
Página 18

Página 12

Página 15

Página 14

Conheça a inspiradora  
vida de Santa Teresinha,  
a padroeira das missões

Comunidade Shalom festeja 
40 anos como instrumento 
do amor de Deus

Papa faz apelos a Putin  
e a Zelensky pelo fim  
da guerra na Ucrânia

Presidente e governadores 
em 12 estados serão 
definidos em 2º turno
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Arte: Sergio Ricciuto Conte

Uma grande missão
Marília Cordeiro  
e Ronaldo Nina 

AGENTES DA PASCOM DA REGIÃO LAPA

samente necessária para que a 
mensagem cristã seja comunicada 
e!cazmente, ou seja, promoven-
do a experiência da participação e 
comunhão na ação evangelizado-
ra. Todas as pastorais e grupos das 
nossas paróquias/comunidades de-
veriam apoiar mais a Pascom e se 
servir desta Pastoral para fortalecer 
o testemunho de união, respeito e 
fraternidade, principalmente em 
meio ao crescente individualismo e 
polarização”.

Ao agente da Pascom há sempre 
o chamado para a missão. A palavra 
missionário tem sua derivação do 
latim, com o mesmo sentido no ter-
mo grego “apóstolo”, que signi!ca 
“enviado”, e todos somos chamados 
por Deus para sermos missionários, 
respondendo ao mandato do Se-
nhor de pregar o Evangelho a todas 
as nações (cf. Mt 28,19).

“O agente missionário tem 
como missão aproximar as pesso-
as de Deus, dando testemunho de 
Jesus como Caminho, Verdade e 
Vida. Vivendo a fé no compromis-
so com o irmão e provendo a vida 
como serviço de amor a Deus e ao 
próximo”, a!rma o Padre Antônio 
Ribeiro, Assistente Eclesiástico da 
Pascom na Região Lapa. 

Desse modo, a missão da Pascom 

é a de comunicar a esperança por 
meio de notícias e conteúdos com 
base em fontes seguras e veri!cadas, 
zelando pelo compromisso com a 
verdade, contribuindo com a evan-
gelização querigmática, que consiste 
no primeiro anúncio da Boa-Nova. 

Padre Antônio destaca que a 
“Pascom tem papel importante na 
comunicação dos valores cristãos. 
Anunciar Jesus exige uma comuni-
cação nascida da vivência da fé. A 
comunicação deve construir pon-
tes entre as pessoas, possibilitando 
o encontro com Jesus para formar 
uma família de irmãos. Pascom não 
é apenas uso de tecnologia, mas ati-
tude de serviço e amor ao próximo. 
Exige integração e participação na 
comunidade paroquial de forma a 
realizar um trabalho que envolva 
todas as pastorais”.

O Padre João Carlos Deschamps, 
da Paróquia Santo Antônio de Pá-
dua, na Região Lapa, destaca que a 
sobrevivência da Igreja está ligada à 
existência de pessoas que testemu-
nhem a fé e a Palavra, os chamados 
evangelizadores, que precisam se 
valer dos canais de comunicação 
disponíveis. “A comunicação espe-
cí!ca por meio das mídias é funda-
mental. A Igreja, principalmente no 
Brasil, deveria se desenvolver muito 

mais nisso”, comentou, orien-
tando que toda paróquia te-
nha meios digitais, para que 
mais pessoas sejam alcança-
das e evangelizadas.

Ter pessoas bem capacita-
das para cumprir essa missão 
da Pascom é indispensável, 
e esse processo pode ter iní-
cio quando menos se espera, 
como ocorreu na pandemia 
de COVID-19. O Padre Er-
nandes Alves da Silva Junior, 
da Paróquia São Patrício, 
na Região Lapa, contou que 
neste momento mais difícil 
houve a capacitação de pes-
soas para atuar nesta pasto-
ral, bem como investimentos 
em aparelhos. “A Pascom, 
de maneira tão expressiva, 
faz com que a mensagem do 
Evangelho que acontece den-
tro das nossas comunidades, 
dentro das nossas paróquias, 
chegue a lugares em que hu-
manamente seria mais difí-
cil”, comentou.

Paróquias que queiram 
saber como montar grupos 
de Pascom podem obter to-
dos os detalhes no site da 
Pascom Brasil: https://pas-
combrasil.org.br.

A Pastoral da Comunicação 
(Pascom) tem a missão de 
comunicar a Igreja e possibilitar 
que esta se mantenha em 
diálogo com a sociedade. Para 
que esse diálogo ocorra de 
forma autêntica, é primordial 
entender o verdadeiro sentido 
de levar a Palavra a cada coração, 
pelos meios de comunicação, 
tendo como centro a pessoa, a 
mensagem e a prática de Jesus, 
comunicador por excelência. 
Sendo assim, como discípulos 
missionários, devemos levar 
a comunicação, cumprindo o 
mandato de Jesus: “Ide por todo 
o mundo e pregai o Evangelho a 
toda a humanidade” (Mc 16,15).

Diante das grandes mu-
danças e desa!os atuais, a 
Igreja precisa de novas for-
mas para comunicar o Evan-
gelho nesta cultura midiática, 
mantendo-se, porém, !el à 
mensagem de Jesus. 

Na mensagem para o 56º 
Dia das Comunicações, cele-
brado neste ano, o Papa Fran-
cisco exortou a todos sobre 
a necessidade da escuta para 
que a comunicação aconteça 
em sua plenitude na ação pas-
toral. “Só prestando atenção 
a quem ouvimos, àquilo que 
ouvimos e ao modo como ou-
vimos é que podemos crescer 
na arte de comunicar, cujo 
cerne não é uma teoria nem 
uma técnica, mas a capacida-
de do coração que torna pos-
sível a proximidade (Evange-
lii gaudium 171).” 

A Pastoral da Comunica-
ção nasce da junção de duas 
realidades que interagem re-
ciprocamente: comunicação 
e pastoral, conforme é apon-
tado no artigo 244 do Diretó-
rio de Comunicação da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB): “O univer-
so da comunicação abrange 
as distintas dimensões da re-
alidade humana, enquanto o 
universo da pastoral envolve 
a dimensão sócio-eclesial, re-
lacionada aos diferentes am-
bientes da Igreja em sua mis-
são de evangelizar”. 

Para o Padre Gleidson 
Martins, Assistente Eclesiás-
tico da Pascom na Região Sé, 
esta é uma pastoral “imen-

Editorial Encontro com o Pastor
Somos chamados a 
trabalhar na vinha do 
Senhor nesta metrópole

As provações sempre  
nos ajudam a crescer e  
a amadurecer na fé
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Participantes do sínodo 
aprimoram propostas de 
ações evangelizadoras

Na 5ª sessão da assembleia 
sinodal arquidiocesana, no sá-
bado, dia 1º, os participantes 
foram reagrupados nas 25 co-
missões temáticas para anali-
sar as propostas redigidas na 
sessão anterior, a fim de apri-
morá-las para, em novembro, 
serem submetidas a uma pri-
meira votação e eventuais su-
gestões de emendas. Após o 
sínodo, tais propostas poderão 
ser traduzidas em diretrizes e 
ações pastorais. 
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No sábado, dia 1º, em missa na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na 
Região Sé, o Cardeal Odilo Scherer, Arcebis-
po Metropolitano, presidiu o rito de dedicação 
do templo e de seu novo altar. 

Construída há mais de 80 anos, a Paróquia 
está sob os cuidados pastorais dos Camilia-
nos, que em 2022 também celebram o cente-
nário de sua chegada ao Brasil. 

Na homilia, Dom Odilo afirmou que as igre-

jas “são um testemunho de que o povo que 
vive nesta cidade, neste bairro, crê em Deus 
e a Ele dedica uma casa, um lugar para ado-
rá-lo em espírito e em verdade”. 

Página 11

Dom Odilo dedica a Igreja Nossa Senhora 
do Rosário de Pompeia e seu novo altar

Luciney Martins/O SÃO PAULO

  Reprodução

Arcebispo Metropolitano de São Paulo unge o novo altar da igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, durante rito de dedicação, realizado no sábado, dia 1º
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Já se disse que, em nossos dias, 
há muita religião, mas pouca 
fé. Será assim mesmo? Tam-
bém se disse que as confusões 

religiosas, a instrumentalização da 
religião para muitos !ns, inclusive 
ideológicos, econômicos e políticos, 
decorrem da falta de fé verdadeira. 
Fala-se da fé como de um desejo ou 
expectativa humanos em relação 
àquilo que pode vir a acontecer, ou 
se deseja que aconteça: “Tenho fé 
que vou ganhar na loteria”... “Tenho 
fé que vou passar no exame”... Essa 
poderia ser uma espécie de “fé hu-
mana”, mas não é essa a fé a que nos 
referimos aqui.

No entendimento da Igreja Ca-
tólica, a fé religiosa é uma das três 
virtudes teologais recebidas gra-
ciosamente no Batismo, junto com 
a esperança e a caridade. Ela é um 
dom sobrenatural dado por Deus, e 
não simples conquista humana, em-
bora necessite da participação e da 
correspondência humanas. Ela nos 
é dada em gérmen, como semente, 

e precisa ser acolhida e cultivada de 
maneira consciente, para que se tor-
ne pessoal, se desenvolva e dê fru-
tos. Caso contrário, ela permanece 
uma capacidade não desenvolvida e 
infrutífera.

A fé é a capacidade de reconhe-
cer e acolher pessoalmente a Deus 
em nossa vida e de desenvolver 
com Ele uma relação pessoal, con-
!ante e perseverante. A fé sobrena-
tural é a abertura a Deus, o reco-
nhecimento e a adesão a Deus, que 
se traduzem na exclamação: “Eu 
creio!”. Pela fé, aprendemos o santo 
“temor de Deus”, capacidade que o 
Espírito Santo nos dá para respei-
tarmos a Deus, sua soberania, sua 
vontade e seus desígnios sobre nós 
e sobre o mundo. Pela fé, aprende-
mos a obedecer a Deus, a ouvir e 
acolher sua palavra e seus manda-
mentos, superando nossa soberba 
autossu!ciência. Pela fé, tornamo-
-nos capazes de rezar, de falar com 
Deus, de adorar, louvar, bendizer e 
amar a Deus, de reconhecer nos-
sa insu!ciência, de con!ar em sua 
misericórdia e pedir perdão pelos 
nossos pecados. Sem a fé, nada dis-
so seria possível.

A fé não equivale a uma “prova 
cientí!ca”, mas a uma certeza in-
terior, que nos vem da adesão ao 

Deus veraz, justo e !el, digno de ser 
crido e amado. As explicações hu-
manas sobre as verdades da fé são 
importantes, mas não são essas ex-
plicações que nos fazem exclamar: 
“Eu creio!” A nossa fé, mais que a 
a!rmação de verdades elaboradas 
e ideais, é adesão ao Deus pessoal, 
fruto de uma experiência interior 
muito pessoal. Essa experiência 
primeira e forte vai se explicitando 
na adesão às verdades sobre Deus, 
proclamadas pela comunidade de 
fé. Por isso, a fé nasce, sobretudo, 
da experiência da oração e do amor 
de caridade, vivida na comunidade 
de fé. Com razão, a Igreja ensina 
a quem busca a fé: reze, peça com 
insistência e humildade, e ela lhe 
será concedida certamente. Deus 
não nega esse dom a quem o pede e 
procura sinceramente.

A fé sobrenatural nos faz capazes 
de ir além das certezas meramen-
te humanas. Em certa passagem do 
Evangelho segundo São Lucas, Je-
sus fala da necessidade de perdoar 
sempre ao próximo que nos ofende. 
Os apóstolos !cam perplexos, bem 
sabendo que isso, humanamente, é 
muito difícil. E, então, pedem a Jesus: 
“Aumenta a nossa fé!” (cf. Lc 17,3-
5). É o mesmo que admitir: somente 
com a força da fé sobrenatural é pos-

sível perdoar sempre. Outra situação 
que coloca à prova a fé é o sofrimento, 
a maldade e a violência contra o jus-
to e o inocente, ou as provações que 
alguém precisa enfrentar, sem saber 
o motivo. A muitos vem a tentação 
de descrer e abandonar a fé ou de 
interpelar a Deus, perguntando: por 
qual motivo devo sofrer? Por que me 
acontece isso? Questionar é próprio 
do homem, e esse não é o problema. 
Mas o abandono da fé no meio das 
provações seria como apagar aquela 
pequena chama que ainda nos pode 
iluminar e guiar no meio de uma es-
curidão profunda.

As provações da fé são comuns 
na vida de todas as pessoas. Os san-
tos também as enfrentaram e, por 
vezes, foram muito difíceis e pro-
longadas. Quem procura apenas as 
consolações da fé pode ainda se en-
contrar numa etapa infantil e pouco 
consolidada no seu caminho de fé. 
A perseverança na fé, mesmo nas 
provações, pode ser um problema, 
sobretudo quando temos ainda uma 
fé muito centrada em nós mesmos, 
nos nossos desejos e satisfações, em 
vez de ser Deus mesmo o “objeto” 
de nosso ato de fé. As provações nos 
ajudam a crescer e amadurecer na 
fé, para nos tornarmos mais !éis e 
generosos na vivência da fé.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Aumenta a nossa fé!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, CNPJ/MF nº 50.951.847/0001-20, nos termos do arti-
go 8º, caput, primeira parte, do Estatuto alterado e consolidado em 30.03.2017, devidamente registra-
GR�VRE�Q�����������MXQWR�DR�7HUFHLUR�2¿FLDO�GH�5HJLVWUR�GH�7tWXORV�H�'RFXPHQWRV�GD�&RPDUFD�GH�6mR�
Paulo em 17.05.2017, convoca os membros do Conselho Curador para a Assembleia Geral Ordinária 
D�UHDOL]DU�VH�HP�VXD�VHGH�j�$YHQLGD�+LJLHQySROLV�Q�������VDOD�����6mR�3DXOR��63��QD�GDWD�GH�18 de 
outubro de 2022, às 14:30 horas, em primeira chamada, com todos os membros do Conselho Cura-
dor; e, às 15:00 horas, em segunda chamada, com os membros do Conselho Curador que estiverem 
SUHVHQWHV��$�$VVHPEOHLD�*HUDO�2UGLQiULD�WHUi�FRPR�SDXWD����±�$SUHVHQWDomR�GD�SURSRVWD�GH�FRQWUDWD-
omR�GH�DXGLWRULD�H[WHUQD�SDUD�FXPSULPHQWR�GRV�WHUPRV�GR�DUWLJR�����SDUiJUDIR�VHJXQGR��GR�HVWDWXWR�
YLJHQWH�����$VVXQWRV�JHUDLV�GRV�ÏUJmRV�GH�6HUYLoRV�GD�)XQGDomR�0HWURSROLWDQD�3DXOLVWD������2XWURV�
DVVXQWRV��6mR�3DXOR�����GH�RXWXEUR�GH�������Presidente da Fundação Metropolitana Paulista.

Dom Odilo Pedro Scherer
Presidente

Fundação Metropolitana Paulista

MOSTEIRO DE SANTA TERESA 
No domingo, 2, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano, presi-
diu missa no Mosteiro de Santa Teresa, na 
Região Episcopal Ipiranga, por ocasião da 
festa patronal. Concelebrou o Padre Ag-
naldo Costa Junior, MSFS, com a assistên-
cia do diácono seminarista Nilo Massaaki 
Shinen.                             (por Karen Eufrosino)

Dom Odilo abre a Novena da Padroeira do Brasil
FERNANDO GERONAZZO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO 

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, foi o prega-
dor da primeira noite da Novena em 
preparação da festa de Nossa Senho-
ra Aparecida, na segunda-feira, 3, em 
Aparecida (SP).

No Santuário Nacional, Dom Odilo 
re"etiu sobre o tema “Com Maria, cons-
truir uma igreja sinodal”, enfatizando 
que a Novena deste ano convida a todos 
os !éis a renovar a consciência da natu-
reza missionária da Igreja.  

“A Igreja de Jesus Cristo é missioná-
ria. Isso não só no tempo dos apóstolos, 

mas também hoje”, a!rmou o Arcebis-
po, recordando, ainda, que a Igreja é 
sinodal, como tem destacado o Papa 
Francisco ao convocar os católicos de 
todo o mundo em vista do Sínodo de 
2023, como caminho de “comunhão, 
participação e missão”.  

O Cardeal sublinhou que uma Igreja 
sinodal não é dividida em “partidos con-
trapostos”, in"uenciados por ideologias 
que não correspondem à natureza ecle-
sial. “Jesus pensou a Igreja como comu-
nhão de discípulos em torno Dele. Ele 
é o centro da comunhão da Igreja, não 
uma ideia... É Nele [Jesus], que encontra-
mos o remédio para superar as divisões”, 
acrescentou.

MARIA REÚNE OS DISCÍPULOS
Referindo-se a Nossa Senhora, Dom 

Odilo salientou seu papel na comunhão 
eclesial: “Maria continua reunindo os 
discípulos. Com nossa devoção a Maria, 
nós construímos uma Igreja sinodal. Ela 
sempre nos aponta para o centro que 
constrói a unidade da Igreja e diz sem-
pre de novo ‘Façam tudo o que Ele vos 
disser’”.

Por !m, o Arcebispo invocou a inter-
cessão da Padroeira do Brasil por todo 
o povo brasileiro, “tão necessitado da 
mensagem de comunhão e superação de 
con"itos”, desejando, ainda, que “Nossa 
Senhora nos ajude a ser uma grande fra-
ternidade”, concluiu.

Cardeal celebra no jubileu das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral
Na terça-feira, 4, memória litúrgica de São Francisco 

de Assis, o Cardeal Odilo Scherer presidiu, no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a missa em ação 
de graças pelos 50 anos de aprovação da Congregação 
das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral e os 100 anos da 
chegada de suas primeiras missionárias ao Brasil. Entre os 
concelebrantes esteve Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo 
de Mogi das Cruzes (SP) e Presidente do Regional Sul 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Essa congregação tem sua origem na Baviera, Alema-
nha, de onde vieram para o Brasil as primeiras irmãs da 
Ordem Terceira Franciscana, em 1921, para atuar, sobre-
tudo, no campo da Educação. O grupo cresceu, agregando 
vocações brasileiras e se tornando uma província. 

Em 1968, após o processo de renovação inspirada 
nas propostas do Concílio Vaticano II, essa província 
foi desmembrada da Ordem alemã e deu origem à nova 
congregação, acolhida pelo Cardeal Agnelo Rossi, en-

tão Arcebispo de São Paulo, sendo acompanhadas por 
Dom Paulo Evaristo Arns, à época Bispo Auxiliar de São 
Paulo. Sua aprovação pela Santa Sé aconteceu em 4 de 
outubro de 1972. 

Atualmente, as Franciscanas da Ação Pastoral estão 
em São Paulo, Goiás, Maranhão e Pará.  

No !nal da celebração, as religiosas presentes reno-
varam sua consagração a Nossa Senhora Aparecida.  

(por Fernando Geronazzo)

Seminaristas são admitidos como candidatos às ordens sacras
Na sexta-feira, 30 de setembro, em so-

lene Eucaristia no Seminário Missionário 
Arquidiocesano Internacional Redemp-
toris Mater “São Paulo Apóstolo”, de São 
Paulo, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, três seminaristas foram admitidos 
às Ordens Sacras (Admissio ad Ordines): 
Felipe Mateus (Brasília), Gilson Ricardo 
(Maranhão) e Miguel (São Paulo).

Dom Odilo, ao recordar a memória 

litúrgica de São Jerônimo, ressaltou o 
amor às Sagradas Escrituras: “Desconhe-
cer as Escrituras é desconhecer a Cristo”, 
enfatizou. 

Estiveram presentes vários presbíteros 
que exercem seu ministério em São Paulo, 
bem como irmãos, catequistas, familiares 
e comunidades neocatecumenais em que 
estes seminaristas estão inseridos.

Com informações do Seminário Redemptoris Mater)

SANTA TEREZINHA DO MENINO JE-
SUS  No sábado, dia 1!, na memória litúrgi-
ca de Santa Teresinha do Menino Jesus, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu uma 
das missas da festa da padroeira da Paró-
quia Santa Teresinha, em Higienópolis, na 
Região Episcopal Sé. Ao "nal, o Arcebispo 
Metropolitano concedeu a bênção aos 
"éis com a relíquia da Santa, que nasceu 
em 1873 e morreu em 1897, com apenas 
24 anos de idade. 

(por Redação)

SEMINÁRIO DE TEOLOGIA Em 28 de setembro, Dom Odilo Scherer presidiu, no 
Seminário de Teologia Bom Pastor, o rito de admissão como candidato às ordens sacras 
do seminarista Rômulo Freire Barroso. 

Thiago Leon/Santuário Nacional

Redemptoris Mater

Bruno Melo Divulgação

Comunicação Região Ipiranga
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A vinha do Senhor
Editorial

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

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA

A bimilenar e atuante Igreja de 
Cristo está celebrando, em 2022, 
seis décadas da abertura do Con-
cílio Ecumênico Vaticano II, cujos 
trabalhos se iniciaram o!cialmente 
em 11 de outubro de 1962. No li-
miar dos anos 1960, do século XX, 
no ponti!cado de São João XXIII, 
a Esposa de Cristo respondia às ur-
gências do homem contemporâneo.

Nos seus 2 mil anos de História, 
a Igreja de Cristo tem-se mostrado 
sempre presente e, coerentemente 
atuante, na sociedade em que está 
inserida. Os fatos históricos e os 
documentos pontifícios nos mos-
tram o atualizar da Mãe e Mestra, 
em todos os tempos e em todas as 
circunstâncias. Nos Arquivos e nas 
Bibliotecas, há muito material que 
a!rma a presença da Igreja, sobre-
tudo quando pesquisamos e estuda-
mos a atuação dos papas no exercí-
cio do Magistério Petrino.

A eleição do Papa São João 
XXIII, em 28 de outubro de 1958, 
foi momento de alegria e expectati-
va. Qual seria o itinerário pontifício 
do ancião e recém-escolhido pon-
tí!ce da Igreja de Cristo? Seria um 
papa de transição? Traria alguma 
novidade para a Igreja? Surpreen-
deria a humanidade?

Seis décadas da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II
prometida dos cristãos no mundo. 

Para tanto, o Romano Pontí!-
ce apresentava, também, o Diálogo 
com os homens e as mulheres do 
nosso tempo. A Igreja de Cristo es-
tava sendo atualizada na História. O 
Pontí!ce propunha o Diálogo Ecu-
mênico, o Diálogo com os judeus e 
o Diálogo Inter-religioso, com todas 
as demais religiões.

São João XXIII, quando se diri-
gia aos católicos, falava com doci-
lidade. Vislumbrava a Igreja como 
Mãe e Mestra, capaz de ouvir com 
atenção e admoestar com ternura. 
Expandia sua maneira de ser aos 
homens e mulheres de boa vontade. 
Exortava como um pai bondoso e 
com total gesto de misericórdia. 

Eram tempos difíceis para a hu-
manidade, em 1958, quando o Papa 
João XXIII iniciou o seu ponti!ca-
do. Quando anunciou o Concílio 
Ecumênico, em 1959, houve muitos 
questionamentos. Porém, quando 
o momento eclesial se iniciou, des-
cortinavam-se alegria e con!ança. 
Em 2022, lembrar e celebrar os 60 
anos da abertura do Concílio Va-
ticano II se torna um alento para 
a Igreja de Cristo e uma esperan-
ça para a humanidade desejosa de 
tempos melhores.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Em 25 de janeiro de 1959, na 
Basílica de São Paulo Fora dos 
Muros, em Roma, São João XXIII 
surpreendeu a Igreja e a huma-
nidade, quando anunciou um Sí-
nodo para a Diocese de Roma e 
um concílio ecumênico. Queria 
falar aos seus diocesanos, como 
Bispo de Roma. Queria falar aos 
homens e mulheres de seu tem-
po, como Sumo Pontífice da Una, 
Santa, Católica e Apostólica Igreja 
de Cristo. O que esperar de tais 
pronunciamentos? Qual o signi-

ficado do aggiornamento falado 
pelo Vigário de Cristo?

São João XXIII, desde o mo-
mento do anúncio do Concílio 
Ecumênico, não propôs nenhuma 
alteração na Doutrina Cristã. Seu 
desejo era apresentar Jesus Cristo 
ao mundo contemporâneo. A pa-
lavra aggiornamento ganhava for-
ça na voz do Pontí!ce Romano. O 
Santo Padre estava propondo uma 
atualização da Igreja. Nenhuma 
mudança na Doutrina Cristã, mas 
almejava a presença vivaz e com-

Opinião

Padre José Ulisses Leva é professor  
de História da Igreja na PUC-SP. 

A 5ª sessão da assembleia 
do sínodo arquidiocesa-
no de São Paulo, realiza-
da no sábado, dia 1º, foi 

iluminada pelo trecho do Evangelho 
segundo São Mateus (20,1-16), em 
que Jesus compara o Reino de Deus 
ao proprietário generoso que chama 
os trabalhadores para a sua vinha. 
Metaforicamente, a vinha é a Casa de 
Israel, o Povo de Deus a ser cuidado. 
Ambientada na comunidade de Ma-
teus, a parábola re"ete a resistência 
dos primeiros membros para aceitar 
os novos que se convertiam, colocan-
do-os no mesmo plano de igualdade 
que eles tinham diante de Deus.  

Na perspectiva do nosso cami-
nho sinodal, chegamos a uma etapa 
decisiva, das escolhas fundamentais, 
dos caminhos a seguir, das propos-
tas a serem feitas e aprofundadas. A 

partir desse texto evangélico, pode-
mos acolher três apelos, convites ou  
mandatos. 

Primeiro: “o proprietário saiu de 
madrugada” – “por volta da hora ter-
ceira saiu de novo” – “por volta da 
hora sexta e da hora nova, saiu nova-
mente” – “e saindo outra vez na un-
décima hora”. É sempre tempo. Em 
todas as horas, em todos os lugares, 
sejamos uma “Igreja em saída”, que 
busca, que chama, que se insere na 
realidade, que se compromete com 
a vida das pessoas para anunciar a 
elas o Evangelho, com ardor e paixão 
pelo Reino.

Segundo: Jesus “viu outros que es-
tavam na praça, desocupados” – “en-
controu outros que estavam na praça” 
e perguntou: “Por que estais aqui o dia 
inteiro, desocupados?”. Eles respon-
deram: “Porque ninguém nos contra-

tou”.  E quem são esses na perspectiva 
sinodal? São os afastados, os empo-
brecidos, os descartados, os impedi-
dos, os indiferentes, os insensíveis, os 
não praticantes, os necessitados do 
anúncio e do testemunho, os das peri-
ferias existenciais e geográ!cas, os pe-
quenos, os vulneráveis, os silenciados. 
E que pergunta desa!adora, que se 
aplica a nós e a todos: “Por que estais 
aí desocupados?”.

O terceiro apelo é o chamado que 
o Senhor faz a cada um de nós: “Ide 
também vós para a minha vinha”. So-
mos chamados a trabalhar na vinha 
do Senhor, nesta metrópole onde 
Deus habita, fez sua morada e vive 
seu povo amado. Somos enviados 
para anunciar a Palavra de Deus. A 
vinha do Senhor é a pastoral dos sa-
cramentos, é a família, a juventude, 
são os cristãos leigos e leigas, as vo-

cações, a sementeira dos seminários, 
o sinal e testemunho da vida consa-
grada. A vinha do Senhor é a carida-
de, o serviço à vida, a promoção da 
dignidade, da justiça e da paz. Na 
vinha do Senhor, estão os refugiados 
e migrantes, as emergências e urgên-
cias do povo. 

Trabalhar na vinha do Senhor é 
cuidar da casa comum, é tornar es-
paço de fé e comunhão as paróquias 
e comunidades, é sermos discípulos 
missionários, é organizar-se bem 
pastoralmente, é habitar o universo 
da comunicação, é cuidar da vida e 
da saúde, é sofrer com os que sofrem, 
alegrar-se com os que se alegram, é 
ser e fazer interlocução com os cons-
trutores da sociedade no pluralismo 
urbano, é diálogo inter-religioso e 
ecumênico. A vinha do Senhor é 
aqui na cidade de São Paulo.



WAGNER BALERA

Desde 2003, uma coalização de entidades 
e organizações dedica o dia 10 de outubro à 
abolição da pena de morte.

Há poucos dias, uma instituição de pes-
quisas registrou que, no Brasil, o tema da 
pena de morte é objeto de bem aguçada 
controvérsia. De fato, enquanto 49% dos 
pesquisados são contrários à medida, 42% se 
mostram a favor. Menos de 10% dos entre-
vistados não têm opinião !rmada a respeito.

Trata-se de assunto que, para se utilizar 
expressão bem em voga nestes dias, não há 
margem de erro possível.

Já se sabe do que se trata. É legítimo que 
o Estado tire a vida de alguém, por mais hor-
rendo que se mostre o crime cometido por 
esse alguém?

Se em algum lugar – e há bastantes luga-
res – ainda se pune o homicida aplicando-lhe 
a pena de morte, esse lugar se reveste, certa-
mente, de teor civilizatório muito baixo. É lu-
gar contaminado pelo primitivo instinto da 
vingança.

É impressionante que haja algumas deze-
nas de países que aplicam essa indigna pu-
nição. Dois brasileiros já foram executados 
em passado recente, e uma jovem de 22 anos 
pode ser morta a qualquer momento por de-
terminação de um Estado estrangeiro.

Sempre que o tema é invocado, vem à 
tona o exemplo dos Estados Unidos da Amé-
rica. A de!nição, como se trata de federação, 
é dos Estados federados. Dos 50 Estados que 
existem, ainda contemplam a pena capital 29.

E, se a estatística serve para algo, é para 
demonstrar que tal modalidade de punição 
não reduziu os índices de criminalidade de 
modo signi!cativo nos Estados em que a 
execução é prevista como sentença extrema. 
Portanto, um dos principais argumentos dos 
defensores da medida já se encontra refutado 
na prática.

As Nações Unidas têm realizado notável 
esforço para, por assim dizer, conter os danos 
desse verdadeiro atentado aos direitos huma-
nos. Desde 2007, a Assembleia Geral aprovou 
uma moratória que tem sido, em parte, ob-
servada. Foi o primeiro passo para que mais 
de 170 países abolissem, de vez, a medida. 

Estaria fora de cogitação para a comuni-
dade dos crentes que se defendesse a medida 
extrema de um Estado arrancar a vida a uma 
pessoa humana.

Eis a razão pela qual, na movimentação 
da ONU, milhões de assinaturas de católicos 
foram dirigidas ao organismo para que a mo-
ratória fosse acolhida.

O tema volta à pauta por força do apelo 
que o Papa Francisco faz à humanidade nes-
te momento: “Rezemos para que a pena de 
morte, que atenta contra a inviolabilidade e 
dignidade da pessoa, seja abolida nas leis de 
todos os países do mundo”.

Que melhor oportunidade do que esta 
para celebrarmos, em 10 de outubro, o Dia 
Mundial contra a Pena de Morte?

Wagner Balera é professor titular de 
Direitos Humanos na Faculdade de Direito da PUC-SP 

e conselheiro do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

As opiniões expressas na seção “Fé e Cidadania” são de 
responsabilidade do autor e não re!etem, necessariamente, os 

posicionamentos editorais do jornal O SÃO PAULO. 
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Fé e CidadaniaComportamento
A indigna 
pena de morte

A dúvida a que respondo hoje é 
a do Luiz Antonio, do bairro Jardim 
Regi. Meu irmão, se o Sexto Manda-
mento – não pecar contra a castida-
de – nos faz entender que só no ca-
samento é permitido o sexo, em vista 
do amor e da propagação da espécie, é 
fácil entender que está fora do projeto 
de Deus quem tem uma vida conjugal 
fora do casamento.

Além disso, meu irmão, o que 

o impede de cumprir a vontade de 
Deus e se casar na Igreja? Se os dois 
se amam e já demonstram isso não é 
de hoje?

E tem mais: por que escolher os 
sacramentos se são apenas sete? Jesus 
constituiu os sete e não deixou a li-
berdade para escolher. Todos são ne-
cessários para uma vida cristã plena. 
Não querer se casar na Igreja é recu-
sar claramente a graça de Deus para 
a missão de construir um lar plena-
mente cristão.

Então, não se trata apenas de uma 

norma que a gente cumpre se quiser. 
Ninguém é obrigado a ser cristão, mas 
quem quer seguir a Jesus Cristo deve 
viver todas as exigências evangélicas.

En!m, se o problema for !nan-
ceiro, !que sabendo que a falta de 
dinheiro não é impedimento para se 
casar na Igreja. Eu, por exemplo, não 
cobro taxas de quem vive junto e quer 
se casar.

Espero que essas re"exões ajudem 
você a repensar sua vida cristã e a co-
locar Deus mais concretamente em 
sua vida. Fique com Deus!

Você Pergunta
Por que quem não se casou 
na Igreja é proibido de comungar?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Hoje, gostaria de convidar os 
pais e mães leitores desta coluna a 
um olhar corajoso e sincero para a 
realidade. 

Vemos crescer cotidianamente 
os casos de adolescentes desorien-
tados, depressivos, bem como de  
suicídios na adolescência, de pesso-
as cada vez mais dependentes dos 
pais. Os jovens demoram mais a de-
!nir a vida pro!ssional, a se manter 
de modo autônomo, casam-se mais 
tarde, en!m, podemos dizer que 
precisam dos pais por mais tempo 
do que há anos. 

Voltando nosso olhar para as 
crianças, vemos cenas também 
complicadas:  crianças agitadas, ex-
tremamente impulsivas e desobe-
dientes. A maioria não reconhece 
os limites (frágeis) colocados pelos 
pais, acaba se tornando crianças 
difíceis, pequenos ditadores, movi-
dos por quereres que são estranha-
mente acolhidos e respeitados pelos 
adultos que os deveriam ajudar a 
chegar mais longe. Respondem aos 
pais, desrespeitam os professores, 
custa-lhes submeter-se às necessi-
dades que a vida apresenta: lições 
de casa, ajudas em casa, responsabi-
lidades comuns. Resultado: crian-
ças imaturas, inseguras, frágeis, 
suscetíveis e despreparadas para a 
vida.  Diante de pequenos obstácu-
los, desmontam. Normalmente, são 
muito estimulados intelectualmen-
te, mas muito pouco treinadas nas 
dimensões afetivas e volitivas. 

Qualquer um de nós é capaz de 

identi!car que crianças dos anos 
1970 eram muito mais ágeis e autô-
nomas do que as de 50 anos depois. 
Prova disso são os inúmeros memes 
que todos os dias circulam nas re-
des sociais, identi!cando a geração 
atual como frágil, mimizenta.   

Diante de tudo isso, me per-
gunto e gostaria de perguntar a 
cada um de vocês, pais: estamos 
trilhando caminhos e!cientes na 
formação dos nossos !lhos? Nunca 
se falou tanto em autonomia, inde-
pendência, liberdade, e nunca tive-
mos pessoas mais mal preparadas 
para tudo isso. 

O que está acontecendo no pro-
cesso de formação dessas crianças? 

Creio que se olharmos para essa 
realidade já podemos identi!car 
que as teorias modernas apresenta-
das como salvadoras da vida afetiva 
dos pequenos, da autoestima e da 
liberdade não dão o resultado que 
prometem. Se dessem, encontrarí-
amos crianças e adolescentes mais 
bem resolvidos. Não se enganem.

Os pais precisam assumir com 
coragem e responsabilidade o pro-
tagonismo na formação integral 
dos !lhos, precisam lembrar que 
formar uma pessoa é um trabalho 
árduo, que requer força para lapidar 
o caráter, generosidade em doar-se 
– sair completamente de si para 
agir de modo coerente com a mis-
são educativa, abandonando alguns 
confortos e prazeres, sabedoria 
para identi!car o melhor para o !-
lho e executar esse melhor, mesmo 
que contrariando os gostos e praze-
res imaturos da criança. Quando os 

pais estão mais preocupados em se-
rem queridos e amiguinhos dos !-
lhos, a formação está em risco. Não 
dá para ser simples uma missão tão 
grandiosa: formar pessoas fortes, 
autônomas e livres. 

Portanto, lembrem-se:
Não existem receitas prontas 

para isso: um conjunto de frases a 
serem ditas ou palavras que sejam 
proibidas;

Estabelecer os objetivos educati-
vos é passo primordial: Que tipo de 
pessoa se pretende formar;

Agir de modo coerente com o 
que se pretende ensinar – a autori-
dade exige coerência; 

Saber que educar é um gesto 
preventivo; oriente, inspire, ensi-
ne, estimule e corrija – não paute o 
processo educativo na correção;

Não tenha medo de ser chato e 
exigente sempre que for necessário 
– a pessoa imatura sempre identi-
!ca como chatice as exigências dos 
adultos, no entanto, quando cresce, 
agradece aquilo que na infância não 
conseguia valorizar;

Nunca desista do seu !lho, por 
mais difícil que seja o comporta-
mento dele. Os !lhos mais difíceis 
são os que promovem maior cresci-
mento para os pais. 

Pais, vamos virar esse jogo – 
não podemos continuar pecando 
na formação dos nossos !lhos. O 
mundo precisa de pessoas fortes, 
lúcidas, corajosas, que empreen-
dam as lutas rumo ao bem comum 
e à felicidade perene. Coragem!

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

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

Sobre olhar os fatos e 
aprender com eles
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao
&RQVHOKR�'HOLEHUDWLYR�GD
Fundação Metropolitana Paulista
6mR�3DXOR�±�63

Opinião
([DPLQDPRV�DV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GD�Fundação Metropolitana Paulista 
�³)XQGDomR´���TXH�FRPSUHHQGHP�R�EDODQoR�SDWULPRQLDO�HP����GH�GH]HPEUR�GH������
H�DV�UHVSHFWLYDV�GHPRQVWUDo}HV�GR�UHVXOWDGR��GR�UHVXOWDGR�DEUDQJHQWH��GDV�PXWD-
o}HV�GR�SDWULP{QLR�OtTXLGR�H�GRV�ÀX[RV�GH�FDL[D�SDUD�R�H[HUFtFLR�¿QGR��QHVVD�GDWD��
EHP�FRPR�DV�FRUUHVSRQGHQWHV�QRWDV�H[SOLFDWLYDV��LQFOXLQGR�R�UHVXPR�GDV�SULQFLSDLV�
SROtWLFDV�FRQWiEHLV���
(P�QRVVD�RSLQLmR��DV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�DFLPD�UHIHULGDV�DSUHVHQWDP�DGH-
TXDGDPHQWH��HP� WRGRV�RV�DVSHFWRV� UHOHYDQWHV��D�SRVLomR�SDWULPRQLDO�H�¿QDQFHLUD�
da Fundação Metropolitana Paulista em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
GH�VXDV�RSHUDo}HV�H�RV�VHXV�ÀX[RV�GH�FDL[D�SDUD�R�H[HUFtFLR�¿QGR�QHVVD�GDWD��GH�
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e mé-
GLDV�HPSUHVDV��5HVROXomR�&)&�Q������������1%&�7*�������5����H�HQWLGDGHV�VHP�
¿QDOLGDGH�GH�OXFURV��,QWHUSUHWDomR�,7*�������5����

Base para opinião
1RVVD�DXGLWRULD�IRL�FRQGX]LGD�GH�DFRUGR�FRP�DV�QRUPDV�EUDVLOHLUDV�H�LQWHUQDFLRQDLV�
GH�DXGLWRULD��1RVVDV�UHVSRQVDELOLGDGHV��HP�FRQIRUPLGDGH�FRP�WDLV�QRUPDV��HVWmR�
GHVFULWDV�QD�VHomR�D�VHJXLU�LQWLWXODGD�³5HVSRQVDELOLGDGHV�GR�DXGLWRU�SHOD�DXGLWRULD�
GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV´��6RPRV�LQGHSHQGHQWHV�HP�UHODomR�j�)XQGDomR�GH�
DFRUGR�FRP�RV�SULQFtSLRV�pWLFRV�UHOHYDQWHV�SUHYLVWRV�QR�&yGLJR�GH�eWLFD�3UR¿VVLRQDO�
GR�&RQWDGRU�H�QDV�QRUPDV�SUR¿VVLRQDLV�HPLWLGDV�SHOR�&RQVHOKR�)HGHUDO�GH�&RQWD-
bilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. 
$FUHGLWDPRV�TXH�D�HYLGrQFLD�GH�DXGLWRULD�REWLGD�p�VX¿FLHQWH�H�DSURSULDGD�SDUD�IXQ-
GDPHQWDU�QRVVD�RSLQLmR��

Outros assuntos
5HFHELPHQWR�GH�FRQWULEXLo}HV�H�GRDo}HV�±�LGHQWL¿FDomR
$�)XQGDomR�REWHYH�SDUWH�GH�VXDV�UHFHLWDV�SRU�PHLR�GH�FRQWULEXLo}HV�H�GRDo}HV�GH�
WHUFHLURV��DV�TXDLV�VRPHQWH�SRGHP�VHU�LGHQWL¿FDGDV�H��SRUWDQWR��UHFRQKHFLGDV�FRQ-
WDELOPHQWH��TXDQGR�GH�VHX�HIHWLYR�FUpGLWR�HP�FRQWD�EDQFiULD��1RVVRV�H[DPHV�QHVWD�
iUHD�DEUDQJHUDP��H[FOXVLYDPHQWH��R�FRQIURQWR�GRV�YDORUHV�FRQWDELOL]DGRV�FRP�RV�
UHVSHFWLYRV�GHSyVLWRV�EDQFiULRV�RX�EROHWLQV�GH�FDL[D�

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
¿QDQFHLUDV
$�$GPLQLVWUDomR�p�UHVSRQViYHO�SHOD�HODERUDomR�H�DGHTXDGD�DSUHVHQWDomR�GDV�GH-
PRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GH�DFRUGR�FRP�DV�SUiWLFDV�FRQWiEHLV�DGRWDGDV�QR�%UDVLO��
DSOLFiYHLV�jV�SHTXHQDV�H�PpGLDV�HPSUHVDV��5HVROXomR�&)&�Q������������1%&�7*�
������5����H� ,QWHUSUHWDomR� ,7*�������5���±�(QWLGDGHV�VHP�)LQDOLGDGH�GH�/XFURV��
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
SHUPLWLU� D� HODERUDomR� GH� GHPRQVWUDo}HV� ¿QDQFHLUDV� OLYUHV� GH� GLVWRUomR� UHOHYDQWH��
LQGHSHQGHQWHPHQWH�VH�FDXVDGD�SRU�IUDXGH�RX�HUUR�
1D�HODERUDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV��D�$GPLQLVWUDomR�p�UHVSRQViYHO�SHOD�
DYDOLDomR�GD�FDSDFLGDGH�GH�D�)XQGDomR�FRQWLQXDU�RSHUDQGR��GLYXOJDQGR��TXDQGR�
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
GHVVD�EDVH�FRQWiELO�QD�HODERUDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV��D�QmR�VHU�TXH�
D�$GPLQLVWUDomR�SUHWHQGD� OLTXLGDU�D�)XQGDomR�RX�FHVVDU�VXDV�RSHUDo}HV��RX�QmR�
WHQKD�QHQKXPD�DOWHUQDWLYD�UHDOLVWD�SDUD�HYLWDU�R�HQFHUUDPHQWR�GDV�RSHUDo}HV�
2V�UHVSRQViYHLV�SHOD�JRYHUQDQoD�GD�)XQGDomR�VmR�DTXHOHV�FRP�UHVSRQVDELOLGDGH�
SHOD�VXSHUYLVmR�GR�SURFHVVR�GH�HODERUDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�
5HVSRQVDELOLGDGHV�GR�DXGLWRU�SHOD�DXGLWRULD�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV
1RVVRV�REMHWLYRV�VmR�REWHU�VHJXUDQoD�UD]RiYHO�GH�TXH�DV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHL-
UDV��WRPDGDV�HP�FRQMXQWR��HVWmR�OLYUHV�GH�GLVWRUomR�UHOHYDQWH��LQGHSHQGHQWHPHQWH�
VH�FDXVDGD�SRU�IUDXGH�RX�HUUR��H�HPLWLU�UHODWyULR�GH�DXGLWRULD�FRQWHQGR�QRVVD�RSLQLmR��
6HJXUDQoD�UD]RiYHO�p�XP�DOWR�QtYHO�GH�VHJXUDQoD��PDV�QmR�XPD�JDUDQWLD�GH�TXH�D�
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ULD� VHPSUH� GHWHFWDP�DV� HYHQWXDLV� GLVWRUo}HV� UHOHYDQWHV� H[LVWHQWHV��$V� GLVWRUo}HV�
SRGHP�VHU�GHFRUUHQWHV�GH� IUDXGH�RX�HUUR�H�VmR�FRQVLGHUDGDV� UHOHYDQWHV�TXDQGR��
LQGLYLGXDOPHQWH� RX� HP� FRQMXQWR�� SRVVDP� LQÀXHQFLDU�� GHQWUR� GH� XPD� SHUVSHFWLYD�
UD]RiYHO�� DV�GHFLV}HV�HFRQ{PLFDV�GRV�XVXiULRV� WRPDGDV� FRP�EDVH�QDV� UHIHULGDV�
GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
QDFLRQDLV�GH�DXGLWRULD��H[HUFHPRV�MXOJDPHQWR�SUR¿VVLRQDO��H�PDQWLYHPRV�FHWLFLVPR�
SUR¿VVLRQDO�DR�ORQJR�GD�DXGLWRULD��$OpP�GLVVR�
���,GHQWL¿FDPRV�H�DYDOLDPRV�RV�ULVFRV�GH�GLVWRUomR�UHOHYDQWH�QDV�GHPRQVWUDo}HV�¿-
QDQFHLUDV��LQGHSHQGHQWHPHQWH�VH�FDXVDGD�SRU�IUDXGH�RX�HUUR��SODQHMDPRV�H�H[HFX-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
HYLGrQFLD�GH�DXGLWRULD�DSURSULDGD�H�VX¿FLHQWH�SDUD�IXQGDPHQWDU�QRVVD�RSLQLmR��2�
ULVFR�GH�QmR�GHWHFomR�GH�GLVWRUomR�UHOHYDQWH�UHVXOWDQWH�GH�IUDXGH�p�PDLRU�GR�TXH�
R�SURYHQLHQWH�GH�HUUR��Mi�TXH�D�IUDXGH�SRGH�HQYROYHU�R�DWR�GH�EXUODU�RV�FRQWUROHV�
LQWHUQRV��FRQOXLR��IDOVL¿FDomR��RPLVVmR�RX�UHSUHVHQWDo}HV�IDOVDV�LQWHQFLRQDLV��

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
SODQHMDUPRV�SURFHGLPHQWRV�GH�DXGLWRULD�DSURSULDGRV�QDV�FLUFXQVWkQFLDV��PDV�QmR�
FRP�R�REMHWLYR�GH�H[SUHVVDUPRV�RSLQLmR�VREUH�D�H¿FiFLD�GRV�FRQWUROHV�LQWHUQRV�GD�
)XQGDomR�

���$YDOLDPRV�D�DGHTXDomR�GDV�SROtWLFDV� FRQWiEHLV� XWLOL]DGDV�H�D� UD]RDELOLGDGH�GDV�
HVWLPDWLYDV�FRQWiEHLV�H�UHVSHFWLYDV�GLYXOJDo}HV�IHLWDV�SHOD�$GPLQLVWUDomR�

���&RQFOXtPRV�VREUH�D�DGHTXDomR�GR�XVR��SHOD�$GPLQLVWUDomR��GD�EDVH�FRQWiELO�GH�
FRQWLQXLGDGH�RSHUDFLRQDO�H��FRP�EDVH�QDV�HYLGrQFLDV�GH�DXGLWRULD�REWLGDV��VH�H[LV-
WH�XPD�LQFHUWH]D�VLJQL¿FDWLYD�HP�UHODomR�D�HYHQWRV�RX�FLUFXQVWkQFLDV�TXH�SRVVD�
FDXVDU�G~YLGD�VLJQL¿FDWLYD�HP�UHODomR�j�FDSDFLGDGH�GH�FRQWLQXLGDGH�RSHUDFLRQDO�
GD�)XQGDomR��6H�FRQFOXLUPRV�TXH�H[LVWH� LQFHUWH]D�VLJQL¿FDWLYD�GHYHPRV�FKDPDU�
DWHQomR�HP�QRVVR�UHODWyULR�GH�DXGLWRULD�SDUD�DV�UHVSHFWLYDV�GLYXOJDo}HV�QDV�GH-
PRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�RX� LQFOXLU�PRGL¿FDomR�HP�QRVVD�RSLQLmR��VH�DV�GLYXOJD-
o}HV�IRUHP�LQDGHTXDGDV��1RVVDV�FRQFOXV}HV�HVWmR�IXQGDPHQWDGDV�QDV�HYLGrQFLDV�
GH�DXGLWRULD�REWLGDV�DWp�D�GDWD�GH�QRVVR�UHODWyULR��7RGDYLD��HYHQWRV�RX�FRQGLo}HV�
IXWXUDV�SRGHP�OHYDU�D�)XQGDomR�D�QmR�PDLV�VH�PDQWHU�HP�FRQWLQXLGDGH�RSHUDFLR-
nal;

���$YDOLDPRV�D�DSUHVHQWDomR�JHUDO��D�HVWUXWXUD�H�R�FRQWH~GR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿-
QDQFHLUDV�� LQFOXVLYH�DV�GLYXOJDo}HV�H�VH�DV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�UHSUHVHQ-
WDP�DV�FRUUHVSRQGHQWHV� WUDQVDo}HV�H�RV�HYHQWRV�GH�PDQHLUD�FRPSDWtYHO� FRP�R�
REMHWLYR�GH�DSUHVHQWDomR�DGHTXDGD�

���2EWLYHPRV�HYLGrQFLD�GH�DXGLWRULD�DSURSULDGD�H�VX¿FLHQWH��UHIHUHQWH�jV�LQIRUPDo}HV�
¿QDQFHLUDV�GDV�HQWLGDGHV�RX�DWLYLGDGHV�GH�QHJyFLR�GR�JUXSR�SDUD�H[SUHVVDU�XPD�
RSLQLmR�VREUH�DV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV��6RPRV�UHVSRQViYHLV�SHOD�GLUHomR��VX-
SHUYLVmR�H�GHVHPSHQKR�GD�DXGLWRULD�GR�JUXSR�H��FRQVHTXHQWHPHQWH��SHOD�RSLQLmR�
de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
DVSHFWRV��GR�DOFDQFH�SODQHMDGR��GD�pSRFD�GD�DXGLWRULD�H�GDV�FRQVWDWDo}HV�VLJQL¿-
FDWLYDV�GH�DXGLWRULD�� LQFOXVLYH�DV�HYHQWXDLV�GH¿FLrQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�QRV�FRQWUROHV�
LQWHUQRV�TXH�LGHQWL¿FDPRV�GXUDQWH�QRVVRV�WUDEDOKRV�

6mR�3DXOR�����GH�DEULO�GH������

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.
&5&��63���������2��

Fábio Marchesini
&RQWDGRU�&5&��63���������2��

ATIVO
    Notas 2021 2020
Ativo circulante
� &DL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D� � �� ��������� ���������
 Contas a receber  5  125.511   311.991 
 Outros créditos  6  103.390   40.800 
Total do ativo circulante    251.540   514.482 

Ativo não circulante
� ,PRELOL]DGR� � �� ���������� ���������
�� ,QWDQJtYHO� � �� �������� �������
Total do ativo não circulante    543.996   346.981 

Total do ativo    795.536   861.463 
$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 
2020 - (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
    Notas 2021 2020
Passivo circulante
� 2EULJDo}HV�WUDEDOKLVWDV�H�VRFLDLV� � �� ���������� ���������
 Fornecedores  -  77.041   65.032 
 Empréstimo  9  191.465   85.308 
 Outras contas a pagar  -  58.021   22.837 
Total do passivo circulante    728.916   513.483 
Passivo não circulante
 Outras contas a pagar    3.000   - 
Total do passivo não circulante    3.000   - 
Patrimônio líquido
� 3DWULP{QLR�VRFLDO� � ��� ���������� ���������
� 6XSHUiYLW�GR�H[HUFtFLR� � �� ���� ���������
� 'p¿FLW�GR�H[HUFtFLR� � �� ����������� ���
Total do patrimônio líquido     63.620   347.980 
Total do passivo e patrimônio líquido     795.536   861.463 

$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

    Notas 2021 2020
5HFHLWD�RSHUDFLRQDO�OtTXLGD� � ��� ������������ �����������
&XVWR�GRV�VHUYLoRV�SUHVWDGRV� � ����������������������������
Lucro bruto    3.880.750   3.772.305 
Receitas/(despesas) operacionais:
���'HVSHVDV�FRP�SHVVRDO� � ����������������������������
���'HVSHVDV�DGPLQLVWUDWLYDV��FRPHUFLDLV�H�JHUDLV� � ����������������������������
���'HVSHVDV�FRP�GHSUHFLDomR�H�DPRUWL]DomR� � �� ���������� ���������
���2XWUDV�GHVSHVDV�RSHUDFLRQDLV� � �� ��������� ��������
Lucro (prejuízo) antes das despesas  
H�UHFHLWDV�¿QDQFHLUDV� �� � ���������� ���������
���'HVSHVDV�¿QDQFHLUDV� � ��� ����������� ����������
���5HFHLWDV�¿QDQFHLUDV� � ��� ������ �����
5HVXOWDGR�¿QDQFHLUR�OtTXLGR� �� � ���������� ����������
6XSHUiYLW��'p¿FLW��GR�H[HUFtFLR� � � ����������� ���������

$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

�� � 3DWULP{QLR�VRFLDO� 6XSHUiYLW�GR�H[HUFtFLR� 'p¿FLW�GR�H[HUFtFLR� 7RWDO�
Saldos em 31 de dezembro de 2019   636.522   -  (388.738)   247.784 
�� ,QFRUSRUDomR�GR�Gp¿FLW�GR�H[HUFtFLR�DQWHULRU�� ����������� ���� ���������� ���
�� 6XSHUiYLW�GR�H[HUFtFLR�� ���� ���������� ���� ���������
Saldos em 31 de dezembro de 2020   247.784   100.196   -   347.980 
�� ,QFRUSRUDomR�GR�VXSHUiYLW�GR�H[HUFtFLR�DQWHULRU�� ���������� ����������� ���� ���
�� 'p¿FLW�GR�H[HUFtFLR�� ���� ���� ����������� ����������
Saldos em 31 de dezembro de 2021   347.980   -  (284.360)   63.620 

$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

     2021 2020
6XSHUiYLW��'p¿FLW��GR�H[HUFtFLR� � � ����������� ���������
  Outros resultados abrangentes     -   - 
5HVXOWDGRV�DEUDQJHQWHV�GR�H[HUFtFLR� � � ����������� ���������

$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 

2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
     2021 2020
)OX[RV�GH�FDL[D�GDV�DWLYLGDGHV�RSHUDFLRQDLV
 Valores recebidos de clientes    1.697.699   1.849.779 
� 'RDo}HV�UHFHELGDV� �� � ����������� �����������
� 9DORUHV�SDJRV�D�HPSUHJDGRV� �� � ������������ ������������
� 9DORUHV�SDJRV�D�IRUQHFHGRUHV� � � ������������ ������������
� 9DORUHV�SDJRV�GH�REULJDo}HV�WULEXWiULDV��WD[DV� 
� H�SURFHVVRV�MXGLFLDLV� � � ���������� ��������
� 2XWURV�SDJDPHQWRV� �� � ��������� ��������
&DL[D�RULJLQDGR�GDV�RSHUDo}HV� �� � ��������� ���������
� 5HFHLWDV�¿QDQFHLUDV�UHFHELGDV� � � ������ �����
� 'HVSHVDV�EDQFiULDV� � � ����������� ����������
&DL[D�OtTXLGR�RULJLQDGR�GDV�DWLYLGDGHV�RSHUDFLRQDLV� �� �������� ���������
)OX[RV�GH�FDL[D�GDV�DWLYLGDGHV�GH�LQYHVWLPHQWRV
� $TXLVLomR�GH�LPRELOL]DGR� �� � ���������� ���
)OX[R�GH�FDL[D�DSOLFDGR�QDV�DWLYLGDGHV�GH�LQYHVWLPHQWR� ����������� ���
)OX[R�GH�FDL[D�GDV�DWLYLGDGHV�GH�¿QDQFLDPHQWR
� 6DOGR�EDQFiULR�D�GHVFREHUWR� �� � ��������� ���������
)OX[R�GH�FDL[D��DSOLFDGR�QDV��RULJLQDGR�
GDV�DWLYLGDGHV�GH�¿QDQFLDPHQWR� �� � ��������� ���������
$XPHQWR���UHGXomR��GH�FDL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D� �� ���������� ���������
&DL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D
� 1R�LQtFLR�GR�H[HUFtFLR� �� � ��������� �������
� 1R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR� � � ��������� ���������
$XPHQWR���UHGXomR��GH�FDL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D� �� ���������� ���������

$V�QRWDV�H[SOLFDWLYDV�VmR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

���&RQWH[WR�RSHUDFLRQDO
$�)XQGDomR�0HWURSROLWDQD�3DXOLVWD�p�XPD�(QWLGDGH�VHP�¿QV�OXFUDWLYRV��PDQWHQHGRUD�
GD�5iGLR���GH�-XOKR�H�GR�-RUQDO�³2�6mR�3DXOR´�� IXQGDGD�HP����GH�PDLR�GH�������$�
)XQGDomR�WHP�SRU�¿QDOLGDGH�SURSXJQDU�SHOD�IRUPDomR�FtYLFD��PRUDO��FXOWXUDO�H�UHOLJLRVD�
do povo brasileiro.
$�)XQGDomR�FXPSUH�VHXV�REMHWLYRV�VRFLDLV��DSOLFDQGR�LQWHJUDOPHQWH�QR�SDtV�RV�UH-
FXUVRV�SRU�HOD�JHUDGRV�HP�MRUQDLV��UiGLRV��HPLVVRUDV�H�VHUYLoR�GH�WHOHYLVmR��SUHVWDQ-
GR�UHOHYDQWHV�VHUYLoRV�j�FRPXQLGDGH�QD�TXDO�HVWi�LQVHULGD��FRP�GHVWDFDGD�DWXDomR�
na área social.
'HQWUH�DV�SULQFLSDLV�DWLYLGDGHV�GHVHQYROYLGDV�GHVWDFDP�VH�RV�VHUYLoRV�VXEVLGLiULRV�GH�
QDWXUH]D�DVVLVWHQFLDO�SDUD�R�SRYR�HP�JHUDO��VHP�GLVWLQomR�GH�HVSpFLH�DOJXPD�
$�)XQGDomR�HVWi�LVHQWD�GD�WULEXWDomR�GR�LPSRVWR�GH�UHQGD�H�GD�FRQWULEXLomR�VRFLDO�GH�
DFRUGR�FRP�D�/HL�Q������������TXH�HVWDEHOHFH�QR�VHX�DUW������TXH�D�)XQGDomR�GHYHUi�
UHXQLU�DV�VHJXLQWHV�FRQGLo}HV��FXPXODWLYDPHQWH��SDUD�ID]HU�MXV�D�HVVD�LVHQomR�
D�� �1mR�UHPXQHUDU��SRU�TXDOTXHU�IRUPD��VHXV�GLULJHQWHV�SHORV�VHUYLoRV�SUHVWDGRV�
E�� �$SOLFDU� LQWHJUDOPHQWH� VHXV� UHFXUVRV� QD�PDQXWHQomR� H� GHVHQYROYLPHQWR� GRV� VHXV�

objetivos sociais;
F�� �0DQWHU�HVFULWXUDomR�FRPSOHWD�GH�VXDV�UHFHLWDV�H�GHVSHVDV�HP�OLYURV�UHYHVWLGRV�GDV�

IRUPDOLGDGHV�TXH�DVVHJXUHP�D�UHVSHFWLYD�H[DWLGmR�
G�� �&RQVHUYDU�HP�ERD�RUGHP��SHOR�SUD]R�GH�FLQFR�DQRV��FRQWDGR�GD�GDWD�GD�HPLVVmR��

RV�GRFXPHQWRV�TXH�FRPSURYHP�D�RULJHP�GH�VXDV�UHFHLWDV�H�D�HIHWLYDomR�GH�VXDV�
GHVSHVDV�� DVVLP� FRPR�� D� UHDOL]DomR�GH�TXDLVTXHU� RXWURV� DWRV� RX� RSHUDo}HV�TXH�
YHQKDP�D�PRGL¿FDU�VXD�VLWXDomR�SDWULPRQLDO��H

H�� �$SUHVHQWDU��DQXDOPHQWH��D�GHFODUDomR�GH�UHQGLPHQWRV�
7RGDV�DV�FRQGLo}HV�DSUHVHQWDGDV�VmR�ULJRURVDPHQWH�DWHQGLGDV�SHOD�,QVWLWXLomR�

1.1 Impactos do COVID-19 (Coronavírus)
� �(P����GH�MDQHLUR�GH�������D�2UJDQL]DomR�0XQGLDO�GD�6D~GH��206��GHFODURX�HVWDGR�
GH�HPHUJrQFLD�JOREDO�HP�UD]mR�GD�GLVVHPLQDomR�GD�&29,'����

� �(P����GH�PDUoR�GH�������HOD�GHFODURX�D�&29,'����FRPR�XP�VXUWR�SDQGrPLFR��'HVGH�
março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, as autoridades governamentais de várias 
MXULVGLo}HV�LPSXVHUDP�FRQ¿QDPHQWR�RX�RXWUDV�UHVWULo}HV�SDUD�FRQWHU�R�YtUXV��RFDVLR-
QDQGR�D�VXVSHQVmR�RX�UHGXomR�GH�DWLYLGDGHV�GH�HPSUHVDV�HP�GLYHUVRV�VHWRUHV�GD�
HFRQRPLD��2�LPSDFWR�¿QDO�QD�HFRQRPLD�JOREDO�H�QRV�PHUFDGRV�¿QDQFHLURV�p�HVSHUDGR�
FRP�UHWUDomR�GRV�3URGXWRV�,QWHUQRV�%UXWRV���3,%�GDV�PDLRULDV�GRV�SDtVHV��LQFOXLQGR�R�
Brasil. 

� �$�$GPLQLVWUDomR�SURPRYHX�D�LPSODQWDomR�GR�GLVWDQFLDPHQWR�GHQWUR�GD�)XQGDomR��D�
GLVWULEXLomR�GH�iOFRRO�JHO�HP�WRGRV�RV�DPELHQWHV�H�D�LPSOHPHQWDomR�GH�DOWHUDo}HV�QDV�
URWLQDV�GH�WUDEDOKR��YLVDQGR�D�VHJXUDQoD�GH�VHXV�FRODERUDGRUHV�H�D�PDQXWHQomR�GH�
VXDV�RSHUDo}HV�

� �0HVPR�GLDQWH�GRV�GHVD¿RV�SURPRYLGRV�SHOD�SDQGHPLD��D�)XQGDomR�FRQVHJXLX�PDQ-
WHU�XP�QtYHO�VDWLVIDWyULR�GH�UHFHLWDV��SURYLGDV�SULQFLSDOPHQWH�SHOD�³5iGLR���GH�-XOKR´�
H�SRU�GRDo}HV��$�$GPLQLVWUDomR�GD�)XQGDomR�FRQWLQXD�DFRPSDQKDQGR�RV�SRVVtYHLV�

LPSDFWRV�HP�VXDV�RSHUDo}HV�H�WHP�WUDEDOKDGR�FRP�D�LPSOHPHQWDomR�GH�SODQRV�GH�
contingências para manter a continuidade das atividades operacionais em uma situa-
omR�GH�QRUPDOLGDGH��$GLFLRQDOPHQWH��D�$GPLQLVWUDomR�FRQVLGHUD�TXH�RV�LPSDFWRV�GD�
SDQGHPLD�HVWmR�DGHTXDGDPHQWH�JHUHQFLDGRV�DWp�R�PRPHQWR��VHP�LPSDFWRV�¿QDQFHL-
URV�VLJQL¿FDWLYRV�

2.  Base de elaboração e apresentação  
GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV

�����'HFODUDomR�GH�FRQIRUPLGDGH�H�DSURYDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV
� �$V�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GD�)XQGDomR�SDUD�R�H[HUFtFLR�¿QGR�HP����GH�GH]HPEUR�
GH������IRUDP�HODERUDGDV�GH�DFRUGR�FRP�DV�SUiWLFDV�FRQWiEHLV�DGRWDGDV�QR�%UDVLO�
SDUD�SHTXHQDV�H�PpGLDV�HPSUHVDV��1%&�7*�������5����H�SDUD�HQWLGDGHV�VHP�¿QV�
OXFUDWLYRV��5HVROXomR�&)&������������,7*�������5����

� �$V�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GD�)XQGDomR�0HWURSROLWDQD�3DXOLVWD�GR�H[HUFtFLR�¿QGR�
HP����GH�GH]HPEUR�GH������IRUDP�DXWRUL]DGDV�SDUD�HPLVVmR�SRU�VXD�GLUHWRULD�HP����
de abril de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data.

�����%DVH�GH�DSUHVHQWDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV
� �$V� GHPRQVWUDo}HV� ¿QDQFHLUDV� IRUDP� HODERUDGDV� FRP� DSRLR� HP� GLYHUVDV� EDVHV� GH�
DYDOLDomR�XWLOL]DGDV�QDV�HVWLPDWLYDV� FRQWiEHLV��$V�HVWLPDWLYDV� FRQWiEHLV� HQYROYLGDV�
QD�SUHSDUDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�IRUDP�DSRLDGDV�HP�IDWRUHV�REMHWLYRV�H�
VXEMHWLYRV��FRP�EDVH�QR�MXOJDPHQWR�GD�$GPLQLVWUDomR�SDUD�GHWHUPLQDomR�GR�YDORU�DGH-
TXDGR�D�VHU�UHJLVWUDGR�QDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV��,WHQV�VLJQL¿FDWLYRV�VXMHLWRV�D�
HVVDV�HVWLPDWLYDV�H�SUHPLVVDV�LQFOXHP�D�VHOHomR�GH�YLGDV�~WHLV�GR�DWLYR�LPRELOL]DGR�H�
GH�VXD�UHFXSHUDELOLGDGH�QDV�RSHUDo}HV��DQiOLVH�GR�ULVFR�GH�FUpGLWR�SDUD�GHWHUPLQDomR�
GD�SURYLVmR�SDUD�FUpGLWR�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD��DVVLP�FRPR�GD�DQiOLVH�GRV�GHPDLV�
ULVFRV�SDUD�GHWHUPLQDomR�GH�RXWUDV�SURYLV}HV��LQFOXVLYH�SDUD�FRQWLQJrQFLDV�

� �$�OLTXLGDomR�GDV�WUDQVDo}HV�HQYROYHQGR�HVVDV�HVWLPDWLYDV�SRGHUi�UHVXOWDU�HP�YDORUHV�
GLYHUJHQWHV�GRV�UHJLVWUDGRV�QDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GHYLGR�DR�WUDWDPHQWR�SUR-
EDELOtVWLFR�LQHUHQWH�DR�SURFHVVR�GH�HVWLPDWLYD��$�)XQGDomR�UHYLVD�VXDV�HVWLPDWLYDV�H�
premissas anualmente.

�����0RHGD�IXQFLRQDO�H�GH�DSUHVHQWDomR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV
� �$�PRHGD�IXQFLRQDO�GD�)XQGDomR�p�R�5HDO��PHVPD�PRHGD�GH�SUHSDUDomR�H�DSUHVHQWD-
omR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�

2.4. Mensuração de valor
� �2�UHVXOWDGR�GDV�RSHUDo}HV��UHFHLWDV��FXVWRV�H�GHVSHVDV��p�DSXUDGR�HP�FRQIRUPLGDGH�
FRP�R�UHJLPH�FRQWiELO�GH�FRPSHWrQFLD�GRV�H[HUFtFLRV��XWLOL]DQGR�R�FXVWR�KLVWyULFR�SDUD�
VXD�PHQVXUDomR�

2.5. Continuidade operacional
� �$�$GPLQLVWUDomR�DYDOLRX�D�FDSDFLGDGH�GD�)XQGDomR�HP�FRQWLQXDU�RSHUDQGR�QRUPDO-

mente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus 
QHJyFLRV�QR�IXWXUR�

� �$�$GPLQLVWUDomR�HQWHQGH�TXH��PHVPRV�GLDQWH�GDV� LQFHUWH]DV�SURYRFDGDV�SHOD�&2-
9,'����H�VXD�SURYiYHO�H[WHQVmR�SRU� WRGR�R�H[HUFtFLR�GH�������QmR�H[LVWH� LQFHUWH]D�

PDWHULDO�TXH�SRVVD�JHUDU�G~YLGDV�VLJQL¿FDWLYDV�VREUH�D�VXD�FDSDFLGDGH�GH�FRQWLQXDU�
operando.

� �$VVLP��HVWDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�IRUDP�SUHSDUDGDV�FRP�EDVH�QR�SUHVVXSRVWR�
de continuidade.

 
3. Políticas contábeis
�����,QVWUXPHQWRV�¿QDQFHLURV�±�UHFRQKHFLPHQWR�LQLFLDO�H�PHQVXUDomR
�������$WLYRV�¿QDQFHLURV�±�UHFRQKHFLPHQWR�H�PHQVXUDomR
� �2V�DWLYRV�¿QDQFHLURV�GD�)XQGDomR�VmR�FODVVL¿FDGRV�FRPR�DWLYRV�¿QDQFHLURV�D�YDORU�
MXVWR�SRU�PHLR�GR� UHVXOWDGR��$�)XQGDomR�GHWHUPLQD�D�FODVVL¿FDomR�GRV�VHXV�DWLYRV�
¿QDQFHLURV�QR�PRPHQWR�GR�VHX�UHFRQKHFLPHQWR�LQLFLDO���

� �$WLYRV�¿QDQFHLURV�VmR�UHFRQKHFLGRV�LQLFLDOPHQWH�DR�YDORU�MXVWR��DFUHVFLGRV��GRV�FXVWRV�
GH�WUDQVDomR�TXH�VHMDP�GLUHWDPHQWH�DWULEXtYHLV�j�DTXLVLomR�GR�DWLYR�¿QDQFHLUR���

� �2V�DWLYRV�¿QDQFHLURV�GD�)XQGDomR�LQFOXHP�FDL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D�H�FRQWDV�D�
receber.

�������3DVVLYRV�¿QDQFHLURV�±�UHFRQKHFLPHQWR�H�PHQVXUDomR
� �2V�SDVVLYRV�¿QDQFHLURV�GD�)XQGDomR�VmR�FODVVL¿FDGRV�FRPR�SDVVLYRV�¿QDQFHLURV�D�
YDORU�MXVWR�SRU�PHLR�GR�UHVXOWDGR��$�)XQGDomR�GHWHUPLQD�D�FODVVL¿FDomR�GRV�VHXV�SDV-
VLYRV�¿QDQFHLURV�QR�PRPHQWR�GR�VHX�UHFRQKHFLPHQWR�LQLFLDO��

� �2V�SDVVLYRV�¿QDQFHLURV�GD�)XQGDomR�LQFOXHP�FRQWDV�D�SDJDU�D�IRUQHFHGRUHV��RXWUDV�
FRQWDV�D�SDJDU�H�HPSUpVWLPRV��FRQWD�JDUDQWLGD���

3.2. Apuração do resultado – receitas e despesas
� �$V�UHFHLWDV�RULXQGDV�GH�GRDo}HV�VmR�UHJLVWUDGDV�PHGLDQWH�GRFXPHQWR�KiELO��TXDQGR�
GD�HIHWLYD�HQWUDGD�GRV�UHFXUVRV��7RGDV�DV�GHPDLV�UHFHLWDV��FXVWRV�H�GHVSHVDV�QHFHV-
ViULDV�j�PDQXWHQomR�GDV�VXDV�DWLYLGDGHV�VmR�UHJLVWUDGDV�SHOR�UHJLPH�GH�FRPSHWrQFLD�

� �$�)XQGDomR�UHFRQKHFH�D�UHFHLWD�TXDQGR�R�YDORU�SRGH�VHU�PHQVXUDGR�FRP�VHJXUDQoD�
H�p�SURYiYHO�TXH�EHQHItFLRV�HFRQ{PLFR�IXWXURV�ÀXLUmR�SDUD�D�$VVRFLDomR�

�����&DL[DV�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D
� �,QFOXHP�FDL[D�H�VDOGRV�SRVLWLYRV�HP�FRQWDV�FRUUHQWHV�PDQWLGDV� MXQWR�jV� LQVWLWXLo}HV�
¿QDQFHLUDV��$�)XQGDomR�FRQVLGHUD�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D�XPD�DSOLFDomR�¿QDQFHLUD�GH�
FRQYHUVLELOLGDGH�LPHGLDWD�HP�XP�PRQWDQWH�FRQKHFLGR�GH�FDL[D�H��HVWDQGR�VXMHLWD�D�XP�
LQVLJQL¿FDQWH�ULVFR�GH�PXGDQoD�GH�YDORU��3RU�FRQVHJXLQWH��XP�LQYHVWLPHQWR��QRUPDO-
PHQWH��VH�TXDOL¿FD�FRPR�HTXLYDOHQWH�GH�FDL[D�TXDQGR�WHP�YHQFLPHQWR�GH�FXUWR�SUD]R��
FRPR�SRU�H[HPSOR��WUrV�PHVHV�RX�PHQRV��D�FRQWDU�GD�GDWD�GD�FRQWUDWDomR�

3.4. Contas a receber
� �8P�UHFHEtYHO�UHSUHVHQWD�R�GLUHLWR�GD�)XQGDomR�D�XP�YDORU�GH�FRQWUDSUHVWDomR�LQFRQ-
GLFLRQDO��RX�VHMD��ID]�VH�QHFHVViULR�VRPHQWH�R�WUDQVFRUUHU�GR�WHPSR�SDUD�TXH�R�SDJD-
PHQWR�GD�FRQWUDSUHVWDomR�VHMD�GHYLGR��

� �2�UHFRQKHFLPHQWR�GR�DMXVWH�SDUD�FUpGLWRV�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD�IRL�FRQVWLWXtGR�HP�
PRQWDQWH�FRQVLGHUDGR�VX¿FLHQWH�SHOD�$GPLQLVWUDomR�SDUD�ID]HU�IDFH�D�HYHQWXDLV�SHU-
GDV�HP�VXD�UHDOL]DomR�

3.5. Imobilizado 
� �e� UHJLVWUDGR�SHOR� FXVWR� KLVWyULFR�GH�DTXLVLomR��$V�GHSUHFLDo}HV� IRUDP�FRPSXWDGDV�



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 5 a 11 de outubro de 2022 | Balanço | 7

Fundação Metropolitana Paulista
SHOR�PpWRGR�OLQHDU�H�UHFRQKHFLGDV�QR�UHVXOWDGR�GR�H[HUFtFLR�GH�DFRUGR�FRP�DV�WD[DV�
LQIRUPDGDV�QD�1RWD�([SOLFDWLYD�Q����

� �2V�JDQKRV�H�DV�SHUGDV�GH�DOLHQDo}HV�VmR�GHWHUPLQDGRV�SHOD�FRPSDUDomR�GRV�UHVXOWD-
GRV�FRP�R�YDORU�FRQWiELO�H�VmR�UHFRQKHFLGRV�HP�³2XWUDV�UHFHLWDV��GHVSHVDV���OtTXLGDV´�
QD�GHPRQVWUDomR�GR�UHVXOWDGR�

3.6. Provisões
3.6.1. Geral
� �3URYLV}HV� VmR� UHFRQKHFLGDV� TXDQGR� D� )XQGDomR� WHP� XPD� REULJDomR� SUHVHQWH� HP�
FRQVHTXrQFLD�GH�XP�HYHQWR�SDVVDGR��p�SURYiYHO�TXH�EHQHItFLRV�HFRQ{PLFRV�VHMDP�
UHTXHULGRV�SDUD�OLTXLGDU�D�REULJDomR�H�XPD�HVWLPDWLYD�FRQ¿iYHO�GR�YDORU�GD�REULJDomR�
SRVVD�VHU�IHLWD��$�GHVSHVD�UHODWLYD�D�TXDOTXHU�SURYLVmR�p�DSUHVHQWDGD�QD�GHPRQVWUD-
omR�GR�UHVXOWDGR�

�������3URYLV}HV�SDUD�ULVFRV�WULEXWiULRV��FtYHLV�H�WUDEDOKLVWDV
� �$�)XQGDomR�p�SDUWH�HP�SURFHVVRV�MXGLFLDLV��3URYLV}HV�VmR�FRQVWLWXtGDV�SDUD�WRGDV�DV�
FRQWLQJrQFLDV�UHIHUHQWHV�D�SURFHVVRV�MXGLFLDLV�SDUD�RV�TXDLV�p�SURYiYHO�TXH�XPD�VDtGD�
GH�UHFXUVRV�VHMD�IHLWD�SDUD�OLTXLGDU�D�FRQWLQJrQFLD�REULJDomR�H�XPD�HVWLPDWLYD�UD]RiYHO�
SRVVD�VHU�IHLWD��$�DYDOLDomR�GD�SUREDELOLGDGH�GH�SHUGD�LQFOXL�D�DYDOLDomR�GDV�HYLGrQFLDV�
GLVSRQtYHLV��D�KLHUDUTXLD�GDV�OHLV��DV�MXULVSUXGrQFLDV�GLVSRQtYHLV��DV�GHFLV}HV�PDLV�UH-
FHQWHV�QRV�WULEXQDLV�H�VXD�UHOHYkQFLD�QR�RUGHQDPHQWR�MXUtGLFR��EHP�FRPR�D�DYDOLDomR�
GRV�DGYRJDGRV�H[WHUQRV��$V�SURYLV}HV�VmR�UHYLVDGDV�H�DMXVWDGDV�SDUD�OHYDU�HP�FRQWD�
DOWHUDo}HV�QDV�FLUFXQVWkQFLDV��WDLV�FRPR�SUD]R�GH�SUHVFULomR�DSOLFiYHO��FRQFOXV}HV�GH�
LQVSHo}HV�¿VFDLV�RX�H[SRVLo}HV�DGLFLRQDLV�LGHQWL¿FDGDV�FRP�EDVH�HP�QRYRV�DVVXQWRV�
RX�GHFLV}HV�GH�WULEXQDLV�

�����&ODVVL¿FDomR�GH�FRUUHQWHV�H�QmR�FRUUHQWH
� �$�)XQGDomR�DSUHVHQWD�DWLYRV�H�SDVVLYRV�QDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�FRP�EDVH�QD�
FODVVL¿FDomR�FLUFXODQWH�H�QmR�FLUFXODQWH��8P�DWLYR�p�FODVVL¿FDGR�QR�FLUFXODQWH�TXDQGR�

� ���6H�HVSHUD�UHDOL]i�OR�RX�VH�SUHWHQGH�YHQGr�OR�RX�FRQVXPL�OR�QR�FLFOR�RSHUDFLRQDO�QRUPDO�
� ���)RU�PDQWLGR�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�QHJRFLDomR�
� ��6H�HVSHUD�UHDOL]i�OR�GHQWUR�GH����PHVHV�DSyV�R�SHUtRGR�GH�GLYXOJDomR��
� ���&DL[D�RX�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D��D�PHQRV�TXH�KDMD�UHVWULo}HV�TXDQGR�D�VXD�WURFD�RX�

VHMD�XWLOL]DGR�SDUD�OLTXLGDU�XP�SDVVLYR�SRU��SHOR�PHQRV�����PHVHV�DSyV�R�SHUtRGR�GH�
GLYXOJDomR�

� �7RGRV�RV�GHPDLV�DWLYRV�VmR�FODVVL¿FDGRV�FRPR�QmR�FLUFXODQWHV��8P�SDVVLYR�p�FODVVL¿-
cado no circulante quando:

� ���6H�HVSHUD�OLTXLGi�OR�QR�FLFOR�RSHUDFLRQDO�QRUPDO�
� ���)RU�PDQWLGR�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�QHJRFLDomR�
� ���6H�HVSHUD�UHDOL]i�OR�GHQWUR�GH����PHVHV�DSyV�R�SHUtRGR�GH�GLYXOJDomR�
� ���1mR�Ki�GLUHLWR�LQFRQGLFLRQDO�SDUD�GLIHULU�D�OLTXLGDomR�GR�SDVVLYR�SRU��SHOR�PHQRV�����

PHVHV�DSyV�R�SHUtRGR�GH�GLYXOJDomR�
� �7RGRV�RV�GHPDLV�SDVVLYRV�VmR�FODVVL¿FDGRV�FRPR�QmR�FLUFXODQWHV��
3.8. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos
� �2V�DWLYRV�H�SDVVLYRV�PRQHWiULRV�GH�ORQJR�SUD]R�VmR�DWXDOL]DGRV�PRQHWDULDPHQWH�H��
SRUWDQWR��HVWmR�DMXVWDGRV�SHOR�VHX�YDORU�SUHVHQWH��2�DMXVWH�D�YDORU�SUHVHQWH�GH�DWLYRV�H�
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado 
UHOHYDQWH�HP�UHODomR�jV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�WRPDGDV�HP�FRQMXQWR��

� �3DUD�¿QV�GH�UHJLVWUR�H�GHWHUPLQDomR�GH�UHOHYkQFLD��R�DMXVWH�D�YDORU�SUHVHQWH�p�FDOFXOD-
GR�OHYDQGR�HP�FRQVLGHUDomR�RV�ÀX[RV�GH�FDL[D�FRQWUDWXDLV�H�D�WD[D�GH�MXURV�H[SOtFLWD��
H�HP�FHUWRV�FDVRV�LPSOtFLWD��GRV�UHVSHFWLYRV�DWLYRV�H�SDVVLYRV��

� �&RP�EDVH�QDV�DQiOLVHV�HIHWXDGDV�H�QD�PHOKRU�HVWLPDWLYD�GD�DGPLQLVWUDomR��D�)XQGD-
omR�FRQFOXLX�TXH�R�DMXVWH�D�YDORU�SUHVHQWH�GH�DWLYRV�H�SDVVLYRV�PRQHWiULRV�FLUFXODQWHV�
p�LUUHOHYDQWH�HP�UHODomR�jV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�WRPDGDV�HP�FRQMXQWR�H��GHVWD�
IRUPD��QmR�UHJLVWURX�QHQKXP�DMXVWH�

�����3HUGD�SRU�UHGXomR�DR�YDORU�UHFXSHUiYHO�GH�DWLYRV�QmR�¿QDQFHLURV
� �$�DGPLQLVWUDomR�UHYLVD�DQXDOPHQWH�R�YDORU�FRQWiELO�OtTXLGR�GRV�DWLYRV�FRP�R�REMHWLYR�GH�
DYDOLDU�HYHQWRV�RX�PXGDQoDV�QDV�FLUFXQVWkQFLDV�HFRQ{PLFDV��RSHUDFLRQDLV�RX�WHFQROy-
JLFDV�TXH�SRVVDP�LQGLFDU�GHWHULRUDomR�RX�SHUGD�GH�VHX�YDORU�UHFXSHUiYHO��6HQGR�WDLV�
HYLGrQFLDV�LGHQWL¿FDGDV�H�WHQGR�R�YDORU�FRQWiELO�OtTXLGR�H[FHGLGR�R�YDORU�UHFXSHUiYHO��
p�FRQVWLWXtGD�SURYLVmR�SDUD�GHVYDORUL]DomR�DMXVWDQGR�R�YDORU�FRQWiELO�OtTXLGR�DR�YDORU�
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de 
FDL[D�p�GH¿QLGR�FRPR�VHQGR�R�PDLRU�HQWUH�R�YDORU�HP�XVR�H�R�YDORU�OtTXLGR�GH�YHQGD�

� �$�)XQGDomR�DYDOLD�SHULRGLFDPHQWH�R�HIHLWR�GHVVH�SURFHGLPHQWR�QDV�GHPRQVWUDo}HV�
¿QDQFHLUDV��UHFRQKHFHQGR�RV�DMXVWHV�QHFHVViULRV�TXDQGR�GD�RFRUUrQFLD�GH�LQGtFLRV�

������'HPRQVWUDo}HV�GRV�ÀX[RV�GH�FDL[D
� �$V�GHPRQVWUDo}HV�GRV�ÀX[RV�GH�FDL[D�IRUDP�SUHSDUDGDV�SHOR�PpWRGR�GLUHWR�H�HVWmR�

apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil aplicável as pequenas e mé-
GLDV�HPSUHVDV��1%&�7*�������5����

���&DL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D
     2021 2020
&DL[D� � � ���� �����������������������������
Bancos conta movimento   12 2
$SOLFDo}HV�¿QDQFHLUDV� � � ������� ��������
     22.639 161.691
$V� DSOLFDo}HV� ¿QDQFHLUDV� HVWmR� UHSUHVHQWDGDV� VXEVWDQFLDOPHQWH� SRU� DSOLFDo}HV� HP�
IXQGRV�GH�LQYHVWLPHQWRV��UHQGD�¿[D���FRP�UHPXQHUDo}HV�SUy[LPDV�GRV�&HUWL¿FDGRV�GH�
'HSyVLWRV�,QWHUEDQFiULRV��&',V���$V�DSOLFDo}HV�SRGHP�VHU�UHVJDWDGDV�D�TXDOTXHU�WHPSR�
VHP�SUHMXt]R�GD�UHPXQHUDomR�DSURSULDGD�

5. Contas a receber
     2021 2020
Clientes   492.274  615.038
3URYLVmR�GH�FUpGLWRV�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD� �������� �� ���������� ���������
     125.511 311.991 
O saldo de contas a receber de clientes representa os créditos em aberto dos serviços 
SUHVWDGRV�SHOD�5iGLR���GH�-XOKR�
5.1. Composição do saldo a receber por vencimento
     2021 2020
A vencer   125.512 153.690
Vencidos até 30 dias    11.686 15.926
Vencidos de 31 a 60 dias   5.158 6.326
Vencidos de 61 a 90 dias   5.326 4.214
Vencidos de 91 a 120 dias   - 4.814
Vencidos de 121 a 180 dias   - 20.459
Vencidos de 181 a 360 dias   11.652 106.562
Vencidos acima de 360 dias   332.940 303.047
     492.274 615.038
5.2.  Provisão para Perdas Estimadas em Crédito  

de Liquidação Duvidosa (PECLD)
� �$�SURYLVmR�SDUD�FUpGLWRV�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD�p�DYDOLDGD�FRP�EDVH�QD�DQiOLVH�LQGLYL-
GXDO�GH�ULVFRV�GRV�FUpGLWRV��FRQWHPSODQGR�R�KLVWyULFR�GH�SHUGDV��D�VLWXDomR�LQGLYLGXDO�
GRV�FOLHQWHV�H�RX�JUXSRV�HFRQ{PLFRV�DR�TXDO�SHUWHQFHP��JDUDQWLDV�UHDLV�H��D�DYDOLDomR�
GRV�FRQVXOWRUHV�MXUtGLFRV��$�)XQGDomR�FRQVLGHUD��SULQFLSDOPHQWH��SDUD�UHFRQKHFLPHQWR�
GD�UHIHULGD�SURYLVmR�RV�YDORUHV�YHQFLGRV�DFLPD�GH�����GLDV��FRQIRUPH�GHPRQVWUDGR�D�
seguir:

      2021 2020
6DOGR�LQLFLDO�� � � ���������� ���������
&RPSOHPHQWR�GH�3(&/'� � � ��������� ���������
6DOGR�¿QDO� � � ���������� ���������

6. Outros créditos
     2021 2020
$GLDQWDPHQWRV�GH�IpULDV� � � ������� ������
)XQGDomR�&DSHOOD� � � ������� �����
(PSUpVWLPRV�D�IXQFLRQiULRV� � � ������� �
,55)�V��6HUYLoRV� � � ������� �
0LWUD�$UTXLGLRFHVDQD�GH�6mR�3DXOR� � � ������ �����
Outros créditos   7.708 6.528
     103.390 40.800
7. Imobilizado
'HVFULomR� 7D[D�DQXDO�
   depreciação  2021 2020
Máquinas e equipamentos 10%  576.517 459.737
0yYHLV�H�XWHQVtOLRV� ���� � ������� ������
(TXLSDPHQWRV�GH�LQIRUPiWLFD� ���� � �������� �������
9HtFXORV� ���� � ������� ������
$SDUHOKRV�WHOHI{QLFRV� ���� � ������ �����
,QVWDODo}HV� � ���� ������� ������
%HQIHLWRULDV�HP�LPyYHLV�GH�WHUFHLURV� � ���� �������� �������
              1.465.352    1.176.559 
'HSUHFLDomR�DFXPXODGD� � ���� ������������������������
Imobilizado líquido    538.040       338.610

7HOHFRPXQLFDo}HV� � � ��������� ��������
/RFDomR�GH�PiTXLQDV�H�HTXLSDPHQWRV� � � ��������� ��������
$FRUGRV�SURFHVVXDLV�±�7UDEDOKLVWDV� � � ��������� �
$OLPHQWDomR� � � �������� �������
6HJXURV� � � �������� �������
0DWHULDLV�GH�LQIRUPiWLFD� � � �������� �������
0DWHULDO�GH�HVFULWyULR� � � �������� �������
'RQDWLYRV�H�DX[tOLRV� � � �������� �������
8WLOLGDGH�FRSD�H�FR]LQKD� � � �������� �������
%HQV�GH�QDWXUH]D�SHUPDQHQWH� � � �������� �������
&RQGXomR� � � ������ �����
)HVWLYLGDGHV�H�KRPHQDJHQV� � � �������� �
2XWUDV�GHVSHVDV�DGPLQLVWUDWLYDV� � � ��������� ��������
2XWUDV�GHVSHVDV�FRP�PDQXWHQomR�� � � ��������� ��������
     (1.562.000) (1.287.096)

����5HVXOWDGR�¿QDQFHLUR�OtTXLGR
     2021 2020
5HFHLWDV�¿QDQFHLUDV� �
� -XURV�VREUH�DSOLFDo}HV�¿QDQFHLUDV� � � ���� ���
� 2XWUDV�UHFHLWDV�¿QDQFHLUDV� � � ��� ���
     510 356 
'HVSHVDV�¿QDQFHLUDV� �
� *HUDLV�GH�FREUDQoD� � � ��������� ���������
� ,PSRVWRV�UHQGLPHQWRV�DSOLFDomR�¿QDQFHLUD� � � ������ ����
� -XURV�H�PXOWDV� � � ��������� �������
� � � � � ���������� ���������
5HVXOWDGR�¿QDQFHLUR�OtTXLGR� ������������������������� ���������

����*HVWmR�GRV�ULVFRV�H�YDORUL]DomR�GRV�LQVWUXPHQWRV�¿QDQFHLURV
������9DORUL]DomR�GRV�LQVWUXPHQWRV�¿QDQFHLURV
� �2V�LQVWUXPHQWRV�¿QDQFHLURV�FRUUHQWHPHQWH�XWLOL]DGRV�SHOD�)XQGDomR�UHVWULQJHP�VH��
SULQFLSDOPHQWH��D�RSHUDo}HV�GH�FDL[D�H�HTXLYDOHQWHV��FRQWDV�D�UHFHEHU��IRUQHFHGR-
UHV� H� HPSUpVWLPR� HP� FRQGLo}HV� QRUPDLV� GH�PHUFDGR�� HVWDQGR� UHFRQKHFLGRV� QDV�
GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�SHORV�FULWpULRV�GHVFULWRV�QD�QRWD�H[SOLFDWLYD�Q�����(VWHV�
LQVWUXPHQWRV�VmR�DGPLQLVWUDGRV�SRU�PHLR�GH�HVWUDWpJLDV�RSHUDFLRQDLV��YLVDQGR�D�OL-
TXLGH]��UHQWDELOLGDGH�H�PLQLPL]DomR�GH�ULVFRV��

� �2V�SULQFLSDLV�LQVWUXPHQWRV�¿QDQFHLURV�DWLYRV�H�SDVVLYRV�HP����GH�GH]HPEUR�GH������
VmR�GHVFULWRV�D�VHJXLU��EHP�FRPR�RV�FULWpULRV�SDUD�VXD�YDORUL]DomR�

� ���&DL[D�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D��RV�VDOGRV�HP�FRQWD�FRUUHQWH�PDQWLGRV�HP�EDQFRV�
GH�SULPHLUD�OLQKD�WrP�VHXV�YDORUHV�GH�PHUFDGR�DSUR[LPDGRV�DRV�VDOGRV�FRQWiEHLV��
3DUD�DV�DSOLFDo}HV�¿QDQFHLUDV��R�YDORU�GH�PHUFDGR�IRL�DSXUDGR�FRP�EDVH�QDV�FR-
WDo}HV�GH�PHUFDGR�GHVVHV� WtWXORV�QD�GDWD�EDVH�GR�EDODQoR��$V� WD[DV�SDFWXDGDV�
UHÀHWHP�DV�FRQGLo}HV�XVXDLV�GH�PHUFDGR�

� ���&RQWDV� D� UHFHEHU�� DV� FRQWDV� D� UHFHEHU� GH� FOLHQWHV� VmR� DYDOLDGDV� SHOR� YDORU� GH�
UHDOL]DomR�H�VmR�GHGX]LGDV�GD�SURYLVmR�SDUD�FUpGLWRV�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD�

� ���)RUQHFHGRUHV��RV�YDORUHV�UHFRQKHFLGRV�UHSUHVHQWDP�D�SDUFHOD�HP�5HDLV�GRV�YDOR-
UHV�GH�DTXLVLomR�GH�VHUYLoRV�

� ���(PSUpVWLPRV��RV�YDORUHV�GH�PHUFDGR�SDUD�RV�HPSUpVWLPRV�VmR�SUy[LPRV�DRV�GRV�
VDOGRV�FRQWiEHLV��VHQGR�DWXDOL]DGRV�FRQIRUPH�FOiXVXODV�SUHYLVWDV�QRV�FRQWUDWRV�

18.2. Operações com instrumentos derivativos
� �$�)XQGDomR�QmR�HIHWXRX�RSHUDo}HV�HP�FDUiWHU�HVSHFXODWLYR��VHMD�HP�GHULYDWLYRV��
RX�HP�TXDLVTXHU�RXWURV�DWLYRV�GH�ULVFR��(P����GH�GH]HPEUR�GH������QmR�H[LVWLDP�
saldos ativos ou passivos protegidos por instrumentos derivativos.

18.3. Considerações sobre riscos
 Gestão de risco de capital
� �2�REMHWLYR�GD�)XQGDomR��DR�DGPLQLVWUDU�VHX�FDSLWDO��VmR�RV�GH�VDOYDJXDUGDU�D�DGH-
TXDGD�DSOLFDomR�GRV�UHFXUVRV�RULXQGRV�GH�VHUYLoRV�GH�SXEOLFLGDGH�H�GRDo}HV��SDUD�
SURSRUFLRQDU�D�FRQWLQXLGDGH�GD�)XQGDomR�H�JDUDQWLD�jV�GHPDLV�SDUWHV�LQWHUHVVDGDV��
além de manter uma adequada estrutura de capital.

 Riscos de crédito
� �5LVFR�GH�FUpGLWR�p�R� ULVFR�GH�D�)XQGDomR� LQFRUUHU�HP�SHUGDV�GHFRUUHQWHV�GH�XP�
FOLHQWH�RX�GH�XPD�FRQWUDSDUWH�HP�XP�LQVWUXPHQWR�¿QDQFHLUR��GHFRUUHQWHV�GD�IDOKD�
GHVWHV�HP�FXPSULU�FRP�VXDV�REULJDo}HV�FRQWUDWXDLV��2�ULVFR�p�EDVLFDPHQWH�SURYH-
QLHQWH�GDV�FRQWDV�D�UHFHEHU�GH�FOLHQWHV��$�)XQGDomR�SRVVXL�SROtWLFD�GH�DSURYDomR�GH�
crédito, trabalhando com prazos curtos de recebimento, minimizando assim qualquer 
possibilidade de volumes relevantes de inadimplência. Quanto ao risco de crédito 
DVVRFLDGR�jV�DSOLFDo}HV�¿QDQFHLUDV�H�HTXLYDOHQWHV�GH�FDL[D��D�)XQGDomR�VRPHQWH�
UHDOL]D�RSHUDo}HV�HP�LQVWLWXLo}HV�FRP�EDL[R�ULVFR�DYDOLDGDV�SRU�DJrQFLDV�LQGHSHQ-
GHQWHV�GH�FODVVL¿FDomR��³UDWLQJ´��

 Riscos de liquidez
� �e�R�ULVFR�GH�D�)XQGDomR�QmR�SRVVXLU�UHFXUVRV�OtTXLGRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�KRQUDU�VHXV�
FRPSURPLVVRV�¿QDQFHLURV��HP�GHFRUUrQFLD�GH�GHVFDVDPHQWR�GH�SUD]R�RX�GH�YROXPH�
HQWUH�RV�UHFHELPHQWRV�H�SDJDPHQWRV�SUHYLVWRV��3DUD�DGPLQLVWUDU�D�OLTXLGH]�GR�FDL[D�
HP�PRHGD�QDFLRQDO�H�HVWUDQJHLUD��VmR�HVWDEHOHFLGDV�SUHPLVVDV�GH�GHVHPEROVRV�H�
UHFHELPHQWRV�IXWXURV��VHQGR�PRQLWRUDGDV�GLDULDPHQWH�SHOD�iUHD�GH�WHVRXUDULD�

 Risco operacional
� �$�)XQGDomR�HIHWXD��SULQFLSDOPHQWH��D�DGPLQLVWUDomR�GD�5iGLR���GH�-XOKR�H�R�-RUQDO�
µ2�6mR�3DXOR¶�TXH�WHP�SRU�REMHWLYR�SURSXJQDU�SHOD�IRUPDomR�FtYLFD��PRUDO��FXOWXUDO�
e religiosa do povo brasileiro, sendo que sua atividade está relacionada diretamente 
com as receitas derivadas de seus serviços de publicidade e em maior parte as doa-
o}HV�UHFHELGDV�GH�SHVVRDV�ItVLFDV�H�MXUtGLFDV�SDUD�PDQXWHQomR�GH�VXDV�DWLYLGDGHV�

 
19. Seguros (não auditado)
� �$�)XQGDomR�DGRWD�D�SROtWLFD�GH�FRQWUDWDU�FREHUWXUD�GH�VHJXURV�SDUD�RV�EHQV�VXMHLWRV�
D�ULVFRV�SRU�PRQWDQWHV�FRQVLGHUDGRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�FREULU�HYHQWXDLV�VLQLVWURV��FRQ-
siderando a natureza de sua atividade.

Dom Odilo Pedro Scherer 
Presidente

Padre Zacarias José de Carvalho Paiva
Membro do Conselho Curador

Padre João Júlio Farias Junior
Membro do Conselho Curador

Edivaldo Batista da Silva
&RQWDGRU���&5&��63�������2��

7.1. Movimentação do custo
Depreciação 2019 Adições 2020 Adições 2021
Máquinas e equipamentos 459.737 - 459.737 116.780 576.517
0yYHLV�H�XWHQVtOLRV� ������� �� ������� �� ������
(TXLSDPHQWRV�GH�LQIRUPiWLFD� �������� �� �������� ������ �������
9HtFXORV� ������� �� ������� �� ������
$SDUHOKRV�WHOHI{QLFRV� ������ �� ������ �� �����
,QVWDODo}HV� ������� �� ������� �� ������
%HQIHLWRULDV�HP�LPyYHLV�GH�WHUFHLURV� �������� �� �������� �������� �������
 1.176.559 - 1.176.559 288.793 1.465.352
7.2. Movimentação da depreciação
Depreciação 2019 Adições 2020 Adições 2021
0iTXLQDV�H�HTXLSDPHQWRV� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������
0yYHLV�H�XWHQVtOLRV� ��������� �������� ��������� �������� ��������
(TXLSDPHQWRV�GH�LQIRUPiWLFD� ���������� �������� ���������� �������� ���������
9HtFXORV� ��������� �� ��������� �� ��������
$SDUHOKRV�WHOHI{QLFRV� �������� �� �������� �� �������
,QVWDODo}HV� ��������� �� ��������� �� ��������
%HQIHLWRULDV�HP�LPyYHLV�GH�WHUFHLURV� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������
 (761.889) (76.060) (837.949) (89.363) (927.313)

8. Obrigações trabalhistas e sociais
     2021 2020
6DOiULRV�D�SDJDU� � � ������� ������
Férias e encargos a pagar   227.107 210.656
,166�VREUH�D�IROKD�GH�SDJDPHQWR�D�UHFROKHU� � � ������� ������
)*76�D�UHFROKHU�� � � ������� ������
3,6�VREUH�D�IROKD�GH�SDJDPHQWR�D�UHFROKHU� � � ������ �����
&RQWULEXLomR�VLQGLFDO�DVVLVWHQFLDO�D�SDJDU� � � ������ ���
2XWUDV�REULJDo}HV�WUDEDOKLVWDV�H�VRFLDLV� � � ������ ���
     402.389 340.306

9. Empréstimo
,QVWLWXLomR�¿QDQFHLUD������1DWXUH]D�����������������7D[D�GH�MXURV�� ����� ����
%DQFR�%UDGHVFR�6�$���������&RQWD�JDUDQWLGD��������������D�D�� � �������� ������
5HFXUVRV�GLVSRQLELOL]DGRV�SDUD�VXSULU�DV�QHFHVVLGDGHV�¿QDQFHLUDV�GH�FDSLWDO�GH�JLUR�
GD�)XQGDomR��(VVDV�RSHUDo}HV�VmR�UHDOL]DGDV�D�XPD�WD[D�DQXDO�PpGLD�GH���������
sendo apresentado como garantia aval da mantenedora.

10. Provisão para demandas judiciais e riscos
'H�DFRUGR�FRP�D� OHJLVODomR�YLJHQWH��RV� OLYURV�¿VFDLV�H�DV� WUDQVDo}HV�GD�)XQGDomR�
HVWmR� VXMHLWRV� D� UHYLVmR� SHODV� DXWRULGDGHV� ¿VFDLV�� UHWURDWLYDPHQWH�� SRU� SHUtRGRV�
YDULiYHLV�GH� WHPSR��FRP� UHIHUrQFLD�DRV� WULEXWRV� IHGHUDLV��HVWDGXDLV�H�FRQWULEXLo}HV�
WUDEDOKLVWDV��$�$GPLQLVWUDomR�GD�)XQGDomR�DYDOLD�SHULRGLFDPHQWH��HP�FRQMXQWR�FRP�
VHXV�DVVHVVRUHV�MXUtGLFRV��RV�ULVFRV�HQYROYLGRV�H��SDUD����GH�GH]HPEUR�GH������QmR�
SRVVXtD�GHPDQGDV�MXGLFLDLV�FODVVL¿FDGDV�FRPR�ULVFR�GH�SHUGD�SURYiYHO�SDUD�UHFRQKH-
FLPHQWR�GH�UHVSHFWLYD�SURYLVmR�
����3URYLVmR�SDUD�GHPDQGDV�MXGLFLDLV�H�ULVFRV����&RQWLQXDomR
$�)XQGDomR�SRVVXL�HP�DQGDPHQWR�RXWUDV�Do}HV�SDVVLYDV�GH�QDWXUH]DV� WUDEDOKLVWD��
TXH�QmR�HVWmR�SURYLVLRQDGDV��SRLV�HQYROYHP�ULVFR�GH�SHUGD�FODVVL¿FDGR�SHORV�VHXV�
DVVHVVRUHV� OHJDLV� FRPR�SRVVtYHO�� QR�PRQWDQWH�GH�5���������HP����GH�GH]HPEUR�
de 2021. 

11. Patrimônio social
2�SDWULP{QLR�VRFLDO�p�DSUHVHQWDGR�HP�YDORUHV�DWXDOL]DGRV�H�FRPSUHHQGH�D�VRPDWyULD�
GH�� �L�� WRGRV�RV�EHQV�FRQVWDQWHV�QD�HVFULWXUD�GH� LQVWLWXLomR�GD�)XQGDomR��FRQIRUPH�
HVFULWXUD�GH�DOWHUDomR�H�FRQVROLGDomR�GRV�HVWDWXWRV�GD�)XQGDomR�UHJLVWUDGR��PLFUR¿O-
PDGR�H�GLJLWDOL]DGR�QR����2¿FLDO�GH�5HJLVWUR�GH�7tWXORV�H�'RFXPHQWRV�&LYLO�GH�3HVVRD�
-XUtGLFD��VRE�R�Q�����������HP����GH�DEULO�GH�������H��LL��GRV�VXSHUiYLWV�H�RX�Gp¿FLWV�
DSXUDGRV�DQXDOPHQWH��2V�UHFXUVRV�GD�)XQGDomR�IRUDP�DSOLFDGRV�HP�VXDV�¿QDOLGDGHV�
LQVWLWXFLRQDLV�� HP�FRQIRUPLGDGH� FRP�VHX�HVWDWXWR� VRFLDO�� GHPRQVWUDGRV�SHODV� VXDV�
despesas e investimentos patrimoniais.

12. Impostos e contribuições – isenções e imunidades
12.1.   Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o 

Lucro (CSLL)
� �(P�YLUWXGH�GH�VHU�XPD�)XQGDomR�VHP�¿QV�OXFUDWLYRV��JR]D�GR�EHQHItFLR�GH�LVHQomR�
GR�SDJDPHQWR�GRV�WULEXWRV�IHGHUDLV�LQFLGHQWHV�VREUH�R�UHVXOWDGR��GH�DFRUGR�FRP�RV�
$UWLJRV�����D�����GR�5HJXODPHQWR�GH�,PSRVWR�GH�5HQGD�DSURYDGR�SHOR�'HFUHWR�Q��
������GH����������H�R�$UWLJR�����GD�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO�

12.2. Programa para Integração Social (PIS)
� �(P�YLUWXGH�GH� VHU� XPD�)XQGDomR� VHP�¿QV� OXFUDWLYRV�� HVWi� VXMHLWD� DR� SDJDPHQWR�
GD�FRQWULEXLomR�SDUD�R�3,6�FDOFXODGD�VREUH�D�IROKD�GH�VDOiULRV�j�DOtTXRWD�GH����GH�
DFRUGR�FRP�D�/HL�Q�����������

12.3. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
� �(P�YLUWXGH�GH�VHU�XPD�$VVRFLDomR�VHP�¿QV�OXFUDWLYRV��JR]D�GR�EHQHItFLR�GH�LVHQomR�
GR�SDJDPHQWR�GD�&2),16�LQFLGHQWH�VREUH�DV�UHFHLWDV�UHODWLYDV�jV�DWLYLGDGHV�SUy-
SULDV�GD�)XQGDomR��GH�DFRUGR�FRP�DV�/HLV�Q�����������H�Q������������

12.4. Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)
� �$�)XQGDomR�HVWi�UHFROKHQGR�D�TXRWD�SDWURQDO�LQFLGHQWH�VREUH�D�IROKD�GH�SDJDPHQWR�
 
13. Receita operacional líquida
     2021 2020
5HFHLWD�GD�5iGLR���GH�-XOKR� � � ���������� ���������
'RQDWLYRV�H�DX[tOLRV� � � ���������� ���������
     5.101.034 4.820.573

14. Custo dos serviços prestados  

     2021 2020
&XVWRV�FRP�GLUHLWRV�DXWRUDLV� � � ���������� ���������
&XVWRV�FRP�UHSRUWDJHP�H�DSUHVHQWDomR� � � ���������� ��������
,PSUHVV}HV� � � ���������� ��������
&RPLVV}HV�VREUH�YHQGDV� � � ��������� ��������
&RUUHLRV�H�PDORWHV� � � ��������� ��������
%ULQGHV� � � �������� ��������
3URSDJDQGD�H�SXEOLFLGDGH� � � ��������� ��������
&RPEXVWtYHLV� � � �������� ��������
2XWURV�FXVWRV�FRP�VHUYLoRV� � � ������ �
     (1.220.284) (1.048.268)

15. Despesas com pessoal  

     2021 2020
6DOiULR�H�RUGHQDGRV� �� � �����������������������
(QFDUJRV�VRFLDLV� �� � ����������� ���������
%HQHItFLRV�VRFLDLV� �� � ����������� ���������
)pULDV� �� � ����������� ���������
&{QJUXDV� �� � ���������� ���������
����6DOiULR� �� � ����������� ��������
5HVFLVmR�FRQWUDWXDO� �� � ���������� ��������
2XWUDV�GHVSHVDV�FRP�SHVVRDO� �� � ���������� ��������
     (2.386.129) (2.198.317)

16. Despesas administrativas, comerciais e gerais  

     2021 2020
(QHUJLD�HOpWULFD� � � ���������� ���������
6HUYLoRV�SUHVWDGRV���3HVVRD�MXUtGLFD� � � ���������� ���������
3URYLVmR�SDUD�FUpGLWRV�GH�OLTXLGDomR�GXYLGRVD� � � ���������� ���������
6HUYLoRV�SUHVWDGRV���3HVVRD�ItVLFD� � � ���������� ���������
0DQXWHQomR�GH�PiTXLQDV�H�HTXLSDPHQWRV� � � ��������� ��������
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Outubro é o mês missionário e 
o tema é “A Igreja é missão”, 
e, como inspiração bíblica, 
“Sereis minhas testemunhas” 

(At 1,8). A Igreja, em sua identidade, é 
essencialmente missão e missionária, 
pois não se reduz a uma dimensão ou 
número de atividades. Neste ano, a Cam-
panha Missionária completa 50 anos 
de história, e estamos celebrando como 
“ano jubilar missionário”. Antes de tudo, 
é preciso ser discípulos missionários de 
Jesus Cristo, no anúncio e testemunho 

do Evangelho, e rezar pelas missões e pe-
los missionários espalhados pelo mundo, 
sejam ministros ordenados, consagrados 
ou cristãos leigos. 

Para que a Igreja seja missão, e nós 
sejamos missionários, é preciso se dei-
xar conduzir pelo Espírito Santo. O 
fundamento da espiritualidade mis-
sionária é, antes de tudo, viver na do-
cilidade ao Espírito, deixar-se plasmar 
interiormente por Ele e se tornar cada 
vez mais semelhante a Cristo. Sabemos 
que somente a docilidade ao Espírito 
nos permite acolher os dons da forta-
leza e do discernimento, traços tão es-
senciais da espiritualidade missionária. 
Ser missão, como Igreja, não é fácil, os 
caminhos muitas vezes são árduos, e 
exige disponibilidade e generosidade. 
Somente a força do Espírito pode nos 
fazer testemunhas corajosas e anun-
ciadores convictos da Palavra de Deus. 
Por isso, ainda hoje é preciso rezar para 
que Deus nos conceda a sua graça para 

proclamar a verdade do Evangelho e a 
luz do Espírito Santo para nos conduzir 
pelos caminhos da vida e da verdade, 
pois somente Jesus Cristo é o Caminho, 
a Verdade e a Vida. 

Na força do Espírito, podemos vi-
ver a comunhão profunda com Cristo, 
Aquele que foi enviado pelo Pai para 
evangelizar. O viver e testemunhar a fé 
em Cristo, a intimidade mais profunda, 
é por São Paulo assim explicada: “Haja 
entre vós o mesmo sentir e pensar que 
no Cristo Jesus. Ele, existindo em for-
ma divina, não se apegou ao ser igual 
a Deus, mas se despojou, assumindo a 
forma de escravo e se tornando seme-
lhante ao ser humano. E, encontrado 
em aspecto humano, humilhou-se, fa-
zendo-se obediente até a morte – e mor-
te de cruz!” (Fl 2,5-8). Este é o grande 
mistério da encarnação e da redenção, 
como despojamento total de si mesmo 
que leva Jesus Cristo a salvar a huma-
nidade, cumprindo a vontade do Pai. A 

beleza da missionariedade está no des-
pojamento de si mesmo e na abertura 
de coração, com total disponibilidade, 
na plena gratuidade, para seguir Jesus 
e anunciá-lo ao mundo. Rezemos pe-
los missionários para que, sentindo-se 
amados e enviados por Deus, experi-
mentem sempre a força reconfortante 
de Cristo em todos os momentos de 
sua vida, especialmente nos mais difí-
ceis e dolorosos.

Somos todos chamados a amar a Igre-
ja – nós somos a Igreja que caminha jun-
tos – e amar a humanidade como Jesus 
amou. Uma verdadeira espiritualidade 
de discípulos missionários se fundamen-
ta na caridade para com todos. Chama-
dos a ser santos, renovemos em nosso 
coração o ardor pela santidade, base do 
discipulado missionário. A característica 
de sermos missão como Igreja é a alegria 
interior que vem da fé, pois encontramos 
em Cristo a verdadeira esperança que 
nos faz amar e servir.

DOM ÂNGELO 
ADEMIR 

MEZZARI, RCJ
BISPO AUXILIAR 

DA ARQUIDIOCESE NA 
REGIÃO IPIRANGA

Espiritualidade
A Igreja é missão

[LAPA] No sábado, dia 1º, na Paróquia Cristo Jovem, Setor Lapa, Dom José Benedito 
Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, presidiu missa na qual confe-
riu o sacramento da Crisma a 22 jovens e adultos. Concelebrou o Padre Euclides Eustá-
quio Martins de Castro, Pároco.                                                             (por Benigno Naveira)

[SANTANA] No domingo, 2, no segundo dia do tríduo em honra do padroeiro da 
Capela São Francisco de Assis, pertencente à Paróquia Santa Luzia, Setor Santana, hou-
ve uma celebração eucarística presidida por Dom Jorge Pierozan, e concelebrada pelo 
Padre Osvaldo Bisewski, Pároco.                                                 (por José Henrique Monfré)

[BRASILÂNDIA] No dia 27 de setembro, na Capela São Vicente de Paulo da 
Casa Pia, sede da Associação das Damas de Caridade – AIC São Paulo, houve a mis-
sa em honra do padroeiro, São Vicente de Paulo, presidida pelo Padre Gilson Feli-
ciano Ferreira, SV, Assessor Eclesiástico, que ressaltou as obras de São Vicente e sua 
trajetória de ajuda aos pobres, doentes e necessitados.                      (por Eunice Villela) 

 
[BELÉM] Na quinta-feira, 29 de setembro, a Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, cele-
brou seu padroeiro com cinco missas ao longo do dia. A última celebração, com caráter solene, 
foi presidida pelo Padre Júlio Lancellotti, Pároco. A Paróquia promoveu, ainda, o bazar da O"ci-
na São José, além da distribuição das lembranças de São Miguel Arcanjo.  (por Fernando Arthur)

[BRASILÂNDIA] No sábado, dia 1º, a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, 
Setor Pereira Barreto, que tem o Padre Francisco Antônio Rangel de Barros como Pá-
roco, celebrou o dia da padroeira após a realização da novena, com o tema: “Faça 
tudo com amor, por amor e para o amor: esse é o segredo!”.          (por Pascom paroquial)

[BELÉM] A Pastoral do Dízimo da Região se reunirá no sábado, 8, às 9h, para um mo-
mento formativo com Dom Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém. O encontro acontecerá no Centro Pastoral São José (Rua Álvaro Ramos,  
366, Belenzinho).                                                                                                      (por Fernando Arthur)

No sábado, dia 1º, a Paróquia São Francisco de Assis, 
Setor Dom Paulo Evaristo, iniciou o tríduo em honra do 
padroeiro, com a celebração eucarística presidida pelo 
Padre Álvaro Moreira Gonçalves, Vigário da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, que partilhou com a comuni-
dade paroquial sua re"exão sobre fé e vocação. 

No domingo, 2, houve duas celebrações eucarís-
ticas. Uma delas foi presidida por Dom Carlos Silva,  
OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia, que enfatizou a importância de ter fé e fazer 
dela a força para agir e continuar trabalhando, mesmo 
diante das di!culdades. A segunda missa foi presidida 

pelo Padre Eliomar Ribeiro, Diretor Espiritual do Apos-
tolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem 
(MEJ), que exortou os !éis a trabalhar a fé de forma 
sempre orante, pois ela, assim como o corpo e a mente, 
precisa de alimento para crescer e se desenvolver. 

Na segunda-feira, 3, a missa foi presidida pelo Padre 
Edemilson Gonzaga, Pároco da Paróquia Santo Antô-
nio, na Vila Brasilândia, e Coordenador do Setor Dom 
Paulo Evaristo, com a bênção dos enfermos.

Na terça-feira, 4, memória litúrgica de São Francis-
co, houve procissão e missa presidida pelo Padre Gené-
sio de Morais, Pároco, que exortou todos os membros 
das comunidades e !éis da Paróquia à perseverança e 
animação comunitária, com a participação nas diversas 
realidades em que vivem.

BRASILÂNDIA
Fiéis celebram o padroeiro da Paróquia São Francisco de Assis

LÍLIAN OLIVEIRA E MARCOS RUBENS FERREIRA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

[SANTANA] Por ocasião de seu 3º aniversário de ordenação episcopal, Dom Jorge Pie-
rozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu missa, em 28 de setem-
bro, no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Salette, Setor Santana. 

(por Denilson Araujo)

[LAPA] No dia 27 de setembro, na Cúria regional, aconteceu a reunião do clero atuante 
na Região, conduzida pelos Padres João Carlos Deschamps de Almeida, Vigário-geral Ad-
junto, e Antônio Francisco Ribeiro, Coordenador Regional de Pastoral. Na ocasião, houve 
uma formação sobre a carta apostólica do Papa Francisco, Desiderio desideravi, sobre a 
Sagrada Liturgia, ministrada pelo Padre Damásio Medeiros dos Santos, SDB, liturgista e 
decano da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana, em Roma. 

(por Benigno Naveira)

[SANTANA] Por ocasião do 3° ano de apresentação de Dom Jorge Pierozan como 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, e em louvor aos Santos Arcanjos, ele 
presidiu missa na quinta-feira, 29 de setembro, na Capela Santos Arcanjos, pertencente à 
Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Setor Jaçanã, concelebrada pelo Padre Luís Izidoro 
Molento, Pároco, e pelos padres convidados que auxiliam na Paróquia: Padre Tiago Costa, 
MS; Padre Maurício Dias, MS; e Padre Kleber Jorge Montag, noviço saletino. 

(por Denilson Araujo)

Caio César Pereira Oliveira

Fernando Fernandes
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[IPIRANGA] A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Setor Imigrantes, come-
morou sua padroeira, no sábado, dia 1º. Concluindo as atividades, houve uma procissão, 
seguida de missa, presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Ipiranga. A celebração também foi dedicada à abertura da Semana 
pela Vida na Região e contou com a participação dos "éis devotos e membros das Pas-
torais Familiar e da Criança. Concelebraram o Padre William Day Tombini, Pároco, e o Frei 
José Maria Mohomed Junior, Coordenador de Pastoral regional.                (por Pascom paroquial)

No sábado, dia 1º, aconteceu a ordenação presbi-
teral do até então Diácono Wederson Francisco Ca-
valcanti, MSC, na Paróquia Nossa Senhora do Sagra-
do Coração, na Vila Formosa. 

A celebração foi presidida por Dom Manoel Fer-
reira dos Santos Junior, MSC, Bispo de Registro (SP), 
e concelebrada pelos Padres Reuberson Ferreira, 
MSC, Pároco; Absalón Alvarado, MSC, Superior-
-geral da Congregação dos Missionários do Sagrado 
Coração (MSC); Edvaldo Rosa, Superior Provin-
cial dos Missionários do Sagrado Coração (MSC); 

além de padres da Congregação e da Arquidiocese. 
Na homilia, Dom Manoel dos Santos se dirigiu ao 

Diácono e o exortou a viver cada vez mais o sacrifício 
da intimidade e proximidade com o Senhor e com o 
povo de Deus. “O que o povo mais pede do sacerdote 
é a oração: é preciso constância na oração, na Euca-
ristia, na Liturgia das Horas, rezar em nome do povo 
de Deus.”

Ao !m da celebração, em seu agradecimento, 
Padre Wederson a!rmou que foi ordenado pela gra-
ça de Deus, e recordou o despertar de sua vocação, 
além de agradecer à sua família, aos sacerdotes que o 
acompanharam durante o período vocacional e aos 
padres da Congregação.

BELÉM
Diácono Wederson Francisco Cavalcanti, MSC, é ordenado presbítero

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No sábado, dia 1º, Dom Carlos Silva, 
OFMCap, esteve na festa da padroeira 
da Comunidade Santa Teresinha, que 
pertence à Paróquia Nossa Senhora da 
Expectação, na Freguesia do Ó. Ele pre-
sidiu a missa, que foi concelebrada pelos 
Padres Aldenor Alves de Lima (Padre 
Aldo), Pároco, e Armênio Rodrigues, 
Vigário Paroquial.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da Ar-

quidiocese na Região Brasilândia desta-
cou que Santa Teresinha ensina o cami-
nho da pequena via: valorizar e executar 
as pequenas coisas, todos os dias, e lem-
brar que Deus é bom o tempo todo; bem 
como ensina cada pessoa a ser mais cari-
nhosa, amável e mais parecida com Deus.

Após a missa, o Bispo saiu em pro-
cissão com os demais !éis pelas ruas do 
entorno e iniciou cantos e orações sem 
a utilização de um alto-falante, um gesto 
que surpreendeu a todos. Ele a!rmou ter 
sido sua primeira procissão como Bispo.

MARTA GONÇALVES
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Dom Carlos Silva preside missa e participa da festa de Santa Teresinha
BRASILÂNDIA

[SÉ] Na quinta-feira, 29 de setembro, na Festa dos Arcanjos São Gabriel, São Rafael e 
São Miguel, Dom Rogério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Sé, presidiu missa na Paróquia São Gabriel Arcanjo, no Jardim Paulista, durante a qual 
conferiu o sacramento da Crisma a 16 pessoas. Concelebrou o Cônego Sérgio Conrado 
e os Padres Vittorio Moregola e Carlos Alberto Silva.                                (por Pascom paroquial)

MIguel Ibarra

BELÉM
Missão Belém recebe doação de cestas básicas de organização taiwanesa

FERNANDO GERONAZZO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Na sexta-feira, 30 de setembro, houve 
a entrega na Casa Guadalupe, da Missão 
Belém, de 450 cestas básicas doadas pelo 
Escritório Econômico e Cultural de Tai-
pei no Brasil, organização que representa 
o governo de Taiwan no País.

O ato contou com a presença de re-
presentantes da entidade doadora, do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, e do Padre 
Gianpietro Carraro, fundador da Missão 
Belém, e da Irmã Cacilda da Silva. 

É o 5º ano que a organização taiwa-
nesa realiza esse gesto de solidariedade 
para com a Missão Belém, associação de 
!éis fundada em 2005, que desenvolve 
um trabalho de acolhida e restauração 
de pessoas em situação de rua e depen-
dentes químicos. 

Padre Gianpietro agradeceu ao Escri-
tório de Taipei no Brasil a generosidade, 
ressaltando que a doação ajudará a man-
ter os cerca de 700 doentes atendidos em 
70 das 180 casas da comunidade. Dom 
Odilo também agradeceu o gesto soli-
dário, que, segundo ele, reforça os laços 
entre os povos das duas nações.

Fernando Geronazzo

Marta Gonçalves

Lucio MariucciPascom paroquial
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Para celebrar os 90 anos de vida do Pa-
dre José Henrique Weber, um dos maio-
res compositores de músicas litúrgicas do 
Brasil, a São Paulo Schola Cantorum, em 
parceria com a Arquidiocese de São Paulo, 
a Congregação do Verbo Divino (Verbi-
tas) e a Paulus Editora realizaram um con-
certo musical na quinta-feira, 29 de setem-
bro, na Basílica Sant’Ana, na zona Norte  
da capital. 

Durante o evento, foram apresenta-
das músicas conhecidas do repertório do 
sacerdote verbita, como “Prova de amor 
maior não há”, “Eu vim para que todos te-
nham vida”, “Sim, eu quero”, entre outras. 

Na ocasião, foram lançados o!cial-

mente dois álbuns com composições do 
Padre Weber, recentemente publicados 
pela Paulus Editora: “Cantos a Maria, 
Mãe de Jesus” e “Durma em paz, não 
tenha medo”, ambos interpretados pela 
São Paulo Schola Cantorum. Este último 
álbum constitui um Réquiem pela Pan-
demia de COVID-19.

 
GRATIDÃO

Durante o evento, o atual Assessor de 
Música Litúrgica da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), Irmão Fer-
nando Benedito Vieira, entregou ao Padre 
Weber uma placa comemorativa, expres-
sando o agradecimento do episcopado 
brasileiro pelo abnegado serviço prestado 
pelo Sacerdote na música litúrgica e em 
outras áreas da ação evangelizadora. 

Ao saudar o aniversariante, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, recordou que muitas das compo-
sições do Padre Weber !zeram parte do 
seu processo formativo como seminaris-
ta e no início do sacerdócio. Dom Odilo 
destacou, ainda, que os cantos compos-
tos pelo homenageado são essencial-
mente bíblicos, como propõe a reforma 
litúrgica decorrente do Concílio Vati-
cano II, e “facilmente cantáveis”, o que 
permite maior participação da assem-
bleia nas liturgias, como também pre-
vê a reforma conciliar. “Mais uma vez, 
agradecemos a você, Padre Weber, por 
tão grande contribuição não tanto para a 
liturgia quanto para a formação cristã do 
nosso povo, pois seus cantos também são 
catequéticos”, a!rmou.

Concerto homenageia o Padre José Weber por seus 90 anos
REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br

[SANTANA] No sábado, dia 1º, a Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Setor 
Tucuruvi, recebeu Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região San-
tana, que presidiu missa na festa solene da padroeira. Concelebraram o Padre Sulliver 
Rodrigues do Prado, Administrador Paroquial, além do Padre José Roberto Novaes e do 
Cônego Laerte Vieira da Cunha, ambos Vigários Paroquiais, com a assistência do Diáco-
no Rogério Ruiz Soler.                                                                              (por Robson Francisco)

[IPIRANGA] Na sexta-feira, 30 de setembro, em comemoração do Dia da Secretária, 
cerca de 50 colaboradores das secretarias paroquiais da Região se reuniram na Casa de 
Encontros e Hospedagem Sagrada Família, no Ipiranga. Participaram, também, Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga; Padre 
Uilson dos Santos, Vigário-geral Adjunto; e Frei José Maria Mohomed Junior, Coordena-
dor de Pastoral. O momento de formação sobre a carta apostólica Desiderio desideravi, 
do Papa Francisco, foi conduzido pelo Padre Rodrigo Thomaz, Vigário Paroquial da Pa-
róquia Imaculada Conceição.                                                                        (por Karen Eufrosino)

LAPA
Paróquias concluem as 
atividades do Mês da Bíblia

OSVALDO REIS E STELA LOPES
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

No dia 25 de setembro, em nível se-
torial, aconteceu o mutirão bíblico como 
conclusão das atividades do mês dedica-
do às Sagradas Escrituras. 

Os !éis das paróquias que compõem 
o Setor Pirituba participaram da ativi-
dade na Paróquia Nossa Senhora Auxi-
liadora, cuja missa de encerramento foi 
presidida pelo Padre José Pedro Batista, 

Pároco, e concelebrada pelo Cônego Jai-
dan Gomes Freire e pelos Padres Edu-
ardo Augusto de Andrade e Geraldo  
Pereira.  

A Paróquia São Patrício reuniu as 
comunidades paroquiais dos Setores Rio 
Pequeno e Butantã, que participaram do 
encontro e da missa presidida pelo Pa-
dre Cristiano de Souza Costa, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição Aparecida, assistido pelo Di-
ácono Paulo José Oliveira. 

[IPIRANGA] Aconteceu no Instituto São Paulo de Estudos Superiores (Itesp) entre os 
dias 26 e 30 de setembro, o Congresso Jubilar em comemoração dos 50 anos de sua fun-
dação. O evento contou com a presença de alunos, professores, corpo técnico-administra-
tivo, representantes de outras instituições, como o Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo (Unisal) e PUC-SP, ex-diretores do Instituto e ex-alunos. Os ciclos de discussões foram 
permeados pelo tema “Sinodalidade da Igreja”.           (por Padre Antônio César Seganfredo, CS)

Erramos
Diferentemente do que foi publicado na pá-
gina 22 da edição anterior, na reportagem 
“‘Banho Vicentino’ e Liceu Sagrado Cora-
ção de Jesus fazem ações sociais perma-
nentes na região da ‘Cracolândia’”, o projeto 
Banho Vicentino não recebeu o Prêmio 19 
de Agosto, concedido pela Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e Cidadania.

[SANTANA] No domingo, 2, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, pertencente à Pa-
róquia São Francisco Xavier, Setor Medeiros, quatro jovens receberam, pelas mãos de 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, o sacramento da 
Crisma, com a assistência do Diácono Gilson Crema.                                   (por Denilson Araujo)

[LAPA] No sábado, dia 1º, no terreno onde serão construídas as novas instalações da 
Paróquia São José, no Recanto Monte Alegre, Setor Pirituba, aconteceu a missa de aber-
tura da Semana Nacional da Vida da Região Lapa, presidida por Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, e concelebrada pelo Padre Messias 
de Moraes Ferreira, Pároco.                                                                      (por Benigno Naveira)

[LAPA] Na Paróquia Santa Terezinha, 
Setor Pirituba, a comunidade paroquial 
festejou a memória litúrgica da padroeira, 
no sábado, dia 1!, com uma missa presi-
dida por Dom José Benedito Cardoso, e 
concelebrada pelo Padre Admário Gama 
Cambrainha, Pároco.    (por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, Setor Anchieta, iniciou o mês 
missionário no sábado, dia 1º, com a reza 
das mil Ave-Marias e a consagração do Bra-
sil ao Imaculado Coração de Maria, com a 
participação das diversas pastorais e movi-
mentos paroquiais.       (por Pascom paroquial)

[BRASILÂNDIA] No "m de setembro, 
a comunidade da Paróquia Nossa Senhora 
da Expectação fez o encerramento da 6ª 
Novena de São Miguel Arcanjo, que conta 
com ampla participação dos "éis, os quais 
fazem propósitos e agradecem as graças 
alcançadas e se comprometem a perma-
necer unidos em oração e a ajudar os me-
nos favorecidos.                   (por Rael Pimenta)

[IPIRANGA] Os "éis da Paróquia São 
Vicente de Paulo, Setor Anchieta, celebra-
ram seu padroeiro no dia 27 de setembro. 
Na missa presidida pelo Padre João Carlos 
Iankoski Portes, CM, 11 crianças recebe-
ram a investidura de coroinha e acólito. 

(por Diácono Anivaldo Blasques) 

[LAPA] Na sexta-feira, 30 de setembro, 
Dia da Secretária, aconteceu o encontro 
das secretárias e secretários paroquiais da 
Região, que partilharam um momento de 
confraternização numa churrascaria, con-
duzido pela coordenadora regional das 
secretárias e secretários, Suellen Cristina 
Batista de Matheus, da Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida. Estavam presentes Dom 
José Benedito Cardoso e Padre Antônio 
Francisco Ribeiro, Assistente Eclesiástico 
da Pastoral das(os) Secretárias(os) da Re-
gião, e demais padres. Na ocasião, foram 
homenageados os secretários mais anti-
gos em atividade: Fernando Mardini, há 
38 anos como secretário da Paróquia Cris-
to Jovem; e Francisco Chagas Lima, há 35 
anos como secretário da Paróquia Nossa 
Senhora da Lapa.         (por Benigno Naveira)

[BRASILÂNDIA] Entre os dias 23 e 25 de setembro, ocorreu o 10° Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Vila Souza. Com o tema “Sa-
grada Família de Nazaré: nossa família vossa é”, a atividade envolveu mais de 50 casais 
entre encontristas e equipes de trabalho. A orientação espiritual "cou sob a responsa-
bilidade do Padre Luiz Carlos Ferreira Tose Filho, Administrador Paroquial, e o encontro 
contou com a presença de diversos padres como palestrantes.             (por Luccas Sant’Ana)
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Facebook da Paróquia São José

Robson Francisco

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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samente necessária para que a 
mensagem cristã seja comunicada 
e!cazmente, ou seja, promoven-
do a experiência da participação e 
comunhão na ação evangelizado-
ra. Todas as pastorais e grupos das 
nossas paróquias/comunidades de-
veriam apoiar mais a Pascom e se 
servir desta Pastoral para fortalecer 
o testemunho de união, respeito e 
fraternidade, principalmente em 
meio ao crescente individualismo e 
polarização”.

Ao agente da Pascom há sempre 
o chamado para a missão. A palavra 
missionário tem sua derivação do 
latim, com o mesmo sentido no ter-
mo grego “apóstolo”, que signi!ca 
“enviado”, e todos somos chamados 
por Deus para sermos missionários, 
respondendo ao mandato do Se-
nhor de pregar o Evangelho a todas 
as nações (cf. Mt 28,19).

“O agente missionário tem 
como missão aproximar as pesso-
as de Deus, dando testemunho de 
Jesus como Caminho, Verdade e 
Vida, vivendo a fé no compromisso 
com o irmão e promovendo a vida 
como serviço de amor a Deus e ao 
próximo”, a!rma o Padre Antônio 
Ribeiro, Assistente Eclesiástico da 
Pascom na Região Lapa. 

Desse modo, a missão da Pascom 

é a de comunicar a esperança por 
meio de notícias e conteúdos com 
base em fontes seguras e veri!cadas, 
zelando pelo compromisso com a 
verdade, contribuindo com a evan-
gelização querigmática, que consiste 
no primeiro anúncio da Boa-Nova. 

Padre Antônio destaca que a 
“Pascom tem papel importante na 
comunicação dos valores cristãos. 
Anunciar Jesus exige uma comuni-
cação nascida da vivência da fé. A 
comunicação deve construir pon-
tes entre as pessoas, possibilitando 
o encontro com Jesus para formar 
uma família de irmãos. Pascom não 
é apenas uso de tecnologia, mas ati-
tude de serviço e amor ao próximo. 
Exige integração e participação na 
comunidade paroquial de forma a 
realizar um trabalho que envolva 
todas as pastorais”.

O Padre João Carlos Deschamps, 
da Paróquia Santo Antônio de Pá-
dua, na Região Lapa, destaca que a 
sobrevivência da Igreja está ligada à 
existência de pessoas que testemu-
nhem a fé e a Palavra, os chamados 
evangelizadores, que precisam se 
valer dos canais de comunicação 
disponíveis. “A comunicação espe-
cí!ca por meio das mídias é funda-
mental. A Igreja, principalmente no 
Brasil, deveria se desenvolver muito 

mais nisso”, comentou, orien-
tando que toda paróquia te-
nha meios digitais, para que 
mais pessoas sejam alcança-
das e evangelizadas.

Ter pessoas bem capacita-
das para cumprir essa missão 
da Pascom é indispensável, 
e esse processo pode ter iní-
cio quando menos se espera, 
como ocorreu na pandemia 
de COVID-19. O Padre Er-
nandes Alves da Silva Junior, 
da Paróquia São Patrício, na 
Região Lapa, contou que na-
quele momento mais difícil, 
houve a capacitação de pes-
soas para atuar nesta pasto-
ral, bem como investimentos 
em aparelhos. “A Pascom, 
de maneira tão expressiva, 
faz com que a mensagem do 
Evangelho que acontece den-
tro das nossas comunidades, 
dentro das nossas paróquias, 
chegue a lugares em que hu-
manamente seria mais difí-
cil”, comentou.

Paróquias que quei-
ram saber como montar 
grupos de Pascom podem 
obter todos os detalhes 
no site da Pascom Brasil:  
https://pascombrasil.org.br.

A Pastoral da Comunicação 
(Pascom) tem a missão de 
comunicar a Igreja e possibilitar 
que esta se mantenha em 
diálogo com a sociedade. Para 
que esse diálogo ocorra de 
forma autêntica, é primordial 
entender o verdadeiro sentido 
de levar a Palavra a cada coração, 
pelos meios de comunicação, 
tendo como centro a pessoa, a 
mensagem e a prática de Jesus, 
comunicador por excelência. 
Sendo assim, como discípulos 
missionários, devemos levar 
a comunicação, cumprindo o 
mandato de Jesus: “Ide por todo 
o mundo e pregai o Evangelho a 
toda a humanidade” (Mc 16,15).

Diante das grandes mu-
danças e desa!os atuais, a 
Igreja precisa de novas for-
mas para comunicar o Evan-
gelho nesta cultura midiática, 
mantendo-se, porém, !el à 
mensagem de Jesus. 

Na mensagem para o 56º 
Dia das Comunicações, cele-
brado neste ano, o Papa Fran-
cisco exortou a todos sobre 
a necessidade da escuta para 
que a comunicação aconteça 
em sua plenitude na ação pas-
toral. “Só prestando atenção 
a quem ouvimos, àquilo que 
ouvimos e ao modo como ou-
vimos é que podemos crescer 
na arte de comunicar, cujo 
cerne não é uma teoria nem 
uma técnica, mas a capacida-
de do coração que torna pos-
sível a proximidade (Evangelii 
gaudium 171).” 

A Pastoral da Comunica-
ção nasce da junção de duas 
realidades que interagem re-
ciprocamente: comunicação 
e pastoral, conforme é apon-
tado no artigo 244 do Diretó-
rio de Comunicação da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB): “O univer-
so da comunicação abrange 
as distintas dimensões da re-
alidade humana, enquanto o 
universo da pastoral envolve 
a dimensão socioeclesial, re-
lacionada aos diferentes am-
bientes da Igreja em sua mis-
são de evangelizar”. 

Para o Padre Gleidson 
Martins, Assistente Eclesiás-
tico da Pascom na Região Sé, 
esta é uma pastoral “imen-
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A tecnologia está transforman-
do a evangelização em nossas 
igrejas, e cada doação !nancei-
ra e dízimos feitos via PIX ou  
QR Code fazem a diferença na 
vida de muitos irmãos, razão 
pela qual essas tecnologias têm 
se popularizado também em 
nossas paróquias.

A missionariedade da Pastoral da Comuni-
cação está na ação de promover o conhecimen-
to da pessoa de Jesus Cristo, para que seu dis-
cipulado aconteça ainda nos dias de hoje. Esse 
conhecimento de sua Pessoa promove a capi-
laridade de seu Reino na justiça, na igualdade 
e na fraternidade, gerando a paz entre todos. 
A PASCOM dá visibilidade à ação pastoral da 
Igreja, não por vaidade ou autopromoção, mas 
para fazer com que a graça de Deus seja sen-
tida e percebida numa sociedade muitas vezes 
individualista, consumista, violenta... desigual.

A missão da comunicação na Igreja resi-
de no mandato de Jesus Cristo: “Ide por todo 
o mundo, a todos pregai o Evangelho” (Mc 
16,15). E é isso que fazemos de melhor! Por 
meio das redes, dos impressos, da rádio e da 
TV, a comunicação leva até o !el o anúncio do 
Reino, para que a vida nova em Cristo Jesus 
seja sentida e percebida, e promova a integra-
ção, a igualdade, a justiça e o amor dos !lhos 
de Deus, para que o mundo se torne um lugar 
melhor e mais pací!co para se viver.

Venha ser PASCOM conosco! Mergulhe em 
nosso universo... chegou mais uma edição es-
pecial do caderno PASCOM EM AÇÃO. Boa 
leitura.

Sobre Viver
Por onde anda tua 
criança interior?
Marta Gonçalves

Outubro, mês da criança. Certa vez, li esta 
frase: “Se um dia perderes a esperança, vá 
buscá-la lá no fundo dos olhos de uma crian-
ça”. A infância possui essa estranha beleza de 
a vida ser uma eterna brincadeira e o mundo 
um espaço imenso a se conhecer. Quando 
crescemos, as responsabilidades parecem nos 
roubar essa espontaneidade. Quantas vezes 
nos permitimos viver a vida nem que seja por 
alguns momentos como uma criança? Por 
onde anda nossa criança interior?

O mundo da criança é o lúdico. Na brin-
cadeira, invertem-se papéis: ora sou a !lha, 
ora sou a mãe, ora sou o cãozinho da família, 
e tudo bem. A rotina dos adultos muitas vezes 
parece nos fazer esquecer de que a vida pode 
ser mais leve se formos mais "exíveis com os 
acontecimentos, se enxergarmos como um 
movimento que pode mudar de direção sem 
que percamos nossa essência.

Permitir resgatar a criança que se foi um 
dia, com sonhos e alegrias, vivências curtidas 
e compartilhadas com a família e os amigos, 
pode trazer uma nova experiência e nos im-
pulsionar para viver uma vida mais feliz. 
Brinque, jogue bola, caminhe, ande de bici-
cleta, dance, ore, resgate-se! Não podemos 
deixar nossa criança interior se perder dentro 
de nós. 

Marta Gonçalves é psicóloga e paroquiana da Paróquia 
Nossa Senhora da Expectação, na Região Brasilândia

O ‘Fiel high tech’ auxilia na 
evangelizaçao da Igreja em saída
'HQLOVRQ�$UDXMR

Padre Wagner  
$SDUHFLGR�6FDUSRQL

AS VANTAGENS DESSA 
INOVAÇÃO DIGITAL
Reinaldo Cintra, diretor comer-
cial da Orgsystem, avalia que 
as vendas pelas plataformas 
on-line facilitam a prestação 
de contas e o uso da gestão 
de tecnologia Orgsystem, pos-
sibilitando gerenciamento das 
movimentações de vendas 
e o fechamento das apura-
ções financeiras, com saldos 
atualizados em tempo real. 
Vantagens:
 
1.  Agilidade no processo
2.  Automatização
3.  Fechamento on-line de 

caixas e barracas
4.  Toda estrutura on-line pode 

ser acessada utilizando wi-fi
5.  Utilização de cartões QR 

Code personalizado
6.  Tabelas de produtos e 

serviços
7.  Agilidade no atendimento

que deseja contribuir e escolhe 
a opção de pagar via boleto ban-
cário, PIX ou cartão de crédito”, 
conta Novembrini.

  
O USO DO QR CODE  
NAS PARÓQUIAS

“A ‘galáxia digital’ e a ‘inteli-
gência arti!cial’ estão no centro 
da mudança de época que esta-
mos vivendo. A inovação digital 
diz respeito a todos os aspectos da 
vida, seja pessoal, seja social”, a!r-
mou o Papa Francisco, em 28 de 
fevereiro de 2020, na mensagem 
aos participantes do Plenário da 
Pontifícia Academia para a Vida. 

Desde o advento desta “era 
digital”, passou-se a viver “con"i-
tos” dentro de nossas paróquias 

É algo seguro porque o pa-
dre deixa de ficar com o di-
nheiro em espécie na igreja até 
este ser depositado na conta 
bancária; e transparente, pois, 
na prestação das finanças, 
quanto mais o dinheiro vai di-
retamente para a conta, mais 
se evita as suspeitas de desvio, 
de criação de “caixa dois”, entre 
tantas outras.

Some-se a isso o fato de as 
pessoas cada vez menos usa-
rem o dinheiro para pagar con-
tas. Elas fazem suas doações via 
aplicativos dos bancos a partir 
de seus aparelhos celulares. Des-
se modo, recomendamos: in-
centive que em sua Paróquia se 
adote o QR Code!

Na Paróquia Santa Teresi-
nha, na Região Santana, a opção 
foi a de aderir a uma platafor-
ma on-line de gestão !nanceira 
para a coleta das ofertas de mis-
sa, dízimo e de outros eventos. 
“É possível receber on-line por 
meio de links de pagamentos 
que a pessoa que se cadastra na 
plataforma recebe via e-mail ou 
WhatsApp, e pelos quais efetua 
o pagamento. Também é possí-
vel contribuir via PIX”, detalha 
Rodrigo Novembrini, adminis-
trador !nanceiro da Paróquia.

DIVULGAÇÃO 
“Tivemos a ideia de colocar 

nos bancos da igreja o QR Code 
da Paróquia. Assim, quando 
alguém aponta o celular para 
o QR Code, aparece na sua tela 
uma página com a imagem de 
Santa Teresinha e os dados da 
Paróquia, para que saiba que re-
almente é algo seguro. Depois, 
a pessoa preenche o valor com 

sobre o uso de tais tecnologias, 
sobretudo na arrecadação de di-
nheiro (dízimo, doações e ofer-
tas). Alguns aceitavam a ideia, 
outros !éis de modo algum.

C o m  a  p a n d e m i a  d e  
COVID-19, a Igreja avançou 
para “águas mais profundas” 
no campo da tecnologia para a 
captação de recursos, pois as pa-
róquias !caram por um período 
sem atividades presenciais, mas 
os boletos e contas continuaram 
a chegar. Assim, a pandemia nos 
fez “entrar de cabeça” nessa re-
volução, com o uso das mídias e, 
no caso da captação de recursos, 
das tecnologias para isso.

O QR Code gerado para rece-
ber doações, ofertas e dízimos 
veio para !car! Nada parece 
ser mais seguro e transparente 
na captação de recursos, como 
também na prestação de con-
tas que o dinheiro arrecadado 
entre diretamente na conta da 
Paróquia.

Importante: Antes de efetivar a transferência via QR Code ou PIX, certifique-se de que se a conta bancária de destino é a da paróquia

Arquivo paroquial
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Em dezembro de 1927, o Papa Pio 
XI proclamou Santa Teresinha de 
Lisieux como Padroeira das Mis-
sões, juntamente com São Francisco  
Xavier.

Mas como Santa Teresinha, sen-
do carmelita e estando na clausura, 
viveu o carisma missionário?

Para entender melhor a missão de 
Santa Teresinha, conversamos com a 
Irmã Teresa de Jesus (foto), 38 anos, 
que há 18 anos está no Carmelo no 
Mosteiro de Santa Teresa, no bairro de 
Mirandópolis, na zona Sul da cidade.

PASCOM EM AÇÃO – Irmã Teresa, 
por que Santa Teresinha é Padroeira 
das Missões?

Irmã Teresa de Jesus – Primei-
ramente, devemos destacar o am-
biente familiar no qual cresceu Santa 
Teresinha. Seus pais eram pessoas 
piedosas, católicos muito fervorosos, 
muito contribuíram com ações mis-
sionárias, nas obras de propagação 
da fé. E esse desejo norteou toda a 
vida de Santa Teresinha no Carme-
lo. Dali, veio o intenso desejo de ser 
missionária.

No manuscrito B e nas cartas 
196 e 197, Santa Teresinha explica a 
pequena via e esse seu desejo de ser 
missionária e como Jesus realizou 
isso tudo na vida dela; ela entendeu 
que, praticando o amor, tendo essa 
obra de praticar a caridade fraterna, 
ia sustentar a missão na Igreja, ela ia 
conseguir, de certa forma, ser o cora-
ção da Igreja.

Como, a partir do Carmelo, Santa 
Teresinha viveu essa missão?

Por meio da oração e do amor. 
Para Santa Teresinha, é o amor que 
impulsiona, que transborda e trans-

forma em oração, força e sustento da 
Igreja. Somos o Corpo, e o coração 
é quem “bombeia” o sangue para os 
missionários. Quando Santa Tere-
sinha já estava doente, caminhando 
com di!culdade, foi questionada so-
bre o porquê ela não usava a cadei-
ra de rodas. A resposta dela foi que 
caminhava por um missionário. Seu 
sacrifício e sua oração sustentariam 
a caminhada dos que estavam nas 
missões. Ela tinha um olhar além 
das paredes do Carmelo, uma fé  
impressionante.

Como ainda hoje as irmãs carmelitas 
continuam a missão de Santa 
Teresinha?

Santa Teresinha é nosso mode-
lo de carmelita, de vida fraterna, de 
amizade e intimidade com Deus, de 
oração, zelo apostólico e impulso 
missionário. Continuamos !rmes na 
oração pela Igreja e pelos que estão 
à frente dela, !rmes na intercessão. 
Nossa vida é pautada pela espirituali-
dade. A oração é tudo em nossa vida.

Santa Teresinha é uma santa de 
grande apelo entre os jovens. Qual 
seria a mensagem aos que, por meio 
do testemunho desta Santa, buscam 
a Deus?

Santa Teresinha atrai os jovens 
por sua pequenez, sua con!ança em 
Deus. Seu exemplo traz a esperança 
da vida plena em Deus, ensina a não 
desesperar de sua misericórdia; San-
ta Teresinha tem a coerência entre a 
doutrina e vida; ela escreveu trans-
bordando sua história. Em seus es-
critos, não há grande !loso!a, mas 
o exemplo de ser pequena e espe-
rar tudo de Deus, assim como uma 
criança no colo de seu pai. Con!ar e 
esperançar em Deus são as palavras 
que permeiam a vida de Santa Tere-
sinha e que também devem permear 
a vida dos jovens e as nossas.

.DUHQ�(XIURVLQR

‘O exemplo de Santa Teresinha 
traz a esperança da vida plena em Deus’

Karen Eufrosino
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Padre Cilto José Rosembach é o perso-
nagem da comunicação desta edição 
do Caderno PASCOM EM AÇÃO. 
Graduado em Filoso!a, Teoologia, 
Pedagogia, especialista Latu Sensu 
em Comunicação Social, mestre em 
comunicação semiótica, radialista e 
locutor pro!ssional, ele é cofundador 
do jornal Cantareira e da rádio co-
munitária Cantareira, mantidos pela 
Associação Cantareira, que também 
realiza um projeto de alfabetização de 
jovens e adultos, ações mantidas em 
bairros da periferia da zona Noroeste 
da cidade.

Atualmente, Padre Cilto, 68, é Pá-
roco na Paróquia Nossa Senhora Mãe 
e Rainha, no Parque Panamericano, e 
Assistente Eclesiástico das Comunida-
des Eclesiais de Base (CEBs) na Região 
Episcopal Brasilândia da Arquidiocese 
de São Paulo.

Possui grande trajetória na co-
municação. Foi assessor durante 20 
anos da Pastoral da Comunicação na 
Região Episcopal Brasilândia. É pa-
lestrante sobre comunicação popular 
comunitária, comunicação litúrgica 
e técnicas de comunicação. Escreveu 
diversos artigos sobre comunicação e 
pastoral. Ainda produz programas na 
rádio Cantareira.

E lá se vão mais de 30 anos dedica-
dos à comunicação.

A COMUNICAÇÃO E A FÉ
Padre Cilto conta que comunicar 

está em seu DNA. Desde os tempos 
em que os missionários redentoristas 
!zeram missão no Sul do Brasil – ele 
nasceu no Paraná –, Padre Cilto se 
encantou pelos religiosos que usavam 
mamulengos (fantoches) para falar de 
temas relacionados à família.

Quando estudava Teologia no Se-
minário dos Salvatorianos, propôs um 
pequeno projeto para gerar um vídeo 
vocacional. Naquele tempo, o início 
dos anos 1980, já se gravava ordena-
ções sacerdotais com equipamentos 
disponíveis na época, basicamen-
te uma câmera e algum suporte de  
iluminação.

O estudo na área da comunicação 
surgiu após a Teologia, em 1988. Tra-
balhou em Santa Catarina, na Diocese 
de Chapecó, de 1989 a 1994. Depois, 
retornou para São Paulo e passou a se 
dedicar à área de comunicação.

Na época, estava implantando a 
rádio comunitária Cantareira, entre 
1994 e 1995. Isso o levou a procurar 

O Caderno Pascom em Ação é uma publicação do jornal O SÃO PAULO, com coordenação editorial da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Diretor responsável e editor: Padre Michelino Roberto. 
Coordenação editorial: Padre Luiz Claudio de Almeida Braga. Redação: agentes da Pascom. Revisão: José Ferreira Filho, Daniel Gomes e Sueli Dal Belo. Diagramação: Jovenal Alves Pereira. Impressão: Grá!ca OESP. 

Edneia Pereira

Padre Cilto José Rosembach: mais de 30 anos 
dedicados à comunicação comunitária e evangelizadora

se especializar, com cursos práticos 
no SEPAC-Paulinas, sobre como pro-
duzir um programa de rádio e fazer 
a locução. Aprendeu e tornou-se um 
multiplicador.

No Curso de Verão, que acontece 
anualmente em janeiro, promovido 
pelo Centro  Ecumênico de Serviços 
à  Evangelização e Educação  Popu-
lar (CESEEP), nas dependências da  
PUC-SP, trabalhou por muitos anos 
produzindo cartilhas e o!cinas. O as-
sessor principal trazia o conteúdo que 
era debatido nos grupos e depois traba-
lhado via mídia (cartilhas populares), 
com o intuito de formar lideranças. 

Além de Filoso!a, Teologia e Pe-
dagogia, a sua formação no campo da 
comunicação é composta dos cursos 
básicos, além do curso de Pós-gra-
duação em Comunicação Social pelo 
SEPAC e Mestrado em Comunicação 
Semiótica pela PUC-SP.

O Sacerdote também relata que 
o que o ajudou em sua comunicação 
foi a fórmula da teoria e prática, ex-

plicando a outras pessoas o que ele 
aprendia, ele colocava em prática o 
que estava estudando na época.

Sobre sua participação na Pastoral 
da Comunicação (Pascom), ele re-
corda que em 1994 havia um grupo 
na Região Episcopal Brasilândia, que 
foi reformulado em 1995. Esse grupo 
se tornou tão forte e capacitado, que 
muitas vezes representava a Arqui-
diocese. O tempo passou tão depres-
sa, que quando se deu conta já havia 
passado 20 anos, e, assim, decidiu que 
seria a hora de “passar o bastão”.

O processo de comunicação no 
contexto da evangelização, segundo 
o Padre, é fundamental, pois “o que 
será da Igreja se não se comunicar?”. 
A Igreja tem que se especializar em 
comunicação, o clero, os leigos preci-
sam estar atentos. E reforça: “Temos 
em quem nos espelhar, pois temos o 
maior comunicador, que é o próprio 
Jesus Cristo e a grande rede de comu-
nicação que são os Apóstolos”.

Padre Cilto indica que encontrou 

boas escolas de Comunicação em São 
Paulo e, em sua trajetória, não teve dú-
vidas, foi se aperfeiçoando por conta, 
pelo amor à comunicação.

A PASCOM E AS 
NOVAS TECNOLOGIAS

Padre Cilto diz perceber que a Pas-
toral da Comunicação cresceu muito 
e se aperfeiçoou devido à participação 
dos Encontros Estaduais do Regional 
Sul 1 da CNBB e nos encontros nacio-
nais, momentos que davam notorie-
dade à Pastoral.

Pelo fato de pertencer a Associação 
Cantareira, teve grande participação 
na implantação de rádios comuni-
tárias pelo Brasil, tanto na discussão 
das propostas, na veiculação, na ca-
pacitação com cursos de iniciação de 
locução e produção de programas no 
contexto de rádio comunitária. 

Segundo Padre Cilto, hoje está 
mais fácil comunicar, mas está mais 
exigente, com as mídias sociais, como 
WhatsApp, Facebook, YouTube, Ins-
tagram, entre outros. “Neste terreno, 
precisamos nos capacitar para garantir 
bons conteúdos e boa apresentação vi-
sual, capacidade de síntese”, reforçou.

Ele percebe que, sobre as mídias 
atuais, a Igreja ainda usa uma lingua-
gem antiga. Lembra que cada meio 
exige uma linguagem própria, e esse é 
o desa!o da comunicação atual. “Além 
de capacitar pessoas, temos vontade, 
acessibilidade, com um celular na mão 
se produz muita coisa boa e também 
muita coisa ruim, mas o desa!o está 
lançado.”

O Sacerdote também enfati-
za que a Igreja não pode se furtar, 
nunca se furtou e não se furtará à 
comunicação de modo geral. É pre-
ciso investir nos meios que existem, 
mas o caminho são as mídias sociais 
atuais. Comentou, ainda, sobre sua 
felicidade em ser um comunicador 
popular, que atua mais no rádio do 
que na comunicação escrita, mas 
que está sempre muito atento, pre-
parando palestras e formações. Tem 
uma boa biblioteca de comunicação, 
na qual investe bastante na linha de 
colaborar com formação, capacitan-
do novos comunicadores.

Trata-se de um comunicador de-
dicado à messe do Senhor. Não por 
acaso, este é seu lema sacerdotal: “Na 
caminhada do povo a serviço do Rei-
no de Deus”.

E o que o Padre recomenda à ge-
ração atual de comunicadores? “For-
mação, criatividade e dedicação com 
responsabilidade.”

(Colaborou: Taíse Cortês)

Nossa História
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Construída há mais de 80 
anos, no bairro da Pompeia, 
na zona Oeste, a igreja matriz 
da Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Pompeia foi de-
dicada no sábado, dia 1º, em 
missa presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po de São Paulo.

A dedicação da igreja e do 
seu novo altar contou com a 
presença dos religiosos da Or-
dem dos Ministros dos Enfer-
mos (Camilianos), responsá-
veis pelos cuidados pastorais 
da Paróquia, por diversos sa-
cerdotes e inúmeros !éis.

A celebração aconteceu no 
contexto da preparação da fes-
ta da padroeira, comemorada 
em 7 de outubro, e dos 100 
anos da chegada dos Camilia-
nos ao Brasil.

O rito de dedicação do al-
tar e de uma igreja consiste na 
consagração de um local cons-
truído exclusivamente para 
a celebração dos mistérios  
sagrados.

 
MORADA DE DEUS

Na homilia, Dom Odilo 
destacou que, ao celebrar a 
dedicação de uma igreja, há 
quem se pergunte se Deus 
necessita de um templo para 
morar, uma vez que é eterno 
e onipresente. “Nós que pre-
cisamos de templos, como si-
nais da nossa fé, expressão vi-
sível daquilo que nós cremos”,  
a!rmou.

“As igrejas são um teste-
munho de que o povo que vive 
nesta cidade, neste bairro, crê 
em Deus e a Ele dedica uma 
casa, um lugar para adorá-
-lo em espírito e em verdade”, 
acrescentou o Arcebispo, re-
forçando que as igrejas tam-
bém são “casas da família de 
Deus” e de onde saem em mis-
são para anunciar ao mundo o 
Reino de Deus.

O Cardeal recordou as pa-
lavras do Papa Francisco, que, 
já no início de seu ponti!cado, 
a!rmou que a Igreja não é uma 
organização não governamen-
tal (ONG), mas um povo de 
fé reunido em torno de Jesus 
Cristo, animado pelo Espíri-
to Santo. “O templo que nos 
abriga é feito de pedras. No 
entanto, cada um de nós é pe-
dra viva na edi!cação do tem-
plo espiritual edi!cado sobre 
Cristo, rocha viva”, completou.

Sobre o altar, Dom Odilo 

Cardeal Scherer dedica Igreja Nossa Senhora
do Rosário de Pompeia e seu novo altar

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

ressaltou que este é o centro de referên-
cia de todo templo católico, que recorda 
a mesa da Última Ceia e simboliza o pró-
prio Cristo que, na cruz, tornou-se altar, e 
vítima elevada a Deus em sacrifício.

 
RITOS E SÍMBOLOS

A liturgia da dedicação de uma 
igreja é rica de símbolos e gestos que 
expressam a sacralidade do lugar de 
culto e a dignidade do povo que nele se 
reúne. Logo no início, o Arcebispo as-
pergiu água benta sobre o povo, templo 
espiritual. Depois, aspergiu o altar e as 
paredes da igreja.

Após a liturgia da Palavra, depois 
da invocação da Ladainha de Todos os 
Santos, foram depositadas sob o altar 
as relíquias de santos e mártires, para 
signi!car que o sacrifício dos membros 
do corpo de Cristo teve a sua origem no 
sacrifício daquele que é a Cabeça. Nes-
te caso, foram depositadas as relíquias 
de São Camilo de Léllis (1550-1614), 
fundador da Ordem Camiliana; Santa 
Jose!na Vannini (1859-1911); Beato 
Padre Luís Tezza (1841-1923); Bea-
ta Maria Domingas Brun Barbantini 
(1789-1868); Beata Madre Clélia Mer-
loni (1861-1930); Santa Vitória (mártir 
do século III); São Timóteo (mártir do 
século I); São Generoso (mártir do sé-
culo IV); Santa Úrsula (virgem e mártir 
do século V); e São Fortunato (mártir 
do século III).

Outro rito marcante é a unção do 
altar e das paredes da igreja com o óleo 
do Crisma. Pela unção, o altar se tor-
na o símbolo de Cristo, o “Ungido” por 

excelência com o Espírito Santo. Já a 
unção da igreja, feita nas 12 cruzes !-
xadas nas paredes, em recordação dos 
apóstolos, sinaliza que o templo é per-
petuamente dedicado ao culto cristão.

Em seguida, foi queimado incenso 
sobre o altar, para signi!car que o sa-
crifício de Cristo “sobe para Deus em 
odor de suavidade”; mas, também, para 
exprimir que as orações dos !éis sobem 
igualmente até o trono de Deus. Tam-
bém toda a igreja foi incensada, sinali-
zando que aquela é uma casa de oração, 
assim como o povo, templo vivo.

 Por !m, o altar foi revestido como 
sinal de que aquele é o lugar do sacri-
fício eucarístico e a mesa do Senhor, 
em volta da qual o sacerdote e os !éis 
celebram o memorial da Paixão, Morte 
e Ressurreição de Cristo. Logo depois, 
o altar foi iluminado com velas, para 
recordar que Cristo é “luz para a reve-
lação aos povos” e com sua claridade 
resplandece a Igreja. O templo também 
é iluminado simbolicamente com velas 
colocadas junto às cruzes ungidas.

 
HISTÓRIA

A pedra fundamental da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário de Pompeia 
foi lançada em 1928 e sua construção 
foi concluída em 1939, ano em que foi 
criada a Paróquia de mesmo nome. 
Com projeto do arquiteto Giuseppe 
Sachetti, a igreja reproduz as linhas do 
santuário de Pompeia, na Itália.

Na época da construção, a matriz 
!cava em uma região de casarões es-
parsos, árvores entre pequenos morros. 

De longe, via-se a estrada por 
onde passavam as boiadas, o 
alto do Sumaré e, mais adiante, 
o Campo das Perdizes.

Já naquela época, os mis-
sionários camilianos, que atu-
avam no local desde 1922, ins-
talaram uma pequena escola e 
um consultório médico, com 
atendimento gratuito para 
toda a população. No decor-
rer dos anos, esse consultório 
evoluiu para Policlínica São 
Camilo e, hoje, Hospital São 
Camilo, grande centro de refe-
rência em Saúde na cidade.

Pároco desde 2017, Pa-
dre Adailton Mendes da Silva 
descreveu a Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Pom-
peia como uma comunidade 
bastante ativa, comprometida 
e participativa, com grande 
variedade de pastorais e mo-
vimentos, alguns nascidos na 
própria Paróquia, como o En-
contro de Casais com Cristo 
(ECC) e o Movimento de Jo-
vens com Cristo (MJC), hoje 
presentes em todo o Brasil e 
até no exterior.

Ao agradecer a Dom Odilo 
a visita, Padre Adailton a!r-
mou que a presença do Arce-
bispo “con!rma a comunidade 
na fé dos apóstolos” e os in-
centiva a permanecer !éis na 
missão de testemunhar a fé no 
bairro da Pompeia.

Em rito de dedicação, Dom Odilo unge altar e paredes de igreja construída em 1939, aos cuidados dos padres e irmãos Camilianos, dia 1º

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Presente em 30 países, a Comuni-
dade Católica Shalom, com seus 50 mil 
membros, traz em sua essência o desejo 
de anunciar Cristo a todos por meio da 
missão que une a vivência comunitária e 
missionária; evangelização e protagonis-
mo social.

Nas 108 dioceses nas quais está no 
Brasil e no mundo, a comunidade re-
aliza ações evangelizadoras para os jo-
vens, famílias, crianças, mais pobres e 
necessitados; também pelos meios de 
comunicação; no mundo das artes, da 
ciência, da cultura e da promoção hu-
mana,  e com obras de misericórdia que 
bene!ciam as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Com o tema “Shalom – Amigos de 
Deus, Amigos dos jovens e Amigos dos 

Comunidade Shalom: 40 anos de 
evangelização com os jovens e as famílias

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

começou com a “Lanchonete do Senhor” 
– espaço onde os jovens tinham a opor-
tunidade de experimentar momentos de 
oração, fraternidade e missão, crescendo, 
assim, em seu caminho de fé. 

“Nossa missão é, acima de tudo, evan-
gelizar e resgatar o ser humano para Cristo, 
interpelados pelo Evangelho e consagran-
do nossas vidas pela causa do Reino”, disse 
Moysés em entrevista ao O SÃO PAULO. 

“Começamos pequenos, ofertando o 
que de mais precioso Deus nos concede: 
a vida, e, graças às vocações, somos mi-
lhares de membros espalhados na missão”, 
a!rmou o fundador, frisando que o caris-
ma Shalom busca estar presente junto às 
realidades da atualidade “onde um irmão 
carece da mensagem do Evangelho ou, 
diante das mazelas humanas, queremos ali 
estar para testemunhar o amor e a bonda-
de de Jesus e Maria”, disse.

Atualmente, a comunidade conta com 

refugiados ucranianos acolhidos em Var-
sóvia: ela ensinou o idioma local. Cerca de 
100 mães e seus !lhos foram acolhidos em 
uma casa de retiro próxima à Missão Sha-
lom em Varsóvia. 

“Foi uma missão que me encheu de or-
gulho. Pude ensinar o idioma e facilitar a 
comunicação. Deus e o Espírito Santo nos 
guiaram nesta missão”, disse.

Na Arquidiocese de São Paulo, a Co-
munidade Católica Shalom chegou em 
2004, a pedido de Dom Odilo Pedro Sche-
rer, e está presente nos bairros de Taipas, 
Santana e Perdizes, com centros de evan-
gelização, grupos de oração, capela e mo-
mentos diários de aconselhamento. 

FIDELIDADE HOJE
Moysés enfatizou que a Shalom bus-

ca viver com fé a !delidade ao carisma. 
“Somos convidados a, diariamente, re-
novar nosso sim e o compromisso com o 

sés, enfatizando que “cada estado de vida 
tem sua peculiaridade e beleza, no tocante 
à missão de evangelizar e resgatar os ir-
mãos para Cristo, pois tocam na vida e na 
ação apostólica da Igreja”.

‘PERMANECER EM CRISTO’
Na Convenção Shalom realizada dos 

dias 23 a 28 de setembro, em Roma, o Papa 
Francisco, em audiência com os quase 1,5 
mil membros presentes (outros acompa-
nharam o evento de modo on-line), falou 
sobre como perseverar na oração e con-
tagiar outros com essa experiência; como 
manter a juventude da alma; a importân-
cia do protagonismo dos jovens na Igreja; 
como ser amigos dos pobres.

O Pontí!ce agradeceu ao fundador 
da Comunidade Católica Shalom a mis-
são realizada, de modo especial, aos jo-
vens, e recordou que a comunidade não 
nasceu como algo planejado, “mas na 

pobres”, a Comunidade Católica Sha-
lom celebra seus 40 anos de evangeliza-
ção em 2022. 

OFERTAR A VIDA 
Em 1980, Moysés Louro de Azevedo 

Filho, por ocasião do X Congresso Euca-
rístico Internacional, encontrou-se com 
São João Paulo II, em Fortaleza (CE), 
onde foi interpelado pelo então Arcebis-
po, Dom Aloísio Lorscheider, a oferecer 
algo ao Sumo Pontí!ce (foto acima). De-
cidiu, então, ofertar sua vida e sua juven-
tude para se dedicar à causa do anúncio 
de Jesus Cristo e Sua Igreja. 

Assim, em 1982, Moysés fundou a 
Comunidade Católica Shalom, uma asso-
ciação privada internacional de !éis, com 
personalidade jurídica reconhecida pela 
Santa Sé em fevereiro de 2007. No ano de 
2012, recebeu a aprovação de!nitiva de 
seus estatutos. 

EXPANSÃO DA MISSÃO
A comunidade nasceu no meio dos 

jovens, com o intuito de criar uma ponte 
entre eles e proporcionar uma experiência 
pessoal com Cristo e a Sua Igreja. Tudo 

99 centros de missão, em cidades como 
Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Rio de 
Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belém (PA), 
Lima (Peru), Montevidéu (Uruguai), 
Nova York (EUA), Lisboa (Portugal), 
Roma (Itália), Cracóvia (Polônia), Luban-
go (Angola), Nazareth (Israel), Taiwan 
(China), entre outros locais pelo mundo. 

OBRAS DE MISERICÓRDIA
Padre Saulo Maia Dantas, sacerdo-

te da Comunidade Shalom de Fortaleza, 
a!rmou que as obras sociais são uma das 
frentes de missão concreta. “A força da 
oração aliada à ação concreta é uma carac-
terística da comunidade que busca servir o 
Pão da Palavra e, também, busca meios de 
saciar a fome humana, aliada às obras de 
misericórdia que oferecem possibilidades 
de capacitação e protagonismo”, disse, em 
entrevista, destacando que centenas de vi-
das são impactadas diariamente.

“A Obra Shalom nasce no coração mi-
sericordioso de Cristo como alegres ins-
trumentos do amor e da misericórdia de 
Deus”, descreveu  Moysés.

A polonesa Gosia Kopania liderou um 
serviço da Comunidade Shalom para os 

carisma de servir ao irmão na Igreja, com 
amor fraterno e na disponibilidade evan-
gélica”, a!rmou.

Na comunidade, os membros se de-
dicam a várias formas de vida presentes 
no carisma. A Comunidade de Vida é o 
núcleo central da vocação Shalom – seu 
estilo de vida reproduz o modelo das 
primeiras comunidades cristãs, pondo 
tudo em comum e renunciando à posse 
de bens materiais, projetos e planos pes-
soais. Seus membros vivem em casas co-
munitárias e são missionários chamados 
a seguir a Jesus Cristo por meio de uma 
dedicação particular à oração, vida fra-
terna e serviço na Obra. 

A Comunidade de Aliança é chamada 
a seguir Jesus Cristo em meio à vivência 
familiar e às atividades pro!ssionais, assu-
mindo o compromisso de vivê-las segun-
do a vocação Shalom.

“A partir da força de um mesmo ca-
risma e de uma !delidade incondicional 
à vocação especí!ca, cada um dos estados 
de vida se coloca em comunhão com os 
outros a serviço da Igreja. Eles colocam 
toda a potência do seu chamado em vista 
da missão que lhes é con!ada”, disse Moy-

oração, na liturgia”. Ele exortou que os 
membros da comunidade permaneçam 
“dóceis à ação do Espírito, abertos à es-
cuta recíproca e às diretrizes da Igreja, a 
!m de discernirem melhor como pros-
seguir seu caminho”.

“Nós nascemos aos pés do sucessor de 
Pedro e a graça de Deus se atualiza no tem-
po. O kayrós é exatamente o tempo preen-
chido pela graça de Deus. Por isso, dentro 
do tempo, nós estamos a cada cinco anos 
diante do sucessor de Pedro, voltando para 
as nossas origens e, assim, renovando as 
disposições do nosso coração de ofertar-
mos a nossa vida em Cristo, com Cristo e 
por Cristo ao Pai”, a!rmou Moysés.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano de São Paulo, esteve 
em Roma para a visita ad limina do epis-
copado paulista e celebrou a Eucaristia du-
rante a Convenção Shalom na Basílica de 
São Paulo Fora dos Muros, quando ressal-
tou a vocação missionária e o trabalho que 
a Comunidade Shalom realiza de modo 
especial com os jovens. A reportagem so-
bre esta celebração pode ser lida no link a 
seguir: https://cutt.ly/CV4T!6.

(Com informações de comshalom.org)

Fotos: Comunidade Católica Shalom
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Além do presidente da República, os 
eleitores do Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, Paraíba, São Paulo, Per-
nambuco, Bahia, Amazonas, Alagoas e 

Lula e Bolsonaro vão ao 2º turno na disputa 
da presidência da República

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

A eleição presidencial no Brasil será 
de!nida em 2# turno, a ser realizado em 
30 de outubro. Com 100% das urnas 
apuradas, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) alcançou 48,43% dos 
votos válidos (57,2 milhões de eleitores) 
e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), 
43,20% (51,07 milhões). Os dados são do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a 
eleição realizada  no domingo, 2.

Em 3# lugar !cou Simone Tebet 

comparações do Brasil que ele [Bolsona-
ro] construiu e do Brasil que nós constru-
ímos”. Lula avaliou que seu eleitorado tem 
a percepção de que a renda das famílias, o 
nível de emprego, os serviços de Saúde e 
qualidade de vida no País não estão bons, 
e por isso deseja mudanças. Por !m, o ex-
-presidente convocou os apoiadores a se 
engajarem nesta fase !nal da campanha. 

Bolsonaro falou com a imprensa 
em Brasília (DF). Ele atribuiu a maior 
quantidade de votos de Lula no 1# tur-
no ao atual custo de vida para a po-

pulação, em especial com gastos em 
alimentação, mas que, no 2# turno, 
poderá mostrar, em especial à classe 
mais afetada, que tais indicadores são 
“consequência da política do ‘!ca em 
casa, a economia a gente vê depois’, de 
uma guerra lá fora, de uma crise ide-
ológica também”. Bolsonaro criticou os 
institutos de pesquisas que lhe atribu-
íam percentuais bem menores do que 
obteve nas urnas, e celebrou o fato de 
seu partido ter conseguido expressiva 
quantidade de vagas na Câmara e no 
Senado (leia mais abaixo).

PL terá as maiores bancadas na Câmara e no Senado
As eleições aos cargos do Legislativo 

Federal indicaram uma recomposição 
de bancadas, com grande destaque para 
o desempenho do PL.

Na Câmara Federal, o percentual de 
reeleitos foi de 57,31% (294), consideran-
do todos aqueles que assumiram o man-
dato em algum momento da atual legisla-
tura e não apenas os 513 deputados que 
o exercem atualmente. Ao todo, serão 20 
partidos com representação na casa legis-
lativa, sendo as maiores bancadas as do: 

  PL: 99 deputados
  Federação partidária PT 
PCdoB – PV: 80 
  União Brasil: 59 
  Progressistas: 47
  MDB: 42

Em todo o Brasil, o deputado federal 
mais votado foi o jovem Nikolas Ferrei-
ra (PL), 26 anos, em Minas Gerais, que 
conquistou 1,49 milhão de votos. 

Dos 70 deputados federais eleitos por 
São Paulo, o líder nas votações foi Guilher-
me Boulos (PSOL), com mais de 1 milhão 
de votos, seguido por três parlamentares 
do PL – Carla Zambelli (946,2 mil votos), 
Eduardo Bolsonaro (741,6 mil) e Ricardo 
Salles (640,9 mil votos). O 5# mais votado 
foi o Delegado Bruno Lima (Progressis-
tas), com 461,2 mil votos.

Na eleição para o Senado, houve alta 
taxa de renovação: das 27 vagas em dis-
puta neste ano – as outras 54 são de se-
nadores com cargo até 2026 –, 22 serão 
preenchidas por novos parlamentares 

(81,48% do total). De 13 senadores que 
tentavam a reeleição, cinco obtiveram 
sucesso: Davi Alcolumbre (União Bra-
sil-AP), Otto Alencar (PSD-BA), Omar 
Aziz (PSD-AM), Wellington Fagundes 
(PL-MT) e Romário (PL-RJ).

Em São Paulo, o ex-ministro da Ci-
ência e Tecnologia Marcos Pontes (PL) 
foi eleito para o Senado com 10,7 mi-
lhões de votos. Outros ex-ministros de 
Bolsonaro também se elegeram como 
senadores por outros estados, como foi 
o caso de Damares Alves (Republicanos 
– DF), Tereza Cristina (PP-MS) e Ro-
gério Marinho (PL-RN). Magno Malta 
(PL-ES), apoiador histórico de Bolso-
naro, também se elegeu, assim como o 
atual vice-presidente da República, Ha-

milton Mourão (Republicanos – RS). 
Também chamam a atenção os no-

mes de outros eleitos, como o ex-juiz fe-
deral Sérgio Moro (União Brasil – PR), 
que ganhou projeção nacional nos jul-
gamentos da operação Lava Jato, e os 
ex-governadores Flávio Dino (PSB), do 
Maranhão, e Camilo Santana (PT), do 
Ceará, ligados ao ex-presidente Lula. 

Após as eleições do último domingo, 
as bancadas majoritárias no Senado em 
2023 serão:

PL: 13 cadeiras
União Brasil: 12
MDB: 10
PSD: 10
PT: 9

 (Com informações das agências Câmara e Senado)

12 estados definirão governador em 2º turno. Em SP, Haddad enfrenta Tarcísio
Sergipe irão às urnas no dia 30 também 
para decidir a eleição ao governo do es-
tado em 2# turno. 

Em São Paulo, o 2# turno será en-
tre Tarcísio de Freitas (Republicanos) 
– que obteve 42,32% dos votos válidos 
(9,88 milhões) – e Fernando Haddad 
(PT), que alcançou 35,70% dos votos 
válidos (8,33 milhões). O 3# coloca-
do foi Rodrigo Garcia (PSDB), que 
alcançou 18,4% dos votos válidos. 
Será a primeira vez desde 1994 que o 
PSDB não elegerá o governador do es-
tado com o maior eleitorado do País.

Ao discursar após o 1# turno, Haddad 
disse que pretende conversar com todas 
as forças que sustentaram a candidatura 
de Garcia e discutir programas de go-

verno. Já Tarcísio sinalizou que buscará 
intensi!car diálogos com os prefeitos. 
Na terça-feira, 4, ele recebeu o apoio de 
Rodrigo Garcia para o 2º turno. 

Na Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp), os resultados 
das urnas levarão a uma nova recom-
posição de forças. Isoladamente, o PL 
continuará como partido com mais 
cadeiras, passando das 17 atuais para 
19, mesma quantidade alcançada pela 
federação partidária PT – PCdoB – PV, 
que passou de 12 para 19 cadeiras. Na 
sequência, aparece a federação PSDB 
– Cidadania, com 11 parlamentares, e 
União Brasil e Republicanos, com oito 
deputados cada. 

Os cinco mais votados para deputado 

O BRASIL NA URNA EM 2022 – 1º TURNO
  Dos 156,4 milhões de eleitores, 123,68 milhões (79,05%) 
compareceram às urnas.
  Destes, 5,4 milhões (4,41%) votaram em branco ou nulo.
  Não compareceram para votar 32,76 milhões de pessoas  
que estavam aptas para tal (20,95% do eleitorado). 
  118,2 milhões de brasileiros (75,5% do eleitorado) votaram  
em algum dos candidatos a presidente da República. 
  Lula venceu em 14 estados. Bolsonaro em 12 e  
no Distrito Federal.

(MDB), com 4,16% dos votos válidos 
(cerca de 4,9 milhões), seguida por Ciro 
Gomes (PDT), com 3,04% (3,59 mi-
lhões, aproximadamente). Cada um dos 
demais sete candidatos não obteve 1% 
dos votos válidos.

Ao discursar na capital paulista após 
os resultados, Lula se disse con!ante 
na vitória e chamou o 2# turno de uma 
“prorrogação”, durante a qual terá a opor-
tunidade de fazer “um debate tête-à-tête 
com o presidente da República”, o que, se-
gundo o petista, permitirá ao povo “fazer 

estadual foram: Eduardo Suplicy (PT), 
807 mil votos; Carlos Giannazi (PSOL), 
276,8 mil; Paula da Bancada Feminista 
(PSOL), 259,7 mil; Bruno Zambelli (PL), 
235,3 mil; e Major Mecca (PL), 224,4 mil.

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação Divulgação
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Em um gesto raro, o Papa Francisco 
dedicou toda a sua re"exão do Angelus, 
no domingo, 2, à situação da guerra na 
Ucrânia. 

“O andamento da guerra na Ucrânia 
tornou-se tão grave, devastador e amea-
çador, a ponto de causar grande preocu-
pação”, declarou. Normalmente, a oração 
mariana do Angelus, presidida todos os 
domingos pelo Papa, da janela do palá-
cio apostólico, é acompanhada de uma 
breve pregação sobre o Evangelho domi-
nical.

Neste caso, no entanto, ele preferiu 
falar dos “rios de sangue e lágrimas” 
que escorrem na Ucrânia nos últimos 

Cerca de 50 membros das comissões 
do atual Sínodo sobre a sinodalidade, 
que começou em 2021 e vai até 2023, 
se reuniram em uma casa de retiros nos 
arredores de Roma para redigir o docu-
mento que sintetiza as duas primeiras 
etapas do percurso. Eles voltaram de 
Frascati para Roma no domingo, 2. O 
documento foi entregue ao Papa Fran-
cisco e deve ser publicado nas próximas 
semanas, ainda no mês de outubro.

Isso permite que o Sínodo avan-
ce para a terceira etapa, a continental, 
na qual membros das igrejas locais de 
diferentes países se reunirão em en-
contros internacionais, de pessoas do 
mesmo continente, com o objetivo de 
confrontar experiências, relatos, tes-
temunhos e os resultados da primeira 

Sínodo sobre sinodalidade avança para a etapa continental

Papa Francisco faz apelo a 
Putin pelo fim da guerra na Ucrânia

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

meses. Em mais uma decisão inusitada, 
o Papa Francisco se dirigiu diretamente 
ao presidente russo, Vladimir Putin, di-
zendo: “O meu apelo se dirige antes de 
tudo ao presidente da Federação Russa, 
pedindo-lhe que ponha !m a esta espi-
ral de violência e morte, inclusive para 
o bem de seu povo”, declarou.

Francisco também pediu ao presi-
dente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
maior abertura a negociar o processo de 
paz: “Por outro lado, entristecido pelo 
imenso sofrimento do povo ucraniano 
como resultado da agressão que sofreu, 
faço um apelo igualmente con!ante ao 
presidente da Ucrânia para que esteja 
aberto a propostas sérias de paz”.

“A todos os protagonistas da vida in-
ternacional e aos responsáveis políticos 

das nações, exorto a fazer tudo o que es-
tiver ao seu alcance para pôr !m à guer-
ra em curso, sem se deixarem arrastar 
para escaladas perigosas, e a promover 
e apoiar iniciativas de diálogo. Por favor, 
deixemos que as gerações mais jovens 
respirem o ar saudável da paz, não o ar 
poluído da guerra, que é uma loucura!”, 
a!rmou o Santo Padre.

A invasão da Ucrânia pelas tropas da 
Rússia, liderada por Putin com o objeti-
vo de ampliar o território sob seu contro-
le, já dura mais de 200 dias e tem levado a 
uma escalada global de violência, morte 
e migração forçada, sem falar nos efeitos 
econômicos sobre os preços internacio-
nais de energia e alimentos.

“Esta terrível e inconcebível ferida da 
humanidade, em vez de se curar, conti-

nua a sangrar cada vez mais, correndo o 
risco de se alargar”, disse o Pontí!ce no 
domingo. “Entristecem-me os milhares 
de vítimas, especialmente as crianças, 
e as muitas destruições, que deixaram 
muitas pessoas e famílias sem abrigo e 
ameaçam vastos territórios com o frio 
e a fome. Essas ações nunca podem ser 
justi!cadas, nunca!”, enfatizou.

A Ucrânia recuperou alguns terri-
tórios ao longo do último mês, o que 
levou a Rússia a aumentar o tom das 
ameaças. O mundo se vê hoje nova-
mente sob o risco de uma guerra nu-
clear, já que a Rússia tem dado sinais 
ambíguos sobre a vontade de recorrer 
a bombas atômicas, algo que levaria a 
atual instabilidade global a um nível  
irreversível.

etapa diocesana e da segunda etapa, 
na qual foram colhidas as sínteses das 
conferências episcopais, igrejas orien-
tais, movimentos laicais e dicastérios 
da Cúria Romana.

Na primeira etapa, houve uma ampla 
consulta aos !éis sobre temas ligados à 
Comunhão, Participação e Missão, per-
mitindo a elaboração de relatórios dio-
cesanos. Na segunda, as conferências dos 
bispos recolheram esses testemunhos 
diocesanos e prepararam suas próprias 
sínteses – um total de 115 textos – sobre 
os pontos mais frequentes e partilhados 
em âmbito nacional.

Após a fase continental, será realiza-
da uma assembleia sinodal em Roma, 
isto é, a fase universal do Sínodo, prevista 
para outubro de 2023. O objetivo !nal, 

nas palavras do Papa Francisco, é im-
plantar na Igreja um “estilo sinodal”, por 
meio do qual todos os membros se sen-
tem parte consciente e ativa do “povo de 

Deus”, de modo que as grandes decisões 
e processos sejam fruto de um discerni-
mento mais amplo, coletivo e inspirado 
pelo Espírito Santo. (FD)

Vatican Media
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O aumento do percentual de crian-
ças no início do ensino fundamental que 
ainda não sabem ler e escrever, a menor 
quantidade de jovens matriculados no 
ensino médio e a estagnação do Índice 
de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb) 2021 geraram preocupação 
ao serem divulgados em 16 de setem-
bro pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), vinculado ao Ministério da Edu-
cação. 

O nível de aprendizagem dos estu-
dantes foi mensurado por meio da prova 
do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), aplicada no !nal de 2021 
àqueles do 2#, 5# e 9# ano do ensino fun-
damental e do 3# ano do ensino médio. 
A nota do Saeb, junto com os níveis de 
aprovação e frequência dos alunos nas 
escolas, compõe o Ideb, e o número de 
matriculados se refere a dados prelimi-
nares do Censo Escolar da Educação. 

Ao O SÃO PAULO, Gabriel Corrêa, 
líder de políticas educacionais do Todos 
pela Educação, alerta que os dados não 
expressam plenamente a realidade atual 
do ensino no Brasil, uma vez que o Saeb 
foi aplicado quando muitas das escolas 
ainda não tinham voltado com as aulas 
presenciais, mas revelam que há proble-
mas da educação que foram ampliados 
durante a pandemia. No começo deste 
ano, a organização lançou a agenda es-
tratégica “Educação Já 2022”, com apon-
tamentos para melhorar a educação bá-
sica. A íntegra do documento pode ser 
lida em https://cutt.ly/UVZiQna.

A seguir, veja os principais trechos da 
entrevista, cujo conteúdo completo está 
disponível em www.osaopaulo.org.br.

O SÃO PAULO – O fato de a prova do 
Saeb 2021 ter sido aplicada em novem-
bro e dezembro do ano passado, quan-
do boa parte das escolas ainda estava 
com atividades remotas, de algum 
modo interferiu no resultado aferido?

Gabriel Corrêa – Esses dados preci-
sam ser observados com muita cautela, 
especialmente pelo contexto muito atípi-
co em que os estados brasileiros estavam 
na educação: alguns já haviam retomado 
as atividades presenciais, outros esta-
vam com as escolas totalmente fechadas. 
Além disso, não temos outra informação 
que é muito importante: a taxa de parti-
cipação nestas provas dos estudantes em 
cada estado e município, o que di!culta 
qualquer comparação que queiramos fa-
zer, seja entre estados e municípios refe-
rente a 2021, seja a comparação geral de 
2021 com 2019.

Feita essa ressalva, o que chama mais 
atenção nos resultados?

Os resultados mostram a queda no 
nível de aprendizagem dos estudantes 
brasileiros durante a pandemia, o que 
já era imaginado, e até se esperava uma 
queda maior, por isso é que olhamos 
os resultados com cautela. Um dado 
que chama muito a atenção é o da al-
fabetização dos alunos do 2# ano do 
ensino fundamental, pois 33% desses 
estudantes não conseguiram nem ler 
uma palavra simples destacada de um 
texto, ou seja, estavam no nível mais 
preliminar do processo de alfabetiza-
ção, quando já deveriam estar plena-
mente alfabetizados. 

Mas essa defasagem na alfabetização 
deve ser apenas atribuída à pandemia?

A pandemia e o fechamento tão pro-
longado de escolas foram prejudiciais 
para a educação. As crianças sofreram 
muito e, se não houver uma atenção es-
pecial com políticas públicas para alfabe-
tizá-las, elas não vão conseguir aprender 
o que devem, tanto de Português quanto 
de Matemática, bem como das outras 
disciplinas, e terão sua trajetória escolar 
prejudicada. Evidentemente, os proble-
mas de alfabetização não vieram apenas 
com a pandemia. Eles foram agravados 
na pandemia, mas o Brasil já vivia antes 
de 2020 aquilo que eu chamo de uma 
“tragédia silenciosa”, com um percentual 
muito alto de crianças que não conse-
guiam se alfabetizar plenamente logo no 
começo da trajetória escolar. Isso deve 
ser ponto de atenção para as próximas 
gestões, seja no Governo Federal, seja 

nos estados, para que tenhamos boas 
políticas de alfabetização, apoiando os 
municípios, que são majoritariamente 
os responsáveis pelos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

Ao divulgar o Saeb, o ministro da Edu-
cação, Victor Godoy, declarou que irá 
enviar os resultados às escolas para 
que “possam usar esses dados para 
aprimorar e ajustar seus métodos e 
ferramentas de ensino”. Somente este 
ajuste em cada escola basta?

Os dados divulgados pelo Governo 
Federal são importantes para que as es-
colas se debrucem sobre eles e possam, 
eventualmente, nortear as suas ações 
de recuperação das aprendizagens. En-
tretanto, sempre é preciso lembrar que 
os problemas estruturais da educação 
básica não serão resolvidos apenas no 
nível de cada uma das escolas. Assim, 
deve haver ações do poder público nos 
níveis dos municípios, dos estados e do 
Governo Federal, para que se melhore 
a qualidade da educação e se enfrente 
estes efeitos imediatos que a pandemia 
trouxe, entre os quais a elevação do ris-
co da evasão escolar, os desa!os relativos 
à saúde mental de estudantes e profes-
sores e o problema das aprendizagens, 
pois saímos de avaliações que estavam 
em uma trajetória ascendente, embora 
a passos lentos, e retrocedemos no nível 
de aprendizagem. 

No comparativo de 2021 para 2022, o 
número preliminar de matriculados no 

ensino médio foi 5,3% menor. O que 
é possível ser feito para reverter esta 
queda? 

Muitos especialistas e também nós, 
do Todos pela Educação, temos alerta-
do nos últimos anos para um aumento 
muito forte na evasão escolar após estes 
dois anos de pandemia. O ensino médio 
público é de responsabilidade dos go-
vernos estaduais; assim, os estados têm 
a missão de, nos próximos anos, com-
bater ainda mais fortemente a evasão 
escolar, observando que é ocasionada 
por fatores educacionais, como o bai-
xo aprendizado, o pouco engajamento 
dos estudantes com a escola e o baixo 
interesse que eles têm na continuida-
de dos estudos em razão da qualidade 
educacional ofertada; mas há, também, 
fatores não educacionais, especialmente 
socioeconômicos, como a necessidade 
de trabalhar para complementar a ren-
da familiar, a gravidez na adolescência, 
entre outros. Assim, é importante que 
os governos olhem para os fatores edu-
cacionais e os não educacionais. Por 
exemplo: programas de transferência de 
renda para os jovens que sejam atrelados 
ao fato de eles estarem matriculados na 
escola e frequentarem as aulas são inte-
ressantes e precisam ser reforçados ou 
criados onde ainda não existem. É muito 
importante que os jovens estejam na es-
cola e completem o ensino médio, pois 
aumenta o leque de oportunidades futu-
ras para eles, especialmente no mercado 
de trabalho, com empregos mais dignos, 
que pagam mais; também para o País é 
fundamental ter uma população mais 
escolarizada, com uma educação de 
melhor qualidade, para que tenha mais 
condições de crescer e de se desenvolver 
econômica e socialmente, reduzindo as 
suas desigualdades. 

Tem sido uma retórica muito recorren-
te dos candidatos a cargos executivos 
nestas eleições a defesa da escola em 
tempo integral. Quais devem ser os pi-
lares dessa escola?

O mais importante é haver o enten-
dimento de que não adianta apenas a 
escola ser de tempo integral, mas que ela 
o seja para viabilizar uma educação inte-
gral aos alunos. Não precisamos de mais 
tempo para fazer mais do mesmo, pois 
isso, inclusive, seria ruim para o aluno, 
que, no geral, já está desengajado com a 
escola, e vai se desengajar ainda mais se 
nada mudar e apenas o tempo aumentar. 
Desse modo, a escola de tempo integral 
precisa viabilizar um modelo pedagógi-
co diferente, pelo qual o estudante con-
siga aprender mais, desenvolver com-
petências socioemocionais, trabalhar 
seu protagonismo, especialmente nos 
adolescentes e nos jovens, e que ela pos-
sa estabelecer melhores vínculos entre os 
professores, e entre estes e os alunos.

Gabriel Corrêa
‘Os problemas estruturais da educação básica não serão 

resolvidos apenas no nível de cada uma das escolas’
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

As opiniões expressas na seção “Com a Palavra” são de responsabilidade do entrevistado e não re!etem, necessariamente, os posicionamentos editoriais do jornal O SÃO PAULO.

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

Missão Belém alerta para 
o agravamento da crise 
humanitária no Haiti
https://cutt.ly/tV6EGL2

Campanha para a 
Evangelização 2022:  
graça e missão
https://cutt.ly/AV6W5QT

Papa: o esporte é gerador  
de comunidade, não de 
business e de lucro
https://cutt.ly/9V6Ejl4

Pontí!ce nomeia o 
Monsenhor Valdir José Castro 
como membro do Dicastério 
para as Comunicações
https://cutt.ly/QV6ETPa

Semana Nacional da Vida 
acontece até 8 de outubro
https://cutt.ly/vV6WbRZ

Você sabia que pode  
ajudar quem faz a romaria  
a pé a Aparecida?
https://cutt.ly/2V6WFwX

nome de Irmã Teresa do Menino Jesus e 
da Sagrada Face.

Sua história pode ser conhecida por 
meio de sua autobiogra!a, tirada dos três 
manuscritos por ela redigidos nos últimos 
anos de vida, e publicada um ano depois 
da sua morte, com o título Histoire d’une 
ame (História de uma alma), em 1898, co-
nhecida mundialmente e traduzida para 
diversas línguas.

Nessa obra, é apresentado o principal 
legado da jovem carmelita: a chamada 
“Pequena via”, caminho de santidade que 
ela propõe a partir da busca da vontade de 
Deus nas coisas mais simples do dia a dia.

 
SANTA E DOUTORA DA IGREJA

A saúde frágil lhe impôs inúmeros 
sacrifícios que ela unia aos sofrimentos 
de Cristo na cruz. Teresinha morreu de 
tuberculose, aos 24 anos, em 30 de setem-
bro de 1897. Sua fama de santidade logo 
se espalhou e, em 10 de junho de 1914, 
São Pio X assinou o decreto de abertura 
da causa de beati!cação. Suas virtudes he-
roicas foram proclamadas em 14 de agos-
to de 1921 pelo Papa Bento XV. Em 29 de 
abril de 1929, o Papa Pio XI a proclamou 
Bem-Aventurada e, pouco mais tarde, em 
17 de maio de 1925, o mesmo Pontí!ce a 
canonizou na Basílica de São Pedro. Dois 
anos depois, em 14 de dezembro de 1927, 
acolheu o pedido de muitos bispos missio-
nários, proclamando-a, com São Francis-
co Xavier, padroeira das missões.

Outubro, o mês missionário para a 
Igreja Católica, inicia-se com a memória 
de Santa Teresinha do Menino Jesus, cele-
brada no dia 1º. Jovem que consagrou sua 
vida a Deus na clausura do Carmelo, ela 
é venerada como padroeira das missões e 
proclamada doutora da Igreja.  

Marie Françoise $érèse Martin nas-
ceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, 
na França. Era !lha do relojoeiro São Luís 
Martin. A pequena francesa, desde os 
primeiros anos de vida, apresentava uma 
saúde frágil. Sua mãe, Santa Zélia, faleceu 
quando ela tinha apenas 4 anos, e, por isso, 
Teresa teve sua irmã mais velha, Paulina, 
como principal referência.

Quando Paulina decidiu ser monja 
carmelita, Teresa desejou seguir os passos 
da irmã. Como só tinha 14 anos, porém, 
não foi permitido que ingressasse no Car-
melo. Determinada, em uma viagem à 
Itália, com o pai, conseguiu ter uma audi-
ência com o Papa Leão XIII, a quem pediu 
a autorização de ingressar no Carmelo, o 
que posteriormente lhe foi permitido. No 
Carmelo de Lisieux, a jovem adotou o 

Em 19 de outubro de 1997, na missa 
pelo Dia Mundial das Missões, São João 
Paulo II proclamou Santa Teresinha do 
Menino Jesus como Doutora da Igreja. Na 
homilia dessa celebração, o Santo Padre 
destacou que, entre os doutores da Igreja, 
Teresa é a mais jovem, “mas o seu ardente 
itinerário espiritual demonstra muita ma-
turidade, e as intuições da fé expressas nos 
seus escritos são tão vastas e profundas 
que a tornam digna de ser posta entre os 
grandes mestres espirituais”.

O mesmo Pontí!ce descreve o legado 
espiritual dessa carmelita na carta apos-
tólica Divini amoris scientia (A ciência do 
amor divino), por meio da qual a procla-
mou doutora da Igreja. Nesse documento, 
o Papa Wojtyla sublinha que dos escri-
tos de Teresinha resulta, antes de tudo, a 
existência de um particular carisma de  
sabedoria.

“Teresa oferece uma síntese amadu-
recida da espiritualidade cristã: une a  
teologia e a vida espiritual, exprime-se 
com vigor e autoridade, com grande ca-
pacidade de persuasão e de comunicação, 
como demonstram o acolhimento e a di-
fusão da sua mensagem no povo de Deus”, 
escreve São João Paulo II, acrescentando 
que, nos escritos dela, “não encontramos 
talvez, como noutros doutores, uma apre-
sentação cienti!camente elaborada das 
coisas de Deus, mas podemos vislumbrar 
um esclarecido testemunho da fé que, en-
quanto acolhe com amor con!ante a con-

descendência misericordiosa de Deus e a 
salvação em Cristo, revela o mistério e a 
santidade da Igreja”.

 
DEVOÇÃO DO PAPA

Particularmente devoto de Santa Tere-
sinha, o Papa Francisco evocou o exemplo 
da jovem carmelita diversas vezes. Quan-
do esteve no Brasil, em 2013, foi questio-
nado sobre o que estava carregando em 
sua pasta. Ele respondeu: “Meu barbeador, 
o breviário (Liturgia das Horas), a agenda 
e um livro de leitura – trouxe um sobre 
Santa Teresinha de quem sou devoto…”.

Em 2019, durante visita a um grupo de 
cerca de 100 religiosas contemplativas, em 
Madagascar, o Pontí!ce voltou a dar o seu 
testemunho de devoção a Santa Teresinha: 
“Ela me acompanha a cada passo. Ensi-
nou-me a dar os passos”.

 
NO CORAÇÃO DA IGREJA

Em sua autobiogra!a, Teresinha narra 
como descobriu a essência da sua vocação 
e da Igreja, após ler um trecho da Primeira 
Carta de São Paulo aos Coríntios. “Com-
preendi que a Igreja tem um corpo forma-
do de vários membros e neste corpo não 
pode faltar o membro necessário e o mais 
nobre: entendi que a Igreja tem um cora-
ção e este coração está in"amado de amor 
[...] Percebi e reconheci que o amor encer-
ra em si todas as vocações, que o amor é 
tudo, abraça todos os tempos e lugares, 
numa palavra, o amor é eterno”, escreveu.

Em seguida, concluiu: “Ó Jesus, meu 
amor, encontrei a!nal minha vocação: 
minha vocação é o amor. Sim, encontrei o 
meu lugar na Igreja, tu me deste este lugar, 
meu Deus. No coração da Igreja, minha 
mãe, eu serei o amor e desse modo serei 
tudo, e meu desejo se realizará”.

Santa Teresinha do Menino Jesus: 
doutora da ciência do amor divino

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO ‘No coração da Igreja, minha 

mãe, eu serei o amor e desse 
modo serei tudo’
 
‘Para mim, a oração é um 
impulso do coração, um 
simples olhar para o Céu,  
um grito de gratidão e amor 
no meio da provação como no 
meio da alegria’

‘Não quero ser santa pela 
metade, escolho tudo!’
 
‘Depois de minha morte, farei  
cair uma chuva de rosas’
 
‘Vou passar meu céu fazendo  
o bem na terra’

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Na passagem da “cura dos dez leprosos”, 
Nosso Senhor Jesus Cristo faz um elogio e uma 
crítica. Fez um elogio implícito a um samari-
tano, o único dentre aqueles pobres homens 
que, “ao perceber que estava curado, voltou 
glori!cando a Deus em alta voz; atirou-se aos 
pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agra-
deceu” (Lc 17,15). E, por outro lado, fez uma 
crítica aos demais nove que, libertos da doença 
incurável, nem sequer lhe agradeceram: “Não 
houve quem voltasse para dar glória a Deus, a 
não ser este estrangeiro?” (Lc 17,18).

Olhando com compaixão aquele homem, 
o Senhor disse: “Levanta-te e vai! Tua fé te 
salvou” (Lc 17,19). Poderia ter dito por ana-
logia “a tua gratidão te salvou”. A fé, neste 
caso, manifestou-se pela gratidão, confun-
diu-se com a gratidão. No Novo Testamento, 
a prostração com o rosto por terra é um ato 
de reconhecimento do Senhor e de adoração. 
Mas esse samaritano se prostrava “eucharis-
t"n”, isto é, “agradecendo”. Não à toa, nosso 
principal ato de culto, a Santa Missa, é cha-
mada Eucaristia (“ação de graças”): a verda-
deira adoração a Deus requer a gratidão, é 
movida pela gratidão.

Se verdadeiramente cremos Nele e aceita-
mos o Seu Filho, somos gratos! Por isso, na 
Missa dizemos: “Demos graças ao Senhor, 
Nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação”. 
A ingratidão, reprovável até humanamente 
(como são repugnantes as pessoas ingratas!), 
impede também a união com Deus. Os in-
gratos não se unem a Ele! Ao contrário, os 
que são gratos ao Senhor compreendem que 
a existência, a fé, a salvação e tudo o que te-
mos e somos são bens totalmente gratuitos 
e imerecidos. Assim, mesmo diante de seus 
pecados e di!culdades, conseguem viver com 
a atitude con!ante de “pequeninos”, como !-
lhos de Deus.

Devemos agradecer por quais coisas? Por 
tudo! Pela existência, pela vida, pela fé rece-
bida no Batismo, por pertencer à Igreja, pela 
graça santi!cante, pela Eucaristia, pelo perdão 
dos pecados nas Con!ssões, por nossa família, 
por nossos bens, por nosso trabalho, pelo bem 
de nosso próximo… En!m, por tudo o que 
somos e possuímos; pois tudo veio de Deus e 
tudo retornará para Ele. É preciso agradecer 
mesmo pelas coisas que consideramos ruins, 
pelas que não entendemos, pelas que nos fa-
zem sofrer e pelas que ainda não consegui-
mos mudar. Pois “tudo contribui para o bem 
daqueles que amam a Deus” (Rm 8,28). Deus 
tirará um bem de todas as coisas.   

A gratidão é verdadeiramente “terapêuti-
ca” para a alma! Por isso, Paulo diz: “Em tudo 
dai graças, porque esta é a vontade de Deus 
para vós” (1Ts 5,18). Se conseguirmos viver 
constantemente em ação de graças, encon-
traremos alegria, mesmo em meio a di!cul-
dades; alegrar-nos-emos com a felicidade do 
próximo; nos livraremos da inveja; seremos 
curados de muitos desânimos; encontrare-
mos remédio para o egocentrismo. A grati-
dão leva-nos a viver as palavras do Salmo: 
“Tenho sempre o Senhor ante os olhos, por 
isso minha alma se alegra” (Sl 16,8-9).

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
9 DE OUTUBRO DE 2022

‘Com o rosto por
terra, agradeceu-lhe’

Durantes três dias, de 30 de setembro 
a 2 de outubro, aconteceu a 8ª edição do 
Congresso Missão, na França. O evento 
tem como objetivo favorecer e fortalecer 
o contato entre as comunidades e cató-
licos engajados com a evangelização e o 
espírito missionário da Igreja, de manei-
ra a promover a cultura cristã no país. 

Por meio de o!cinas (que divulgam 
ferramentas para se criar projetos mis-
sionários na paróquia, no ambiente de 
trabalho, na família, no espaço público, 
entre outros), mesas-redondas (espe-
cialistas discutem assuntos em profun-

“No Cazaquistão, já havia um pro-
fundo respeito pela Igreja Católica, mas 
a viagem apostólica do Papa Francisco, 
em setembro, teve o efeito de gerar maior 
consideração por nós, católicos, entre 
a população local. Acolher Francisco 
neste pequeno rebanho nos con!rmou 
na fé e na missão cotidiana, que não é 
nossa, mas obra de Deus”, a!rmou Dom 
Yevgeniy Zinkovskiy, Bispo Auxiliar de 
Karaganda e primeiro Bispo local do  
Cazaquistão.

O tema do diálogo esteve no centro 
dos discursos de Francisco: “Suas pala-
vras – destaca o Prelado – continuarão 
sendo um ponto de referência para a fé 
de todos os católicos no Cazaquistão: o 
ambiente multiétnico em que vivemos 
nos leva diariamente a nos empenhar-

mos a trabalhar no diálogo, mas, a partir 
do exemplo que o próprio Pontí!ce nos 
deu, poderemos nos abrir ainda mais ao 
encontro com pessoas provenientes de 
outras tradições, culturas e religiões e, 
assim, aprender a viver e a nos amar: o 
diálogo é como uma semente que conti-
nuaremos a cultivar e um processo que 
pretendemos desenvolver”.

A estada do Papa em Astana, capital 
do país asiático, também possibilitou 
a oportunidade de assinar um Acordo 
entre a Santa Sé e a República do Caza-
quistão. Este documento, explica Dom 
Yevgeniy Zinkovskiy, representa “um 
grande dom, que bene!ciará a missão 
da Igreja no país”. O Acordo facilitará a 
concessão de vistos e autorização de re-
sidência a pessoas do âmbito eclesiástico 

e religioso do exterior e proporcionará 
maior cuidado pastoral aos !éis católi-
cos no Cazaquistão”. 

“Todas essas ‘sementes’ plantadas 
pela visita do Papa – conclui o Bispo – se 
bem regadas e cuidadas, poderão germi-
nar, crescer e fruti!car, como Deus quer, 
na nossa comunidade, que é sempre um 
povo que caminha no mundo seguindo 
a Cristo.”

O Cazaquistão tem quatro dioceses 
católicas, com um total de 70 paróquias. 
Há 91 sacerdotes no país, dos quais 61 
são diocesanos e 30 religiosos. Segundo 
dados o!ciais do Ministério das Relações 
Exteriores do Cazaquistão, dos mais de 
17 milhões de habitantes do país, cerca 
de 26% são cristãos e 1% deles é católico. 

Fonte: Agência Fides

Entusiasmo na fé e coragem no diálogo: 
as ‘sementes’ da visita de Francisco

Cazaquistão

O Cardeal Álvaro Ramazzini, Bispo de Huehuetenango, 
na Guatemala, respondeu ao ditador da Nicarágua sobre as 
acusações infundadas contra a Igreja Católica, que Ortega 
classi!cou como a “ditadura perfeita”.

O Cardeal esclareceu, em um vídeo, que “a Igreja tem uma 
estrutura hierárquica dentro da qual existe um espírito de 
participação e comunhão, que se baseia numa ordem, e essa 
ordem é respeitada para facilitar que as relações entre todos 
os membros da Igreja, do Papa aos !éis leigos, possam se de-
senvolver em um espírito de respeito mútuo”.

O Cardeal Ramazzini espera que sua explicação sobre o 
funcionamento da hierarquia católica possa “ajudar a escla-
recer ideias, porque não há nada pior do que dizer meias  
verdades”.

Daniel Ortega em seu ataque disse que se considera cató-
lico, mas que não se sente “representado” pela hierarquia da 
Igreja Católica.

O Cardeal ressaltou que “não se trata apenas de dizer 
‘sou um presidente católico’ e por isso coloco na cadeia um 
bispo, acusando-o falsamente. Sou um presidente católico 
e, por isso, persigo a Igreja da qual sou membro porque sou  
católico’”.

Dom Ramazzini se referiu assim ao Bispo de Matagalpa, 
Dom Rolando Álvarez, que desde 19 de agosto está em prisão 
domiciliar em Manágua.

Como parte da perseguição que Ortega empreendeu con-
tra a Igreja, a polícia também prendeu vários padres que agora 
estão na prisão El Chipote, conhecida como centro de tortura 
dos opositores do regime do presidente nicaraguense. 

Dom Ramazzini observou que esta ação de Ortega “é típi-
ca de ditadores”, pois eles procuram “fundamentar atitudes e 
ações arbitrárias” para se convencer de que o que estão fazen-
do é normal ou justi!cado.

Fonte: ACI Digital

‘Respeite a liberdade da Igreja Católica’, 
diz Cardeal Ramazzini para Daniel Ortega

Nicarágua

França

Congresso missionário reúne 
7 mil pessoas na capital francesa

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

didade para ajudar os participantes a 
encontrar sua vocação missionária), in-
tercâmbios (associações, comunidades 
e movimentos cristãos apresentam suas 
iniciativas e trocam experiências), ple-
nárias, conferências, fóruns, concertos e 
espetáculos, além dos sacramentos (Eu-
caristia e Con!ssão) e oração (Lectio Di-
vina, adoração e louvor), a intenção dos 
organizadores foi despertar e favorecer o 
espírito missionário em seus mais diver-
sos âmbitos. 

Com atividades simultâneas em 
diversos locais, houve programações 
dedicadas aos padres e religiosos, aos 
casais, aos catequistas, aos consagrados, 

às crianças, aos estudantes e às famílias. 
Idealizado em 2015 pela Anúncio, 

uma associação promotora da cultura 
cristã na França, juntamente com outras 
comunidades missionárias católicas, o 
evento teve suas seis primeiras edições 
realizadas em Paris, capital do país. 

Desde o ano passado, outras nove ci-
dades francesas passaram a acolher ati-
vidades do Congresso em âmbito local. 
Em março deste ano, pela primeira vez 
o evento foi realizado fora da França, em 
Bruxelas, na Bélgica, e, neste mês, será 
a vez de Lomé, capital do Togo, país do 
oeste da África. 

Fonte: Congresso Missão
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A 5ª sessão da assembleia sinodal ar-
quidiocesana, realizada no sábado, dia 
1º, no auditório da Faculdade Paulus de 
Tecnologia e Comunicação (Fapcom), foi 
dedicada à apresentação e aprimoramento 
das propostas elaboradas pelas comissões 
temáticas na sessão anterior, em setembro.

Houve uma redistribuição dos mem-
bros da assembleia nas comissões, man-
tendo seus coordenadores e secretários, 
para que pudessem analisar as respectivas 
propostas e re"etir se elas, de fato, corres-
pondem ao caminho de comunhão, con-
versão e renovação missionária que pauta 
o sínodo arquidiocesano.

“Essas propostas precisam ser apri-
moradas para serem uma expressão con-
sistente do caminho que !zemos e que, 
depois, terminado o sínodo, possam ser, 
de fato, assumidas e traduzidas em ações 
pastorais”, explicou o Cardeal Odilo Sche-
rer, ao introduzir os trabalhos da sessão.

 
ANÁLISE

Em seguida, os relatores do sínodo, 
Cônego José Arnaldo Juliano dos Santos e 
Irmã Helena Corazza, apresentaram uma 
síntese das propostas elaboradas na sessão 
anterior, destacando que as contribuições 
foram pertinentes ao tema de cada comis-
são. Ambos observaram que algumas des-
sas propostas foram “mais pragmáticas, no 
sentido de planejamento”, enquanto outras 
corresponderam mais à meta de “desenca-
dear processos” de renovação missionária.

Os relatores também identi!caram 

5ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

Participantes aprimoram propostas 
voltadas à ação evangelizadora na cidade
RESULTADO DO 
TRABALHO DAS 
COMISSÕES TEMÁTICAS 
SERÁ SUBMETIDO À 
PRIMEIRA VOTAÇÃO NA 
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NOVEMBRO
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temas transversais presentes em várias 
propostas, tais como: acolhida, questão 
ambiental, redes sociais na pastoral, ani-
mação bíblico-catequética, formação e 
missionariedade.

Irmã Helena e o Cônego José Arnaldo 
orientaram os novos membros das co-
missões a aprofundar o olhar, a re"exão e 
discernir sobre como todas as dimensões 
da vida da cidade podem ser efetivamente 
contempladas nas propostas.

Os relatores destacaram a importância 
de ponderar se tais propostas respondem 
“ao que vimos e ouvimos no processo 
sinodal arquidiocesano”; se promovem 
processos e não apenas indicativos de pla-
nejamento; que se veri!que o que falta ou 
o que poderia ser reformulado. Caso jul-
gasse necessário, cada comissão poderia 
acrescentar duas propostas adicionais.

Para iluminar os trabalhos dessa ses-
são, a oração inicial teve como referência o 
trecho do Evangelho segundo São Mateus 
(20,1-16), em que Jesus compara o Reino 
de Deus ao proprietário generoso que cha-
ma os trabalhadores para a sua vinha.

 
OPERÁRIOS DA VINHA

Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo 

Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipi-
ranga, que presidiu a oração, convidou os 
membros da assembleia a re"etirem sobre 
a cidade como a grande vinha para a qual 
o Senhor os chama a trabalhar.

“A vinha do Senhor é a pastoral dos 
sacramentos, é a família, a juventude, são 
os cristãos leigos, as vocações, a sementei-
ra dos seminários, o sinal e testemunho 
da vida consagrada. A vinha do Senhor é 
a caridade, o serviço à vida, a promoção 
da dignidade, da justiça e da paz. Na vinha 
do Senhor, estão os refugiados e migran-
tes, as emergências e urgências do povo”,  
meditou o Bispo.

Dom Ângelo acrescentou que “tra-
balhar na vinha do Senhor é cuidar da 
casa comum, é tornar espaço de fé e co-
munhão as paróquias e comunidades, é 
ser discípulo missionário, é organizar-se 
bem pastoralmente, e habitar o universo 
da comunicação, é cuidar da vida e da 
saúde, é sofrer com os que sofrem, ale-
grar-se com os que se alegram, é ser e fa-
zer interlocução com os construtores da 
sociedade no pluralismo urbano, é diálo-
go inter-religioso e ecumênico”, elencan-
do, assim, as dimensões contempladas 
nas 25 comissões temáticas.

 
PRÓXIMOS PASSOS

O resultado do novo trabalho das co-
missões será encaminhado para a comis-
são de redação do sínodo, composta pelos 
relatores e peritos, que irão elaborar um 
novo relatório geral, a ser apresentado na 
6ª sessão da assembleia, em 5 de novem-
bro. Nessa ocasião, cada proposta será 
votada individualmente, podendo receber 
votos favoráveis ou contrários, havendo a 
possibilidade da apresentação de eventu-
ais emendas. Já na 7ª e última sessão, uma 
nova versão do relatório será submetida à 
votação !nal.

Dom Odilo convidou todos os mem-
bros da assembleia a novamente obser-
varem quais são as grandes questões que 
desa!am a missão da Igreja na cidade.

Por !m, o Arcebispo reforçou o desejo 
de que o sínodo possa, no seu conjunto, 
ser expressão da indicação de conversão 
e renovação missionária. “A Igreja está pe-
dindo isso desde o Concílio [Vaticano II], 
por meio de seu magistério, da Conferên-
cia de Aparecida, da exortação apostólica 
Evangelii gaudium, resultante do sínodo 
sobre a nova evangelização para a trans-
missão da fé, e resultante do olhar ao nos-
so redor”, a!rmou.

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO


