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Fazer missão é testemunhar 
a Cristo em todos os 
lugares e situações

Virgem Mãe Aparecida, 
velai sobre a nossa Pátria 
e o povo brasileiro

Maria nos leva a Jesus e 
quer que façamos o que 
Deus espera de nós

Se rezamos sem nunca 
desistir, nossa família e o 
mundo se manterão de pé

Que as ideias conciliares 
sejam inspiração para a 
atualização eclesial
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Dom Odilo dedica altar e 
igreja matriz de paróquia 
na zona Noroeste

Após um processo de re-
construção, iniciado em 2018, 
a Igreja Santa Teresinha do Me-
nino Jesus, no Jardim Sydney, 
foi dedicada, bem como seu 
altar, em missa, no domingo, 
9. “O templo é testemunho da 
nossa fé, testemunho de que 
Nele cremos, de que quere-
mos que Deus esteja no meio 
de nós”, disse o Arcebispo.
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Um ponto de apoio e de 
fé no caminho para o 
Santuário de Aparecida

Desde 2019, na semana da 
festa da Padroeira do Brasil, 
voluntários de paróquias da 
Região Santana participam do 
Ponto de Apoio Somos da Ima-
culada, ofertando, no km 189 
da Rodovia Presidente Dutra, 
em Santa Isabel (SP), alimenta-
ção, suporte de saúde e um es-
paço de oração para os romei-
ros que, a pé ou de bicicleta, 
rumam ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida. 
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É notório que o Cristianismo bus-
cou desde logo o diálogo com a Fi-
loso!a, reconhecendo a validade e 
até a necessidade da busca humana 
pela verdade e pelo conhecimento 
sobre o real (cf. Fides et ratio, FR 
1-6). Contudo, o diálogo entre o ca-
tolicismo e a ciência muitas vezes é 
pouco conhecido até mesmo entre 
os católicos. Somos, até hoje, víti-
mas de um preconceito iluminista, 
que vê na Idade Média uma “idade 
das trevas” e nega a razoabilidade 
da própria fé, reduzida a supersti-
ção. Como poderia um pensamento 
supersticioso, reminiscência de um 
período de trevas, dialogar com as 
luzes da razão que nos iluminam 
por meio da ciência?

Num drama irônico, o século 
XX, marcado pelo mais impressio-
nante crescimento cientí!co já re-
gistrado, tempo do mais e!ciente 
domínio cientí!co do ser humano 
tanto sobre a natureza quanto sobre 
o próprio ser humano, inaugurou 
um período de ceticismo e des-
crença sobre o alcance e o potencial 
da ciência para trazer felicidade ao 
ser humano. Nunca produzimos 
tanto alimento, nunca curamos 
tantas doenças, nunca transpuse-
mos distâncias com tal facilidade 
– mas também nunca a morte foi 
tão cienti!camente projetada como 
nas guerras modernas, nunca os 
sistemas naturais foram tão abala-
dos pela atividade humana, nun-
ca o conhecimento da mente e do 
comportamento humanos foram 
tão e!cientemente utilizados para 
conduzir e dominar multidões. A 
admiração, genuína e válida, oscila 
entre o fascínio e o medo, a venera-
ção e a negação.

Em nossos tempos, o providen-
cial realismo cristão, que nos lem-
bra, nas palavras do Papa Francisco, 
de que “a realidade é mais impor-
tante do que a ideia” (Evangelii 
gaudium, EG 231-233), não pode 
prescindir da ciência. Ela se tornou 
o instrumento mais e!ciente para o 
conhecimento do mundo material, 
graças ao desenvolvimento do mé-
todo cientí!co e aos mecanismos de 
veri!cação das informações divul-

gadas por um sistema internacional 
de avaliação por pares (todo tra-
balho cientí!co apresentado numa 
publicação especializada tem que 
ser revisto por especialistas, para 
veri!car a pertinência e a con!abi-
lidade dos resultados).

Contudo, a ciência não é mais do 
que uma descrição dos fenômenos 
e a compreensão das relações ma-
teriais de causa e efeito que os cer-
cam. A própria !loso!a da ciência 
mostra exaustivamente que a ciência 
não pode pretender uma resposta às 
questões do sentido da vida, da ética 
pessoal e da responsabilidade polí-
tico-social. Quando alegamos estar 
tomando decisões com base na ciên-
cia, estamos apenas usando os dados 
cientí!cos para decidir o que consi-
deramos melhor para nós. A ciên-
cia procura nos informar o que está 
acontecendo, quais as causas do está 
acontecendo e, na melhor das hipó-
teses, o que poderá acontecer em de-
corrências de nossas decisões. Com 
essas informações, nos dá preciosos 
elementos para a tomada de decisões, 
mas não se sobrepõe à sabedoria que 
deve nos orientar para viver melhor.

Tanto a a!rmação de que uma 
decisão é puramente cientí!ca (o 
chamado cienti!cismo) quanto a 
negação da base cientí!ca disponí-
vel para a tomada de decisões (o ne-
gacionismo, tão citado hoje em dia) 
são mecanismos ideológicos que 
visam, conscientemente ou não, a 
legitimar a dominação das consci-
ências. Por isso, como lembra Fran-
cisco, falando especi!camente da 
crise ecológica, mas apresentando 
uma verdade que vale para a resolu-
ção dos mais variados e complexos 
problemas da sociedade atual, ne-
cessitamos não apenas da resposta 
cientí!ca, mas também das “diver-
sas riquezas culturais dos povos, a 
arte e a poesia, a vida interior e a es-
piritualidade” (Laudato si’, LS 63).

O diálogo entre os conheci-
mentos é vital para a sobrevivência 
e para a própria felicidade do ser 
humano em nossos tempos. Saben-
do disso, trazemos neste Caderno 
Fé e Cultura uma apresentação da 
Academia Pontifícia de Ciências, 
voltada especi!camente ao diálogo 
entre o catolicismo e a ciência con-
temporânea, escrita por Marina M. 

do Amaral Pais. Como 4 de outubro 
é o Dia de São Francisco, contamos 
também com um artigo do profes-
sor Marcos Aurélio Fernandes, do 
departamento de Filoso!a da UnB, 
sobre a relação entre o francisca-
nismo e os primórdios da ciência 
moderna – uma leitura fascinante 
para nos mostrar como a fé, vivida 
como paixão pelo real, pode ilumi-
nar e lançar-nos ao encontro com o 
desconhecido.

E já que o tema é a descoberta 
e nossa incessante busca pelo co-
nhecimento do desconhecido, Ra-
fael Ruiz, professor de história da  
UNIFESP, nos sugere a minissérie 
Sem Limites, que rememora a pri-
meira viagem de volta ao mundo, 
realizada sob o comandado do por-
tuguês Fernão de Magalhães e do 
espanhol Juan Sebastián Elcano. E o 
professor Raul Cesar Fernandes, do 
Centro Universitário da FEI, indica 
O Homem que foi Quinta-Feira, de 
G.K. Chesterton, um livro sobre “a 
busca por compreender o mistério 
da realidade, aquilo pelo que vale a 
pena viver”, nas palavras de Raul.

Quando ciência e Cristianismo 
se encontram na busca da sabedoria
Núcleo Fé e Cultura

Arte: Sergio Ricciuto Conte

O Papa Francisco canonizou no domingo, 9, no 
Vaticano, dois novos santos: Dom João Batista Sca-
labrini (1839-1905) e Artêmides Zatti (1880-1951). 

Scalabrini tornou-se conhecido por seu zelo pas-
toral pelos fiéis da Diocese de Piacenza, que em fins 
do século XIX e início do século XX, deixavam a Itália 
em busca de melhores condições de vida, em espe-
cial nas Américas. Por isso, ele fundou, em 1887, a 
Congregação dos Missionários de São Carlos e, em 
1895, o ramo feminino da mesma congregação, para 

acompanhar os migrantes italianos no Novo Continen-
te. “Ele olhava além, para a frente, na direção de um 
mundo e de uma Igreja sem barreiras, sem estrangei-
ros”, disse o Pontífice, na missa de canonização.

São Artêmides Zatti, migrante italiano na Argen-
tina, marcou a história do Papa Francisco, que nos 
anos 1970, quando este era superior provincial dos 
jesuítas, rezava a Artêmides pedindo pelo desper-
tar de vocações. 
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São João Scalabrini ‘olhava 
além, na direção de uma 
Igreja sem barreiras’

Papa Francisco diante do quadro e da relíquia de São João Batista Scalabrini, por ele canonizado no domingo, 9, em cerimônia no Vaticano

Voluntários do Ponto de Apoio Somos da Imaculada auxiliam e incentivam romeiros na Via Dutra
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Nossa Senhora Apare-
cida, Mãe e Padro-
eira dos brasileiros, 
neste ano, como 

sempre acontece na tua festa, teus 
!lhos se voltam a ti com ternu-
ra e simplicidade. Muitos vão ao 
teu Santuário e outros, às igrejas 
a ti dedicadas em todo o imenso 
Brasil. Outros, talvez por estarem 
enfermos ou idosos, ou por serem 
pobres e não podendo pagar uma 
viagem de peregrinação, seguem 
de longe as celebrações e procis-
sões que acontecem nestes dias.

Virgem Mãe, Aparecida, nós 
te homenageamos e reconhece-
mos que foi teu !lho Jesus Cristo 
quem vos deu por mãe a nós, seus 
discípulos e irmãos. Queremos 
honrar-te como !lhos carinhosos, 
com "ores, cânticos e manifesta-
ções espontâneas de gratidão pela 
tua presença maternal em nossas 
vidas. A Mãe de Jesus está sempre 
presente onde Jesus está reunido 
com seus discípulos. Foi assim 
que aprendemos dos Apóstolos e 
continuamos a crer, pois as esco-

lhas de Deus são irrevogáveis. O 
Senhor te escolheu, bendita entre 
todas as mulheres, e fez em ti ma-
ravilhas. Santo é seu nome!

Nossa Senhora Aparecida, in-
tercede por nós junto a teu Filho Je-
sus. E mostra-nos sempre de novo 
o Filho que geraste por obra e graça 
do Espírito Santo. Ensina-nos a ou-
vir o que Ele nos diz e a guardar no 
coração suas palavras, assim como 
tu !zeste. És feliz porque foste es-
colhida para seres a mãe do Filho 
do eterno Deus, que por meio de 
ti veio ao mundo, assumiu nossa 
humanidade e se fez um de nós. 
És feliz porque ouviste a Palavra de 
Deus e a puseste em prática, e vi-
veste em humilde e plena sintonia 
com a vontade de Deus. Ajuda-
-nos, Maria Santíssima, a sermos 
também discípulos e testemunhas 
da santa Palavra de Deus!

Mãe dos pequeninos, que em 
grande número peregrinam ao 
teu Santuário e, mesmo sem saber 
rezar, vão diante de ti para te mos-
trar seu olhar, recorda teus !lhos, 
enriquecidos com os dons da fé e 
da herança cristã, que a partilha 
evangelizadora é questão de justi-
ça e fraternidade na grande família 
de Deus. Tu, que foste apressada à 

casa de Isabel, tua parenta, para 
lhe levar a Boa-Nova de Jesus e tua 
ajuda solícita, lembra-nos de que 
a pregação sem a caridade seria 
vazia como som de tambor. Olha 
pelos pobres e enfermos: eles são 
os preferidos de Jesus. Que não !-
quemos insensíveis diante dos so-
frimentos e privações dos irmãos 
e os ajudemos sempre e em toda 
parte, como Jesus nos ensinou. 
Educa-nos, ó Mãe, na escola do 
Evangelho e ajuda-nos a crescer 
em caridade, solidariedade e justi-
ça, edi!cando o mundo com esses 
valores.

Neste dia, Senhora Apareci-
da, olha especialmente para nós, 
o povo brasileiro, que te amamos 
e nos voltamos a ti com fé e con-
!ança: Tu, !lha do teu povo e 
amada por Deus, abençoa o Bra-
sil e o povo brasileiro, educado no 
Evangelho do teu Jesus. Lembra a 
todos que os !lhos desta terra de-
vem viver unidos, mesmo sendo 
tantos e com ideias diversas. Lem-
bra a todos que, antes de tudo, são 
irmãos bem-amados por Jesus, 
que por todos morreu na cruz. 
Mãe morena, lembra a teus !lhos 
que não é a raça nem a cor da pele, 
nem a etnia, nem o lugar onde 

moram, nem o partido político 
que deve dar motivo a discrimina-
ção e desprezo das pessoas. Todos 
são igualmente !lhos queridos do 
Pai do céu, que os ama a ponto de 
lhes entregar seu Filho único. To-
dos são chamados a se converte-
rem aos caminhos do Evangelho e 
a crescerem em santidade. Ajuda-
-nos, ó Mãe, e lembra-nos sempre 
de novo, como !zeste nas bodas 
de Caná: “Façam tudo o que Je-
sus lhes disser”. Assim não haverá 
motivos para discórdia, nem ódio 
nem violência.

Virgem Mãe Aparecida, velai 
sobre a nossa Pátria, sobre o povo 
brasileiro, pelos lares e famílias, 
pela infância desvalida, os enfer-
mos, pobres e excluídos dos bens 
necessários à vida nesta terra tão 
generosa que o Criador nos deu 
por casa comum. Que deixemos 
de lado todo ódio e ofensa ao 
próximo por quaisquer motivos e 
aprendamos de novo a ser respei-
tosos, cordiais, pacientes e frater-
nos uns com os outros. Sabemos 
que teu coração de Mãe quer bem 
a todos os !lhos e não deseja divi-
sões entre eles. Ampara-nos e so-
corre-nos, ó Senhora Aparecida. 
Amém!

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Virgem Mãe Aparecida,
velai sobre o povo brasileiro!
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A missa de abertura do Encontro Nacional do Movimento Sacerdotal 
Mariano, realizada na sexta-feira, 7, no Santuário Pai das Misericórdias, 
sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), foi pre-
sidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo.

O Movimento Sacerdotal Mariano foi fundado pelo Padre Stefano 
Gobbi em 8 de maio de 1972. Em uma peregrinação a Fátima, rezando na 
Capelinha das Aparições por alguns sacerdotes rebeldes à autoridade da 
Igreja, ele teria tido uma inspiração interior da Nossa Senhora, com o con-
vite a reunir os sacerdotes que se consagraram ao seu Coração Imaculado. 
Inicialmente, o Movimento era dirigido aos sacerdotes, que difundiram os 
cenáculos com crianças, jovens, religiosos e leigos. 

O evento contou com a presença do responsável mundial pelo Movi-
mento, Padre Luca Pescatori, vindo da Itália. 

Na homilia, Dom Odilo ressaltou que o Movimento Sacerdotal Maria-
no está enraizado na vida de milhões de famílias e nos lares católicos, em 
sintonia com o que a Igreja pede: um novo despertar das famílias como ver-
dadeiras igrejas domésticas. “Que as famílias retomem a consciência de que 
são o núcleo básico importantíssimo para a edi!cação da Igreja”, a!rmou. 

O Cardeal Scherer também incentivou os membros do Movimento a 
continuarem !rmes na missão de reunir os sacerdotes e as famílias em tor-
no da devoção mariana. 

Durante a celebração, os participantes renovaram sua consagração ao 
Imaculado Coração de Maria.

Durante a missa das 10h30, no domingo, 9, na Paróquia São Kim Degun, Setor Bom Retiro 
da Região Episcopal Sé, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, conferiu 
o sacramento da Crisma a 86 pessoas: 60 estudantes e 26 adultos. A missa foi concelebra-
da pelo Padre Pio Choi Sang Sun, Pároco, e os Padres José Yosep Kang e Pedro No Yeong 
Ho, Vigários Paroquiais. Foram dois meses de preparação para esta cerimônia, sendo que 
os agora recém-crismados já têm caminhada catequética na comunidade. Na imagem, 
Dom Odilo é saudado por paroquianos.                                                     (por Pascom paroquial)

Na tarde do sábado, 8, o Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu missa na Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Parto, no Tatuapé, Região Episcopal Belém, onde conferiu o sacramen-
to da Crisma a 37 jovens e adultos. Concelebraram os Padres Tarcísio Mesquita, Pároco, 
e Jean-Baptiste, Vigário Paroquial.                                                     (por Pascom paroquial)

Dom Odilo preside missa no Encontro 
Nacional do Movimento Sacerdotal Mariano

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Reprodução da internet

Elizabeth Lee Gustavo Pimenta
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Ser testemunha de Cristo até os 
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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. 

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

O resultado do 1º turno das elei-
ções reavivou o discurso dos “dois bra-
sis”, um petista, outro antipetista. Mas 
a divisão geográ!ca re"ete uma divi-
são cultural entre grupos com grande 
di!culdade de entender e respeitar ar-
gumentos e valores do antagonista – e 
aqui está o maior problema. Interesses 
e posições diferentes são inevitáveis na 
política, mas, quando não existe uma 
compreensão mútua, são impossíveis o 
diálogo, tão pedido pelo Papa Francis-
co, e o consenso.

Os rótulos “progressista”, “conser-
vador”, “direita” e “esquerda”, se bem 
aplicados, ajudam a referir-se aos 
grupos em confronto. Mas, frequente-
mente, se tornam uma abstração ideo-
lógica para condenar o adversário, sem 
se dar ao trabalho de entender seus de-
sejos e motivações.

Dizer que ricos votam em um can-
didato e pobres em outro é tentador, 
mas não resolve a equação. Os ricos 
são muito poucos para pesar na ba-
lança eleitoral. O fato é que pobres e 
classe média se distribuem ao longo do 
espectro político.

Invocar o argumento que “o povo 
não sabe votar” é arrogante e presun-
çoso para os dois lados, considerando 
que os candidatos estão quase empata-
dos. Melhor dizer que os “políticos não 
sabem exatamente o que o povo quer”, 
e com isso cada posição acerta em al-
gumas coisas e erra em outras.

O mapa do Brasil dividido
vida que está por nascer, outros veem, 
numa sociedade armada e diante de 
uma polícia agressiva, ameaças à vida 
do pobre. O fato é que a vida é sagra-
da e nos dois casos existem ameaças a 
serem combatidas e cuidados a serem 
tomados.

Todas essas situações podem ser 
instrumentalizadas nas campanhas 
eleitorais – e quem !zer uma propa-
ganda política mais e!ciente tende a 
vencer o pleito. A construção do bem 
comum, contudo, vai acontecendo na 
medida em que todos esses aspectos 
vão sendo pouco a pouco contempla-
dos, que as visões ideológicas vão sen-
do substituídas por programas realis-
tas que atendem às demandas de uns 
sem perder de vista o que há de justo 
nos reclamos dos outros.

Gente bem-intencionada, graças 
a Deus, não falta no mundo. Gente 
capaz de dar realmente um testemu-
nho inteligente do amor já é mais di-
fícil. Bem mais desa!ador ser capaz 
de testemunhar um “amor político”, 
como convida Francisco (Fratelli 
tutti, FT 180ss), viver aquele “amor 
social” que não se deixa levar pelo 
medo, a que aludiu São João Pau-
lo II (Redemptor hominis, RH 15-
16). Mas é o amor que nos permite 
compreender o outro, e os cristãos 
são chamados a testemunhar tal 
amor nesse momento de tão alta  
polarização.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Assim temos, por exemplo, um 
Nordeste onde os mais pobres há 
muito não percebiam a vida me-
lhorar com o progresso econômico 
e deseja o fortalecimento da função 
social do Estado. Do outro lado, 
um Centro-Oeste, onde parcelas 
signi!cativas da população se be-
ne!ciaram com o agronegócio, de-
fendendo políticas pró-mercado e 
temerosas de ameaças à propriedade 
privada ou sanções ambientais e so-
ciais que diminuam a produtividade 
econômica.

Os valores tradicionais, como a fa-
mília e o trabalho digno, mesmo que 
mal remunerado, parecem sem senti-

do e até hipócritas para quem se sen-
te cerceado em sua autonomia e seu 
desejo de realização, ou que olha para 
o trabalho sob a ótica da iníqua distri-
buição de renda brasileira.

Já o tratamento igualitário para 
ambos os sexos ou as políticas a!r-
mativas para as minorias parecem 
perigosas ameaças ideológicas para 
os que sentem que a formação moral 
de seus !lhos está em risco ou que se 
percebem como maioria ultrajada (e, 
em nossa sociedade, temos que re-
conhecer que, para a maioria, a dig-
nidade da pessoa é frequentemente  
desrespeitada).

Alguns veem no aborto ameaças à 

Opinião

Francisco Borba Ribeiro Neto é coordenador  
do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

Nas re"exões que escreveu 
para o Dia Mundial das 
Missões deste ano, o Papa 
Francisco concentrou-se 

nas palavras com que Cristo se des-
pediu dos apóstolos, enviando-os em 
missão: “Recebereis a força do Espírito 
Santo, que descerá sobre vós, e sereis 
minhas testemunhas em Jerusalém, por 
toda a Judeia e Samaria e até os con!ns 
do mundo” (At 1,8).

Fazer missão é, em primeiro lugar, 
ser testemunha de Cristo – daí este 
lado fundamental da vida e da identi-
dade da Igreja: “Testemunhar Cristo, 
isto é, a sua vida, Paixão, Morte e Res-
surreição por amor do Pai e da huma-
nidade”. Esta evangelização, alerta o 
Papa, se apoia, ao mesmo tempo, na 
dimensão eclesial e na pessoa sin-
gular do missionário: por um lado, 
pois todo missionário age e fala sob 

a autoridade da Igreja que o enviou, 
e com a qual se mantém unido tan-
to por vínculos institucionais quanto 
por laços sobrenaturais da graça; por 
outro lado, porque o homem moder-
no não se atenta somente ao cargo ou 
título de quem fala, mas sobretudo à 
sua credibilidade, a seu testemunho 
de vida, à autoridade com que prega 
(cf. Mt 7,28-29). Permanece indis-
pensável, contudo, o efetivo conteúdo 
da mensagem – ou seja, ao missio-
nário não cabe anunciar a si mesmo, 
nem sequer escolher, a seu arbítrio, 
meros recortes da mensagem de Cris-
to, mas, sim, ensinar integralmente, 
e sem diluições, todo o conjunto da 
doutrina salvífica confiada por Deus 
aos apóstolos. “Como crerão naquele 
de quem não ouviram falar? E como 
ouvirão falar, se não houver quem 
pregue? (...) Logo, a fé provém da pre-

gação e a pregação se exerce em razão 
da palavra de Cristo” (Rm 10,17).

Em segundo lugar, diz o Papa, a 
missão deve se estender até os con!ns 
do mundo – ou seja, expandir-se num 
movimento centrífugo, como que em 
círculos concêntricos. Até mesmo os 
obstáculos e as contrariedades que en-
contrarmos podem ser instrumento 
da Providência: assim como as perse-
guições dos primeiros séculos levaram 
à diáspora e favoreceram a difusão do 
Evangelho, assim também hoje em dia 
as perseguições aos cristãos e a realida-
de dos migrantes podem nos servir de 
nova ocasião de evangelização.

Aqui se insere também a missão ad 
gentes: ir ao encontro das pessoas nas 
zonas de fronteira existencial, e dar-
-lhes testemunho do amor de Cristo, 
amor “a todos os homens e mulheres de 
cada povo, cultura, estado social”.

Por !m, o Papa relembra que Cristo 
nos promete a força do Espírito Santo – 
como se nota claramente, aliás, no epi-
sódio de Pentecostes, em que o outro-
ra tímido São Pedro, agora fortalecido 
com o fogo do Espírito, fez o primeiro 
anúncio público do Evangelho, e con-
verteu milhares. De fato, a graça divi-
na é um pré-requisito para evangelizar 
– e por isso mesmo “a oração... (per-
mitam-me destacá-lo mais uma vez) 
tem um papel fundamental na vida  
missionária”.

Decidamo-nos, portanto, a dar a 
cada dia um tempo generoso de oração 
a nosso Bom Pai, para que, fortalecidos 
pelo Espírito, saibamos levar Cristo aos 
homens e mulheres que a Providência 
colocar em nosso caminho – e assim 
deixar em todos os caminhos da ter-
ra um rastro de luz, até os con!ns do 
mundo.
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A pergunta foi feita pela Apare-
cida da Silva, do Parque Bancário. 
E a resposta a seguir também serve 
para a Vilma dos Santos, do Jardim 
das Rosas, que me escreveu per-
guntando se “é pecado comungar 
em pé?”. 

Comungar é Cristo no meu co-
ração e eu no coração de Cristo. Na 
comunhão, eu comungo Cristo e 
Cristo me comunga. Para que isso 
aconteça, é preciso que estejamos 
em estado de graça. A forma de 
comungar, em pé, ajoelhado, sen-
tado, deitado numa cama, tanto 
faz. Comungar direto na boca ou 

pegar com a mão, tudo bem! O que 
é preciso é um coração aberto para 
Cristo, estar em estado de graça. 
Muitos, por respeito, se ajoelham 
para comungar. 

Lembro, porém, minhas irmãs, 
que a celebração eucarística nos 
pede que !quemos de joelhos na 
consagração do pão e do vinho. É 
um momento sagrado em que do-
bramos os nossos joelhos por pro-
funda adoração e gratidão. É um 
milagre que só os olhos do coração 
podem ver. Um pedaço de pão e 
um gole de vinho se tornam o Cor-
po e o Sangue do Senhor. Após co-
mungar, pode se ajoelhar também. 
Somos um sacrário vivo naquele 
momento.

Sentados nós !camos para ou-
vir as duas primeiras leituras, can-
tando entre as duas o Salmo Res-
ponsorial. No ofertório, também 
nos assentamos, bem como após a 
comunhão, cantando um hino. 

E de pé, acolhemos o padre 
no início da celebração, ouvimos 
a leitura do Evangelho e após a 
consagração até a comunhão. 
En!m, a celebração termina com 
todos de pé para a oração e a 
bênção !nal. 

Assim, as posições do corpo na 
missa determinam as disposições 
da alma. Sentados, escutamos; de 
pé, suplicamos; de joelhos, adora-
mos. Fiquem com Deus, minhas 
queridas!

Você Pergunta
(P�Sp��VHQWDGR�RX�GH�MRHOKRV�� 
FRPR�¿FDU�DSyV�UHFHEHU�D�(XFDULVWLD"

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Fé e CidadaniaComportamento

PADRE REUBERSON FERREIRA, MSC

Há 60 anos, após um singular período de prepa-
ração, em 11 de outubro de 1962, iniciava-se um dos 
maiores eventos da Igreja católica em sua história re-
cente, o Vaticano II.  Ele foi adjetivado pelo próprio 
Papa que o convocou como uma inesperada "or de 
primavera. Sua abertura, além de encetar o princípio 
de uma assembleia, provocou mudanças medulares 
no catolicismo, foi um episódio emblemático. A data 
de abertura do Concílio fora estabelecida por João 
XXIII por meio do motu proprio Consilium, de feve-
reiro de 1962. O texto, curto e sucinto, previa que o 
início do Concílio !caria estabelecido para o dia da 
solenidade da Maternidade Divina de Maria, festa 
instituída por Pio XI. Entre as razões, estava a de que 
a data se associava “à lembrança do grande Concílio 
de Éfeso, que teve suma importância na história da 
Igreja”, pois havia condenado Nestório e de!nido as 
naturezas de Cristo, arrogando, por consequência, a 
Maria a Maternidade Divina. 

Naquela quinta-feira, 11 de outubro, manhã de 
um outono de 1962, iniciou-se o Vaticano II. Bispos, 
vindos de várias partes do mundo tomavam conta 
da Cidade Eterna. Entre eles, o Arcebispo de São 
Paulo, Cardeal Carlos Motta e seus auxiliares. A ce-
rimônia de abertura foi, ao lado do discurso de João 
XXIII, o mais midiático evento dos primeiros dias 
do Concílio. Comentadores descrevem-na como um 
evento singular e simbólico. A expressiva procissão 
de entrada, com seu magno número de cardeais, pa-
triarcas e bispos !nalizada com a !gura do Papa João 
XXIII cruzando a Praça São Pedro, na sédia gestató-
ria, sobressaía aos olhos da mídia e do mundo, quer 
pela extensão, quer pela duração. Seguiu-se a esse 
ato a missa “do Espírito Santo”, o juramento de obe-
diência dos diversos partícipes do Concílio, a pro-
!ssão de fé e, !nalmente, o discurso de João XXIII, 
Gaudet Mater Ecclesia.

O discurso de João XXIII foi redigido desde sua 
versão inicial até o texto !nal pelo próprio Pontí!ce. 
Bem mais do que de!nir metas, o Papa Roncalli “su-
geria um caminho ao longo do qual trabalhar”, adap-
tando aos novos tempos a mensagem eclesial que 
deveria ser mais afeita ao “remédio da misericórdia 
que a punição”. Essa postura, após intensos debates e 
longos anos, foi cristalizada nos documentos apro-
vados durante a assembleia conciliar (1962-1965).

Hoje, seis décadas após a abertura do Concílio, 
recordamos essa data num contexto de revisionismo 
e muitos questionamentos sobre o evento conciliar 
e sua recepção. O Papa Francisco, ante tal situação, 
ponti!cou que é falta grave contra a Igreja negar o 
Vaticano II, pois “o Concílio não pode ser negocia-
do”. Deve-se, por isso, hodiernamente, como Igreja, 
buscar as ideias conciliares como fonte e inspiração 
para novos e mais profundos caminhos de atualiza-
ção eclesial em face dos desa!os humanos do tempo 
presente. Deve-se, vestir a Igreja de uma pastorali-
dade capaz de sentir as alegrias e as dores da socie-
dade moderna; de uma liturgia que seja expressão e 
coroa do compromisso com a humanidade; de um 
tom prenhe de respeito à diversidade e liberdade re-
ligiosa; calcada num clero que seja, a um só passo, 
fecundado pela oração, pela caridade pastoral e pelo 
diálogo. En!m, a efeméride da abertura do Concílio 
deveria mover olhares e coração para essa assembleia 
e, mais ainda, para o seu espírito que dela nasceu.

Padre Reuberson Ferreira, MSC, é Pároco do Santuário  
de Nossa Senhora do Sagrado Coração, Vila Formosa (SP);  

mestre e doutorando em Teologia pela PUC-SP.

60 anos de abertura  
do Vaticano II

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. 

ANA LYDIA SAWAYA

A experiência religiosa é 
inevitável para o ser humano. 
Diz a poetisa Adélia Prado em 
“Solte os Cachorros” (Rio de Ja-
neiro: Record, 2006): “Eu acho 
que o homem é religioso como 
é bípede. Tem Deus no começo 
e no !m. No meio !ca a gen-
te esperneando. Se espernear 
de acordo, isto é, com since-
ridade, esbarra Nele, não tem  
conversa”. 

Se formos sinceros, não é 
difícil observar que mesmo um 
ateu não se livra de um “deus”, 
de um absoluto, a quem a!rma 
e venera com devoção. Essa ex-
periência religiosa pode estar 
expressa em tantas formas, ao 
se jogar incondicionalmente 
nas coisas do mundo, no tra-
balho, numa causa política, 
nos prazeres da vida, num re-
lacionamento afetivo etc. Mas 
pode, também, sem que ele o 
saiba, jogar-se numa busca de 
Algo que é mais (que já é sinal 
de uma presença, ainda que 
aparentemente ausente), mais 
belo, mais verdadeiro, e que 
carrega uma promessa total de 
bem. É com a sua ausência que 
esse Algo revela sua “presença”. 
Hannah Arendt diz que não é 
possível separar o ser humano 
da experiência religiosa, pois 

mesmo o ateísmo do ponto de 
vista gnoseológico é uma expe-
riência que pertence à esfera da 
experiência religiosa. 

O que seria essa experiência 
religiosa inevitável? O desejo 
de algo que nos transcende, que 
está além de nós, embora nos 
pertença. Os antigos !lósofos 
gregos diziam que o ser huma-
no é um ângulo aberto, não um 
ser completo em si mesmo, mas 
um vir-a-ser. Giorgio Bonaccor-
so, em “Celebrare la Salvezza” 
(“Celebrar a Salvação”, Pádua: 
Ed. Messagero, 2003), diz que “a 
existência humana está suspen-
sa entre o real e o imaginário, a 
posse e o desejo, a conquista e a 
esperança, o passado e o futuro, 
a decisão e a dúvida; nunca per-
tence a um único lado, nem pode 
ser planejada de acordo com um 
modelo que elimine completa-
mente sua ambiguidade”.

Para viver e não morrer no 
desespero, o ser humano preci-
sa ter sempre à mão a possibili-
dade de abrir uma janela no ho-
rizonte que está fora e além de 
sua vida cotidiana, em que pos-
sa ver um transcendente, isto é, 
algo que seja bom, belo e ver-
dadeiro e que está sempre além 
dele mesmo. Ninguém acorda 
de manhã e diz: hoje, tudo que 
eu quero mesmo é sofrer e ver 
coisas ruins. Se isso fosse ver-

dade, a depressão não existiria. 
Dostoiévski diz, com toda a ra-
zão, em “Os Demônios” (São 
Paulo: Editora 34, 2018):

“Minha imortalidade é in-
dispensável porque Deus certa-
mente não vai querer cometer 
uma injustiça e extinguir com-
pletamente o fogo do amor para 
com ele, aceso em meu coração. 
E o que é mais precioso do que 
o amor? O amor é superior à 
existência, é a coroa da exis-
tência, e como é possível que 
a existência não esteja sujeita a 
ele? Se comecei a amá-lo e me 
regozijei em meu amor, como é 
possível que ele apague a mim e 
minha alegria e nos transforme 
em nada? Se Deus existe, então 
eu também sou imortal! [...]. 
Toda a lei da existência humana 
reside apenas no fato de que o 
homem sempre pode se curvar 
diante do in!nitamente grande. 
Se os homens fossem privados 
do in!nitamente grande, não 
poderiam mais viver e morre-
riam em desespero. O in!nito e 
o imenso são tão indispensáveis 
ao homem quanto este pequeno 
planeta em que ele habita”.

Por que o ser humano 
SUHFLVD�GH�'HXV"

Ana Lydia Sawaya é monja beneditina ca-
maldolense do Mosteiro da Encarnação, Mogi 

das Cruzes (SP). Foi professora da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), com doutorado 

em Nutrição na Universidade de Cambridge, 
no Reino Unido, e pesquisadora visitante do 
Massachusetts Institute of Tecnology (MIT).
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O Evangelho da missa de Nossa 
Senhora Aparecida nos narra 
o primeiro milagre de Jesus, 
que se realizou em Caná da 

Galileia: “Manifestou a sua glória, e os 
seus discípulos creram nele” (Jo 2,11). 
Não fazia muito que Jesus tinha escolhi-
do os doze Apóstolos. Jesus e sua Mãe, 
Maria, tinham sido convidados àque-
la festa de casamento: provavelmente, 
seriam parentes de algum dos noivos. 
Essas festas poderiam durar vários dias, 
por isso, era difícil calcular a quantidade 
de comida e bebida. 

Maria, como as boas mães, está ser-
vindo à mesa. Ela não se considera mais 
importante que os outros e não se sente 
eximida da obrigação de ajudar. Nisso, 
percebe que o vinho está terminando. E 
intercede junto a seu Filho: Eles não têm 
vinho! Jesus responde, dizendo que a sua 
hora ainda não chegou (cf. Jo 2,4). Mas 
Ela conhece seu Filho como ninguém e 
sabe que Ele é Rei de Reis e Senhor do 
céu e da terra: por isso, pode tudo e vai 
resolver esse problema. Não vai deixar 
a festa de casamento terminar de modo 
decepcionante. Imediatamente, toma a 
iniciativa, dirigindo-se aos empregados: 
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5). 
E Jesus não demora a atender o seu pedi-
do: um vinho de primeira qualidade ti-
rado das vasilhas de água. Assim, Nossa 
Mãe, Santa Maria, com sua intercessão, 
antecipa a hora dos grandes milagres. 
Esse milagre aconteceu porque ela in-
tercedeu: por sua determinada insistên-
cia, Jesus acedeu. Já aprendemos uma 
importante lição nesta atitude de Maria: 

ninguém lhe pede que intervenha a seu 
Filho, mas ela se adianta, porque tem um 
coração generoso e descobre as necessi-
dades dos outros. 

Aqui está a sua solicitude amoro-
sa. Conforta-nos saber que Maria está 
sempre atenta às nossas necessidades 
espirituais e materiais. Ela sabe o que 
precisamos porque é Mãe. Ela intercede 
e consegue as graças e luzes de que ne-
cessitamos. Sua petição é onipotente, por 
sua condição de Mãe: Jesus não lhe pode 
negar nada. A grande diferença é que 
nós lhe pedimos como !lhos, subme-
tendo-nos ao seu parecer, esperando que 
Ela concorde com os nossos argumen-
tos. Mas, com Jesus, Ela pede mandan-
do, como Mãe. Jesus não lhe nega nada 
também porque Ela sempre esteve dis-
ponível para Deus. Sua correspondência 
desde o início foi total, pronta e genero-
sa. É interessante guardar estas palavras, 
porque são um resumo do fundamento 
da devoção a Maria: fazei o que Ele vos 
disser. Maria quer levar-nos a Jesus, quer 

que nos aproximemos de Deus, que faça-
mos o que Deus espera de nós, ou seja, a 
vontade de Deus. Aqui está a importân-
cia da devoção a Nossa Senhora e a !na-
lidade do seu papel de Mãe: levar-nos a 
Deus. 

O Papa Francisco, quando veio rezar 
em Aparecida (SP), no dia 24 de julho 
de 2013, disse: “Queridos amigos, vie-
mos bater à porta da Casa de Maria. Ela 
abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta 
o seu Filho. Agora, Ela nos pede: ‘Fazei 
o que Ele vos disser’ (Jo 2,5). Sim, Mãe, 
nós nos comprometemos a fazer o que 
Jesus nos disser! E o faremos com espe-
rança, con!antes nas surpresas de Deus e 
cheios de alegria”. 

Vamos renovar nosso amor a Nossa 
Senhora, rezando com frequência o San-
to Rosário, uma oração cheia de con!an-
ça, em que pedimos a intercessão de nos-
sa Mãe do Céu diante de Jesus em todas 
as nossas necessidades, assim também 
pediremos pelas intenções do Papa, dos 
bispos e de toda a Igreja.

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE E 
VIGÁRIO EPISCOPAL 
PARA A EDUCAÇÃO 
E A UNIVERSIDADE

Espiritualidade
Maria está sempre atenta às nossas necessidades espirituais e materiais

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

Presidência da CNBB 
lamenta a exploração 
da fé e da religião no 
2! turno das eleições
https://cutt.ly/nBvZ8ld

Vaticano adere aos 
acordos da ONU e de 
Paris sobre o Clima
https://cutt.ly/nBvHFrP

Há 60 anos, tinha inicio  
o Concílio Vaticano II
https://cutt.ly/1BvHoHr

43ª Assembleia das Igrejas 
Particulares do Regional Sul 1 
acontecerá em Aparecida
https://cutt.ly/OBvJjXx

Como a literatura 
pode ensinar sobre a 
justiça e o direito?
https://cutt.ly/pBvKqe7

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
PÁROCO:

Em 03/10/2022, foi nomeado e 
provisionado como Pároco da Pa-
róquia São Benedito das Vitórias, 
no bairro de Vila Formosa, na Re-
gião Episcopal Belém, o Reveren-
díssimo Padre Pierre Rodrigues 
da Costa, pelo período de 06 (seis) 
anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO 
DE PASTORAL:

Em 03/09/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assistente 
Eclesiástico da Pastoral da Comu-
nicação da Região Episcopal Bra-
silândia, o Reverendíssimo Padre 
Carlos Shimura, ISch, pelo perío-
do de 02 (dois) anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSESSOR ECLESIÁSTICO:

Em 30/09/2022, foi nomeado e 
provisionado como Assessor Ecle-
siástico para as Secretárias e os 
Secretários Paroquiais da Região 
Episcopal Sant’Ana, o Reverendís-
simo Padre Aloizio José Nunes de 
Azevedo Junior, pelo período de 
01 (um) ano. 

CONVÊNIOS PARA A CURA 
PASTORAL

Em 05 de outubro de 2022, foi 
assinado o Convênio entre a Ar-
quidiocese de São Paulo e a Con-
gregação dos Missionários de São 
Francisco de Sales,  para a cura 
pastoral da Paróquia Pessoal São 

Atos da Cúria
Francisco de Sales, na Vila Clementi-
no, Região Episcopal Ipiranga.

Em 26 de agosto de 2022, foi assinado 
o Convênio entre a Arquidiocese de 

São Paulo e a Congregação dos Mis-
sionários Montfortinos, para a cura 
pastoral da Paróquia Santa Rosa de 
Lima, bairro Perus, Região Episcopal 
Brasilândia.

Reprodução

L’Osservatore Romano
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[BRASILÂNDIA] No domingo, 9, no Colégio Santa Lucia Filipini, cerca de 60 jovens 
das Paróquias Nossa Senhora da Expectação, Santa Luzia e Nossa Senhora das Gra-
ças se reuniram para o primeiro retiro em preparação para receberem o sacramento 
da Crisma. No encerramento da atividade, houve uma missa presidida por Dom Car-
los Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, concelebrada 
pelo Padre Aldenor Alves de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Expectação. 

(por Gisele Lima) [IPIRANGA] No domingo, 9, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Ipiranga, conferiu o sacramento da Crisma a 25 adultos e 12 jovens 
na Paróquia Nossa Senhora das Graças, Setor Imigrantes.                                    (por Nei Sá) 

[IPIRANGA] No sábado, 8, na Paróquia São José, Setor Ipiranga, em missa presidida 
por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e concelebrada pelos Padres Benedito Donizet-
ti Vieira, NDS, Administrador Paroquial, e Oberdan Santana da Silva, NDS, Vigário Paro-
quial, 67 jovens e adultos receberam o sacramento da Crisma.                (por Andrea Cocco)

[LAPA] Na manhã de domingo, 9, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Dom José Be-
nedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, presidiu missa na qual 
conferiu o sacramento da Con!rmação a 27 jovens e adultos, concelebrada pelo Padre 
Adalton Pereira de Castro, Pároco.                                                          (por Benigno Naveira)

[SANTANA] No domingo, 9, em missa presidida por Dom Jorge Pierozan foram cris-
mados 70 jovens e adultos na Paróquia São Marcos Evangelista, Setor Mandaqui. Con-
celebrou o Padre Aquileo Fiorentini, Pároco.                                       (por Lenivaldo Jacobino)

No dia 5, em missa presidida por Dom Cícero Alves 
de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Belém, foi empossado como Pároco da Paróquia São 
Benedito das Vitórias o Padre Pierre Rodrigues da Cos-
ta, até então Administrador Paroquial.

A celebração, que ocorreu no contexto da memória 
litúrgica do padroeiro, contou com a presença dos Cô-
negos José Miguel e Marcelo Monge, e outros sacerdotes.

Na homilia, Dom Cícero ressaltou que ao celebrar 
a memória de São Benedito “somos convidados a, com 
ele, escutarmos a Palavra que o Senhor hoje nos dirige”. 
O Bispo recordou a história de São Benedito, ressaltan-
do que o Santo sofreu preconceitos raciais.

O Prelado também exortou os !éis a redescobrirem 
o caminho da humildade. “Celebrar a festa de São Bene-
dito é, antes de tudo, pedir a Deus a graça de sermos me-
nos preconceituosos, menos racistas, menos soberbos e 
nos reencontrarmos na nossa direção certa”, a!rmou. 

Por !m, Dom Cícero, ao recordar a visita ad limina 
dos bispos do Regional Sul 1 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) ao Papa Francisco, disse 
que o Pontí!ce os exortou a terem quatro atitudes, sen-
do a principal delas a oração. “O nosso primeiro traba-
lho é a oração, é a intimidade com Deus”, a!rmou o Bis-
po Auxiliar, recomendando o mesmo ao Padre Pierre.  
“Ser padre não é fazer coisas, mas é, antes de tudo, estar 
em intimidade com Deus. Reze muito, este é o seu pri-
meiro serviço: rezar por este povo”, concluiu. 

Após a homilia, se deu o rito de posse, no qual o Sa-
cerdote professa a sua fé diante do Bispo, e dele recebe 
símbolos como a chave da igreja e do sacrário, também 
os símbolos do sacramento do Batismo e da Penitência, 
além de professar sua !delidade ao Bispo e à Igreja. 

Ao !nal da celebração, Padre Pierre agradeceu a 
Dom Cícero, que foi seu formador e posteriormen-
te padrinho de ordenação presbiteral. O Sacerdote 
também entregou ao Prelado um relatório da juven-
tude da Região Episcopal Belém, do qual é Assessor  
Eclesiástico.

BELÉM
Padre Pierre assume como Pároco da Paróquia São Benedito das Vitórias

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

[BELÉM] No sábado, 8, Dom Cícero Alves de França conferiu o sacramento da Con!r-
mação a 54 jovens na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Concelebrou o Padre José 
Mário Ribeiro, Pároco; e o Padre Arlindo Teles, Pároco da Paróquia São José do Maranhão. 

(por Fernando Arthur)

Renata J. Silva

Gian VieiraCaio Villas

Benigno Naveira

Pascom paroquial

Fernando ArthurLenivaldo Jacobino



SÉ
Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão participam de encontro 

RUY HALASZ
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No sábado, 8, na Catedral da Sé, 
os ministros extraordinários da Sagra-
da Comunhão que atuam na Região 
Sé retomaram os encontros anuais de 
formação, após dois anos de pausa em 

virtude da pandemia. A iniciativa foi or-
ganizada pela Pastoral dos Ministros e 
conduzida pelo Padre Helmo Cesar Fac-
cioli, Assistente Eclesiástico da Pastoral.

Iniciada com um momento de adora-
ção ao Santíssimo, aconteceu em seguida 
uma palestra a respeito da atuação do mi-
nistro extraordinário à luz da carta apostó-

lica do Papa Francisco, Desiderio desideravi, 
proferida pelo Padre Damásio Medeiros.

Por !m, houve uma missa presidi-
da por Dom Rogério Augusto das Ne-
ves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Sé, com o rito de instituição do 
ministério extraordinário da distribui-
ção da Sagrada Comunhão, que incluiu a 

renovação do mandato para aqueles que 
já atuavam como ministros e o compro-
misso ministerial de todos eles, o qual se 
estenderá até dezembro de 2024.

Como gesto concreto, os ministros 
doaram alimentos não perecíveis à Mis-
são Belém, destinados aos mais necessi-
tados e vulneráveis. 
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A Província Agostiniana do Brasil, 
por meio do Centro de Estudos Agosti-
nianos (CEA), reabriu, no dia 1º, a sua 
biblioteca, localizada no bairro da Acli-
mação. Fechado durante dois anos em 
virtude da pandemia, o espaço é dedi-
cado às obras de Santo Agostinho, a 
!m de torná-las mais conhecidas, tanto 
por pesquisadores, professores e alunos 
quanto pelo público em geral. 

Composta por mais de 3 mil volu-

mes, com obras em português, espanhol, 
italiano, inglês e francês, a biblioteca é 
um local para pesquisa e estudo não so-
mente a respeito do Santo, mas, também, 
para a re"exão !losó!co-teológica. 

Para visitar a biblioteca e realizar 
pesquisas, os interessados devem en-
trar em contato por e-mail no endereço  
cea@osa.org.br ou pelo telefone (11) 3277-
4279 e falar com Mariana. A biblioteca !ca 
na Rua Dr. Félix, 74, Aclimação, ao lado 
do Metrô Vergueiro e o atendimento é às 
quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h, e, aos 
sábados, das 8h às 12h.

Ordem Agostiniana reabre sua 
biblioteca de estudos à população

EVERTON CALÍCIO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

[SÉ] Com o tema “Escolhi te amar”, a Pas-
toral Familiar da Paróquia São José, no 
Jardim Europa, promove o 2º Retiro de Ca-
sais, que será realizado no Centro de Espi-
ritualidade Santa Marcelina, em Aldeia da 
Serra, nos dias 22 (com início às 8h) e 23 
(terminando com a missa às 17h, na Paró-
quia). Informações adicionais podem ser 
obtidas com Mariângela (11 97884-4290) 
ou Maria Eliza (11 93941-0473). As vagas 
são limitadas.          (por Pastoral Familiar)

[SANTANA] No dia 5, festa litúrgica 
de São Benedito, na Paróquia São Fran-
cisco de Paula e São Benedito, Setor 
Imirim, houve uma celebração eucarís-
tica em honra do padroeiro, presidida 
por Dom Jorge Pierozan e concelebrada 
pelo Padre Antônio de Pádua, Pároco. 
Durante a homilia, o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Santana enal-
teceu a simplicidade e a humildade do 
santo franciscano, que tudo fazia com 
dedicação e amor. 

(por José Henrique Monfré) 
 
[SANTANA] Na sexta-feira, 7, Dom Jor-
ge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Santana, presidiu a missa 
durante a qual houve a entronização do 
Santíssimo Sacramento na Casa de Ora-
ção Oásis da Imaculada, na Vila Maria, 
pertencente à Comunidade Instrumento 
de Deus.                 (por Fernando Fernandes) 

[LAPA] Na quinta-feira, 6, a adminis-
tração do Hospital Universitário da USP, 
na Cidade Universitária, organizou, no 
refeitório dos funcionários, uma missa 
presidida pelo Padre Jonas de Carvalho 
de Moraes, SJ, Pároco da Paróquia São 
Luís Gonzaga, Setor Cerqueira César da 
Região Sé, com a assistência do Diácono 
Antônio Geraldo de Souza, pelo sufrágio 
de dois colegas falecidos recentemen-
te. Participaram funcionários, familiares, 
amigos e membros da Pastoral da Saú-
de regional.           (por Benigno Naveira)

[SÉ] Com o tema “A Igreja negra em saída 
para a construção da cidadania”, os !éis da 
Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos celebraram a padroeira, 
no domingo, 9, com missa campal presidi-
da por Dom Rogério Augusto das Neves, e 
concelebrada pelos Padres Luiz Fernando 
de Oliveira, Capelão da Irmandade, e Mo-
destus Oguchi Aloize, Capelão da Capela 
Santa Jose!na Bakita, da Comunidade Ni-
geriana de São Paulo. 

(por Roseli Rodrigues Gomes dos Santos)

[SÉ] No sábado, 8, os !éis da Paróquia 
Nossa Senhora dos Remédios, Setor Acli-
mação, celebraram o dia da padroeira e o 
encerramento do jubileu de ouro, aberto 
em outubro de 2021 pelo Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano. 
Houve duas missas para marcar a data: 
uma delas no período da manhã, presidi-
da pelo Padre Ricardo Anacleto, Pároco; e 
outra no !m da tarde, presidida por Dom 
Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese e Vigário Episcopal para a Edu-
cação e a Universidade. 

(por Rita de Cássia S. Amaral)
[SÉ] Até o dia 29, no Memorial Achiro-
pita-Orione, na Paróquia Nossa Senhora 
Achiropita, na Bela Vista, acontece a expo-
sição “Maria: que as tuas bênçãos possam 
se derramar no coração de todos que a ti 
chamam”. A mãe de Deus é apresentada 
ao público por meio de esculturas, foto-
gra!as, pinturas e artesanatos, sendo que 
boa parte do material exposto foi pro-
duzida pelos assistidos das obras sociais 
mantidas pela Paróquia. O Memorial Achi-
ropita-Orione !ca na Rua 13 de Maio, 432, 
Bela Vista, e as visitas devem ser agenda-
das pelo telefone (11) 3106-7235 ramais 
13/22, no período da manhã.

 (por Eva Yu Bertani)

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, 
presidiu a missa no domingo, 9, na qual jovens e adultos receberam o sacramento da 
Con!rmação, na Comunidade Santa Rosa de Lima, pertencente à Paróquia São Pedro, 
Setor Tremembé. Concelebraram o Padre Claudinei de Arruda Lucio, Pároco, e os Padres 
Eli Marcel de Abreu e José Telles de Deus, ambos da Congregação Servos da Caridade 
(SdC), Guanellianos, que colaboram no atendimento pastoral dos !éis.          (por Lene Zuza)

[LAPA] Os !éis da Paróquia São Francis-
co de Assis, no Jaguaré, Setor Butantã, fes-
tejaram a memória litúrgica do padroeiro 
com um tríduo, entre os dias 1° e 3, com 
o tema “Senhor, fazei de mim um instru-
mento de vossa paz”. No dia 4, dedicado 
ao Santo, aconteceu a celebração euca-
rística presidida por Dom José Benedito 
Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa, e concelebrada pelo Pa-
dre Edilberto Alves da Costa, Pároco, assis-
tidos pelos Diáconos André Iasz e Marcos 
Adriano de Souza.     (por Benigno Naveira)

[SANTANA] Em comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa Idosa, a Paróquia 
São Luís Gonzaga, Setor Jaçanã, promo-
veu a 7ª edição do concurso “Miss Terceira 
Idade”, no sábado, 8, nas dependências do 
salão paroquial. A atividade faz parte de 
um projeto pastoral intitulado “Geração 
de Ouro”, que nasceu a partir da exortação 
de Dom Odilo Scherer, Arcebispo Metro-
politano, que acentuava a necessidade de 
se pensar a situação do idoso num futuro 
próximo. O objetivo do trabalho é estimu-
lar a pessoa idosa, apesar dos desa!os de 
sua condição, a viver da melhor forma sua 
fase de vida, envolvendo seus familiares e 
inserindo-a nas atividades comunitárias, a 
!m de resgatar sua autoestima e lhe pro-
porcionar melhor qualidade de vida.

(por Padre Hércules Daniel)

[SANTANA] Na quinta-feira, 6, na Pa-
róquia Nossa Senhora Aparecida, no Jar-
dim São Paulo, Setor Santana, a missa do 
4º dia da novena em honra da padroeira 
foi presidida por Dom Jorge Pierozan e 
concelebrada pelo Padre Humberto de 
Carvalho, Pároco. A assistência foi feita 
pelo Diácono Alberto Borges. Ao térmi-
no da celebração, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Santana foi home-
nageado pelo Pároco por ocasião de seu 
3º aniversário de ordenação episcopal.    

(por José Henrique Monfré)

Lene Zuza

Roseli Rodrigues Gomes dos Santos

Pascom paroquialLucia Alves Dias
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SÉ
Santuário São Francisco 
celebra a memória do padroeiro

PATRÍCIA CASTELO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

A festa do padroeiro dos animais tam-
bém foi ocasião para render graças a Deus 
pelos 375 anos do Santuário São Francis-
co, no centro da cidade. As celebrações ti-
veram início no dia 3, com a encenação do 
Transitus, uma tradição franciscana que 
faz memória da entrega de São Francisco à 
irmã morte corporal. Participaram mem-
bros da Fraternidade Franciscana, jovens 
vocacionados e convidados.

No dia 4, as atividades tiveram iní-
cio com as Laudes e seguiram com a 
celebração de seis missas. Além da pre-
sidência do Frei Luiz Mário Tagliari, 
OFM, Pároco, e da presença de frades 
da fraternidade do Convento São Fran-
cisco, uma das celebrações foi presidida 
pelo Frei Paulo Roberto Pereira, OFM, 
Ministro Provincial. 

Ao longo do dia, os !éis comparece-
ram ao Santuário, muitos com seus ani-
mais de estimação, para receber a bênção 
com a relíquia de São Francisco. 

[SÉ] No dia 4, na Capela São Francisco, 
do Hospital Cruz Azul, foi celebrada uma 
missa presidida pelo Padre Geraldo Pedro 
dos Santos, Administrador Paroquial da 
Paróquia São Joaquim, Setor Aclimação, 
marcando a retomada das atividades reli-
giosas naquele local, as quais haviam sido 
paralisadas em decorrência da pandemia 
de COVID-19.                (por Catarina Cruz)

[SANTANA] Na Paróquia São Francisco Xavier, Setor Medeiros, 35 jovens receberam na 
sexta-feira, 7, o sacramento da Crisma, durante missa presidida por Dom Jorge Pierozan. 
Concelebrou o Padre Jorge Silva, Pároco, assistidos pelo Diácono Gilson Crema. 

(por Robson Francisco)

A !m de proporcionar maior co-
nhecimento de aspectos importantes da 
Liturgia aos !éis e agentes de pastoral, a 
Região Lapa preparou a Semana Litúrgi-
ca 2022, entre os dias 17 e 21. 

A assessoria das formações !ca-
rá a cargo dos seguintes palestrantes: 
Padre Damásio Medeiros dos Santos, 
SDB, decano da Faculdade de Teologia 
da Universidade Pontifícia Salesiana 
(UPS), de Roma, com o tema “Espaço 
celebrativo”; Sérgio de Abreu, professor 
do Curso de Teologia para Agentes de 
Pastoral da Região Lapa, com o tema 
“Ano litúrgico: celebrar o Mistério Pas-
cal no coração do tempo”; e Marcio An-

tônio de Almeida, doutor em Música e 
membro da presidência da Associação 
Internacional para Estudo da Música 
Litúrgica – Universa Laus, com o tema 
“A dimensão pastoral-espiritual da mú-
sica litúrgica”. 

O cronograma das formações é o se-
guinte: !éis das paróquias que compõem 
o Setor Butantã e Rio Pequeno devem se 
dirigir à Paróquia São Patrício nos dias 
18, 20 e 21, das 20h às 22h. 

Os que pertencem às paróquias do 
Setor Lapa e Leopoldina serão acolhidos 
na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, nos 
dias 17, 18 e 19, das 20h às 22h; e os que 
são das paróquias do Setor Pirituba re-
ceberão as formações na Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora, nos dias 17, 19 e 
21, das 20h às 22h.

LAPA
Formação litúrgica acontecerá 
em nível de setores pastorais

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

[BRASILÂNDIA] No sábado, 8, aconte-
ceu na Paróquia Nossa Senhora das Dores, 
no Setor Jaraguá, o Encontro da Iniciação 
à Vida Cristã (IVC) da Região Brasilândia, 
com a participação de leigos, diáconos, 
padres e de Dom Carlos Silva, OFMCap, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia.         

   (por Pascom paroquial)

[BELÉM] No domingo, 9, receberam o sacramento de Crisma 24 jovens da Área Pas-
toral Nossa Senhora do Carmo, no Jardim Iguatemi, em missa presidida por Dom Cíce-
ro Alves de França, na Capela São José Operário, que compõe a área pastoral. Conce-
lebrou o Padre Paulo Lino, Pároco.                                                            (por Fernando Arthur)

Na manhã do sábado, 8, mais de 100 
membros da Pastoral do Dízimo das paró-
quias e comunidades da Região Belém se 
reuniram no Centro Pastoral São José para 
uma manhã de espiritualidade e formação. 
O encontro foi conduzido por Dom Cíce-
ro Alves de França, pelo Cônego José Mi-
guel, Vigário Episcopal da Região Belém, 

e pelo Padre Marcelo Maróstica Quadro, 
Coordenador de Pastoral da Região. 

Ao dirigir-se aos membros da pastoral, 
o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Belém agradeceu-lhes e ressaltou que 
estar na Pastoral do Dízimo não é fácil. 

“A nossa função primeira não é querer 
arrancar dinheiro das pessoas, mas é, por 
meio da espiritualidade do dízimo, favore-
cer encontros fortes, pessoais e transfor-
madores daqueles que contribuem com o 

dízimo”, a!rmou Dom Cícero aos agentes 
da Pastoral. 

O Prelado ponderou que a “Pastoral 
do Dízimo não é uma coletoria de impos-
tos. O dízimo é uma oferta do coração, é 
o reconhecimento das graças de Deus e, 
simbolicamente, uma manifestação desta 
ação, uma devolução. Da mesma maneira 
que eu devolvo o dízimo, eu devolvo tam-
bém o meu coração e a minha vida”.

Dom Cícero falou ainda sobre a di-

mensão bíblica do dízimo, e exortou os 
membros a terem uma vida de oração e 
de espiritualidade. “Antes de acolher as 
pessoas, rezem, peçam a luz do Espírito 
Santo, exatamente para que aquela oferta, 
dada em forma de dízimo, seja bem rece-
bida por Deus, como sinal da nossa ade-
são”, frisou. 

Por !m, os membros, em grupos, 
pensaram caminhos para a Pastoral do 
Dízimo.

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Dom Cícero: ‘O dízimo é uma oferta do coração’
BELÉM

[BRASILÂNDIA] No dia 4, houve a 
festa de encerramento do tríduo ao pa-
droeiro da Comunidade São Francisco de 
Assis, pertencente à Paróquia Cristo Rei, 
com a procissão e a celebração eucarística 
presidida pelo Padre Orisvaldo Carvalho,  
Pároco.                           (por Rodrigo Fernandes)

[IPIRANGA] A Paróquia São Francis-
co de Assis, Setor Vila Mariana, celebrou 
seu padroeiro, no dia 4, após um tríduo 
preparatório com o tema “Revolução da 
Ternura”. Além das celebrações, houve 
a festa com as tradicionais barracas de 
artigos religiosos, do bolo de São Fran-
cisco e de pastéis, que contou com a 
presença dos frades que abençoaram 
os !éis e seus animais de estimação du-
rante todo o dia. 

(por Luiz Fernando Carneiro)

[IPIRANGA] A Pastoral Familiar regio-
nal, juntamente com a Pastoral da Crian-
ça e da Sobriedade, celebrou a Semana 
Nacional da Vida com um Terço pela Vida, 
transmitido via Facebook, no dia 5. A ativi-
dade contou com a presença de Dom Ân-
gelo Ademir Mezzari, RCJ,  Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Ipiranga; do 
Frei José Maria Mohomed Júnior, Coor-
denador de Pastoral regional, e apresen-
tou depoimentos de mulheres atendidas 
pela Associação Amparo Maternal, idosos 
assistidos pela Missão Belém (Casa Vila 
Gavi), além de testemunhos de membros 
das Pastorais. 

(por Departamento de Comunicação  
da Região Ipiranga)

[BELÉM] A Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima e São Roque, no Setor Sapopemba, 
recebeu, no domingo, 9, Dom Cícero Alves 
de França, que presidiu missa e conheceu 
a Paróquia. Concelebraram os Padres José 
Edison Bizaio, Pároco, e Francisco Erlânio 
Gomes, Vigário Paroquial. 

(por Pascom Paroquial)

[BELÉM] No domingo, 9, Dom Carlos 
Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese, presidiu missa na Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, pertencente à 
Paróquia Santa Adélia, no Setor Conquis-
ta. Em sua homilia, Dom Carlos destacou 
que as leituras da liturgia do domingo se 
resumem a uma palavra: gratidão, e exor-
tou os !éis a agradecerem as bênçãos 
de Deus e compartilharem a alegria da 
fé. Ao !nal da celebração, crianças da co-
munidade realizaram a coroação a Nossa 
Senhora. Concelebrou o Padre Jônatas  
Mariotto, Pároco.                     (por Nilton Gomes)

[BELÉM] Na sexta-feira, 7, a equipe 
coordenadora do Terço dos Homens 
na Região Episcopal Belém se reuniu 
na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado 
Coração, na Vila Formosa, para prepa-
rar o 4º Encontro Regional do Terço dos 
Homens, que acontecerá no dia 23, às 
14h30, na Paróquia, e que contará com a 
presença do Cardeal Odilo Pedro Scherer.

      (por Fernando Arthur) 

[IPIRANGA] A Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima, Setor Imigrantes, recebeu no 
domingo, 9, Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Ipiranga, para presidir a missa, que foi 
concelebrada pelo Padre Anderson Bispo, 
Pároco.                       (por Helder Bertazzi)

[BELÉM] Entre os dias 2 e 11, as paró-
quias do Setor Tatuapé, na Região Episco-
pal Belém, organizaram a novena a Nossa 
Senhora Aparecida. A cada dia, uma paró-
quia recebia a imagem de Nossa Senhora 
e realizava, com a comunidade paroquial, 
uma celebração.         (por Fernando Arthur)

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Rodrigo Fernandes
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A Faculdade de Direito Canônico 
São Paulo Apóstolo realizou na segunda-
-feira, 10, um evento acadêmico com a 
presença do Padre Manuel Jesús Arroba 
Conde, sacerdote claretiano espanhol, 
juiz do Tribunal da Rota da Nunciatura 
Apostólica na Espanha, consultor da Se-
cretaria do Sínodo, do Dicastério para a 
Doutrina da Fé e do Pontifício Conselho 
para os Textos Legislativos. O canonista 
fez uma conferência sobre “A credibili-
dade da justiça eclesiástica”.

Na mesma ocasião, foi lançado o livro 
“Direito Processual Canônico”, publica-

do pela Paulus Editora em coedição com 
o Instituto Superior de Direito Canônico 
de Santa Catarina (ISDCSC).

Padre Manuel deu ênfase às questões 
próprias da prática processual, subli-
nhando sua importância cultural, para 
que seja possível perceber os elementos 
que perpassam a administração da jus-
tiça na Igreja. Segundo o professor, o 
Direito Canônico deve ser instrumen-
to facilitador da vida cristã. Para isso, é 
necessário fomentar um sentido de res-
ponsabilidade pessoal, com a qual cada 
pro!ssional do tribunal deva prestar o 
seu serviço e justi!car a sua postura no 
processo, evitando-se, assim, os riscos 
de uma justiça caprichosa e imprevisível, 

Dioceses promovem ações 
evangelizadoras no mês missionário

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“A Igreja é missão”, tema do mês mis-
sionário 2022, tem inspirado as dioceses 
em diferentes partes do Brasil a viver a 
missionariedade de modo ainda mais 
intenso em outubro, à luz do lema esco-
lhido para este ano: “Sereis minhas teste-
munhas” (At 1,8). 

Na Diocese de Petrópolis (RJ), os !éis 
da Paróquia Imaculada Conceição e San-
to Aleixo participaram, no sábado, 8, da 
Vigília Missionária, com orações dian-
te do Santíssimo Sacramento e pedidos 
para que cada batizado possa viver a vo-
cação missionária com intensidade. Ao 
longo deste mês, têm sido feitas reuniões 
de pastorais nas casas dos !éis, forma-
ções missionárias, visitas aos enfermos e 
missões de porta em porta.

Em Ponta Grossa (PR), a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima instalou, no 
dia 1#, o primeiro Conselho Missioná-
rio Paroquial daquela diocese, composto 
por 17 pessoas: 14 leigos, a Irmã Matil-
de Sacardo (Servas do Espírito Santo), o 
Diácono Pedro Lang (coordenador) e o 
Padre Edemar de Souza. “Todos somos 
primeiramente discípulos missionários 
porque temos Jesus como único mestre 
e é dele que aprendemos como viver a 
vida, como servir, como amar”, ressaltou 
o Pároco. Na Capela Nossa Senhora da 
Luz, pertencente a esta Paróquia, tam-
bém já existe um grupo de crianças mis-
sionárias, a partir de 4 anos de idade. 

Eventos missionários estão programa-
dos para acontecer até o !m deste mês em 
diferentes partes do Brasil. Na Arquidio-
cese de Teresina (PI), haverá uma grande 
visita pastoral missionária na Catedral de 

Nossa Senhora das Dores, entre os dias 20 
e 23. Além disso, famílias acolherão em 
suas casas pessoas que cheguem de outras 
cidades para participar dos dias de missão. 

Em Manaus (AM), entre os dias 17 
e 22, sempre às 18h, será realizada a Jor-
nada Missionária, na rádio Rio Mar FM, 
pertencente àquela Arquidiocese, com 
re"exões sobre o mês das missões. No dia 
23, acontecerá a Caminhada Missionária, 
com saída às 16h da Catedral Metropolita-
na Nossa Senhora da Conceição até o San-
tuário de São José Operário, onde haverá a 
missa pelo Dia Mundial das Missões. No 
dia 29, será realizado o Festival Missioná-
rio, pelas redes sociais do Conselho Mis-
sionário Diocesano de  Manaus, às 19h30, 
com músicas e testemunhos missionários. 

COLETA MISSIONÁRIA
Durante o mês missionário, é realiza-

da também a Coleta Missionária, no !m 
de semana dos dias 22 e 23, quando as co-
letas das missas em todo o Brasil serão in-
tegralmente enviadas às Pontifícias Obras 
Missionárias (POM) que as repassarão ao 
Fundo Universal de Solidariedade para 
apoiar projetos em todo o mundo.

No ano passado, este fundo colabo-
rou com 1.050 dioceses, nos territórios 
de missão nos cinco continentes, distri-
buindo mais de R$ 418 milhões. O Brasil 
contribuiu com a doação de mais de R$ 
6 milhões. Foram ajudados projetos nas 
áreas de catequese, obras sociais, comu-
nicação, cuidado pastoral para crianças, 
animação e formação missionária, edu-
cação escolar, proteção à vida e formação 
de seminaristas.

Outros detalhes podem ser obtidos  
no site www.pom.org.br/cm2022.

2,5 milhões de fiéis participam do Círio de Nazaré
As ruas de Belém, capital do Pará, fo-

ram tomadas por uma multidão de !éis, 
no domingo, 9, para o Círio de Nazaré, 
que não ocorreu em 2020 e 2021 em razão 
da pandemia. 

Após a missa na Catedral de Belém, 
presidida por Dom Alberto Taveira Cor-
rêa, Arcebispo Metropolitano, cerca de 
2,5 milhões de pessoas participaram, por 
mais de cinco horas, da procissão com a 
imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Nazaré. Depois, houve a missa de encer-
ramento, presidida por Dom Antônio de 
Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de Belém. 

O tema desta 230$ edição do Círio 
é “Maria, Mãe e Mestra”, que convida a 
re"etir sobre os ensinamentos de Maria 
para a evangelização. O Círio 2022 co-
meçou no dia 3 e prossegue até o dia 24 
deste mês. 

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré 

remonta ao ano de 1700, quando o cabo-
clo Plácido encontrou às margens do iga-
rapé Murutucu (atual Basílica de Nazaré), 
uma pequena imagem de Nazaré. Ele le-
vou a imagem para a sua casa, e, no outro 

dia, quando foi veri!car, ela já não estava 
mais lá. O caboclo correu ao local onde 
foi encontrada novamente. Situação que 
ocorreu por diversas vezes. Plácido, então, 
construiu uma capela para Nossa Senho-

Na Faculdade de Direito Canônico, consultor da 
Santa Sé destaca a credibilidade da justiça eclesiástica

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

exercendo, desta forma, uma responsa-
bilidade quali!cada.

LEI E EVANGELIZAÇÃO
Padre Manuel salientou que a lei não 

pode impedir a missão, mas deve pro-
mover, por meio de sua prática, a alegria 
do Evangelho. Segundo ele, “seria con-
traditório com a !nalidade do sistema 
canônico, qualquer norma, aplicação ou 
interpretação da mesma se esta resultas-
se em um obstáculo para a evangelização 
e a prática pastoral”. 

“Está claro que deve ser feito todo o 
possível para superar esse princípio ób-
vio, segundo o qual a lei não pode impe-
dir a missão. Porém, o fator mais decisi-

vo está em fazer entender que a missão 
necessita do amparo jurídico, inclusive 
quando se trata de expandir a sua força 
libertadora de forma renovada, com as 
situações que são objetos destas causas”, 
a!rmou o canonista.

O livro lançado durante o evento é a 
tradução da obra que já está na 7$ edi-
ção italiana. Seu conteúdo é o resultado 
de 30 anos de magistério, cuja estrutura 
articula temas de teoria geral do direito, 
agrupados sob o título de “pressupostos 
processuais”, apresentados em um qua-
dro sistemático que supera substancial-
mente a simples exegese da normativa, 
em uma perspectiva que vai além de sua 
mera aplicação forense.

ra. No ano de 1792, o Vaticano autorizou 
a realização da procissão em homenagem 
à Virgem de Nazaré. O primeiro Círio 
ocorreu em 8 de setembro de 1793.

Já a tradicional corda do Círio remon-
ta ao ano de 1885, quando, na procissão, 
a baía do Guajará havia transbordado, e a 
berlinda, na época, puxada por bois, não 
conseguiu avançar por causa do atoleiro. 
Então, os !éis tiveram a ideia de puxar a 
berlinda com uma corda. A partir desse 
ano, se seguiu a tradição de conduzir a 
berlinda com a corda, símbolo de fé. E, 
hoje, devotos pagam promessas por gra-
ças alcançadas.

Outro símbolo do Círio são os objetos 
de promessas, os ex-votos, depositados 
nos carros de milagres. Também há os 
carros dos anjos, nos quais crianças vesti-
das de anjos acompanham a procissão do 
Círio. (DG)

(Com informações da Arquidiocese de Belém e G1)

Marcos Barros /Spiritus Photo
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É notório que o Cristianismo bus-
cou desde logo o diálogo com a Fi-
loso!a, reconhecendo a validade e 
até a necessidade da busca humana 
pela verdade e pelo conhecimento 
sobre o real (cf. Fides et ratio, FR 
1-6). Contudo, o diálogo entre o ca-
tolicismo e a ciência muitas vezes é 
pouco conhecido até mesmo entre 
os católicos. Somos, até hoje, víti-
mas de um preconceito iluminista, 
que vê na Idade Média uma “idade 
das trevas” e nega a razoabilidade 
da própria fé, reduzida a supersti-
ção. Como poderia um pensamento 
supersticioso, reminiscência de um 
período de trevas, dialogar com as 
luzes da razão que nos iluminam 
por meio da ciência?

Num drama irônico, o século 
XX, marcado pelo mais impressio-
nante crescimento cientí!co já re-
gistrado, tempo do mais e!ciente 
domínio cientí!co do ser humano 
tanto sobre a natureza quanto sobre 
o próprio ser humano, inaugurou 
um período de ceticismo e des-
crença sobre o alcance e o potencial 
da ciência para trazer felicidade ao 
ser humano. Nunca produzimos 
tanto alimento, nunca curamos 
tantas doenças, nunca transpuse-
mos distâncias com tal facilidade 
– mas também nunca a morte foi 
tão cienti!camente projetada como 
nas guerras modernas, nunca os 
sistemas naturais foram tão abala-
dos pela atividade humana, nun-
ca o conhecimento da mente e do 
comportamento humanos foram 
tão e!cientemente utilizados para 
conduzir e dominar multidões. A 
admiração, genuína e válida, oscila 
entre o fascínio e o medo, a venera-
ção e a negação.

Em nossos tempos, o providen-
cial realismo cristão, que nos lem-
bra, nas palavras do Papa Francisco, 
de que “a realidade é mais impor-
tante do que a ideia” (Evangelii 
gaudium, EG 231-233), não pode 
prescindir da ciência. Ela se tornou 
o instrumento mais e!ciente para o 
conhecimento do mundo material, 
graças ao desenvolvimento do mé-
todo cientí!co e aos mecanismos de 
veri!cação das informações divul-

gadas por um sistema internacional 
de avaliação por pares (todo tra-
balho cientí!co apresentado numa 
publicação especializada tem que 
ser revisto por especialistas, para 
veri!car a pertinência e a con!abi-
lidade dos resultados).

Contudo, a ciência não é mais do 
que uma descrição dos fenômenos 
e a compreensão das relações ma-
teriais de causa e efeito que os cer-
cam. A própria !loso!a da ciência 
mostra exaustivamente que a ciência 
não pode pretender uma resposta às 
questões do sentido da vida, da ética 
pessoal e da responsabilidade polí-
tico-social. Quando alegamos estar 
tomando decisões com base na ciên-
cia, estamos apenas usando os dados 
cientí!cos para decidir o que consi-
deramos melhor para nós. A ciên-
cia procura nos informar o que está 
acontecendo, quais as causas do está 
acontecendo e, na melhor das hipó-
teses, o que poderá acontecer em de-
corrências de nossas decisões. Com 
essas informações, nos dá preciosos 
elementos para a tomada de decisões, 
mas não se sobrepõe à sabedoria que 
deve nos orientar para viver melhor.

Tanto a a!rmação de que uma 
decisão é puramente cientí!ca (o 
chamado cienti!cismo) quanto a 
negação da base cientí!ca disponí-
vel para a tomada de decisões (o ne-
gacionismo, tão citado hoje em dia) 
são mecanismos ideológicos que 
visam, conscientemente ou não, a 
legitimar a dominação das consci-
ências. Por isso, como lembra Fran-
cisco, falando especi!camente da 
crise ecológica, mas apresentando 
uma verdade que vale para a resolu-
ção dos mais variados e complexos 
problemas da sociedade atual, ne-
cessitamos não apenas da resposta 
cientí!ca, mas também das “diver-
sas riquezas culturais dos povos, a 
arte e a poesia, a vida interior e a es-
piritualidade” (Laudato si’, LS 63).

O diálogo entre os conheci-
mentos é vital para a sobrevivência 
e para a própria felicidade do ser 
humano em nossos tempos. Saben-
do disso, trazemos neste Caderno 
Fé e Cultura uma apresentação da 
Academia Pontifícia de Ciências, 
voltada especi!camente ao diálogo 
entre o catolicismo e a ciência con-
temporânea, escrita por Marina M. 

do Amaral Pais. Como 4 de outubro 
é o Dia de São Francisco, contamos 
também com um artigo do profes-
sor Marcos Aurélio Fernandes, do 
departamento de Filoso!a da UnB, 
sobre a relação entre o francisca-
nismo e os primórdios da ciência 
moderna – uma leitura fascinante 
para nos mostrar como a fé, vivida 
como paixão pelo real, pode ilumi-
nar e lançar-nos ao encontro com o 
desconhecido.

E já que o tema é a descoberta 
e nossa incessante busca pelo co-
nhecimento do desconhecido, Ra-
fael Ruiz, professor de história da  
UNIFESP, nos sugere a minissérie 
Sem Limites, que rememora a pri-
meira viagem de volta ao mundo, 
realizada sob o comandado do por-
tuguês Fernão de Magalhães e do 
espanhol Juan Sebastián Elcano. E o 
professor Raul Cesar Fernandes, do 
Centro Universitário da FEI, indica 
O Homem que foi Quinta-Feira, de 
G.K. Chesterton, um livro sobre “a 
busca por compreender o mistério 
da realidade, aquilo pelo que vale a 
pena viver”, nas palavras de Raul.

Quando ciência e Cristianismo 
se encontram na busca da sabedoria
Núcleo Fé e Cultura

Arte: Sergio Ricciuto Conte
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A relação Igreja e ciência pode soar 
para muitos um grande con"ito, 
como se nossa adesão à fé fosse prova-
da quando preterida à ciência. E, para 
combinar com essa lógica, supõe-se 
que o cientista exitoso leve uma vida 
caracterizada pela rejeição à fé. 

Portanto, causa certa surpresa en-
contrar na estrutura organizacional 
da Igreja a Pontifícia Academia de 
Ciências, considerada uma das mais 
conceituadas entidades cientí!cas do 
mundo. Tem suas raízes na Academia 
dos Liceus, fundada em Roma, que 
existiu de 1603 a 1630, e foi a primei-
ra academia exclusivamente cientí!ca 
do mundo. Em 1847, foi restabelecida 
pelo Papa Pio IX, e, em 1936, renova-
da e reconstituída por Pio XI, que lhe 
deu o nome atual.

Eleitos pelos demais acadêmicos e 
nomeados pelo Santo Padre, seus 80 
membros são cientistas reconhecidos 
internacionalmente. Entre eles en-
contram-se desde Stephen Hawking 
(1942-2018), um proclamado ateu, 
popularizador da Cosmologia, até 
Jérôme Lejeune (1926-1994), católico 
zeloso, descobridor da anomalia cro-
mossômica responsável pela Síndro-
me de Down, grande defensor da vida 
e um dos idealizadores da Pontifícia 
Academia Pró-Vita.

Ao cultivar a ciência, por meio da 
Academia, a Igreja estimula o desen-
volvimento de uma frondosa árvore, 
cujos ramos são as diferentes áreas do 

conhecimento cientí!co, e assim pode 
colher três preciosos frutos.

O primeiro fruto é o da !delidade 
ao anúncio de Cristo, como alertado 
por São João Paulo II, numa carta ao 
Pe. George V. Coyne, na época di-
retor do Observatório Astronômico 
Vaticano, “a ciência pode puri!car a 
religião do erro e da superstição”. Vis-
to que fé e ciência provêm da mesma 

“Precisaria a Igreja da ciência? Certamente que não, a cruz e o 
Evangelho bastam-lhe. Mas ao cristão nada de humano é alheio. 
Como poderia a Igreja desinteressar-se da mais nobre das ocupações 
estritamente humanas: a busca da verdade?” (Mons. Georges 
Lemaître (1894-1966), astrofísico, precursor da teoria do “Big Bang” 
e um dos presidentes da Academia Pontifícia das Ciências citado 
por SÃO JOÃO PAULO II, no Discurso à Academia por ocasião do 
primeiro centenário do nascimento de Albert Einstein).

A Igreja e a árvore das ciências
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tre a fé e a ciência, colaborando para 
que todos, representantes da Igreja, 
membros católicos, membros que 
professam outras religiões e mem-
bros ateus, se reúnam na procura da 
Verdade, busca que foi colocada no 
coração do ser humano por Deus. 
Nesse sincero diálogo, se destacaram  
ocasiões muito importantes, como 
as primeiras pesquisas de datação do 
Santo Sudário (1988), a reabilitação 
de Galileu Galilei (processo de 1981 a 
1992) e a compreensão de como a evo-
lução é compatível com a fé católica.

Sobre a questão da evolução, por 
exemplo, sobressaem justamente as 
palavras de São João Paulo II e do 
Papa Francisco proferidas à Pontifícia 
Academia de Ciências. O primeiro, 
em 1996, lembrava: “Em sua encíclica 
Humani generis (1950), meu prede-
cessor Pio XII já a!rmou que não há 
con"ito entre a evolução e a doutrina 
da fé sobre o homem e sua vocação, 
desde que não percamos de vista cer-
tos pontos !xos [...] Hoje, mais de 
meio século após o aparecimento des-
sa encíclica, algumas novas descober-
tas nos levam a reconhecer a evolução 
como mais do que uma hipótese”. O 
Papa Francisco, no encerramento de 
uma sessão plenária sobre o tema em 
2014, declarou que “a evolução na na-
tureza não se opõe à noção de Cria-
ção, porque a evolução pressupõe a 
criação dos seres que evoluem”.

Atualmente, o trabalho da Acade-
mia compreende seis grandes áreas: 
Ciência fundamental, Ciência e tec-
nologia dos problemas globais, Ciên-
cia para os problemas do mundo em 
desenvolvimento, Política cientí!ca, 
Bioética e Epistemologia.

Que a Pontifícia Academia de Ci-
ências possa sempre cultivar essa ár-
vore de bons frutos, pois “a ciência em 
si mesma é boa, por ser conhecimento 
do mundo que é bom, criado e visto 
pelo Criador com satisfação” (SÃO 
JOÃO PAULO II. Discurso à Europe-
an Physical Society).

fonte divina de toda a Verdade, cor-
remos o risco de sobrepô-las se não 
entendermos que pertencem a duas 
diferentes ordens de conhecimento, 
desvirtuando a Palavra de Deus com 
falsas interpretações. As Sagradas 
Escrituras são um tesouro para nós, 
mas nelas não estudamos ciências, 
mas conhecemos a Cristo, o Verbo 
encarnado do Pai, latente no Anti-
go Testamento e revelado no Novo  
Testamento. 

O segundo fruto considera a con-
dição material da humanidade e o ser-
viço que a ciência presta ao ser huma-
no visando a prover suas necessidades 
físicas. Continua São João Paulo II, na 
carta citada, “a religião pode puri!car 
a ciência da idolatria e do falso absolu-
tismo”; portanto, a ciência não !ca en-
simesmada em si mesma, é para nós. 

A Igreja é chamada, pela sua es-
sencial vocação, a promover o desen-
volvimento integral do ser humano, 
porque, como explica São João Paulo 
II na encíclica Redemptor Hominis 
(RH 14), ele é o primeiro caminho 
que a Igreja deve percorrer no cum-
primento da sua missão, via traçada 
pelo próprio Cristo.

Tendo em vista o princípio do 
destino universal de todos os bens 
da criação, Bento XVI, numa carta à 
então presidente da Pontifícia Aca-
demia de Ciências Sociais, Mary Ann 
Glendon, nos ensina que “tudo aquilo 
que a terra produz e tudo o que o ser 
humano transforma e fabrica, toda a 
sua ciência e a sua tecnologia, tudo 
deve servir para o bem do desenvol-
vimento e para a realização da famí-
lia humana e de cada um dos seus  
membros”.

Como terceiro fruto para a Igreja, a 
Academia incentiva a conciliação en-
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Ciência é uma forma de saber e de 
consciência humana sempre a ca-
minho e em transformação. Cada 
época, pois, tem um sentido de ci-
ência que lhe é próprio. A palavra 
medieval “scientia” (ciência) nomeia 
e evoca um saber (scire). Mas “saber” 
quer dizer, segundo a tradição gre-
ga, ver. Saber é ter visto. Ver, por sua 
vez, é captar, intuir, ter evidência, 
clarividência do que se mostra (o fe-
nômeno). Ver é, aqui, conhecer, no 
sentido de descobrir, abrir, desven-
dar o real, as realizações, a realidade. 
Ciência é vidência, evidência, clari-
vidência. É o acontecer da abertura 
e da iluminação da realidade. Para 
os medievais e os antigos, o conhe-
cimento não estava fora do real, de 
frente para ele. O conhecimento era 
a realidade se aclarando a si mes-
ma. E a ciência era, antes de tudo, o 
ver simples e imediato da realidade 
se autoaclarando. Por isso, ciência 
supunha experiência. Experiência 
signi!ca o imediato, direto, contato 
e encontro com o real, com as reali-
zações, com a realidade. A experiên-
cia é o “meio” (elemento) no qual o 
homem vive. A ciência é o amadure-
cimento da clarividência da experi-
ência pela compreensão do intelecto. 
Como o homem é um microcosmo, 
para os medievais a aclaração do ser 
humano é, já por si mesma, uma 
aclaração do universo. É a partir da 
experiência como “páthos” que cres-
ce e emerge toda a ciência. O saber 
pressupõe o conhecer como recep-
tividade ao atingimento do real no 
acontecer do viver humano. Nesse 
sentido, experiência não é algo que 
o homem faz, mas o que e como ele 
é, e vive. 

A experiência, tomada neste 
sentido amplo, fundamental, origi-
nário, vem antes de toda a obser-
vação e de todo o experimento. O 
homem é posto à prova pela reali-
dade da vida, antes de pôr à prova, 
pelo experimento, o real. É a partir 
do apelo da experiência primordial 
e sua provocação que o ser humano 
sai em busca do real para conhecê-
-lo melhor e, assim, o pôr à prova, 
perseguindo-o e indagando-o, e 
estabelecendo conjecturas. A “ex-
perientia” dos medievais tem este 
sentido mais básico e amplo. O ex-
perimento dos modernos, operado 
como controle ativo da experiência, 
sustentado pelo projeto racional de 
matematização, tem outro sentido.

Ciência, para os antigos e medie-
vais, era não somente apreensão, mas 
também compreensão. A compreen-
são é antes de tudo operativa e práti-
ca. É um entender no sentido de ter 
uma visão projetiva e antecipadora 
de possibilidades de ser. Compreen-
der é, assim, um poder ser criativo. 
Scientia (ciência) e ars (arte), nesse 
sentido, se equivaliam. As artes po-
dem ser mecânicas (artes do negó-

cio) ou liberais (artes do ócio). As 
artes ou saberes con"uem com as 
ciências !losó!cas: operativas, práti-
cas e teóricas. Estas, por sua vez, se 
reconduzem à “ciência universal” da 
fé (Teologia). O conhecimento em-
pírico ou racional, intuitivo ou abs-
trativo, indutivo ou redutivo, axio-
mático ou dedutivo, são iluminações 
que emanam de Deus, o “Pai das lu-
zes”. Todo o saber se desenvolve seja 
no lume natural da razão, seja no 
lume sobrenatural da fé-revelação 
divina. Toda iluminação do saber, 
porém, se dá no meio (elemento) da 
experiência da via real. 

Francisco e a ciência. Podemos 
dizer que São Francisco de Assis 
foi um grande mestre da ciência da 
experiência em sentido primordial. 
Sua ciência era a vidência transpa-
rente e a clarividência do contato 
direto e imediato com a vida real. 
Sua ciência era uma experiência 
e clarividência radical do ser e do 
nada. Ele, que se chamava a si mes-
mo de louco, de simples e idiota, foi 
um dos maiores pensadores da his-
tória. Francisco era um ser humano 
que se media com o real da vida de 
uma maneira radical. “Radical” sig-
ni!ca, aqui, desde a raiz, originário. 
Sua experiência de encontro cor-
po a corpo com o absoluto na vida 
real era marcada por uma espécie 
de desapego, de vazio, de niilidade, 
chamada de “pobreza”. Pelo modo 
radical e livre com que ele se me-
diu com a vida humana fática, real, 
ele cresceu na vidência e na clarivi-
dência, na iluminação e na leveza, 
de um saber que pode ser chamado 
de “gaia ciência”, isto é, ciência ale-
gre, serena, jovial. Sua espirituali-
dade, sua mística, era uma ciência 
originária: a ciência do mundo da 
origem. Sua ciência era uma ciência 
universal: seguia o todo por toda a 
parte, acolhendo a unidade de tudo, 
recolhendo cada diferença neste 
acolhimento. Sua ciência era uma 
ciência hermética: consciente dos 
abismos da vida humana, de seu 
mistério e de seu silêncio. Sua ci-
ência se tornava, nessas dimensões, 
uma nesciência: douta ignorân-
cia, para evocar Santo Agostinho 
e Nicolau de Cusa. A sua era uma 
ciência mística, radicada numa 
profunda experiência espiritual do 
seguimento de Jesus Cristo pobre, 
humilde e cruci!cado, e que voa-
va muito acima do terreno em que 
corriam as discussões escolásticas.
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São Francisco e a ciência da experiência
Marcos Aurélio Fernandes* 

Roger Bacon em seu observatório no Merton College, Oxford

Pintura a óleo por Ernest Board

A ciência experimental de São Francisco impactou a ciência de 
sua época. O que já foi chamado de “pré-decisão franciscana” tem 
vários êxitos na história da !loso!a-teologia e da ciência ocidental. 
Ela teve êxitos diversos em mestres escolásticos como Alexandre de 
Hales, São Boaventura e João Duns Scotus. Na escola franciscana de 
Oxford, fundada por Grosseteste, e exemplarmente representada por 
Roger Bacon, a “pré-decisão” do espírito da ciência de São Francisco 
vigora como ciência experimental. Para Bacon, a experiência é a 
certi!cação primeira e última do conhecimento. Mas a experiência 
pode ser exterior (ciências naturais) e interior (ciência moral e 
ciência mística). Nesta escola, a ciência grega, baseada no primado 
do lógos, da de!nição e da demonstração, con"ui com a ciência 
árabe, baseada na intencionalidade e na determinação. Nela, o 
cosmo é entendido a partir da luz (física e metafísica da luz). Aqui 
começa uma interpretação geométrica da natureza, bem como as 
primeiras aventuras com o experimento. Aqui a alquimia se descerra 
como um campo apaixonado de estudos. Aqui se espera da ciência 
uma melhoria da vida humana, a partir de suas capacidades de 
inventividade e engenhosidade. Aqui todo o estudo da tradição deve 
ser feito a partir do conhecimento das línguas que estão à base das 
tradições sapienciais da humanidade. Aqui a própria metafísica 
se subordina à ética e todo o saber humano se reconduz para o 
saber da Palavra de Deus, que oferece uma ciência prática salutar, 
pois comunica a salvação do Deus encarnado. Roger Bacon quis 
convencer seu amigo, o Papa Clemente IV, de que toda a reforma 
da cristandade dependia, em última instância, de uma reforma dos 
estudos e das ciências. Algo do sonho joaquimita de uma era nova 
do Espírito vinha acompanhada com o sonho de uma humanidade 
em que a ciência e as artes abririam caminhos para uma humanidade 
em que a plenitude da vida pudesse se fazer sentir de uma maneira 
mais ampla, profunda e originária. Ressonância do espírito de São 
Francisco e de sua ciência originária da experiência? 
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A diversi!cada obra do escritor in-
glês Gilbert Keith Chesterton (1874-
1936) abrange os campos da Filoso-
!a, da Teologia e da Literatura. Sua 
criação mais famosa talvez sejam os 
contos protagonizados por Padre 
Brown, um sacerdote católico capaz 
de resolver intrincados crimes graças 
à sua compreensão da natureza hu-
mana, cujas aventuras foram objeto 
de recente adaptação televisiva. A 
inusitada fusão entre padre e deteti-
ve ilustra um aspecto fundamental 
da obra de Chesterton: o convite ao 
uso pleno da razão, necessário tanto 
para decifrar a autoria de um delito 
quanto para encontrar uma resposta 
à pergunta sobre o sentido da vida. 
Assim, de forma inteligente e lúdica, 
o autor chama a atenção para o tradi-
cional debate entre fé e razão. 

O mesmo tema reaparece em 
O Homem que Foi Quinta-Feira, o 
divertido livro de que nos ocupare-
mos aqui. O romance principia por 
um debate entre dois personagens 
também incomuns: Syme, um poli-
cial-poeta, defensor da ordem e da 
moral, e outro poeta, o anarquista 
Gregory, que canta a beleza do caos e 

da violência. A partir disso – e infor-
mado de que Chesterton converteu-
-se ao catolicismo em 1922 –, o leitor 
pode supor que o objetivo da obra 
seja a simples reprodução da dispu-
ta entre as duas posições, a !m de 
“comprovar” o erro do anarquismo. 
Mas não é disso que se trata. 

Após a discussão entre os dois 
poetas, Syme vê-se envolvido numa 
incrível aventura, cheia de reviravol-
tas e revelações surpreendentes. Por 
trás do enredo policial, desenvolve-
-se uma história em que o enigma 
a ser desvendado não é apenas a 
descoberta da identidade do miste-
rioso líder do Comitê Central dos 
Anarquistas. O que está em jogo, na 
verdade, é a busca por compreender 
o mistério da realidade, aquilo pelo 
que vale a pena viver. 

Percorrendo as inúmeras peripé-
cias narradas no romance, o leitor 
percebe aos poucos que nada é o que 
parecia de início. Conhecido como o 
“príncipe dos paradoxos”, Chesterton 
acaba por demonstrar que a solução 
para o enigma da existência não está 
numa ideologia – seja na proclama-
ção de valores morais ou do bom-

-senso (como no caso de Syme), seja 
na declaração da autonomia radical 
do homem, rejeitando toda forma 
de “submissão” a governos ou até a 
Deus (como prega o anarquismo de 
Gregory). Tanto é verdade que, na 
discussão entre os dois, no início do 
livro, ambos soam esquemáticos e 
um pouco ridículos. 

Que !que claro: o autor está longe 
de ser relativista, insinuando que tan-
to faz escolher uma ou outra das op-
ções descritas. O que ele sugere é que 
todo homem, para além de sua opção 
ideológica, é caracterizado por uma 
busca, por uma pergunta diante do 
mistério do ser. Esse é o motivo pelo 
qual, por meios inesperados, desco-
bre-se com surpresa que policiais e 
anarquistas têm muito em comum. 

Em suma, por trás de sua história 
engraçada e envolvente, O Homem 
que Foi Quinta-Feira propõe um de-
sa!o. Ao estimular a curiosidade do 
leitor para decifrar o mistério do en-
redo, o livro representa também um 
convite a re"etir sobre o segredo da 
própria vida. E para isso, diz o au-
tor, não há respostas fáceis: é preciso 
persegui-las com toda a liberdade e 

inteligência, permanecendo abertos 
às surpresas que certamente surgirão 
pelo caminho. Mais do que fórmulas 
prontas, Chesterton enaltece a beleza 
da aventura humana: a busca de sen-
tido neste mundo, que tantas vezes 
parece absurdo, mas que também 
pode ser sinal de um Deus que não 
deixa de ser bem-humorado.

A minissérie Sem Limites, produzida pela Ama-
zon Prime e RTVE, rememora uma das gestas 
mais grandiosas da navegação de todos os tem-
pos: a primeira vez que alguns homens, coman-
dados pelo português Fernão de Magalhães e 
pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, deram a 
volta ao mundo, entre 1519 e 1522.
Sempre que é lançado um !lme ou uma série 
desse tipo, uma das primeiras perguntas que 
me fazem é, inevitavelmente: “Mas é !lme ou é 
verdade?” E sempre, também inevitavelmente, 
respondo: “Fique tranquilo, é !lme”.

E este é um bom !lme. Está bem contado, 
capta a atenção do espectador desde o primeiro 
momento e sabe manter uma tensão entre as per-
sonagens principais, as suas metas e expectativas, 
pelo menos durante os três primeiros episódios, 
quando se chega ao clímax da rebelião e o motim 
promovidos por grande parte da tripulação con-
tra o comandante da Armada. A partir daí, o !l-
me decai um pouco, não muito, talvez até mesmo 
porque a própria navegação depois de passagem 
pelo Estreito também se tornou lenta e demorada.

Criada e dirigida pelo britânico Simon West, 
a série traz dois grandes atores conhecidos do 
público brasileiro: Rodrigo Santoro, no papel 

fazendo desde muitíssimo tempo, não passava de 
loucura e insensatez. Magalhães, portanto, decidiu 
não apenas mudar de Corte, e procurar o Rei Carlos 
V, ainda muito jovem, com 19 anos, que era Impe-
rador do Sacro Império Romano Germânico, como 
também se naturalizou. 

A Coroa de Portugal considerou um gesto de trai-
ção, mas já era muito tarde. A empresa foi aprovada 
e !nanciada pela Coroa de Castela e, para a!ançar 
possíveis desentendimentos ou futuras traições, os 
melhores pilotos da Coroa, entre eles Elcano, foram à 

frente de cinco naves, com uma função explícita 
de ajudar o almirante-geral Magalhães, e, implici-
tamente, vigiá-lo se fosse necessário.

A Armada saiu no dia 10 de agosto de 1519, 
com cinco naus e pouco mais de 260 homens. 
Graças a um ilustre navegante, historiador e hu-
manista, Antonio Pigafetta, que aparece repre-
sentado perfeitamente na série, o mundo todo 
pode ter acesso em primeira mão ao relato so-
bre essa enorme aventura. A sua Relazione del 
Primo Viaggio intorno al Mondo foi publicada 
em Paris, em italiano, em 1525, três anos depois 
de completar-se a gesta. Em vários momentos, 
vemos o cronista anotando no seu livro suas im-
pressões, suas descobertas e suas perplexidade, 
medos e sonhos. De alguma forma, a voz de Pi-
gafetta vai marcando o desenvolvimento da sé-
rie e vai nos permitindo conhecer melhor essas 
duas grandes personagens, Magalhães e Elcano.

Em !ns de dezembro de 1520, conseguiram 
ultrapassar o labirinto de ilhas que compõem o 
Estreito e, em !ns de abril de 1521, chegaram 
às Filipinas, onde Magalhães perderia a vida 
num enfrentamento com os habitantes daque-
las ilhas. Quando em 8 de setembro de 1522 
chegam apenas 18 homens no porto de Sevilla, 

Poetas, policiais e anarquistas: a aventura humana segundo Chesterton
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Uma saga humana da transcendência dos próprios limites
Rafael Ruiz*

de Magalhães, e Álvaro Morte, que protagonizou a 
série La Casa de Papel, no papel de Elcano.

A tensão dramática é muito boa nos primeiros 
episódios. Magalhães encontra-se desprestigiado na 
corte portuguesa, tenta falar com o Rei ou com o 
seu círculo mais próximo para explicar o seu proje-
to, mas ninguém tem interesse em escutá-lo. Para os 
ouvidos lusitanos, a aventura de dar a volta ao mun-
do, precisamente na direção oposta à que já estavam 

dirigem-se diretamente – isso não aparece no !lme, 
mas sim nos documentos – ao convento francisca-
no de Triana, o bairro marinheiro do porto do Gua-
dalquivir, para dar graças e rezar perante a Virgem 
da Vitória, diante de quem se tinham ajoelhado na 
hora de sair, três anos antes, como era costume en-
tre os marinheiros que iam para a América.

ZĞƉƌŽĚƵĕĆŽ

ZĞƉƌŽĚƵĕĆŽ

CHESTERTON, G.K. O homem que 
foi Quinta-feira: um pesadelo. Várias 
edições, de várias editoras.
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No sábado, 8, data em que se 
comemora o Dia do Nascituro, 
aconteceu em São Paulo mais 
uma edição da Marcha pela 
Vida, iniciativa popular de ma-
nifestação cívica e espontânea, 
realizada desde 2018, para res-
saltar a inviolabilidade da vida 
humana, da concepção até o 
seu !m natural, frente às tenta-
tivas de vários setores políticos 
de legalizar o aborto em diver-
sos países da América Latina.

O evento foi organizado 
pela Comissão Arquidiocesana 
de Defesa da Vida, em parceria 
com outras pastorais, movi-
mentos, organizações e entida-
des católicas pró-vida.

O ato começou com uma 
missa na Paróquia Imaculada 
Conceição, na Bela Vista, pre-
sidida por Dom Carlos Lema 
Garcia, Bispo Auxiliar de São 
Paulo, seguida de uma cami-
nhada pela Avenida Brigadei-
ro Luiz Antônio, animada por 
cantos e orações, até o Monu-
mento às Bandeiras, próximo 
ao Parque do Ibirapuera, onde 
os participantes rezaram o Ter-
ço e concluíram o evento.

Elaine Teixeira Cancian, 
uma das organizadoras do 
evento, ressaltou que a Marcha 
pela Vida tem o objetivo de 
celebrar a vida humana e cons-
cientizar a sociedade sobre a 
inviolabilidade da vida, da con-
cepção ao seu !m natural, sem 
qualquer conotação política ou 
partidária.  

“Não estamos aqui para jul-
gar ou condenar ninguém, mas 
para mostrar para as pessoas 
que somos a favor da vida e que 
ninguém, nem a mulher gestan-
te, nem seu bebê estão desam-
parados”, a!rmou a coordena-
dora, sublinhando as inúmeras 
iniciativas dos movimentos 
pró-vida, voltadas para a assis-
tência, amparo às mulheres que 
vivem gestações em crise, a !m 
de que possam ter seus bebês e 
receber o suporte humano e es-
piritual necessário.  

Ao mesmo tempo, a Marcha 
pela Vida reforça o posiciona-
mento da Igreja contra todas 
as práticas que violam a digni-
dade da vida humana, como o 
aborto, a eutanásia, violência e 
abandono contra as crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

 
SACRALIDADE DA VIDA

Na homilia, Dom Carlos en-
fatizou que a promoção e defesa 

da vida não é uma pauta exclusiva dos 
católicos, tampouco apenas religiosa, 
mas de todos aqueles que, independen-
temente da con!ssão de fé, reconhecem 
a inviolabilidade da vida em todas as suas 
etapas e lutam contra qualquer tipo de 
ameaça, sobretudo, às vidas mais indefe-
sas. “A vida é o primeiro grande dom que 
Deus dá a toda a humanidade”, a!rmou.

Ao recordar o Dia do Nascituro na 
perspectiva cristã, o Bispo Auxiliar su-
blinhou a importância de celebrar a vida 
concebida e ainda não nascida como 
algo sagrado. “Cada pessoa que vem ao 
mundo é objeto de um ato criador único 
de Deus”, disse, recordando, ainda, que o 
próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ao 
assumir a humanidade, também foi um 
nascituro, concebido e gerado no seio de 
uma mulher, a Virgem Maria.

“Nossa Senhora nos ensina que é 
preciso acolher a vida com alegria. Ao 
trazerem seus !lhos ao mundo, as mães 
o fazem para conduzi-los ao céu. Nada 
mais justo do que apoiar e cercar de cui-
dados as gestantes e mães, para que pos-
sam ter condições de criar e educar os 
seus !lhos.”  

 
DIA DO NASCITURO

Instituído em 1999, o Dia do Nasci-
turo é uma iniciativa da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), com 
o objetivo de conscientizar a sociedade 
sobre o direito à vida daqueles que foram 
concebidos, mas ainda não nasceram.

Há 15 anos tramita no Congresso 
Nacional o projeto de lei (PL) 478/2007, 
que dispõe sobre a criação do Estatuto do 
Nascituro, pelo qual se assegurará prote-
ção integral ao ser humano concebido, 
mas ainda não nascido, reconhecendo 
sua dignidade e conferindo-lhe proteção 
jurídica.

Ao todo, já foram protocolados 11 
projetos sobre o Estatuto do Nascituro 
na Câmara dos Deputados. Desses, sete 
tramitam em conjunto na casa legislati-

va. O mais recente é o PL 434/2021, que 
inclui novos dispositivos à parte proces-
sual. Esse texto, que atualmente aguarda 
apreciação na Comissão de Seguridade 
Social e Família, ressalta que “a perso-
nalidade civil do indivíduo humano co-
meça com a concepção […] O nascitu-
ro goza do direito à vida, à integridade 
física, à honra, à imagem e de todos os 
demais direitos da personalidade”.

 
O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

O artigo 2º do Código Civil a!rma 
que “a personalidade civil da pessoa co-
meça a partir do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro”. Além disso, a 
Constituição, em seu artigo 5º, aponta 
que o direito à vida é inviolável.

O Código Penal, no capítulo que tra-
ta dos crimes contra a vida, nos artigos 
124, 125, 126 e 127, criminaliza a prática 
do aborto. O artigo 128, porém, postu-
la que não se deve punir o aborto pra-
ticado por médico quando for realizado 
por não haver outro meio para salvar a 
vida da gestante ou se a gravidez resulta 
de um estupro. Semelhante decisão foi 
tomada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), em 2012, para os casos de fetos 
diagnosticados com anencefalia.

A legislação penal, contudo, não con-
cede direito ao aborto nesses casos, mas 
apenas não pune seus autores quando 
realizados. Portanto, concretamente, 
embora seja popularmente chamado de 
“aborto legal”, a prática continua sendo 
tipi!cada como crime, mas não punível.

A tentativa mais recente de legali-
zação do aborto é a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 422/2017, ainda em discussão 
no Supremo Tribunal Federal, que pro-
põe a descriminalização do aborto até a 
12ª semana de gestação.

 
DIREITO NATURAL

As argumentações dos católicos na 

defesa da vida não se baseiam apenas no 
âmbito religioso e moral, mas também a 
partir de fundamentações de áreas como 
a Biologia, a Antropologia e o Direito 
Natural, contando com comissões multi-
disciplinares de pesquisa e estudo, como 
as pontifícias Academia de Ciências e 
para Vida (com membros católicos e não 
católicos), comissões de bioética e outros 
organismos.

Em artigo publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo, em 11 de agosto de 
2018, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, reforçou que as 
questões em relação aos direitos e à dig-
nidade da mulher podem e devem ser 
resolvidas sem suprimir a vida dos bebês 
ainda por nascerem.

“A maternidade não é doença nem 
mácula para a dignidade da mulher. A 
liberdade dela é preciosa, mas também 
está vinculada à responsabilidade que 
lhe corresponde. A gravidez inespera-
da pode ser prevenida com meios ade-
quados, sobretudo com a educação e a 
informação […]. A injusta pobreza de 
muitos não pode ser argumento para 
eliminar o inocente e indefeso. As cifras 
presumidas de abortos clandestinos e 
os custos das complicações decorrentes 
devem ter uma solução que, honesta-
mente, não poderia ser a legalização do 
morticínio de bebês ainda no ventre de 
suas mães”, reiterou Dom Odilo.

Acesse o QR Code ou o link  
(https://tinyurl.com/2%4hx3o) para ler 
mais sobre o que diz a Igreja a respeito 
do aborto.

Caminhada reforça defesa da vida, da 
concepção até o seu fim natural

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Marcha pela Vida reforça o posicionamento da Igreja contra práticas que violam a dignidade humana, como o aborto, a eutanásia e o abandono

: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Dois novos santos que caminharam 
juntos dos que mais precisavam e trans-
formaram a realidade ao seu redor, Dom 
João Batista Scalabrini e Artêmides Zatti 
foram canonizados pelo Papa Francisco 
no domingo, 9, em cerimônia na Praça 
São Pedro. Além da atenção aos mais frá-
geis, eles têm em comum a admiração pes-
soal do Papa Francisco, que decidiu cano-
nizá-los apenas cinco meses após a última 
celebração similar.

Santo Scalabrini representa o papel 
central que a questão migratória tem para 
o ponti!cado de Francisco, cuja primeira 
viagem, vale lembrar, foi a Lampedusa, 
ilha siciliana onde milhares de refugiados 
chegam todos os anos, buscando mudar 
de vida na Europa. O Mar Mediterrâneo, 
diz Francisco, é “o maior cemitério do 
mundo”, pois nele estão sepultados ho-
mens, mulheres e crianças que partiram 
fugindo da guerra, da pobreza, da perse-
guição, muitos vítimas do trá!co humano, 
e que não conseguiram chegar.

São Artêmides Zatti, ele próprio mi-
grante italiano na Argentina, marcou a 
história de Jorge Mario Bergoglio quando 
ainda era superior provincial dos jesuítas, 

“Hoje, no dia em que Scalabrini se tor-
na santo, quero pensar nos migrantes”, de-
clarou o Papa, em sua homilia no domingo, 
9, quando canonizou dois novos santos. “É 
escandalosa a exclusão dos migrantes! Ali-
ás, a exclusão dos migrantes é criminosa, 
os faz morrer diante de nós”, acrescentou.

Ele se refere à situação dramática dos 
milhões de pessoas que migram, não só 
na Europa e nos Estados Unidos, onde 
pouco se faz para corrigi-la, mas tam-
bém os migrantes internos na África, na 
Ásia e na América Latina.

“A exclusão dos migrantes é nojen-

ta, é pecaminosa, é criminosa: não abrir 
as portas a quem precisa”, lamentou o 
Santo Padre. “E aqueles que conseguem 
entrar, os recebemos como irmãos ou os 
exploramos?”

Em sua pregação, o Papa re"etiu so-
bre “caminhar juntos” e “agradecer”, e 

disse que os dois novos santos, Scalabri-
ni e Zatti, souberam fazer isso em suas 
vidas. A Igreja deve estar próxima dos 
“leprosos de hoje”, disse ele, e cada um de 
nós temos que lembrar que somos “do-
entes do coração, pecadores, todos ne-
cessitados da misericórdia do Pai”. (FD)

Papa: ‘A exclusão dos migrantes é criminosa’

Francisco canoniza Scalabrini e Zatti, 
santos que admira pessoalmente

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, NO VATICANO

nos anos 1970, em Buenos Aires, capital 
do país. Francisco de!ne Zatti como um 
“intercessor pelas vocações”, pois à época 
rezou a ele pedindo mais vocações à Com-
panhia de Jesus e as viu “aumentarem sen-
sivelmente”. O próprio Bergoglio, quando 
jovem, se aproximou dos salesianos para 
discernir sua vocação, e estes o encami-
nharam aos jesuítas.

Zatti, que quase morreu de tuberculose 
aos 20 anos, prometeu cuidar dos pobres 
e doentes pelo resto da vida, como leigo 
professor salesiano – modelo que também 
representa muito a visão de Igreja do Papa 
Francisco, “aberta a todos, inclusiva”, pró-

xima dos que mais sofrem e atenta a curar 
as feridas concretas e espirituais do mundo.

No caso de Scalabrini, dada a sua fama 
de santidade e as obras realizadas em favor 
dos migrantes, o Papa abriu mão da com-
provação de um segundo milagre para 
canonizá-lo: foi um homem que viu o so-
frimento dos outros diante de si e não !-
cou inerte. “Ele olhava além, para a frente, 
na direção de um mundo e de uma Igreja 
sem barreiras, sem estrangeiros”, disse o 
Pontí!ce, na missa de canonização.

SANTOS DOS DIAS DE HOJE
Em entrevista conjunta ao O SÃO 

PAULO e à Rede Vida de Televisão, o Rei-
tor-Mor da Congregação Salesiana, Padre 
Ángel Fernández Artime, disse que a  san-
tidade de Zatti é muito representativa para 
o mundo de hoje. “É um irmão consagra-
do, salesiano de Dom Bosco, mas um leigo 
que entendeu a vida como um servir aos 
outros, viver com grande simplicidade, fa-
zer caridade muito cotidiana”, declarou no 
dia da canonização. “Os jovens precisam 
ter testemunhos de pessoas que possam 
comunicar o Evangelho com a vida.”

Já a Irmã Neusa de Fátima Mariano, 
superiora-geral das Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeu, as “scalabrinianas”, 
manifestou grande alegria pela canoniza-
ção de Scalabrini. Embora elas esperassem 
que isso um dia fosse acontecer, aguarda-
vam o segundo milagre, como é previsto 
pelas normas da Igreja. A dispensa conce-
dida pelo Papa foi uma surpresa, disse ela.

“Ao proclamar a santidade de Scalabri-
ni, o Papa Francisco mostra que a santida-
de está no modelo, no que se vive no dia a 
dia”, a!rmou. “Scalabrini era um homem 
muito espiritual, contemplava muito a 
Encarnação, mas também tinha forte a di-
mensão da ação. Scalabrini é um santo que 
passou, inclusive, pelas terras do Brasil. É 
um santo que representa aqueles que estão 
nas margens”, declarou Irmã Neusa.

Vatican Media
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Nascido no dia 8 de julho de 1839, em 
Fino Mornasco, na Itália, João Batista Sca-
labrini, canonizado pelo Papa Francisco, 
no domingo, 9 (leia detalhes na página 
12), era o terceiro dos oito !lhos do casal 
Luigi e Colomba Scalabrini.

Em 1857, ingressou no seminário San-
to Abôndio, em Como, e seis anos depois, 
no dia 30 de maio de 1863, foi ordenado 
sacerdote. Sua primeira missão é como Vi-
ce-reitor e, logo a seguir, Reitor do seminá-
rio, encargo que ocupou até 1870.

Foi durante esses primeiros anos de sa-
cerdócio que Scalabrini teve contato com 
!guras importantes que marcaram sua 
vida, como São Luís Guanella, o cientista 
Sera!no Balestra, considerado o “apóstolo 
dos surdos-mudos” e o cientista-escritor 
Antonio Stoppani.

Em 1870, Scalabrini foi nomeado 
Prior da Paróquia São Bartolomeu, onde 
trabalhou até se tornar Bispo de Piacenza, 
em 1876. Entre os pontos centrais de seu 
ministério, destaca-se a Eucaristia, consi-
derada por ele o instrumento insubstituí-
vel de uma renovação iminente e radical 
da Igreja e da sociedade.

A cruz tornou-se o centro de sua místi-
ca. Muitas vezes, segurando a cruz peitoral, 
dizia: “Fac me cruce inebriari” (Fazei-me 
enamorar da cruz). Também a devoção a 
Nossa Senhora e aos santos alimentavam 
sua vida espiritual.

Como Bispo, deu atenção especial ao 
clero, à formação de seminaristas e à inser-
ção dos leigos na vida da Igreja local.

Dom João Batista Scalabrini era co-
nhecido como o “Príncipe da Caridade”, 
por sua atenção generosa para com os 
mais pobres e sofredores, especialmente 
os migrantes.

 
APÓSTOLO DO CATECISMO

O primeiro ato o!cial de Scalabrini 
como Bispo foi a publicação de uma car-
ta pastoral por meio da qual reorganizou 
uma escola de catecismo na diocese. Pre-
ocupado com a crescente laicização da 
sociedade italiana, investiu na educação 
cristã dos !éis.

Nasceu, assim, uma estrutura escolar 
baseada em vicariatos, que tinham como 
objetivo formar grupos de catequistas 
acompanhados de um “padre espiritual”, 
realizando retiros mensais e valorizando a 
comunhão semanal. Ao todo, foram cerca 

de 6 mil catequistas aos quais ele conside-
rava como missionários. Por essa razão, foi 
de!nido pelo Papa Pio IX como “apóstolo 
do catecismo”.

 
MIGRANTES

Durante suas numerosas visitas pas-
torais às paróquias da diocese, Scalabrini 
constatou a quantidade de !éis que ha-
viam emigrado para outros países, espe-
cialmente para as Américas. Famílias que 
deixaram sua terra natal em busca de uma 
vida nova, diante da pobreza extrema.

Essa dura realidade preocupava o 

Bispo, despertando nele o desejo de fa-
zer algo concreto para acompanhar e 
dar assistência espiritual e material aos 
migrantes.

Foi, então, que Scalabrini fundou, em 
1887, a Congregação dos Missionários de 
São Carlos e, em 1895, o ramo feminino 
da mesma congregação, para acompanha-
rem os migrantes italianos nas Américas 
e, posteriormente, os alemães e polone-
ses, entre outros. Assim, os missionários 
constituíam no exterior comunidades que 
mantivessem vivas a língua, cultura e raí-
zes desses povos.

Scalabrini não deixou de visitar seus 
missionários. Em 1901, foi aos Estados 
Unidos e, em 1904, veio ao Brasil. Justa-
mente em consequência dessas viagens 
cansativas, sua saúde !cou muito com-
prometida, a ponto de vir a falecer em 
1º de junho de 1905. Foi beati!cado em  
9 de novembro de 1997 por São João 
Paulo II.

“Profundamente atraído por Deus e de 
modo extraordinário devoto da Eucaris-
tia, soube transformar a contemplação de 
Deus e do seu mistério numa intensa ação 
apostólica e missionária, tornando-se tudo 
em todos para anunciar o Evangelho [...]. 
Devido ao seu amor para com os pobres, 
e em particular para com os emigrantes,  
fez-se apóstolo dos numerosos concida-
dãos obrigados a emigrar, com frequência 
em condições difíceis e com o perigo con-
creto de perder a fé: foi para eles pai e guia 
seguro. Podemos dizer que o Beato João 
Batista Scalabrini viveu intensamente o 
Mistério pascal, não por meio do martírio, 
mas servindo Cristo pobre e cruci!cado 
nos numerosos necessitados e sofredores, 
pelos quais sentiu predileção, com um co-
ração de autêntico pastor solidário com o 
próprio rebanho”, a!rmou o Papa Wojtyla 
na homilia da beati!cação.

Apóstolo dos migrantes 
e enamorado da cruz de Cristo

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Artêmides Zatti nasceu em Boretto, Régio da 
Emília, na Itália, em 12 de dezembro de 1880. Quan-
do tinha 9 anos, os seus pais, Albina Vecchi e Luís 
Zatti, o enviaram para trabalhar nos campos.

Devido a inúmeras di!culdades !nanceiras, a 
família decidiu emigrar para a Argentina em 1897. 
Chegaram a Buenos Aires no dia 9 de fevereiro e, 
quatro dias mais tarde, partiram para Baía Branca. 
Durante dois anos, Artêmides trabalhou numa fá-
brica de tijolos, enquanto frequentava a igreja pa-
roquial, cujo Pároco, Padre Carlos Cavalli, logo se 
tornou seu grande amigo e diretor espiritual.

Em 1900, constatando a intensa vida espiritual 
de Artêmides, Padre Carlos propôs ao jovem que 
entrasse como aspirante no seminário salesiano de 
Bernal. Dois anos mais tarde, enquanto assistia um 
sacerdote enfermo, contraiu o vírus de uma doença 
e teve de adiar a ideia de entrar no noviciado.

Após longo período de convalescença, que du-
rou até 1904, Artêmides se tornou muito sensível ao 
problema das pessoas que sofrem nos hospitais e nas 
casas, sobretudo os mais pobres. Assim, prometeu à 
Virgem Maria que, no futuro, se consagraria ao cui-

dado dos enfermos.
Em 1906, pôde, en!m, entrar no noviciado e, 

em 1911, professou os votos perpétuos como irmão 
salesiano. Nesse mesmo ano, foi-lhe con!ada a ad-
ministração da farmácia e, gradualmente, também a 
gestão do hospital local. O seu interesse e a sua dedi-
cação aos enfermos aumentavam com o passar dos 
anos e, à paixão pelo seu ministério, acrescentava-se 
também a sede pelo conhecimento da ciência e do 
saber, sobretudo no campo da medicina. Em 1917, 
obteve o título de “Idôneo em Farmácia” e o certi!-
cado de “Enfermeiro pro!ssional”.

A atividade hospitalar de Artêmides conti-
nuou a pleno ritmo ainda por muitos anos, até 
que, em julho de 1950, os médicos descobriram 
que ele tinha um tumor no fígado. Morreu sere-
namente e já com fama de santidade, na manhã 
de 15 de março de 1951, entregando a alma ao 
Deus misericordioso e lhe agradecendo o dom 
do serviço que pôde prestar ao seu santíssimo 
Nome. Foi beati!cado por São João Paulo II em 
14 de abril de 2002, e agora canonizado pelo Papa 
Francisco (leia detalhes na página 12).  (FG)

Salesiano, amigo dos pobres e dos enfermos

Fotos: Vatican Media
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João Francisco dos Santos, 64, saiu 
de Diadema (SP) rumo ao Santuário 
Nacional de Aparecida em sua bicicle-
ta. Vai percorrer em três dias aproxima-
damente 190 quilômetros. Nas costas, 
uma mochila com alguns itens básicos 
(roupa, toalha, um lençol, água e fru-
tas); no braço, uma sacola com mensa-
gens escritas à mão que vai entregando 
aos que encontra no caminho. 

À reportagem, o aposentado con-
tou que, todos os anos, desde 2015, 
vai de bicicleta a Aparecida para agra-
decer a Nossa Senhora o dom da vida, 
a saúde e a família. “Pedalar por três 
dias é ainda pouco diante das in!ni-
tas graças recebidas sob a intercessão 
de Nossa Senhora Aparecida”, disse o 
homem que há 40 anos faz a romaria. 
“São quatro décadas indo ao Santuá-
rio Nacional, anualmente, primeiro 
em caravanas, agora com a minha 
companheira de duas rodas”, recor-
dou, enfatizando que “nenhum cami-
nho é longe demais quando estamos 
pedalando rumo à Casa da Mãe”.

No Ponto de Apoio Somos da 
Imaculada, João Francisco faz uma 
pausa. De joelhos diante do pequeno 
altar com a imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida, ele se une às orações e 
cantos entoados pelos voluntários do 
projeto, que surgiu em 2019 para aju-
dar os peregrinos que estão a cami-
nho da Casa da Padroeira do Brasil.

Localizado anexo ao Rancho da 

Pamonha, na Rodovia Presidente Dutra, km 189, no 
município de Santa Isabel (SP), no período de 7 a 11 
de outubro, mais de 25 voluntários oferecem alimen-
tação, café, leite, água, massagem, banheiros, local de 
descanso, medicamentos, curativos, atendimento por 
enfermeiros e todo o suporte para os !éis, além de 
momentos de oração e missas.

O Ponto de Apoio Somos da Imaculada é um gru-
po sem !ns lucrativos, liderado por voluntários de 
paróquias da Região Episcopal Santana que atuam 
graças às doações recebidas dos paroquianos e de pe-
quenos comércios. Em 2019, o grupo atendeu cerca 
de 2,5 mil romeiros; já em 2021 foram 3,5 mil pessoas. 
Neste ano, acolheu mais de 5 mil romeiros.

ROMARIA A PÉ
Laerte e Renata França, 35, criaram o grupo de 

apoio após uma de suas !lhas gêmeas nascer com car-
diopatia congênita grave. Durante os momentos de 
internação e cirurgias, contaram com as orações de 
amigos e familiares. Após a recuperação da saúde da 
!lha, o casal partiu em romaria a pé ao Santuário de 
Aparecida, para agradecer a graça alcaçada. 

Em entrevista ao O SÃO PAULO, Renata contou 
a experiência dos três dias peregrinando. “Na estrada, 
fomos tão bem acolhidos e recebidos pelos pontos de 
apoio, que com amor e dedicação acolhem e disponi-
bilizam todo suporte aos !éis”, ressaltou.

A idealizadora do Somos da Imaculada falou que, em 
gratidão, decidiu criar um novo ponto de apoio a !m de 
possibilitar aos romeiros um momento de descanso para 
renovar as energias para a jornada, que é um caminho 
de fé e renovação interior. “Quem faz a peregrinação sai 
de casa de um jeito e volta totalmente transformado. É 
um processo de cura interior, de encontro consigo e com 
Deus”, a!rmou Renata, destacando que !ca ajudando 
no ponto de apoio enquanto o esposo continua todos os 
anos fazendo a caminhada até o Santuário e, no dia da 
Padroeira, a família se reencontra aos pés da imagem da 
Virgem de Aparecida, no Santuário. 

 
‘ANJOS’ DA RODOVIA

José Martins, 35, é voluntário no Somos da Imacu-
lada. Ele destacou que o objetivo do ponto de apoio é 
ser luz, alento e proporcionar um pouco de conforto 
aos romeiros. “Aqui a fé, a gratidão e a busca de Deus 

No caminho da fé, romeiros encontram
ponto de apoio até a chegada a Aparecida
A PÉ OU DE BICICLETA, 
PEREGRINOS QUE NÃO 
MEDEM ESFORÇOS 
PARA IR AO SANTUÁRIO 
NACIONAL CONTAM 
COM UM ESPAÇO DE 
SOLIDARIEDADE E FÉ 
NO MEIO DO CAMINHO

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Criado em 2019, Ponto de Apoio Somos da Imaculada é montado no km 189 da Via Dutra para suporte a romeiros que vão à Casa da Mãe Aparecida

 Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Fundação Santa Terezinha
CNPJ nº 69.273.050/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL
([HUFtFLRV�¿QGRV�HP����GH�GH]HPEUR�GH������H�������9DORUHV�H[SUHVVRV�HP��UHDLV��

ATIVO     2021 2020
Ativo circulante............................................................    - -
Ativo não circulante ....................................................    460.000 460.000
Imobilizado 
����,PyYHLV ...................................................................... �� � �������� �������
Total do ativo ...............................................................    460.000 460.000

PASSIVO    2021 2020
    Passivo circulante ...................................................    - -
    Passivo não circulante............................................    - -
    Patrimônio líquido
�������3DWULP{QLR�LQWHJUDOL]DGR��D�.................................... �� � ������� ������
�������5HVHUYD�GH�UHDYDOLDomR�GH�DWLYRV���E� .................... �� � �������� �������
�������$MXVWH�GH�DYDOLDomR�SDWULPRQLDO .............................. �� � ������� ������
    Patrimônio líquido ...................................................    460.000 460.000
Total do passivo ..........................................................    460.000 460.000

1RWDV�H[SOLFDWLYDV�jV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV

D������3DWULP{QLR� LQWHJUDOL]DGR�� UHIHUH�VH� DR� YDORU� LQLFLDO� GH� FRQVWLWXLomR� GD� )XQGDomR�
6DQWD�7HUH]LQKD������GRLV��DSDUWDPHQWRV�

E�� ��5HVXOWDGR�GD�UHDYDOLDomR�GRV�����GRLV��DSDUWDPHQWRV��RV�LPyYHLV�IRUDP�DWXDOL]D�
GRV�D�YDORU�SUHVHQWH��DFUpVFLPR�GH�5����������QR�SDWULP{QLR� OtTXLGR�� IRL� WUDQV�
IHULGR�SDUD�DMXVWH�GH�DYDOLDomR�SDWULPRQLDO�5��������GH�RXW������D�GH]������H�
5��������HP������

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
(;(5&Ë&,26�),1'26�(0����'(�'(=(0%52�'(������(�������YDORUHV�H[SUHVVRV�HP�5��

   2021 2020
  � � � �5HFODVVL¿FDGR�
Receita Bruta      
� 5HFHLWD�FRP�GRDomR� �� ������� �������
Receita líquida   15.016 14.868 
Despesas operacionais      
�����'HVSHVD�FRP�FRQGRPtQLR� � ��������� ���������
�����'HVSHVD�FRP�,378� � ������ ������
7RWDO�GHVSHVDV�RSHUDFLRQDLV� �� ��������� ���������
Resultado do exercício   0   0 

Aprovação das Demonstrações Financeiras
$�DSURYDomR�H�HPLVVmR�GDV�GHPRQVWUDo}HV�¿QDQFHLUDV�GD�)XQGDomR�6DQWD�7HUH]LQKD�
SDUD�R�H[HUFtFLR�¿QGR�HP����GH�GH]HPEUR�GH������IRUDP�DXWRUL]DGDV�SHOD�VXD�0HVD�
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são as palavras-chave que movem nossas ações. Cada 
peregrino que chega deixa um pouco de si e leva um 
pouco de nós. É um encontro de devoção que nos im-
pulsiona a fazer o bem”, disse, recordando os tantos 
testemunhos compartilhados pelos peregrinos.

Vera Lucia Mendonça da Silva é a proprietária da 
marca Rancho da Pamonha. Durante o período da 
festa da padroeira, ela se dedica em tempo integral 
como voluntária com o grupo Somos da Imaculada.

“Antes do ponto de apoio chegar, eu já montava 
uma barraca para ajudar os romeiros. Agora, juntos, 
somos mais fortes e conseguimos atender um número 
maior de caminhantes”, disse enquanto descarregava 
de seu carro as doações para os romeiros.

Vera destacou a importância de servir com fé e 
ajudar o irmão que caminha, expressando sua fé em 
Maria. “Nossa contribuição pode ser pequena, mas, 
com certeza, faz a diferença na vida de quem está can-
sado, com fome e com os pés machucados”, disse, re-
cordando a passagem bíblica do caminho de Emaús 
(Lucas 24,13-18), em que Jesus caminha com os discí-
pulos e reparte o pão.

Ana Julia de Freitas Martins, 15, é voluntária do 
Somos da Imaculada pelo segundo ano. “Venho com 
meus pais no !m de semana para ver a fé e a alegria 
dos peregrinos. Aqui, ajudo a distribuir os lanches, 
um gesto simples que faz toda a diferença, pois estou 
aprendendo na catequese a como partilhar com o ir-
mão o pão que sacia a fome e o pão da Palavra”, disse, 
referindo-se aos momentos de oração e à passagem 
bíblica de Marcos 8,1-10: “Partiu o pão e distribuiu 
entre os seus”.

Isabel Silva, 21, é voluntária do ponto de apoio 
pela primeira vez. “Já quero voltar no próximo ano. 
Vim achando que ia ajudar o próximo, mas confesso: 
quem mais foi ajudada fui eu ao ver a fé e o testemu-
nho destes milhares de pessoas.”

Fernanda Costa, 30, é postulante da Comunidade 
Servas de Nossa Senhora da Alegria e ajuda os voluntá-
rios nas atividades orantes e litúrgicas. “O testemunho 
de fé de cada romeiro é uma verdadeira oração”, disse. 

 
COM FÉ

Talita Aguiar Dorneles, 35, advogada, e seu pai, 
Telmo José Domingues Dorneles, 61, são da capital 
paulista e foram a pé ao Santuário Nacional pela pri-
meira vez. O motivo: agradecer a Deus pela vida. 

“Toda a família pegou COVID-19. Foram dias 
difíceis e, graças à proteção de Maria, estamos to-

dos curados e com saúde”, disse Telmo Dorneles.
Luana Ferreira dos Santos, 18, foi a pé a Apare-

cida pela segunda vez. De Guarulhos (SP), a jovem 
caminha para agradecer as graças alcançadas. “Estou 
muito emocionada em poder voltar à Casa da Mãe. 
Vivemos tempos difíceis, cercados de tantas incerte-
zas e tribulações. Com a Mãe, !ca mais leve a jornada 
cotidiana”, assegurou.  

Alicia Paiva, 36, boliviana, mora em Itaquaquecetu-
ba (SP). Ela decidiu fazer a romaria de quase 160 quilô-
metros a pé para agradecer a graça do !lho ter se cura-
do de uma doença grave. “No caminho, venho rezando 
o Terço, cantando e re"etindo as passagens bíblicas e 
da minha vida”, disse, enquanto recebia uma massagem 
nos pés oferecida pelo Somos da Imaculada.

Douglas Lima, 29, analista !scal, coordena uma 
equipe de 59 romeiros do Terço dos Homens da Paró-
quia Santo Antônio dos Pimentas, em Guarulhos. Lima 
chegou ao ponto de apoio carregando nas costas uma 
cruz. “A peregrinação é uma expressão de fé individual 
e coletiva do nosso grupo. A cruz recorda a trajetória de 
Cristo em remissão dos nossos pecados”, disse.

Amaro do Prado Rocumback, 78, partiu pela 8ª vez 
de Embu das Artes (SP)  rumo à Casa da Mãe. Ele ca-
minha em média 60 quilômetros por dia. “Sacrifício? 
Que nada! Essa caminhada é a maior alegria da minha 
vida. Enquanto tiver condições de seguir a pé pela ro-
dovia, quero aqui testemunhar o quanto sou abençoa-
do por minha Mãe Morena”, disse emocionado.

 
APOIO DA PRF

Isabela Rosa, 26, é inspetora da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Ela frisou que a cada ano as ações dos 
pontos de apoio e a PRF estão caminhando mais unidas 
em prol do romeiro. “Buscamos estar sempre atentos e 
disponíveis para proporcionar ao peregrino segurança 
durante a rota de caminhada”, disse.

A policial recordou a existência do aplicativo PRF 
Peregrino como um suporte aos romeiros. “No apli-
cativo, o romeiro encontra informações importantes 
para a jornada, tais como as dicas para tornar o per-
curso mais seguro nas rodovias, pontos turísticos na 
rota e a sinalização dos pontos de apoio e da PRF ao 
longo do trajeto”, sublinhou.

O aplicativo está disponível na Play Store ou Apple 
Store e pode ser baixado. “Ao concluir a peregrina-
ção, o romeiro terá à sua disposição um certi!cado 
de conclusão da rota em formato digital”, ressaltou a 
inspetora.

No Ponto de Apoio Somos da Imaculada, romeiros contam com alimentação, suporte em saúde e espaço para orações
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Após passar por uma verdadeira re-
construção, a igreja matriz da Paróquia 
Santa Teresinha do Menino Jesus, no Jar-
dim Sydney, na zona Noroeste, foi dedi-
cada, bem como seu novo altar, na noite 
do domingo, 9, em missa presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano.

“Que esta casa de oração, casa de 
Deus no meio das nossas casas, seja si-
nal da fé que nós temos”, expressou Dom 
Odilo no começo da missa, que teve en-
tre os concelebrantes Dom Carlos Silva, 
OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Brasilândia, e o Padre Fran-
cisco Antônio Rangel de Barros, Pároco.

A RECONSTRUÇÃO
Como muitas das comunidades ca-

tólicas da cidade de São Paulo, a Santa 
Teresinha do Menino Jesus começou pela 
união de fé das famílias do bairro, na dé-
cada de 1960. Inicialmente, era vincula-
da à Paróquia Nossa Senhora do Retiro, 
também na Região Episcopal Brasilândia.

Com o decorrer dos anos, a igreja foi 
ganhando novas estruturas, construídas 
em mutirão e com grande envolvimento 
dos !éis para a obtenção de recursos. Em 
7 de outubro de 1995, Dom Paulo Eva-
risto Arns, então Arcebispo Metropolita-
no, erigiu a Paróquia Santa Teresinha do 
Menino Jesus em solene celebração. 

Ao longo das décadas, a falta de um 
único projeto de construção deixou mar-
cas na estrutura, tornando urgente a rea-
lização de uma reforma no templo. 

“A nossa igreja meio que estava cain-
do aos pedaços. Sempre que chovia mo-
lhava muito por dentro. Foram feitos 
‘puxadinhos’ ao longo dos 40 anos. A !a-
ção elétrica estava precária, havia risco 
de incêndio a qualquer momento”, recor-
dou à reportagem Claudio dos Santos, 
51, ministro extraordinário da Sagrada 
Comunhão e membro do conselho ad-
ministrativo. 

 “Quando começou a reforma, vimos 
que seria mais complicado. Precisaría-
mos de novas paredes, pois as antigas 
não suportariam, foi praticamente tudo 
reconstruído”, contou Jesus Donizete 
Furtado, 60, um dos paroquianos mais 
antigos, também ministro extraordiná-
rio da Sagrada Comunhão. 

“Inicialmente, a nossa ideia era de 
mexer para aproveitar melhor os espa-
ços. Percebemos, porém, que a estrutura 
não comportaria uma reforma. Assim, 
tivemos de destruir quase tudo”, recor-
dou o Padre Rangel. Pároco desde 2011, 
ele a!rma que toda a comunidade se en-

Dom Odilo dedica altar e igreja matriz da 
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus
TEMPLO LOCALIZADO 
NA REGIÃO EPISCOPAL 
BRASILÂNDIA TEVE 
RESTAURO INICIADO  
EM 2018

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

volveu no processo de reconstrução, seja 
com doações individuais, seja ajudando 
a vender carnês e participando de even-
tos em prol da reforma. Também foram 
conseguidas doações de itens de ilumi-
nação e marmoria, e os padres montfor-
tinos, que foram pioneiros naquela co-
munidade paroquial, também enviaram 
contribuições !nanceiras. 

O projeto de restauro foi apresenta-
do em 2017 e iniciado em 2018. Por al-
guns meses, as missas e atividades pas-
torais ocorreram na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Renato Antonio 
Checcia, localizada no bairro, mas já em 
2019 gradualmente as ações retornaram 
para a igreja. Em 2020, a pandemia de  
COVID-19 impediu a reinauguração 
solene do templo, bem como os festejos 
dos 25 anos da Paróquia. 

SIMPLICIDADE E BELEZA
A reconstrução da igreja, com capa-

cidade para cerca de 250 pessoas sen-
tadas, contou com o trabalho da arqui-
teta Milena Pereira. “Eu quis fazer uma 
arquitetura que fosse bela, funcional e, 
principalmente, desejei mostrar que a ar-
quitetura bela não necessariamente tem 
a ver com luxo”, disse.

A arquiteta contou que se baseou na 
arquitetura gótica e de igrejas da Idade 
Média, que tinham arcos característicos. 
O teto do novo templo é em formato 
de arco. “Busquei resgatar essa ideia do 
arco em relação ao céu. As igrejas anti-
gas eram mais escuras, fechadas, mas 
aqui temos uma igreja muito clara, a luz 
vem do céu, que nos é dada por Deus”, 
comentou, explicando, ainda, que o cru-
ci!xo suspenso pelo teto e não !xado na 
parede busca evidenciar o principal sím-
bolo cristão. 

Milena a!rmou, ainda, ter se preocu-
pado com uma arquitetura sustentável, 
que além da luminosidade natural torna 

o ambiente interior sempre agradável: 
“Quis resgatar a essência do simples na 
construção da igreja, pensando em um 
lugar acolhedor, como Santa Teresinha 
que nos acolhe e ilumina”.

‘QUEREMOS QUE DEUS ESTEJA NO 
MEIO DE NÓS’

Dom Odilo, na homilia, a!rmou que, 
embora Deus não precise de uma casa, 
os templos são necessários para que as 
pessoas deem visibilidade à fé que têm 
no Senhor.

“O templo é testemunho da nossa fé, 
testemunho de que Nele cremos, de que 
queremos que Deus esteja no meio de 
nós, por isso lhe fazemos uma casa para 
que nela o encontremos especialmente 
e manifestemos, de muitas maneiras, a 
nossa fé, adoração e louvor, ouçamos a 
sua Palavra e acolhamos as suas bênçãos 
e as suas graças, e, como família de Deus, 
venhamos aqui para encontrar o Pai”, de-
talhou o Arcebispo.

Dom Odilo ressaltou que a Igreja tem 
em Jesus Cristo seu sólido fundamento e 
lembrou que cada pessoa é “templo vivo 
de Deus”, razão pela qual a dignidade 
humana sempre precisa ser respeitada, e 
cada batizado deve viver a santidade, em 
conformidade com os sacramentos. 

O Arcebispo disse ainda que a igreja 
é a casa da Palavra de Deus, de onde ela 
sempre deve ressoar com abundância e 
encontrar ouvidos e corações abertos. 
Também mencionou que as pessoas vão 
ao templo para louvar a Deus, adorar, 
agradecer, suplicar, aprender sempre 
mais a partilhar e se reunir como comu-
nidade na celebração da Eucaristia.

Outra dimensão é a missionariedade: 

 Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Odilo, Arcebispo Metropolitano, unge o novo altar da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, durante rito de dedicação, no domingo, 9

Imagem da padroeira está em nicho específico na matriz paroquial para a veneração dos fiéis



SERVIÇO
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus
Igreja matriz (Rua Roberto Correia, 338, Jardim Sydney) – missas: quinta-
feira, 20h; e domingo, 7h30, 10h e 18h;
Comunidade Santa Luzia (Rua das Pedras, 692, Jardim Paulistano) – 
missa: sábado, 19h.
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“Daqui somos enviados para nossas ca-
sas, nossos trabalhos, para ser uma igreja 
missionária, que sempre parte em mis-
são, para que testemunhemos ao mundo 
o que aprendemos de Jesus e aquilo que 
a Igreja nos ensina.”

RITOS
A liturgia de dedicação começou logo 

após a saudação inicial do Arcebispo. Ele 
abençoou a água e a aspergiu sobre os 
!éis, em sinal de penitência e em memó-
ria do Batismo, e nas paredes da igreja e 
no novo altar, para puri!cá-los. 

Depois do momento do Glória, o Le-
cionário foi depositado sobre o ambão, 
de onde são proclamadas as leituras da 
Palavra de Deus durante as celebrações 
litúrgicas.  

Após a homilia e a pro!ssão de fé, 
aconteceu a Ladainha de Todos os  
Santos. 

Na sequência, foram depositadas 
sob o altar as relíquias de Santa Teresi-
nha do Menino Jesus, Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão, São José de Anchieta, 
Santa Paulina, Beatos Manuel e Adílio 
(também mártires), Beata Madre As-
sunta Marchetti, Beato Padre Francisco 
de Paula Víctor, Beato Padre Donizetti 
Tavares de Lima e São Justino (mártir). 
Esta última relíquia pertencia ao Cardeal 
Cláudio Hummes, falecido em julho des-
te ano, bem como uma outra relíquia de 
Santa Teresinha, que será mantida para 
veneração dos !éis em épocas especiais, 
como na festa da padroeira. 

Depois, ocorreu o momento central 
do rito: a prece de dedicação, em que 

se roga ao Senhor: “Dignai-vos inundar 
esta igreja e este altar com a santidade 
celeste; que sejam lugar santo e mesa pe-
renemente preparada para o sacrifício de 
Cristo”, lê-se em um trecho da prece. 

Na sequência, o Arcebispo ungiu o 
altar com o óleo do Santo Crisma, tor-
nando, assim, o altar símbolo de Cristo, 
o ungido por excelência; e também un-
giu as 12 cruzes nas paredes. 

Posteriormente, houve a incensação 
do altar e da igreja, com a queima do 
incenso sobre o altar, simbolizando o sa-
crifício de Cristo, que aí se perpetua em 
seu mistério, subindo a Deus em odor de 
suavidade; em seguida, também foi in-
censado o povo, templo vivo de Deus, e 
as paredes da igreja.

A etapa seguinte foi o revestimen-
to do altar, indicando-o como lugar do 
sacrifício eucarístico e mesa do Senhor, 
em torno do qual o sacerdote e os !éis 
celebram o memorial da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus. 

Por !m, o Arcebispo acendeu as 
velas nas laterais do altar, e diáconos 
!zeram o mesmo com as velas sobre as 
12 cruzes nas paredes. A iluminação do 
altar e da igreja lembra que Cristo é “luz 
para a revelação dos povos” e que, com 
sua luz, resplandece a Igreja e toda a fa-
mília humana. 

ESPERANÇA DE NOVO VIGOR 
PASTORAL

Ao !nal da missa, Padre Rangel 
agradeceu a todos que se empenharam 
para a reforma do templo e pediu que 
os !éis se mantivessem engajados:  “A 

construção continua acontecendo na 
vida de cada um e do bairro. O templo 
dá este ar de novidade, de acolhimen-
to, mas nós temos de fazer a diferença, 
se entendemos que somos pedras vivas 
deste templo”.

À reportagem o Pároco disse que 
hoje estão bem estruturados na Paró-
quia a Renovação Carismática Católica 
(RCC), o grupo de oração, Catequese, 
Encontro de Casais com Cristo (ECC) 
e grupo de cerimoniários, acólitos e co-
roinhas, e que já ocorreram missões de 
porta em porta em anos anteriores. 

Uma preocupação tem sido a de 
tornar Santa Teresinha mais conhecida, 
inclusive entre os paroquianos. “Fomos 
construindo essa devoção a partir da es-
piritualidade de Santa Teresinha: fazer 
com amor as pequenas coisas, conquistar 
a santidade no dia a dia, procurar melho-
rar a cada oportunidade. Tem sido algo 
bom, que harmonizou mais a Paróquia. 
Procuramos trabalhar nas nossas nove-
nas e nos nossos encontros do Conselho 
Pastoral Paroquial a espiritualidade dela”, 
detalhou Padre Rangel. 

Questionado sobre o que deseja ver 
aprimorado na Paróquia agora que a 
igreja matriz e seu altar foram dedica-
dos, o Sacerdote disse esperar que os 
!éis tenham maior conhecimento de 
que a igreja é “um templo onde nós, 
cristãos católicos, nos reunimos para 
celebrar a Eucaristia, para bendizer a 
Deus. O templo não é somente um bar-
racão com aquilo que é próprio da Igre-
ja, mas, também, um lugar dedicado, 
abençoado e oferecido para que Deus 

habite e faça acontecer a sua vontade na 
vida das pessoas”. 

Donizete Furtado acredita que este 
novo momento deve ser marcado por 
uma maior missionariedade: “Devemos 
ouvir o apelo do sínodo arquidiocesano, 
da Igreja em saída missionária. Temos 
um templo muito bonito agora, mas a 
igreja precisa ir até o povo, buscar mais 
pessoas”. 

“Hoje é um dia de grande emoção 
para nós que vimos o que era a igreja 
antes, que vimos a demolição, e agora re-
cebemos essa dedicação. É uma emoção 
ímpar. Não fazemos nada por nós mes-
mos. Se conseguimos, foi contando com 
a ajuda Dele, que nos orienta para chegar 
longe, além do que poderíamos imagi-
nar”, comentou Claudio dos Santos. 

Não menos emocionado estava o 
também paroquiano José Augustinho da 
Silva, que atua na empresa que realizou a 
reforma da igreja. Ao ler uma mensagem 
no começo da missa, ele lembrou que a 
reconstrução da igreja foi a expressão da 
fé dos paroquianos, “um testemunho no 
tempo atual e uma herança desta fé para 
a posteridade”. 

Antes da bênção !nal, o Arcebispo 
recordou que a cada ano, em 9 de outu-
bro, deve ser celebrado o aniversário de 
dedicação da Igreja Santa Teresinha do 
Menino Jesus. E não há como esquecer, 
já que na entrada principal foi inaugura-
da uma placa comemorativa da data.

“Que este templo seja alegria para 
vocês e que possam ser templos vivos de 
Deus, edi!cados como pedras vivas, to-
dos os dias”, exortou o Arcebispo. 

Luciney Martins/O SÃO PAULOReprodução
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Segundo Jesus, é preciso “rezar sempre 
e nunca desistir”. A oração a Deus deve ser 
silenciosa, humilde, con!ante… e insistente! 
Isso vale para os pedidos e para as demais 
formas de oração: adoração, agradecimento, 
reparação. A!nal, o Senhor ensina: “Orai sem 
cessar!” (1Ts 5,17). 

É preciso rezar sempre porque o sentido de 
nossa existência aqui e na eternidade consisti-
rá em “amar o Senhor Deus com todo o cora-
ção, com toda a alma, com todas as forças” (Dt 
6,5). Ora, quem ama muito pensa muito na 
pessoa amada; quer falar com a pessoa amada; 
quer a todo tempo ouvi-la, melhor conhecê-la 
e contemplá-la! Adquirimos essa intimidade e 
conhecimento de Deus na oração. 

Como rezar? Com orações vocais: o Terço; 
novenas, orações ao acordar e antes de dormir; 
antes e após as refeições. Com alguns minutos 
diários de leitura do Evangelho e de um bom 
livro sobre a vida dos santos ou sobre a vida 
espiritual. Também com a oração mental (ou 
“meditação” cristã), em profundo silêncio, 
olhando para o Senhor, sentindo-nos olhados 
por Ele e conversando de coração a coração 
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  

Porém, quando imploramos algo ao Se-
nhor, é bastante comum que Ele não no-lo dê 
imediatamente. Sobretudo quando se trata de 
algo realmente importante, é normal que, an-
tes de concedê-lo, Deus nos peça uma mostra 
de con!ança: que rezemos e não desistamos. 
Di!cilmente, veremos imediatamente os fru-
tos de nossas preces. No entanto, isso não 
quer dizer que elas não são ouvidas! 

A realidade é que, mesmo que não o veja-
mos, a oração é a força que sustenta o mundo e 
a Igreja. A começar pela Santa Missa, a prece do 
próprio Cristo e principal oração do universo. 
Mas também a oração e o sacrifício silencioso 
daqueles que amam a Deus! Se essas orações 
não existissem, o mundo estaria desgraçado e 
talvez aniquilado. O livro do Êxodo mostra que, 
na guerra contra Amalec, enquanto Moisés 
mantinha as mãos elevadas em oração, Israel 
vencia; enquanto as abaixava por causa do peso 
de seus braços, o povo de Deus perdia. Enquan-
to “rezarmos sem nunca desistir”, nossa família 
e o mundo ao nosso redor se manterão, apesar 
dos pesares, de pé em meio à luta. 

Jesus conta ainda a história de um juiz 
ímpio, que não temia a Deus nem respeita-
va os homens. Até mesmo esse homem mau 
fez justiça a uma viúva por causa de sua per-
severança! Depois de súplicas, insistência e 
humilhações, quando tudo parecia perdido, 
a pobre mulher recebeu o que tanto desejara. 
Mas Deus é um Juiz justo! Mais interessado 
em nosso bem que nós mesmos! Por acaso 
“não fará justiça aos que dia e noite gritam 
por Ele?” (Lc 18,7). 

Contudo, o Senhor nos pergunta: “O Filho 
do Homem, quando vier, será que ainda vai en-
contrar fé sobre a terra?”. Rezamos o su!ciente? 
Acreditamos? Buscamos a Deus em primeiro 
lugar? Será que é Deus que não abre as mãos ou 
será que nós é que ainda não nos entregamos a 
Ele? Nós Lhe obedecemos? A!nal, já nos deci-
dimos a ser homens e mulheres de Deus?

29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
16 DE OUTUBRO DE 2022

‘Rezar sempre e nunca 
desistir’ (Lc 18,1)

Em uma produção do Movimento 
Laudato Si’ e do O% the Fence, pro-
dutora vencedora do Oscar por “My 
Octopus Teacher”, e em colaboração 
com os Dicastérios para a Comunica-
ção e para a Promoção do Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral, 
foi lançado na última semana o docu-
mentário “&e Letter. A message for 
our earth” – em tradução livre para o 
português “A Carta. Uma mensagem 
para nossa terra”.

O !lme tem o objetivo de eviden-
ciar o poder da humanidade para deter 
a crise ecológica planetária. Partindo 
da crise ambiental e dos problemas 
sofridos pelo meio ambiente e pela po-
pulação mundial, é ressaltado o quan-
to a natureza e os povos estão pagando 
pela constante degradação ambiental.

O documentário conta a história 
da encíclica Laudato si’, com a parti-
cipação especial do Papa Francisco. 
Os protagonistas são o Cacique Dadá 
(professor e indígena da Amazônia), 
Arouna (refugiado do Senegal), Ridhi-
ma (jovem ativista indiana) e Robin e 
Greg (casal de cientistas estaduniden-
ses), vozes representando outras vozes 
sobre as questões críticas relacionadas 
às mudanças climáticas.

O projeto conta com intervenções 
de representantes diretamente envolvi-
dos na produção, entre eles o Cardeal 
Michael Czerny, Prefeito do Dicastério 
para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral; Hoesung Lee, pre-
sidente do Painel Intergovernamen-
tal de Peritos em Mudança Climática 
(IPCC); Lorna Gold, presidente do 
Conselho de Administração do Mo-
vimento Laudato Si’; e Nicolas Brown, 
escritor e diretor do !lme, e do Cardeal 
Raniero Cantalamessa.

Representantes do Movimento 
Laudato Si’ querem divulgar o !lme 
pelo mundo como uma campanha 
de conscientização e ação concreta 
na transformação em prol da justiça 
climática e ecológica. Além disso, pre-
tendem evidenciar o !lme em espaços 
de poder – desde parlamentos até cú-
pulas da ONU, como COP27 e COP15 
–, exigindo que as lideranças políticas 
tomem medidas urgentes.

O Movimento Laudato Si’ está mo-
bilizando uma campanha para que as 
paróquias e comunidades espalhadas 
em todo o mundo exibam o !lme com 
o intuito de conscientizar a humanida-
de a agir de forma emergente pela pre-
servação do planeta. O YouTube Ori-
ginals é o distribuidor o!cial do !lme.

CONVERSÃO ECOLÓGICA
Em 2015, o Papa Francisco escre-

‘The Letter’: filme inspirado na 
encíclica Laudato si’ já pode 
ser visto gratuitamente

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

veu a Laudato si’, uma encíclica que 
aborda a crise ambiental e convoca a 
população a prestar atenção e cuidado 
para com a Casa Comum. O Pontí!ce 
ressalta o grande desa!o da humani-
dade diante dos constantes problemas 
das mudanças climáticas e da perda da 
biodiversidade.

Francisco chama a todos para uma 
conscientização global sobre a destrui-
ção e uma mudança de mentalidade e 
ações concretas na preservação e cui-
dado para com o planeta. Para cuidar 
de ambos – os problemas ambientais e 
os problemas sociais –, é preciso uma 
“conversão ecológica”, conforme escre-
ve o Pontí!ce na encíclica.

O enredo do !lme trata de sinais da 
catástrofe ecológica, como o crescente 
desmatamento das "orestas, as altas 
temperaturas, poluição desenfreada 
das nascentes, rios e mares, aumento 
da emissão de gases poluentes na at-
mosfera. O documentário, portanto, 
busca elucidar a responsabilidade in-
dividual e coletiva diante da preserva-
ção da Casa Comum.

CUIDAR DA AMAZÔNIA
Na coletiva de imprensa do lan-

çamento do !lme, o Cacique Odair 
“Dadá” Borari, chefe-geral da Terra 
Indígena Maró, no Pará, ressaltou a 
necessidade de defender o território da 
Amazônia. “Falo em nome da "oresta 
e da população indígena que luta para 
pedir justiça. Espero que os presiden-
tes de todos os países possam unir seus 
esforços para encontrar uma solução e 
defender a Amazônia”, a!rmou, dese-
jando também que no Brasil se possa 
construir políticas para a proteção da 
"oresta.

No dia do lançamento, o Cardeal 
Michael Czerny ressaltou que o !lme 
é um “grito de alerta para as pessoas de 
todo o mundo: devemos agir juntos, e 
devemos fazê-lo agora”. 

Hoesung Lee evidenciou a im-
portância da aliança entre fé e ciência 
para conter os vários riscos ligados às 
mudanças climáticas. “A comunidade 
cientí!ca acolhe com fervor a oportu-
nidade de se envolver com artistas e 

pessoas de fé. Tanto a fé quanto a arte 
podem inspirar uma autêntica ação 
coletiva pelo clima”, ressaltou. 

Greg Asner, diretor do Centro de 
Descoberta Global e Ciência da Con-
servação da Arizona State University e 
coautor da Tecnologia Spectranomics 
para criar mapas 3D da biodiversi-
dade, apontou as rápidas mudanças 
e mencionou desde as ondas de calor 
oceânicas catastró!cas a secas no solo.  
“A Terra está nos dizendo repetida-
mente que fomos longe demais com o 
nosso planeta. Temos que transformar 
a preocupação em ação rápida. Não 
são apenas as plantas e os animais que 
estão em risco – nós também depende-
mos do planeta e de sua biodiversidade 
para sobreviver e prosperar”, pontuou.

PROTAGONISMO JOVEM
Para a jovem ativista climática e 

protagonista do !lme, Ridhima Pan-
dey, os adultos têm o compromisso de 
ensinar com exemplos a fazer o me-
lhor pela preservação do planeta, mas 
os jovens também devem se unir em 
favor desta causa.

Arouna Kandé, refugiado climá-
tico e estudante de desenvolvimento 
sustentável, recordou que “vivemos 
com as escolhas que outras pessoas 
!zeram. Mas o futuro está chegando, 
ele é meu e vou liderá-lo bem. Estou 
estudando na universidade, plantando 
árvores e tentando ajudar minha aldeia 
a se desenvolver de forma sustentável. 
O Senegal tem a criatividade e a enge-
nhosidade para liderar o futuro de for-
ma mais justa. Farei parte disso, e farei 
melhor do que me foi feito”. 

(Com informações de Vatican News)

ONDE E COMO ASSISTIR 
Trailer: 
https://youtu.be/l3EBHebH17Y 
Acesse para mais informa-
ções: YouTube Originals – 
YouTube 
Link do Filme: (276) O Papa, 
a Crise Ambiental e os Líde-
res de Destaque | The Letter: 
Laudato Si’ Film – YouTube

Reprodução
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Dom Alberto Vera, Bispo de Nacala, 
em Moçambique, revelou que três cris-
tãos foram “decapitados por terroristas, 
um dia após o ataque brutal à missão ca-
tólica em Chipene”.

“Os terroristas estavam vestidos com 
uniformes militares e reuniram a popu-
lação como se fosse um comício popular. 
A população apareceu, achando que a 
estariam protegendo. Quando começou 

o comício, os terroristas perguntaram 
logo quem eram os cristãos e quem eram 
os muçulmanos. E, aos que se identi!ca-
ram como sendo cristãos, ataram-lhes 
as mãos atrás das costas. E naquele mo-
mento, começaram a degolá-los… um, 
dois, três…”, explicou ele. 

“Houve um total de 11 pessoas mor-
tas”, esclareceu ainda o Bispo de Nacala, 
acrescentando que os terroristas “deixa-

ram um rasto de destruição e muito medo”.
“Só numa das aldeias por onde passa-

ram, os terroristas queimaram 189 casas, 
a escola e também a capela católica.”

Sobre o ataque brutal à missão de 
Chipene, em que foram assassinadas a 
religiosa italiana Maria de Coppi, de 83 
anos, a tiro, e mais duas pessoas, Dom 
Alberto lembrou o per!l generoso da 
Irmã, que dedicou praticamente seis dé-

cadas da sua vida ao povo moçambicano.
“Eu a conhecia e posso dizer que ela 

era a imagem de uma mãe, de uma san-
ta. Ela estava ajudando a todos, com amor 
simples e humilde”, a!rmou, acrescentan-
do que se vai abrir “um processo” de forma 
a se apurar se este é um caso de martírio, 
como, por exemplo, Dom António Julias-
se, Bispo de Pemba, já admitiu. (JFF)

Fonte: Agência Ecclesia

Terroristas assassinam uma religiosa e decapitam três cristãos
Moçambique

O Haiti, nação mais pobre das Amé-
ricas, com uma população de 11 milhões 
de habitantes, enfrenta uma aguda crise 
política, econômica, de segurança e de 
saúde, que paralisou o país e provocou 
um colapso da lei e da ordem.

Protestos e saques abalam o país des-
de 11 de setembro, quando o governo 
anunciou o !m dos subsídios aos com-
bustíveis e, consequentemente, um au-
mento no preço da gasolina e do diesel, 
o que produziu um efeito dominó desas-
troso para o restante da economia.

O maior terminal de importação 
de combustíveis do país, em Varreux, 
é controlado por poderosas quadrilhas 
armadas.

Há escassez de alimentos, lojas e em-
presas fechadas e o transporte público 
não existe mais em vilas e cidades que 

são assoladas pelo crime organizado.
Gangues em guerra entre si atacaram 

e saquearam armazéns, roubando alimen-
tos destinados a quase 250 mil pessoas 
entre os mais vulneráveis do Haiti, que en-
frentam fome. No momento, quase 40% 
dos haitianos dependem de alimentos do-
ados pela comunidade internacional.

IGREJA
Em meio ao caos, mais uma vez os 

bispos haitianos lançaram um grito de 
alerta sobre a gravidade da conjuntura, 
em nome de toda a Igreja presente no 
país caribenho: “O contexto de pobreza 
e insegurança que se espalha por toda 
parte mostra claramente que nossas au-
toridades estatais não têm a capacidade 
de trazer o país de volta à normalidade, 
como deveria ser feito [...]. A situação 
é grave, assim como a miséria. O povo 
precisa viver e ter todo o direito de fazê-
-lo com respeito e dignidade”, conforme 

consta no documento emitido pela Con-
ferência Episcopal do Haiti.

SITUAÇÃO CAÓTICA
A violência e a corrupção são galo-

pantes, a população está em situação de 
extrema pobreza, as catástrofes naturais 
que frequentemente atingem a ilha e a 
pandemia de COVID-19 agravaram a si-
tuação, aprofundando a instabilidade po-
lítica, desde o assassinato do presidente da 
República, Jovenel Moïse, há pouco mais 
de um ano. A Igreja compartilha o caos 
institucional, econômico e social que há 
anos afeta o país e a dor de quem é vítima 
de sequestro, estupro e violência. Padres, 
freiras e agentes pastorais que continuam 
sua missão estão expostos a ataques como 
sequestros, roubos e agressões. 

ONU
No domingo, 9, o secretário-geral 

da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o português Antonio Guterres, 
pediu ao Conselho de Segurança da en-
tidade, por meio de uma carta, o envio 
imediato de uma força armada especial 
ao Haiti para estancar a crescente in-
segurança, já que o país, além da crise 
social e econômica, enfrenta a ameaça 
de uma epidemia de cólera.

Em sua carta, Guterres sublinhou a 
necessidade de restaurar a segurança para 
garantir o acesso a suprimentos e serviços, 
proteger a infraestrutura de transporte e 
os terminais de petróleo e combater a vio-
lência desenfreada das gangues.

A ONU alertou sobre uma pos-
sível explosão de casos de cólera no 
país. Pelo menos 12 casos da doença 
foram con!rmados e outros 152 sus-
peitos relatados, embora se acredi-
te que os números reais possam ser  
muito maiores.

Com informações de UCA News,  
Agência Fides e Vatican News

Haiti

Situação no país centro-americano chama 
a atenção da comunidade internacional

de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, “numa 
grande corrente de oração do Santo Rosário”, como uma 
forma de se unir ao Rosário mundial.

“Em cada Terço, pedimos a Nossa Senhora que nos 
ajude a construir um vínculo de amizade sincera e nos 

fortaleça em nosso papel de pai, !lho, irmão e esposo, 
para, assim, conquistarmos a santidade na vida cotidiana 
e transformarmos o mundo”, disse Santiago González, do 
Rosário dos Homens Corajosos do Paraguai. (JFF)

Fonte: ACI Digital

Homens de vários países se unem para um Rosário mundial
A iniciativa internacional Rosary of Men (Rosário dos 

Homens) juntou homens em todo o mundo, no sábado, 8, 
para rezar de joelhos, à Virgem Maria, a oração do Terço. 
A data foi escolhida por ocasião do mês do Rosário, cele-
brado em outubro, e em diversos lugares houve a presença 
de padres para atendimento de Con!ssões.

Em seu site, Rosary of Men se intitula um grupo de 
“homens que deseja cumprir a vontade de Maria, nos-
sa Mãe e Rainha”. “Queremos fazer exatamente o que 
Ela nos pediu e nos pede constantemente. Sua vontade 
é a de seu Filho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e ir-
mão”, diz o site. O papel dos homens como protetores e 
guardiões das famílias, seguindo o exemplo de São José, 
também é destacado.

Na América, alguns dos países participantes foram 
Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Sal-
vador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Repú-
blica Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Na Ásia, o Terço foi rezado na Índia, Líbano e Ma-
lásia. Na Oceania, os homens rezaram na Austrália. Na 
Europa, a iniciativa aconteceu na Espanha, França, Ir-
landa, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia e Re-
pública Tcheca; e, na África, teve lugar na Zâmbia.

No Brasil, o Terço dos Homens se reunirá no dia 12 

@segun_cara"


