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 DE SETEMBRO DE 2022

The Royal Family

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Depois de sete décadas de reinado, o mais longo da história do Reino
Unido, Elizabeth II morreu no dia
8, aos 96 anos, cercada por alguns
membros de sua família, no Castelo
de Balmoral, na Escócia.
Tão logo soube do falecimento da
rainha, o Papa Francisco enviou uma
mensagem ao agora rei Charles III, filho e herdeiro de Elizabeth II que assumiu o trono, na qual expressou sua
solidariedade ao monarca e ao povo
do Reino Unido e da Comunidade
Britânica.

FUNERAL

Na segunda-feira, 19, após 11
dias de velório, foi realizada a última cerimônia e o sepultamento da
monarca no Castelo de Windsor, na
Capela Memorial George VI, ao lado
do túmulo de seu marido, o príncipe
Philip, em Londres.
O funeral contou com a presença de cerca de 400 autoridades dos
mais diversos países e, embora não
tenha tido condições de comparecer,
o Papa Francisco designou Dom Paul
Richard Gallagher, Secretário para as
Relações com os Estados, nascido em
Liverpool, na Inglaterra, como representante da Santa Sé para participar
dos ritos exequiais.
Além dele, a presença do Cardeal
Vincent Nichols, Arcebispo de Westminster e Presidente da Conferência
Episcopal da Inglaterra e do País de

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Gales, chamou a atenção por indicar
uma abertura da família real britânica ao diálogo ecumênico e inter-religioso, uma vez que foi a primeira vez,
em centenas de anos, que um bispo
católico, ou seja, um líder cristão não
anglicano, foi convidado para participar de um funeral real e conduzir as
orações pela rainha.
O Cardeal agradeceu o “compromisso da monarca com a Comunidade Britânica durante todo o seu
reinado” e rezou por um “espírito de
honra e respeito mútuos” e que as autoridades “possam promover a justiça e o bem comum”.
Entre as autoridades católicas
presentes, estavam, também, Dom
Leo Cushley, Arcebispo de Santo Andrews e Edimburgo, representando
os católicos da Escócia; e Dom Mark
O’Toole, Arcebispo de Cardiff, o líder
católico mais antigo do País de Gales.

DIÁLOGO

Na sexta-feira, 16, durante uma

recepção para líderes religiosos no
Palácio de Buckingham, o rei Charles
III sinalizou que continuaria a buscar
o diálogo.
Ele disse reconhecer seu “dever de
proteger a diversidade de nosso país,
inclusive protegendo o espaço para a
própria fé e sua prática por meio das
religiões, culturas, tradições e crenças às quais nossos corações e mentes
nos direcionam como indivíduos”.
O rei disse ainda que “as crenças
que florescem e contribuem para
nossa sociedade ricamente diversificada diferem. Elas e nossa sociedade só podem prosperar por meio de
um compromisso coletivo claro com
os princípios vitais de liberdade de
consciência, generosidade de espírito e cuidado com os outros que são,
para mim, a essência de nossa nação.
Estou determinado, como rei, a preservar e promover esses princípios
em todas as comunidades e para todas as crenças, com todo o meu coração”, sublinhou ele.

Estados Unidos
Na ONU, representante do Vaticano
destaca a urgência de um pacto educacional global
“A pandemia de COVID-19 e a
guerra na Ucrânia, entre muitos outros conflitos em curso no mundo,
tornam a necessidade de um pacto
educacional global ainda mais urgente”, disse o Cardeal Pietro Parolin,
em uma reunião da Organização das
Nações Unidas (ONU), na segunda-feira, 19.
“A Educação nos ajudará a superar as muitas fraturas existentes em
nossas sociedades, construindo comunidades mais fortes e resilientes,
baseadas nos valores da fraternidade
humana e da solidariedade mútua”,
disse o Secretário de Estado do Vaticano, ao se dirigir aos formuladores
de políticas públicas, reunidos em
Nova York, nos Estados Unidos, para
o “Transforming Education Summit”,
um evento de três dias convocado de
16 a 19 de setembro pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres,

‘Há um grande abismo
entre nós’ (Lc 16,26)

em resposta à atual crise global da
educação.

PACTO GLOBAL

O Cardeal Parolin lembrou que,
nos últimos anos, o Papa Francisco
incentivou a comunidade eclesial a
renovar essa dedicação às crianças e
jovens por meio de seu Pacto Global
pela Educação, um projeto que “procura envolver múltiplos atores internacionais para reconstruir a frágil aliança
educacional, introduzindo às novas
gerações os valores do respeito, do diálogo e da solidariedade, mediante o investimento dos melhores recursos disponíveis numa educação de qualidade”.

QUATRO PILARES

Para realizar esta visão holística
da Educação, explicou o Cardeal Parolin, o Papa Francisco convida todos
aqueles que trabalham no campo da

Educação a se guiarem por quatro pilares: o primeiro princípio é o de conhecer a si mesmo, seguido de perto
pelo segundo, que é o de conhecer
nosso próximo, o que nos encoraja a
ter em mente o “outro”, especialmente
os mais vulneráveis. O terceiro pilar
é “conhecer a Criação, inspirando-nos a cuidar da nossa casa comum”.
O princípio “por último, mas não
menos importante”, que incorpora
todos eles, é o de conhecer o Transcendente. Com efeito, “é esta tensão
em relação ao destino e à vocação da
humanidade que dá à Educação o seu
significado mais profundo e convence os jovens do seu valor”.
Ao encerrar seu discurso, o Cardeal Parolin reiterou a importância
de um esforço compartilhado neste
campo e o incentivo do Papa Francisco a não temer mudanças “olhando
para o futuro com esperança”. (JFF)

Geralmente, Nosso Senhor não nomeia
personagens de suas parábolas. O Evangelho deste Domingo é uma exceção. Temos de
um lado um pobre esquecido por todos, que
morre e vai direto ao Paraíso. Este possui um
nome: Lázaro. De outro lado, vemos um rico
com vestes caras e boa comida, que ignorava
o pobre caído à sua porta. Este, ao contrário,
não tem nome e, ao morrer, vai para o inferno. É um anônimo, pois não tinha o nome
inscrito nos Céus.
Lázaro significa “aquele que é auxiliado”.
O pobre da parábola foi ajudado somente por
Deus. Não encontrou acolhida dos homens.
Viveu literalmente as palavras do Salmo: “O
nosso auxílio está no nome do Senhor que fez
o Céu e a terra” (Sl 123,8). A sua indigência
foi um testemunho contra o rico indiferente. Um abismo de indiferença os separava na
terra; agora, um abismo intransponível os separa por toda a eternidade. Talvez os pecados
mais perigosos para homens “de bem” sejam
aqueles de omissão. Omitir-se foi o pecado
do sacerdote e do levita que passaram diante do samaritano ferido; e também de Pilatos, que lavou as mãos diante da condenação
do Senhor. Quanto mal pode fazer a inação,
quando se deve atuar energicamente!
A negligência do rico nos ajuda a situar
melhor o Evangelho do último Domingo, do
“administrador infiel”. Este se redimira por
meio da diligência, utilizando as “riquezas
injustas” com generosidade, perdoando débitos e favorecendo os demais. O rico de hoje
não teve a mesma esperteza: encastelou-se e,
assim, não teve salvação. Aquele que não se
dignava dar uma migalha a Lázaro, agora implora, das chamas eternas, a ponta dos dedos
do pobre para lhe aliviar os tormentos.
No entanto, é tarde! O rico não receberá
na morte a compaixão que recusou a Lázaro
durante a vida. Como diz o Senhor, “felizes
os misericordiosos porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,7). As roupas finas com que se
revestia disfarçavam um coração miserável.
A pena do inferno não é mais do que a manifestação sensível do estado em que sua triste
alma já se encontrava neste mundo: morta,
estéril, sem amizade com Deus.
A meditação deste Evangelho pode nos
levar a descobrir situações de nossa vida em
que talvez estejamos sendo omissos, indiferentes ou sem compaixão. Talvez nos omitamos na ajuda material a pessoas concretas
ou em obras de caridade que contam conosco. Talvez omitamos manifestações de afeto
devidas àqueles que esperam “migalhas” da
nossa atenção e consideração. Talvez omitamos a amizade e o auxílio espiritual a pessoas
próximas que não estão bem ou que se encontram talvez à beira do abismo. Pensemos
no nosso universo: família, amigos e colegas
de profissão.
Para ver se somos omissos ou não, um
critério bastante efetivo é a “Regra de Ouro”:
“Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a Lei e os profetas” (Mt 7,12). Temos a Lei, os Profetas e o
Filho de Deus ressuscitado; ouçamo-los!
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No que o católico deve pensar
antes de eleger o futuro governador?
DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Em 2 de outubro, 34,6 milhões de
eleitores escolherão o futuro governador
do estado que tem a maior economia do
País e a população mais numerosa.
Nesta edição, o jornal O SÃO PAU-

LO apresenta este conteúdo especial
sobre as eleições para o governo do estado de São Paulo. A maior parte do
material consiste nas entrevistas com os
três candidatos mais bem colocados nas
pesquisas de intenção de voto: Fernando
Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB).

Com base em alguns apontamentos do Compêndio da Doutrina Social
da Igreja (CDSI) e em indicadores do
estado de São Paulo, apresentamos
abaixo o porquê dos questionamentos
feitos aos candidatos. O objetivo é que
o eleitor possa ter referenciais para
analisar as propostas e os posiciona-

mentos dos postulantes ao governo
estadual, tendo ainda em consideração que a escolha a quem confiar a
vida pública, em especial para os eleitores católicos, deve ser feita de maneira “coerente com os valores [da fé
e da moral cristã], tendo em conta as
circunstâncias efetivas” (CDSI, 573).
Governo do Estado de São Paulo

POLÍTICAS EM DEFESA
DA FAMÍLIA E DA VIDA

A Igreja considera a família como “titular de direitos próprios e originários” (CDSI, 211), de modo que a
sociedade e o Estado, respeitando o princípio da subsidiariedade, não devem dela subtrair “aquelas tarefas que
pode bem perfazer sozinha ou livremente associada com
outras famílias; por outro lado, as autoridades têm o dever de apoiar a família, assegurando-lhe todos os auxílios
de que ela necessita para desempenhar de modo adequado a todas as suas responsabilidades” (214).
Assim, é importante entender os compromissos de
cada candidato em apoiar e auxiliar as famílias em seu
protagonismo, o que inclui o respeito à primazia e autonomia na educação dos filhos e a promoção de políticas públicas que defendam a vida “desde o momento da
sua concepção até o seu fim natural, o que condiciona o
exercício de qualquer outro direito e comporta, em particular, a ilicitude de toda forma de aborto procurado e
de eutanásia” (155).

AÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA

Embora São Paulo lidere os indicadores de segurança pública no Brasil, a sensação de insegurança foi
externada em uma pesquisa do Instituto Datafolha, em
julho: 87% dos paulistas disseram ter “muito medo” ou
um “pouco de medo” de serem roubados, assaltados ou
sofrerem furtos em casa ou na rua.
Saber como o candidato pretende aprimorar as políticas de segurança pública deve ser um dos pontos de atenção do eleitor, bem como perceber se o que é proposto
condiz com a competência do estado de “reprimir os comportamentos lesivos dos direitos do homem e das regras
fundamentais de uma convivência civil” (CDSI, 402), mas,
ao mesmo tempo, proporcionar que as punições possam
“de um lado, favorecer a reinserção das pessoas condenadas; de outro lado, promover uma justiça reconciliadora,
capaz de restaurar as relações de convivência harmoniosa
quebrantadas pelo ato criminoso” (403).

O QUE FAZER COM AS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AS ‘CRACOLÂNDIAS’?

O drama de pessoas que vivem em situação de rua é

crescente em todo o estado. Apenas na capital paulista,
há cerca de 32 mil “irmãos de rua”. Também na capital
e em outras cidades de médio e grande porte se verifica
a proliferação das chamadas “cracolândias”, locais em
que o uso e comercialização de drogas ilícitas ocorre de
modo indiscriminado.
Na entrevista, buscou-se saber, portanto, quais os
planos de ação dos candidatos perante essas realidades,
haja vista que o CDSI ressalta que não se deve esquecer
dos “irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos e não podem repousar por causa da pobreza e da miséria” (285).
O compêndio classifica o tráfico de drogas como uma
das novas formas de escravidão (cf. 185) e aponta que é
um ato de caridade indispensável que haja ações para que
“o próximo não se venha a encontrar na miséria, sobretudo quando esta se torna a situação em que se debate um
incomensurável número de pessoas” (208).

A BUSCA DO EQUILÍBRIO FISCAL

Em 2021, São Paulo registrou o superávit primário
recorde de R$ 41,9 bilhões, a partir de uma receita de R$
278,6 bilhões. Em essência, é com base nos valores que
arrecada que o governo pode investir em áreas como
Saúde, Educação, Segurança Pública etc.
O “carro-chefe” da arrecadação no ano passado foi
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que totalizou R$ 188,4 bilhões. Entretanto, com
a limitação de 18%, até dezembro, da alíquota do ICMS
sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e
transporte coletivo, a tendência é de queda na arrecadação. Assim, faz-se necessário entender como o candidato pretende manter o equilíbrio das contas no estado.
Segundo o CDSI, “uma finança pública equitativa,
eficiente, eficaz, produz efeitos virtuosos sobre a economia, porque consegue favorecer o crescimento do emprego, amparar as atividades empresariais e as iniciativas sem fins lucrativos, [e] deve seguir os princípios da
solidariedade, da igualdade, da valorização dos talentos,
e prestar grande atenção em amparar as famílias” (355).

PROGRAMAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

O CDSI indica que o acesso das pessoas a serviços

essenciais, como Saúde e Educação, é parte da promoção integral do ser humano e dos seus direitos fundamentais (cf. 166); e alerta, ainda, que o pleno desenvolvimento das crianças pode ser afetado pela “falta de
serviços sanitários, de uma alimentação adequada, de
possibilidade de receber um mínimo de formação escolar e de uma casa” (245).
O fechamento das escolas durante as fases mais
agudas da pandemia de COVID-19 começa a ter seus
impactos mensurados. Divulgados em 16 de setembro,
os indicadores para o estado de São Paulo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – que leva
em conta a taxa de aprovação/fluxo escolar e as notas do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – revelaram, no comparativo com 2019, retração nos resultados referentes aos estudantes de 1o a 5o ano, estagnação
nos de 5o ao 9o ano, e leve melhora para o ensino médio.
Na área da Saúde, os desafios estão em reduzir a fila
por exames e cirurgias, estimular hábitos saudáveis de
vida e a medicina preventiva, bem como avaliar os repasses de verbas aos mais de 400 hospitais filantrópicos,
como as Santas Casas, que respondem por mais de 50%
do atendimento de média complexidade e 70% da alta
complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Por essa razão, perguntamos aos candidatos suas
propostas para essas duas áreas essenciais.

GARANTIA DA LIBERDADE RELIGIOSA

Em São Paulo, o direito à liberdade religiosa está especificado na lei estadual 17.346/2021, que em seu artigo 1o, parágrafo único, aponta que tal direito compreende “as liberdades de consciência, pensamento, discurso,
culto, pregação e organização religiosa, tanto na esfera
pública quanto na esfera privada”, em consonância com
o que já se garante na Constituição federal.
Portanto, é fundamental saber como o candidato se
compromete a ações efetivas que assegurem a liberdade
das religiões e que combatam todo tipo de intolerância
religiosa. No CDSI é destacado que “o direito à liberdade religiosa tem o seu fundamento na dignidade da
pessoa humana” (97), sendo que “o dever de respeitar a
liberdade religiosa impõe à comunidade política garantir à Igreja o espaço de ação necessário” (424).
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Veja e compare as propostas dos 3 mais bem
colocados nas pesquisas para o governo de SP
DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

A seguir, publicamos as entrevistas
com os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas do Instituto Datafolha, de 18 de agosto, e do Ipec, do

dia 30 do mesmo mês, para a eleição ao
governo do estado de São Paulo: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia
(PSDB), atual governador e candidato
à reeleição.
Com as assessorias dos três can-

O SÃO PAULO – Quais são as prioridades do senhor
para as áreas de Saúde e Educação, fortemente impactadas pela pandemia?

FERNANDO HADDAD
Vou destinar 100% dos recursos da Nota Fiscal
Paulista para a área da Saúde no estado. A ideia é
gerar um importante suporte para locais como as
Santas Casas, por exemplo, que hoje passam por
sérias dificuldades financeiras, algumas correndo
o risco de fechar as portas. Além disso, vamos implementar o Programa Atende Já SP, para reduzir a
fila de consultas especializadas, exames e cirurgias
com mutirões. Vamos articular hospitais estaduais e
regionais, Ambulatórios Médicos de Especialidades
(AMEs), hospitais municipais, hospitais universitários e Santas Casas. Vamos implantar 70 Hospitais
Dia em todo o estado, além de um programa de unidades móveis para garantir um atendimento mais
ágil e eficiente.
Na Educação, vamos criar mais de 200 mil vagas públicas de ensino médio de nível profissional
e técnico e os Institutos Estaduais (IEs), que serão
centros educacionais de referência e de cultura e
esporte para a comunidade em todas as regiões do
estado. Eles terão o mesmo projeto pedagógico dos
Institutos Federais, os mais bem avaliados no País, e
as experiências de sucesso das Etecs e Fatecs, oferecendo cursos de ensino médio técnico e cursos superiores tecnólogos.
Nosso programa de governo ainda terá a criação

didatos, foi acordado que as respostas
enviadas não ultrapassassem os 7 mil
caracteres (com espaços). Esse limite foi
respeitado por Fernando Haddad e Rodrigo Garcia. As respostas de Tarcísio de
Freitas extrapolaram o limite combinado, razão pela qual sua autoapresentação

do Bom Prato Estudantil, o início do Alfabetiza SP,
programa de alfabetização na idade certa para todo
aluno que ficou com a alfabetização defasada em decorrência da pandemia.

RODRIGO GARCIA
Educação e Saúde têm atenção total e vão continuar como prioridade se eu for reeleito. O Governo
do Estado faz a sua parte com mais de 100 hospitais
estaduais, mais de 60 AMEs (Ambulatórios Médicos
de Especialidades) e o programa Mais Santas Casas,
que ajuda muito os hospitais filantrópicos. Saímos de
3 mil leitos de UTI para 14 mil na pandemia e temos
mais de 15 hospitais em obras. Lançamos o Mutirão
de Cirurgias para zerar uma fila de mais de 538 mil
procedimentos eletivos e, também, vamos levar a telemedicina para todo o Sistema Único de Saúde (SUS).
Na Educação, somos a maior rede pública da
América Latina, com mais de 3,7 milhões de alunos.
As escolas de tempo integral passaram de 100 mil alunos em 2019 para mais de 1 milhão de estudantes neste ano. Meu maior objetivo, além de ampliar o ensino
integral, é o ensino médio com todos os alunos no
sistema integrado, fazendo também um curso técnico
na dupla jornada. É um compromisso para fazer uma
diferença enorme na vida dos jovens.

TARCÍSIO DE FREITAS

foi editada, a fim de assegurar a igualdade de espaço para os três candidatos.
As perguntas foram comuns a todos. As respostas estão publicadas em
conjunto, para melhor efeito comparativo, e em ordem alfabética do nome dos
candidatos.

demia e temos que trabalhar para essa recuperação o
mais rápido possível.
Na Saúde, vemos São Paulo sofrendo constantemente com o problema de filas para cirurgias. Algo
totalmente inimaginável para o principal estado do
Brasil. Sem falar que ninguém sabe em qual lugar está
efetivamente na fila por causa da falta de interoperabilidade dos sistemas. Portanto, temos que atacar e zerar essas filas, principalmente com um olhar especial
à população idosa, que vem crescendo consideravelmente. Queremos que São Paulo seja referência em
saúde digital, com a tecnologia 5G aplicada em todo o
sistema, além de qualificar os atendimentos primários
para desafogar os serviços de urgência. Temos também uma preocupação com a abertura de novos leitos,
equipando aqueles que já existem e dando atenção às
redes de Santas Casas que podem perfeitamente atender às demandas de determinadas regiões do estado.
Já na Educação, São Paulo não pode ser o 5º lugar no Ideb e é inadmissível vermos adolescentes sem
proficiência em Português e Matemática. Não dá pra
faltar professor, algo tão elementar, mas que hoje, infelizmente, é a realidade da Educação em São Paulo. A
gente sabe que a Educação muda a vida das pessoas, e
por isso ela precisa ser de qualidade, precisa ser acessível para todos. Hoje temos pais preocupados com
os filhos que vão sair das escolas sem estarem prontos
para o mercado de trabalho.
Precisamos assegurar o futuro das crianças e dos

Juntamente com o setor de Comércio e Serviços,
temos duas das áreas que mais sofreram com a panDivulgação

Divulgação

Divulgação

RODRIGO GARCIA (PSDB – 45)

FERNANDO HADDAD (PT – 13)

Nasci na capital, no dia 25 de janeiro de 1963. Sou
casado, tenho dois filhos. Meu pai, Khalil Haddad,
emigrou do Líbano para o Brasil, em 1947, vindo a
se estabelecer como comerciante atacadista de tecidos.
Minha mãe, Norma Thereza, formou-se no magistério. Sou professor de Ciência Política na Universidade
de São Paulo (USP), instituição pela qual também me
graduei como bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Fui ministro da Educação
de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff,
e prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016.
Em 2018, fui candidato à Presidência da República
pelo PT. Hoje, sou candidato ao governo de São Paulo
pelo mesmo partido.

TARCÍSIO DE FREITAS (REPUBLICANOS – 10)

Acho que posso dizer que sou um filho do Brasil. Mas
antes disso, filho da dona Maria Alice e do seu Amaury,
de origem muito humilde, e que sempre batalharam demais pra me dar oportunidades e a chance de alcançar
meus objetivos. Minha mãe, uma mulher de muita fé,
e meu pai, um cara que sinto muita saudade e que começou a vida carregando caixa de sapato [...] Servi o
Exército por 17 anos, estive à frente do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no
governo de Dilma Rousseff, e fui secretário do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) no governo Temer, até que tive a oportunidade de me tornar ministro
da Infraestrutura, graças ao presidente Jair Bolsonaro, a
quem devo muito[...].

Embora eu me apresente como o novo governador nestes
últimos meses, eu não sou um novato na administração
pública, pelo contrário. Tenho 48 anos e comecei a trabalhar no governo de São Paulo muito jovem, ainda aos 20
anos, ao lado do Mário Covas. Fui eleito três vezes deputado estadual e duas deputado federal, presidi a Assembleia
Legislativa, fui líder da bancada na Câmara e secretário
de Estado em setores importantes como desenvolvimento
social, habitação, desenvolvimento econômico e governo. Minha vida adulta é praticamente toda dedicada a
trabalhar em São Paulo e para São Paulo, agora como
governador. Sou um paulista raiz, a população de São
Paulo é altiva, a união sempre fez a força desse estado. É
a independência política de São Paulo que garante a autonomia, a organização e a força do nosso estado. E tudo
isso faz parte de uma história que eu ajudei a construir na
minha vida pública.

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

jovens, e as escolas precisam ser tratadas como um
centro cívico e de desenvolvimento. Criaremos o São
Paulo Nota 10, que vai recompor e implementar a política de recuperação das aprendizagens na educação
básica em todo o estado, com avaliações e monitoramento constantes. Vamos garantir um futuro pensando logo na primeira infância, o qual passa por um
ensino público de qualidade e criaremos, também,
projetos, como o Jovem Aprendiz Paulista, que vai dar
ao jovem oportunidades de inserção no mercado de
trabalho. E mais do que isso: temos que garantir uma
merenda de qualidade, para crianças e jovens, desde a
creche até o final do ensino médio, mesmo nos períodos de férias escolares.
Também é necessário focar os programas estaduais de transferência de renda vinculados à Educação,
com foco na redução da evasão escolar, estimulando a
frequência dos alunos do ensino médio, com universalização de acesso ao programa e aumento de 44% no
valor da bolsa. Ou seja, todos os alunos matriculados
no ensino médio estadual e que frequentem a escola
regularmente terão direito ao valor de R$ 120 mensais, a ser transferido à mãe, por 12 meses. Estamos
falando de cerca de 1,3 milhão de alunos. Atualmente, esse benefício é de somente R$ 1.000 anuais e para
apenas 300 mil alunos.

Como, em sua gestão, irá aprimorar as políticas de
segurança pública no estado?

FERNANDO HADDAD
Os crimes de furtos e roubos voltaram a crescer em
São Paulo e existe um déficit enorme de policiais no
estado. Nosso governo pretende estabelecer um Novo
Plano Estadual de Segurança Pública que irá reestruturar e valorizar a carreira policial, determinar metas
objetivas de enfrentamento à violência, com a alta da
resolutividade e a redução da criminalidade. Vamos
investir em uma Segurança Pública democrática e cidadã, com mais inteligência e resolução de crimes.
Também vamos ampliar investimentos e garantir
os instrumentos necessários ao desempenho da função, incluindo tecnologia, inteligência e planejamento. Outro ponto fundamental nessa área é promover
uma cultura de paz e prevenção. Além de aprimorar
o atendimento em delegacias com a instalação de delegacias padrão Poupatempo. Vamos ampliar também
o número de delegacias da Mulher – hoje são 134 e só
11 funcionam 24 horas por dia.

RODRIGO GARCIA
Combatemos a criminalidade com ações concretas. Acabamos de apresentar o programa Detecta
Móvel para usar a tecnologia a favor da Polícia. Com
a Operação Sufoco, aumentamos as diárias pagas aos
policiais e dobramos o patrulhamento nas ruas para
reforçar a sensação de segurança. Na inteligência policial, nós conseguimos prender quadrilhas que usam
o PIX para roubos e golpes. O Governo de São Paulo tem um recado muito forte: bandido que cometer
crime no nosso estado vai ser preso. Mas, ainda que
São Paulo seja o estado mais seguro do Brasil, o nosso
governo não se acomoda; longe disso, a guerra contra
o crime é um compromisso permanente das autoridades estaduais e das forças policiais para proteger a
população. E também estamos contratando 1,5 mil
agentes penitenciários para que a PM não precise mais
escoltar presos em São Paulo. Como governador, dou
atenção prioritária a todos os temas da segurança.

TARCÍSIO DE FREITAS
Vamos devolver o estado de São Paulo aos paulistas com investimento em tecnologias, na integração
de agentes da segurança pública, entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais trabalhando
em estratégias conjuntas para promover a segurança
da população, além do cruzamento da inteligência de
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dados. São Paulo precisa também de uma estrutura
efetiva no combate ao crime organizado, revertendo
a atual situação de omissão em relação ao seu crescimento, com o uso de tecnologia, inteligência policial,
utilização de informações financeiras junto à Receita
Federal e fortalecimento da atividade de polícia investigativa e técnico-científica. Tudo isso associado à
valorização da força policial, com aumento do efetivo
das Polícias, plano de carreira e recuperação da imagem da corporação, e apoio à diminuição da maioridade penal com penas mais severas para menores de
16 anos que cometam crimes graves.

De que maneira pretende agir perante o aumento
de pessoas vivendo nas ruas e da multiplicação das
“cracolândias” nas cidades paulistas?

FERNANDO HADDAD
O estado de São Paulo tem, hoje, 600 mil famílias na
miséria e por volta de 100 mil pessoas vivendo em situação de rua. Para reverter essa situação aguda no menor
tempo possível, vamos lançar o Programa Emergencial
de Combate à Fome e à Miséria, que vai dar comida no
prato, teto para morar, escola, alfabetização para crianças defasadas, renda e crédito para trabalhar, além de
saúde emergencial sem filas. Nosso governo fará da
parceria com o governo Lula um momento histórico de
articulação no combate incansável à fome e às desigualdades em nosso País e em nosso estado.
No caso das cracolândias, é importante lembrar
que, como prefeito de São Paulo, implantei o programa “De Braços Abertos”, que, segundo pesquisas,
ajudou dois a cada três usuários de drogas a reduzir o
consumo. Vamos trazer de volta o programa e colocá-lo à disposição de qualquer cidade com concentração
de pessoas com dependência química e álcool. Vamos
atuar com três bases para oferecer um recomeço a essas pessoas: teto, tratamento e trabalho.
Nota redacional: Não há dados do poder público estadual sobre a quantidade das pessoas
vivendo em situação de rua no estado de São
Paulo. Na capital paulista, o último censo da
Prefeitura, divulgado em janeiro deste ano,
apontou para 31,8 mil pessoas nessa condição.

RODRIGO GARCIA
Na prática, não existe solução simples para problema complexo. A cracolândia é um problema de crime organizado, de tráfico de drogas e, também, uma
questão de saúde pública e de tratamento de dependência química. Nós precisamos ter Polícia em cima
do traficante e tratamento para o dependente químico. Estamos fazendo várias operações policiais para a
prisão de traficantes e, ao mesmo tempo, oferecendo
vagas para tratamento dos dependentes de drogas. As
prefeituras precisam recorrer à internação involuntária porque muitos usuários não têm condições de discernir entre um tratamento ou não. Começamos um
mutirão psiquiátrico na capital e vamos levar essa proposta para as grandes cidades do interior. Nós precisamos perseverar, não desistir, para dar uma alternativa
de vida a esses dependentes.

TARCÍSIO DE FREITAS
Estamos falando da necessidade de uma integração de políticas públicas. O foco das ações de
Estado precisa estar nas pessoas, pois são as mais
importantes fontes de riqueza de qualquer nação.
Acolhimento, cuidado, oportunidade e trabalho.
Afinal, ninguém está vivendo nas ruas porque quer.
E o consumo de droga acaba atingindo justamente
as pessoas em situação de vulnerabilidade. É preciso
agir na geração de emprego e renda, possibilitando
ao cidadão levar o alimento novamente para dentro
de casa. Criar ferramentas de auxílio financeiro para
atacar o problema da fome em todo o Estado. E uma
atuação que se estende para a questão da habitação,

com medidas para a regularização da oferta existente e de um trabalho extenso de acolhimento para a
correta reinserção social.

Quais as propostas do senhor para assegurar o equilíbrio fiscal no estado? Poderá haver renúncia fiscal
e redução de impostos em algumas áreas?

FERNANDO HADDAD
Vamos zerar o ICMS [Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços] sobre a carne e a cesta básica.
Isso, somado a um aumento no salário mínimo paulista para R$ 1.580, vai aumentar o consumo, melhorar a
qualidade de vida das famílias e aquecer a economia. O
governo precisa recuperar a capacidade de planejamento e transformar o poder público estadual em um agente
de redução das desigualdades econômicas.
Além disso, o estado de São Paulo vive hoje uma
fuga de empresas que migram para outros estados devido à guerra fiscal. Vamos, portanto, reindustrializar
São Paulo em novas bases produtivas e combater a
guerra fiscal, gerando assim mais empregos, com salários maiores e sustentabilidade.
Também propomos a criação do Programa de
Recuperação de Empresas, com a inclusão de contrapartidas trabalhistas e sociais nos programas de
parcelamento de dívidas com o estado com grandes
devedores. Também vamos implantar em diversas
regiões de São Paulo os Centros Públicos Regionais
de Economia Solidária, para a promoção do desenvolvimento econômico e social de empreendimentos
diversos, sempre valorizando o conhecimento e as potencialidades de cada local.

RODRIGO GARCIA
Se o Brasil não vai bem, o que precisamos em
São Paulo é continuar tendo um estado equilibrado
que executa políticas públicas, ajuda a quem precisa
e dá a oportunidade a quem está procurando. Nós
fizemos reformas estruturantes importantíssimas
desde 2019, e isso nos deu uma capacidade de mais
de R$ 50 bilhões em recursos estaduais na soma de
2021 e 2022. Então, nós estamos com as contas equilibradas e fizemos reduções importantes de tributos,
como a do ICMS de combustíveis e o congelamento
dos pedágios. Mas, se eu for reeleito, defendo que
a revisão do pacto federativo é fundamental para
nosso estado. No ano passado, São Paulo mandou
R$ 716 bilhões para o Governo Federal em impostos
federais arrecadados aqui, isso é 42% do que o Brasil
arrecada. Com um pouco mais de retorno para São
Paulo, nós teríamos grande parte dos nossos problemas resolvidos.
Nota redacional: A redução do ICMS de 25%
para 18% que incide sobre os combustíveis realizada pelo governo paulista no fim de junho
foi em respeito à Lei Complementar 194/2022,
sancionada pelo presidente da República no
mesmo mês, limitando, até dezembro deste ano,
a cobrança desse tributo estadual a no máximo
18%, mesmo percentual limite para a tributação
sobre mercadorias e serviços nas áreas de energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

TARCÍSIO DE FREITAS
Um dos impostos que vamos reduzir é a alíquota
geral do IPVA [Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores], de 4% para 3%, além de diminuir o prazo para isenção de 20 para 15 anos, e vamos
retomar os valores dos licenciamentos de veículo, que
tiveram crescimento em 2021 e 2022, para os patamares de 2020. No caso do ICMS, vamos retornar o tributo para os patamares pré-pandemia. Isso será feito
gradativamente, tendo em conta as especificidades de
cada produto para que o ajuste do imposto seja feito
de forma responsável e que o paulista não tenha mais
de lidar com taxas abusivas como as que vemos hoje.
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O prazo de pagamento também será ajustado para,
pelo menos, cinco dias úteis do mês, em contraponto
ao prazo de três dias úteis válido em diversos casos
atualmente. O importante é garantir que as contas fechem, mas com as pessoas dentro.

As políticas em defesa da vida e da família receberão qual tipo de atenção em seu mandato?

FERNANDO HADDAD
O Brasil enfrenta uma situação de emergência
social. Vamos proteger quem vive em territórios
marcados pela vulnerabilidade e risco social. Um
exemplo de necessidade imediata de políticas públicas que realmente “enxerguem” as famílias que
precisam de ajuda é o fato de mais de 63% dos municípios paulistas não terem um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para
cuidar de casos de violência física e psicológica,
abuso sexual, abandono, rompimento de vínculos
em qualquer faixa etária, afastamento do convívio
familiar em função da aplicação de medidas protetivas, trabalho infantil ou presença da orfandade.
Nosso governo se compromete a assegurar a dignidade humana, promovendo a redução das desigualdades em São Paulo.

RODRIGO GARCIA
A família é o que há de mais importante na vida
de todos nós. Eu tenho muito orgulho de dizer que
sou marido da Luciana, minha primeira e eterna namorada, e pai da Valentina, da Isabella e do João Pedro, filhos que tanto amo e que nos ajudam a seguir
sempre em frente. Sou filho do seu Paulino e da dona
Eurides, sou neto de espanhóis que chegaram a São
Paulo em busca de oportunidades. Entrei na vida pública pelas mãos do meu irmão Paulino, que morreu
muito cedo, em um acidente de carro. Minha mãe
também já não está mais entre nós, mas as lembranças
e exemplos que ambos deixaram norteiam a minha
trajetória de muito trabalho e vontade de mudar a realidade das pessoas. As políticas públicas em defesa da
família garantem um presente e um futuro melhores
para toda a sociedade. Em relação à defesa da vida,
precisamos mudar o Código Penal e endurecer penas
contra quem comete crimes graves e violentos. Já em
relação ao aborto, acredito que a legislação brasileira
atual é adequada.

TARCÍSIO DE FREITAS

Quais os compromissos do senhor para assegurar a
liberdade religiosa no estado?

FERNANDO HADDAD
Meu compromisso com a liberdade religiosa é total, sempre foi assim durante toda a minha trajetória.
Vivemos em um estado e um país com raízes diversas,
multiculturais, em que todas as diferenças precisam
ser respeitadas. São Paulo merece alguém que governe para o bem de todos. Um governo que combata as
desigualdades, gere emprego e renda, que coloque o
estado em uma trajetória de desenvolvimento sustentável e inovador, e que recupere a capacidade de
planejamento.

RODRIGO GARCIA
Um dos meus primeiros atos como novo governador foi participar de um encontro inter-religioso
no Palácio dos Bandeirantes em 26 de maio, que é o
Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Instituímos um
prêmio para reconhecer homens, mulheres e instituições que lutam todos os dias pela liberdade religiosa.
Aquele ato teve um simbolismo muito grande porque,
infelizmente, o Brasil e o mundo, muitas vezes, vivem
cenas permanentes de intolerância. E São Paulo é um
estado que respeita a diversidade, a cultura, a história
e a liberdade religiosa. Naquele evento, representantes
de 27 segmentos religiosos se uniram para celebrar,
juntos, a liberdade de fé e de crença. Eu, como cristão,
celebro diariamente a minha fé e a minha crença, mas
também respeito todos os que creem diferente do que
eu creio. O Estado é laico, sim, mas deve respeitar todas as crenças.

TARCÍSIO DE FREITAS
Eu sou cristão, católico e conservador. A fé em
Deus foi um pilar a minha vida inteira, é meu guia
e aquilo em que me amparo nos momentos difíceis. Aprendi e trouxe isso para a vida por causa
dos meus pais, são valores muito caros para mim.
Como governador, vou trabalhar para que todos
tenham liberdade para professar sua fé, independentemente de qual seja ela.

O QUE FAZ O GOVERNADOR?

No estado de São Paulo, as competências do governador estão definidas pelo artigo 47 da Constituição
estadual, respeitados os princípios da Constituição federal e segundo o esquema do Executivo da
União. Em linhas gerais, o governador representa o
estado em todas as suas relações jurídicas, políticas
e administrativas;
Ele pode contar com o auxílio de secretários de
estado. Eles são nomeados pelo governador e por
ele exonerados, mesmo expediente que se adota
em relação aos diretores das autarquias e as empresas estaduais de economia mista, como é o caso
da Sabesp.
O chefe do Executivo estadual é o responsável pelas
Polícias Militar e Civil, bem como pela gestão das
unidades prisionais para adultos e de internação
para adolescentes infratores;
O governador tem o dever de enviar à Assembleia
Legislativa projetos de lei relativos ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), à Lei Orçamentária Anual (LOA), à dívida
pública e operações de crédito, bem como projetos
de lei sobre o regime de concessão ou permissão de
serviços públicos;
Ele também pode enviar projetos de lei de outra natureza à Assembleia Legislativa, que tem autonomia
para aprová-los ou não. De igual modo, compete ao
governador aprovar ou vetar (total ou parcialmente)
projetos de lei aprovados pelos deputados estaduais;
Uma de suas missões permanentes é a de pleitear
o repasse de verbas federais para políticas públicas
em diferentes áreas, tarefa em que precisa de boa interlocução com deputados federais, senadores e os
ministros do Governo Federal;
O governador é o responsável por políticas públicas
na área da Educação, o que inclui apoiar os municípios, bem como destinar verbas para a manutenção
de universidades estaduais;
Também compete ao governador políticas públicas na
área da Saúde, com suporte aos municípios em especial na rede de atenção básica, além da manutenção e
construção de hospitais estaduais e destinação de verbas para hospitais filantrópicos e as Santas Casas.
Fontes: Site da Alesp e Politize!

ACESSE O SITE/REDES SOCIAIS DOS 10 CANDIDATOS AO GOVERNO DE SÃO PAULO
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Altino Junior (PSTU - 16)
https://www.facebook.com/AltinoPstu/

Cuidar das pessoas será um dos pilares do meu governo e pode ter certeza que sempre trabalharei para
assegurar a defesa da vida e da família. Como cristão,
sou contra o aborto, contra a interrupção da gravidez,
embora exista a lei que discipline as hipóteses em que
o aborto é possível e legal. É uma política pública importante e as mulheres vão ter todo o suporte do estado para isso. O que está previsto na legislação é o que
nós vamos cumprir.
Nota redacional: Conforme especificado no
artigo 124 do Código Penal Brasileiro, a prática do aborto é um delito, que somente não é
punido, conforme o artigo 128 do mesmo Código, quando não há outro meio de salvar a
vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro. Além disso, para os casos em que o feto
é anencéfalo também não há punições à praticante do aborto, conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) do ano de 2012. Em
seu magistério, a Igreja defende a vida desde a
concepção, conforme apontado na página 17
deste conteúdo especial no tópico “Políticas em
defesa da família e da vida”. Na seção “Conheça a Igreja Católica” no site do O SÃO PAULO
há mais detalhes sobre a temática da defesa
da vida, em artigo que pode ser acessado em:
https://cutt.ly/qVuwf5C.

Antonio Jorge (DC - 27)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076444638957

Carol Vigliar (UP - 80)
https://www.facebook.com/carolinavigliar

Edson Dorta (PCO - 29)
https://www.facebook.com/edsondortapco29

Elvis Cezar (PDT - 12)
https://elvisgovernador12.com.br

Fernando Haddad (PT - 13)
https://haddadoficial.com.br

Gabriel Colombo (PCB - 21)
https://www.facebook.com/gabrielcolombopcb

Rodrigo Garcia (PSDB - 45)
https://www.rodrigogarcia.com.br

Tarcísio de Freitas (Republicanos - 10)
https://tarcisiofreitas.com.br

Vinicius Poit (Novo - 30)
https://www.facebook.com/ViniciusPoit
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E as pessoas com deficiência
serão priorizadas pelos candidatos?
Luciney Martins/O SÃO PAULO

O SÃO PAULO TRAÇA
UM PANORAMA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
EM FAVOR DESSA
POPULAÇÃO E O
QUE AINDA PRECISA
AVANÇAR

“A deficiência está em pauta, mas
ainda é necessário o comprometimento
e efetivação dos direitos prescritos em
lei. Nem todos os espaços estão adaptados para receber um cadeirante, por
exemplo”, afirmou, ressaltando ser prioridade a acessibilidade pública e a paridade salarial.

PRIORIDADE DE TODOS
ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Uma data para reconhecer, reafirmar e
refletir sobre as políticas públicas e ferramentas de inclusão social das pessoas com
deficiência: 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência,
ocasião oportuna para mostrar à sociedade as barreiras enfrentadas por aqueles
que nasceram ou adquiriram alguma deficiência ao longo da vida.
A data foi oficializada em 2005 por
meio da Lei nº 11.133, mas já era celebrada desde 1982 por iniciativas do
Movimento pelos Direitos das Pessoas
com Deficiência – grupo que reivindica,
desde 1979, melhorias na qualidade de
vida e saúde das pessoas com deficiência.
Às vésperas das eleições de 2 de outubro, ainda pouco se fala sobre as políticas
públicas para as pessoas com deficiência,
não obstante o esforço e a luta pela garantia de direitos.

EM NÚMEROS

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

Francisco: devemos usar
os bens deste mundo para
cuidar dos mais fracos
https://cutt.ly/sVjAOq7
Papa reestrutura obra de
caridade voltada aos pobres
da América Latina e Caribe
https://cutt.ly/uVjASGs
Em São Paulo, a exposição de
fotografias mostra detalhes
sobre a Primeira República
https://cutt.ly/0VjAaMf
Ajuda à Igreja que Sofre
completa 25 anos de atuação
no Brasil
https://cutt.ly/XVjAQcp
Pastoral Carcerária promove
palestra com Mario Sergio
Cortella em unidade prisional
https://cutt.ly/fVjP74I

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), cerca de 650 milhões de
pessoas – 15% da população mundial –
possuem algum tipo de deficiência. No
Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), do ano de 2010, cerca de 17,8 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 8,4% da população
em geral. A deficiência mais recorrente no
País é a visual (18,6%), seguida pelas motora (7%), auditiva (5,1%) e mental (1,4%).

pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo,
desporto, lazer e política urbana dirigidas
a esse grupo social.
Segundo a Constituição de 1988, é
de responsabilidade do governo criar
condições capazes de fazer com que as
pessoas tenham acesso igual aos direitos
básicos e à cidadania; além de garantir a
“proteção e integração social da pessoa
com deficiência”.

CONSCIENTIZAR PARA INCLUIR
GARANTIA DOS DIREITOS

A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa
com Deficiência (LBI), lei 13.146/2015,
também conhecida como Estatuto da
Pessoa com Deficiência, incorporou os
princípios da Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ratificada no País em 2008.
A LBI foi regulamentada para assegurar e promover, em igualdade de
condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com
deficiência, visando à sua inclusão social e à
cidadania.
O Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (Conade), ligado ao Ministérioda Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, é um órgão superior de deliberação colegiada, criado para
acompanhar e avaliar o desenvolvimento
de uma política nacional para inclusão da

Arthur Acosta Baldin, 28, é professor,
ator e tem deficiência motora. Ao O SÃO
PAULO, ele destacou a necessidade de
conscientizar a população para uma inclusão digna e humana que parta de uma
mudança de mentalidade e compreensão
na esfera atitudinal e arquitetônica.
“A primeira corresponde aos gestos e
ações. A sociedade costuma ver a pessoa
com deficiência a partir do seu limite e
não de suas capacidades e potencialidades. Já a acessibilidade arquitetônica se
refere às estruturas físicas das cidades e
empresas”, disse, ressaltando que ambas
são importantes para a inclusão e garantia
dos direitos.
Baldin destacou que o País vem progredindo no âmbito da conscientização,
com ações da mídia evidenciando a pessoa com deficiência em campanhas publicitárias, na participação de candidatos
com deficiência nas principais cadeiras
representativas.

Sandra Ramalhoso é coordenadora
da Pastoral da Pessoa com Deficiência
na Arquidiocese de São Paulo. Ela sublinhou que, quando se fala em desafios e obstáculos, o senso comum logo
pensa nas limitações arquitetônicas,
porém as piores barreiras dizem respeito às atitudes.
“Quando, por exemplo, uma autoridade, uma escola, afirma que é necessário
separar as crianças com deficiência das
crianças sem deficiência, pois uma atrapalha a aprendizagem da outra, isso é uma
forma de exclusão”, comentou.
“No Brasil, existem no papel várias
leis que garantem nossos direitos, mas,
na prática, o que vemos é outra realidade. Precisamos de representantes políticos que lutem pela dignidade e paridade
dos direitos”, assegurou, elucidando que
“os partidos políticos, quer em seus programas de governo, quer nas propagandas eleitorais, não têm algo substancial
de quaisquer indícios de novidade frente às políticas públicas para pessoas com
deficiências”.
Sandra disse que a pandemia acabou
por evidenciar uma regressão aos direitos para as pessoas com deficiência, sobretudo no campo da educação: “Muitas
pessoas com deficiência não têm acesso
às tecnologias para as aulas on-line”, recordou, afirmando que os candidatos
eleitos devem priorizar um olhar fraterno e humano para as pessoas com
deficiência.
“Não somos portadores de deficiência,
somos pessoas com diversidade funcional
e assegurados por lei, a todos os direitos
iguais a toda pessoa humana”, finalizou.
A coordenadora da Pastoral da Pessoa
com Deficiência também listou alguns
itens que devem estar entre as prioridades
dos candidatos ao Executivo e Legislativo:
igualdade de direitos;
acessibilidade em vias e instituições públicas e privadas;
educação inclusiva;
paridade salarial;
lei de cotas para garantir emprego;
acesso a instituições de ensino e representação nos conselhos municipais e
estaduais e em cargos políticos;
acesso aos subsídios e assistência integral à saúde;
ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;
prevenção de deficiências;
promoção da qualidade de vida e capacitação de recursos humanos;
passe livre no transporte público – garantia do direito de ir e vir.
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SETEMBRO AMARELO

O suicídio é um ato de desespero perante
a dor, e não a falta de Deus no coração
setembroamarelo.com

ALERTA O PADRE
LICIO DE ARAÚJO
VALE, ESTUDIOSO
SOBRE A PREVENÇÃO
AO SUICÍDIO E A
NECESSIDADE DE
ACOLHIMENTO
ÀS PESSOAS QUE
PERDERAM ENTES
QUERIDOS QUE
COLOCARAM FIM À
PRÓPRIA VIDA
IRA ROMÃO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O suicídio causa mais mortes do que
HIV e câncer de mama: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, ele é responsável por mais de 700
mil mortes, sendo que 58% delas ocorrem
antes dos 50 anos de idade. Entre os jovens
de 15 a 29 anos, o autoextermínio é a 4a
maior causa de mortes.
No Brasil, entre os anos de 2010 e 2019
foram registrados mais de 112 mil suicídios, com um aumento de 43% no número anual, que passou de 9 mil para mais de
13 mil. Em média, todos os dias, 38 pessoas comentem suicídio no País.
Neste ano, a campanha nacional de
prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo,
tem por lema “A vida é a melhor escolha”.
Organizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP),
em parceria com o Conselho Federal de
Medicina (CFM), a iniciativa alerta que é
preciso falar sobre o tema durante todo o
ano, mas há uma data especial para que se
enfatize o assunto: 10 de setembro, o Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio.
“O suicídio é um fenômeno complexo
e multifatorial. O suicida não quer acabar
com sua vida, ele quer matar a sua dor
mental e emocional. É o último ato de
desespero de quem quer se livrar da dor”,
disse ao O SÃO PAULO o Padre Licio de
Araújo Vale, sacerdote da Diocese de São
Miguel Paulista, especializado em Suicidologia, a ciência que estuda o fenômeno
do suicídio em dois aspectos: prevenção e
posvenção (qualquer ato ou ações de cuidado com a pessoa enlutada que perde alguém para o suicídio).
Uma motivação pessoal levou Padre
Licio a se especializar no tema. “Meu pai
se matou quando eu tinha 13 anos e ele,
43. Foram muitos anos buscando reelaborar a dor da perda, o luto”, contou. “Foram
30 anos de terapia para poder elaborar o
estrago emocional que o suicídio dele fez
em mim.”

POSSÍVEIS CAUSAS

A depressão é um dos fatores determinantes para o comportamento suicida.
“Mas não significa que toda pessoa com

depressão evoluirá para um quadro de
comportamento suicida”, explicou Padre
Licio.
Esse comportamento provém de uma
série de fatores que se associam, como
transtornos mentais e emocionais, questões
familiares e sociais. “Além da depressão, são
fatores de risco a angústia, a ansiedade e até
o desemprego, que desencadeia baixa autoestima e aumenta o estresse”, citou.
Padre Licio assegurou que uma pessoa que caminha em direção ao suicídio dá sinais, como falar a respeito dessa
possibilidade.
“É mito aquela história de quem quer
se matar mesmo nunca fala. A grande
maioria que atenta contra a própria vida
avisa, sim!”, enfatizou, citando algumas
das frases mais comuns: “‘Eu vou me matar’; ‘eu quero morrer’. E existem falas indiretas, como ‘estou pensando em fazer uma
grande besteira’”, acrescentou.
As mudanças de comportamento são
outro grande sinal. “São mudanças claras. Mudanças de padrões de sono e de
humor.”
O Sacerdote comentou que o estado
mental comum de alguém em comportamento suicida é de ambivalência. “A pessoa oscila entre momentos de querer viver
e de querer morrer”, esclareceu, frisando
que, muitas vezes, a pessoa pode estar
bem, não apresentar sinal algum, mas por
algum gatilho ela se autoextermina.

O Sacerdote lembrou que o suicídio é
um fenômeno que atinge pessoas de todas
as idades e classes sociais e que deve se cuidar para que não seja erroneamente interpretado: “O suicídio não é ato de coragem,
nem ato de covardia ou falta de fé”.
Ter uma religiosidade, porém, é um
dos fatores de proteção ao suicídio. “Ao se
relacionar com Deus e participar de uma
comunidade de fé, são estabelecidos relacionamentos afetivos e sociais. Portanto,
há a sensação de estar mais protegido,
mais acolhido, amado e mais livre de sentimentos como a solidão e o abandono”,
explanou Padre Lício.
Proximidade com a família e uma
percepção otimista da vida também são
fatores de proteção. “A proximidade com a
família é importante porque nos momentos de dor ela é um lugar de acolhimento.
O amor salva”, comentou o especialista,
lembrando ainda que quando a pessoa
sabe que se tornará pai ou mãe, passa a ter
nos filhos o centro de sua razão para viver,
o que ajuda a conter eventuais comportamentos suicidas.
Ainda sobre a fé, Padre Licio lembrou
que as religiões monoteístas, como o Judaísmo e o Cristianismo, rezam pelas almas
das pessoas que cometem suicídio, prática
que não era comum anteriormente: “Elas
acreditam que Deus pode socorrer com
sua misericórdia as pessoas que se matam
porque elas não estavam ali inteiras para
tomar aquela decisão. Portanto, não queriam pecar contra o 5o Mandamento”.

FOI POR FALTA DE FÉ?

ATITUDES DE PREVENÇÃO

SINAIS

Quando uma pessoa comete suicídio,
é comum que muitos associem o ato à falta
de fé, argumento que Padre Licio refuta.
“O suicídio não é a falta de Deus no
coração. Mesmo pessoas que professam
uma fé e que vivem em uma comunidade de fé, podem ter dores de alma e ter
comportamento suicida”, afirmou Padre
Licio, comentando que tem crescido no
Brasil o autoextermínio de lideranças
religiosas, como pastores evangélicos e
padres católicos.

Ao identificar alguém com comportamento suicida, é preciso agir. “A primeira
atitude básica e fundamental é dar afeto”,
orientou Padre Licio.
“Encontrou com a pessoa? Toque nela,
faça um gesto ou diga uma palavra de carinho. Encontrou com ela de novo? Toque
outra vez, diga que está ali, caso ela queira
conversar”, acrescentou. “Pode ser um toque afetivo, um cafuné. Mesmo que você
não fale nada, sinaliza que está próximo
dela, que está disponível para ouvi-la.”

Padre Licio enumerou ainda três atitudes importantes para prevenir o suicídio:
Avaliar riscos com base nos sinais;
Ouvir a pessoa;
Motivar para que ela procure ajuda.
“Mas ouça sem julgar, sem condenar,
com cordialidade. Tenha empatia com a
emoção do outro”, orientou. “Ouça com
atenção. Dor não se compara. Só sabe o
tamanho da sua dor quem a sente. Nunca
desqualifique a dor do outro.”
Também é preciso ter cuidado para
não ser invasivo, querendo que o outro
fale de qualquer jeito a respeito da própria
dor. “A estratégia que mais funciona é a
do acolhimento, às vezes, encontrar com
a pessoa e não falar nada. Apenas dar um
abraço. Se quiser dizer algo, diga que a
ama, que ela pode contar com você. Frases
bem curtas, mas com muito afeto.”
Caso a pessoa já tenha tentado cometer suicídio, é preciso falar a respeito e
incentivar a busca de ajuda profissional.
“Há o tabu de que é melhor não tocar no
assunto. Mas o tentante já está no mais alto
grau de risco.”

DIANTE DA DOR DE QUEM FICA

Manter-se próximo é a melhor maneira de acolher as pessoas que perderam alguém muito próximo que tenha cometido
suicídio.
“É preciso estar ali. Mande mensagem.
Casonãosaibaoquedizer,dêumabraço,leve
um prato de comida, uma fruta. Diga que
está junto, mostre-se disponível para quando a pessoa quiser falar”, guiou Padre Licio.
“Lembre-se de que o luto é um processo natural e individual, não existe receita. Cada um de nós tem seu tempo para
elaborar as emoções”, comentou. “Mas
estar próximo e trazer memórias afetivas,
lembranças boas da convivência com a
pessoa, ajudam o enlutado a viver de uma
maneira menos sofrida o seu luto.”

ONDE ENCONTRAR AJUDA
Serviços de saúde
CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial);
UBS (Unidades Básicas de Saúde).
Em caso de emergência
SAMU 192;
UPA, Pronto-Socorros e Hospitais.
Escuta emergencial
CVV (Centro de Valorização da
Vida) – atende gratuitamente,
24 horas por dia – telefone 188,
e-mail ou chat e ainda pelo site
www.cvv.org.br
Instituto Vita Alere
www.vitaalere.com.br
Instituto Influir
www.institutoinfluir.com.br

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

| 21 a 27 de setembro de 2022 | Reportagem | 23

A verdadeira história de Santa Marina: mulher que
suportou a calúnia pela conversão dos pecadores
Giovanni Anania

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

A história do Cristianismo é marcada pelo exemplo de incontáveis homens
e mulheres que testemunham santidade
nas mais diferentes épocas e realidades.
Alguns desses santos possuem biografias
peculiares, que mostram o quanto a radicalidade do Evangelho pode ser vivida
até nas situações mais inusitadas.
Esse é o caso de Santa Marina, religiosa libanesa que viveu no século VI.
Órfã de mãe, foi criada por seu pai, Eugênio, cristão fervoroso que, após a viuvez, sentiu o chamado de Deus para ingressar no mosteiro na região de Bitínia.
Para isso, confiou sua filha aos cuidados
de um parente.
Eugênio destacava-se na vida monástica por sua piedade e abnegação. No entanto, estar distante de Marina lhe causava muita tristeza. Notando isso, o abade
do mosteiro lhe perguntou o motivo. O
monge manifestou, então, a preocupação
com seu “filho” (pois não teve coragem
de confessar que, na verdade, tratava-se
de uma filha), expressando o desejo de
deixar o mosteiro.
O abade, contudo, estimava muito a
Eugênio, e não queria que um filho fosse
motivo de sua partida. Então, o superior
lhe propôs que trouxesse a criança para o
mosteiro. Feliz com a possibilidade, Eugênio logo tratou de buscar a filha, que,
sendo uma menina de fé e devoção, não
se opôs em aceitar a ideia.
O pai, então, cortou os cabelos de
Marina, vestiu-a com o hábito monástico e a levou consigo, apresentando-a
como “Marino”. Assim, aos 14 anos, a jovem ingressou no mosteiro e consagrou
sua virgindade a Deus.
O pai educou Marina no cultivo das
virtudes cristãs e na vida de oração, penitência e caridade. O resultado foi tal que
os monges tinham verdadeira admiração
pelo pai e pela filha.
Quando Marina tinha 17 anos, Eugênio faleceu. Mesmo assim, ela decidiu seguir sua consagração. Para isso, teve que

go e, com o pão que recebia de esmola,
alimentava-a.
Após três anos de sofrimento nas
ruas, Marina, já com a saúde frágil, foi
acolhida novamente no mosteiro, levando consigo o menino. No entanto,
foram-lhe confiadas as tarefas mais pesadas e humilhantes do local.
“Marino” aceitou tudo pacientemente e cumpria todas as obrigações impostas quando, passados poucos dias, morreu. O relato biográfico de Santa Marina,
escrito pelo Padre veneziano Giovanni
Battista Vianello, em 1910, destaca que o
abade, diante da morte tão súbita, disse
aos monges: “Vede, tão grande foi o pecado que Deus não lhe aceitou a penitência”. Por isso, ordenou que seu corpo
fosse sepultado sem honras e longe do
mosteiro.

A VERDADE

manter o segredo sobre sua verdadeira
identidade.

INJUSTIÇA

Os monges costumavam ir à cidade
vizinha para vender os produtos produzidos no mosteiro. Em algumas ocasiões,
passavam a noite na hospedaria de uma
família conhecida.
O dono dessa hospedaria tinha uma
filha que manteve um relacionamento secreto com um soldado, de quem acabou
engravidando. Para proteger o namorado, a jovem acusou o monge “Marino” de
ter violado sua pureza em uma das ocasiões em que se hospedou com a família.

Marina, ouvindo a acusação e podendo facilmente se defender caso revelasse
que, na verdade, era uma mulher, não o
fez e aceitou as consequências. O abade,
surpreso e indignado, expulsou o “monge” do mosteiro e este passou a viver ao
relento, pedindo esmolas e suportando
as humilhações e ofensas causadas pela
calúnia, unindo-os ao sacrifício de Cristo na cruz e oferecendo-os pela conversão dos pecadores.
Quando a mulher deu à luz a criança, entregou-a a “Marino” logo após o
desmame, exigindo que assumisse a responsabilidade de criar o filho. Sem questionar, Marina acolheu a criança consi-

Ao preparem o corpo para o sepultamento, porém, descobriram que o “monge” era uma mulher. Toda a comunidade
caiu em pranto diante do fato, sobretudo
o abade, por ter sido injusto com ela. Na
ocasião, o superior proclamou a todos
que ninguém jamais havia feito tamanha
penitência como aquela jovem.
O abade ordenou que o corpo da
virgem fosse exposto no oratório para
veneração, e rapidamente se espalhou a
notícia para além da cidade. A caluniadora foi levada até o lugar e, diante do
corpo de Marina, confessou a verdade,
arrependeu-se e pediu perdão por seus
pecados. Essa foi considerada a primeira
grande graça realizada pela intercessão
de Santa Marina.
A partir de então, o túmulo de Marina passou a ser venerado por fiéis que
vinham de todas as partes, atraídos pela
história da mulher que, com tanta humildade, suportou tamanha infâmia e
fez tão dura penitência para expiar um
pecado alheio.
Séculos depois, em 1230, os restos
mortais de Santa Marina foram trasladados para Veneza, onde são venerados na
Igreja de Santa Maria Formosa.
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Jovens estão prontos para compartilhar
saberes no encontro da ‘Economia de Francisco’
Fotos: Arquivo pessoal

ATIVIDADE PRESENCIAL
OCORRERÁ EM ASSIS,
ENTRE OS DIAS 22 E
24, COM O OBJETIVO
DE CONSOLIDAR
CAMINHOS PARA
NOVOS MODELOS
ECONÔMICOS
CENTRADOS NA
DIGNIDADE DO SER
HUMANO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Quando convidou jovens economistas, empresários e outros atores sociais
a repensar o modelo econômico global
com vistas a “uma economia diferente,
que faça as pessoas viverem e não mate,
inclua e não exclua, humanize e não desumanize, cuide da Criação e não a deprede”, conforme escreveu em maio de
2019, o Papa Francisco certamente não
imaginava que o planeta seria assolado
pela COVID-19.
O processo chamado de “Economia
de Francisco” (The Economy of Francesco - EoF) – nome alusivo a São Francisco
de Assis e ao modo como ele viveu de
modo coerente o Evangelho – previa a
realização de um encontro presencial na
cidade de Assis, na Itália, em março de
2020, mas este foi adiado em razão da
pandemia.
No entanto, jovens de todo o mundo
já estavam engajados em pensar novos
modelos econômicos mais humanos,
solidários, inclusivos e com impactos
socioambientais positivos. Assim, desde 2020, ocorreram os processos de
reflexão da “Economia de Francisco”,
principalmente por meio de encontros
on-line estruturados nas 12 “aldeias” ou
“vilas temáticas”: “Trabalho e cuidado”;

ACOMPANHE O ENCONTRO
‘ECONOMIA DE FRANCISCO’
Site: www.francescoeconomy.org
Facebook: francescoeconomy
Instagram: francesco_economy
Twitter: FrancescoEcon;
YouTube:
TheEconomyofFrancescoOfficialchannel

Alan Faria, doutorando em Direito

Franchesco Lopez, empreendedor

Ana Carolina e Augusto Luís

“Gestão e doação”; “Finanças e humanidade”; “Agricultura e justiça”; “Energia e
pobreza”; “Vocação e lucro”; “Políticas
para a felicidade”; “CO2 da desigualdade”; “Negócios e paz”; “Economia é mulher”; “Empresas em transição”; e “Vida
e estilos de vida”.
Nesta semana, entre os dias 22 e 24,
mais de mil jovens de todo o mundo,
incluindo cerca de cem que vivem no
Brasil, estarão em Assis para a etapa presencial da “Economia de Francisco”. Ao
O SÃO PAULO, quatro deles falaram de
suas expectativas para o encontro mundial e as reflexões ao longo dos últimos
dois anos.

vam que íamos tratar de religião. E tratamos, mas na perspectiva da EoF e suas
propostas para uma sociedade mais justa
e fraterna, e conseguimos reunir os polos
para um diálogo”, detalhou.

de Franciscana e Inaciana, apresentando
conteúdos por meio de podcasts, cursos
e formações.
“O Educação Financeira para a Vida
surgiu como resposta ao chamado do
Papa e sintetiza aquilo que o Pontífice
desejou: que não caiamos em um consumismo febril, porque, como já dizia
Bento XVI na encíclica Caritas in veritate, comprar é sempre um ato moral para
além do econômico. O EFV permite que
as pessoas entendam os seus comportamentos financeiros, suas decisões e sua
capacidade de escolha em relação às finanças de uma forma integral”, detalhou
Augusto Luís, que participa da vila “Trabalho e cuidado”.
O filósofo comentou, ainda, que especificamente no caso do Brasil, o que
se propõe na “Economia de Francisco e
Clara” é uma diaconia dos serviços que
já existem, a fim de conectar “todas as
esferas que são rotas alternativas ao atual
modelo econômico”.
Ana Carolina, que integra a vila “Finanças e humanidade”, lembrou que um
dos principais pontos que diferencia a
‘Economia de Francisco’ do sistema econômico atual é o fato de que nela “a vida
é colocada em primeiro lugar, é a principal riqueza do sistema econômico, ou
seja, está no centro de todas as decisões,
políticas e trabalhos, algo que diverge da
economia que temos hoje, que gera desigualdade, injustiça e morte”.
Ainda de acordo com a mestra em
Economia, nesse sonhado modelo econômico, o ser humano é o principal
agente e se supera uma lógica consumista. “Quando eu sou agente participante
dessa mudança, eu começo a cuidar da
Criação, das relações de trabalho, da relação com o dinheiro”, enfatizou. Também Augusto Luís lembra que, com o
ser humano no centro das preocupações, será possível retomar o sentido de
irmandade universal, segundo o qual
homens e mulheres cumprem a vocação
de guardiões da Criação, exercem sua cidadania, aprendendo “a cuidar do mais
frágil, daquele que está em situação de
vulnerabilidade social, que sofre injustiças sociais e econômicas. Portanto, é um
cidadão que não está atento somente ao
seu interesse, mas às necessidades de seu
entorno, e, assim, vão se formando melhor as pessoas nas famílias, nas comunidades e nas empresas”.

ALAN FARIA

‘Que este encontro nos ajude a ter esperanças nos nossos trabalhos’
Advogado e doutorando em Direito
pela PUC-SP, Alan Faria Andrade Silva,
36, participa da vila “CO2 da desigualdades”. Ele contou à reportagem que
no evento presencial deseja auxiliar na
implementação da EoF na área jurídica
e acadêmica jurídica: “Espero que este
encontro nos ajude a animar mais e ter
esperanças nos nossos trabalhos que estamos desenvolvendo”.
Alan Faria integra o grupo de jovens
“Guardiões e Servidores”, que se coloca
a serviço da EoF na América Latina e
Caribe. O advogado ajudou a promover encontros presenciais para ampliar
os conhecimentos das pessoas acerca
da “Economia de Francisco e Clara” –
no Brasil o nome da Santa foi incluído
para ressaltar o papel feminino na família franciscana e a importância da
mulher na economia global. Um desses
eventos ocorreu em 23 de junho na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp).
O advogado ressaltou que a “Economia de Francisco” não é um movimento
religioso e ou sociopolítico, “mas reconhecemos nos documentos da EoF e no
magistério do Papa Francisco que ‘devemos iniciar processos e não ocupar espaço’, como bem ele ressaltou na Evangelii
gaudium. Iniciar processos para mim
também passa pela dimensão humana
e espiritual, principalmente a espiritual,
quando busco reconhecer a voz do bom
Espírito para fazer alguma coisa em prol
da EoF”, disse. “Na Alesp, o encontro foi
inusitado, pois muitos deputados espera-

FRANCHESCO

‘Todos temos muito a compartilhar e
aprender’
O boliviano Franz Lopez Paredes,
35, vive em São Paulo. Empreendedor
e formado em Comércio Internacional,
ele participa do ramo jovem da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa
(ADCE Jovem). Na EoF está na vila “Vocação e lucro”.
Franchesco, como é mais conhecido, estará em Assis para “um encontro
que irá despertar muitos jovens sobre
sua vocação empresarial, um evento
em que, certamente, todos temos muito
a compartilhar e aprender, e sairemos
repletos de esperança e de propostas
para transformar o mundo em um local melhor”.
Ele enfatizou que empreender e zelar
pelo bem comum não são coisas incompatíveis, como bem tem aprendido nos
grupos de reflexão e vivência do programa Empresa com Valores da ADCE,
no qual visualiza ser possível “atuar com
fraternidade e responsabilidade social
empresária, construindo uma economia
mais justa, solidária e humana, que é o
pedido do Papa na ‘Economia de Francisco’, uma nova economia”.
O empreendedor estimula que os jovens conheçam melhor as iniciativas de
negócio que já são feitas em conformidade com os valores cristãos, como é o
caso, segundo ele, das empresas associadas à União Cristã Internacional de Dirigentes de Empresas (Uniapac) latino-americana, à qual a ADCE é vinculada.

AUGUSTO LUÍS E ANA CAROLINA

‘A vida é a principal riqueza da
humanidade’
O casal Augusto Luís Pinheiro Martins e Ana Carolina Fernandes Alves, da
Arquidiocese de Cascavel (PR), também
estará em Assis. A mestra em Economia
e o jovem filósofo, teólogo e pós-graduado em Análise Comportamental e
Clínica criaram o projeto “Educação Financeira para a Vida” (EFV), que une a
economia à espiritualidade e à Doutrina
Social da Igreja, a partir da espiritualida-

