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Editorial

Encontro com o Pastor

A montagem do presépio 
excita em todos nós um 
amor mais ardente por Deus

O Rei que se esvazia de 
sua glória e vem ao encontro 
da realidade humana
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3º Ano Vocacional é aberto 
com amplo chamado a 
todos os batizados

Exemplo de como os carismas da  
Igreja ajudam a enfrentar os desafios 
cotidianos, o fundador do movimento 
Comunhão e Libertação, Dom Luigi 
Giussani, cujo centenário de nascimento se 
comemora em 2022, ajudou as pessoas, 
por meio de suas práticas e reflexões,  
a resgatar o anseio por Deus.

Carismas: riquezas dadas 
por Deus para ajudar no 
crescimento humano
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Somos diferentes uns dos outros, moldados tanto por nossos tempe-ramentos quanto pelas experiências que vivemos. Os vários carismas que Deus faz nascer no seio da Igreja não deixam de ser uma resposta a essa diversidade. Sobre a mesma base co-mum, cada um de nós pode encon-trar o caminho mais adequado a seu modo de ser.
Mais do que isso, carismas são ri-quezas que Deus dá para ajudar aocrescimento de todos. Podemos não nos identi!car com esse ou aquele ca-risma, mas em todos eles rebrilha uma faceta da luz do Espírito que pode ajudar a todos nós, como lembra oPapa Francisco. Aqueles que seguem a determinado carisma se identi!cam mais com suas singularidades, mas devem estar cientes que sua missão é colocar essa riqueza a serviço dos de-mais, apresentá-la de modo que possa iluminar a vida de todos.As grandes ordens e congregações religiosas ilustram com clareza essa dinâmica do Espírito. O monaquis-mo beneditino, a pobreza francisca-na, o discernimento jesuíta e tantas outras dimensões carismáticas sãoparticularmente cultivadas dentrode comunidades especí!cas, masinspiram e ajudam a orientar a vida cristã de muitas outras pessoas. Os movimentos e novas comunidades não fogem a essa regra, mas sua con-tribuição muitas vezes ainda passa desapercebida entre os que não par-ticipam de seus carismas.Existe uma forte dimensão cultural em todo carisma. Eles condicionamuma dada mentalidade, um modode se relacionar com as pessoas e ascoisas. Nestes Cadernos Fé e Cultu-ra, desejamos, sempre que possível,apresentar esses aspectos culturais doscarismas mais recentes na história daIgreja, mostrando como podem aju-dar no enfrentamento dos desa!os dasociedade atual.

Nesta edição, aproveitando ocentenário do nascimento de DomLuigi Giussani, fundador do mo-vimento Comunhão e Libertação,apresentamos sua visão sobre a rela-ção entre os desejos mais profundosdo ser humano e o senso (sentido)religioso. Esperamos que essa seja aprimeira entre muitas outras ediçõescom esse per!l.

As perguntas que dão título a esse artigo permeiam toda a!loso!a desde os seus primórdios, muitos séculos antes deCristo. O ser humano é um vir-a-ser, um ser incompleto queprecisará sempre de algo ou de alguém além dele mesmo. Di-ferente dos animais, se modi!ca, se reinventa, se transformae transforma a realidade em torno de si, criando a história e acultura. Da mesma forma que a natureza humana, estas duasperguntas estarão sempre abertas e as respostas a elas se mo-di!carão, na medida em que as pessoas, suas vidas e culturas,se modi!carem, até o !m dos tempos.Contudo, a mais original, profunda e elementar expe-riência humana, que está na origem de todo e qualquermover humano, chama-se desejo. O desejo humano nãoé só de comer, dormir, procriar. É muito mais: desejo deque tudo tenha sentido, de que a vida seja sensata, de criare construir coisas, de ser feliz. O ser humano se move por-que deseja e na medida em que deseja. O que é a depres-são, se não um sofrimento que afeta, exatamente, o nosso

O que move o ser humano? Quem ele é?

Ana Lydia Sawaya*

Todas as experiências da minha humanidade e da minha personalidade!passam pelo crivo de uma 

“experiência original”, primordial, que constitui o!meu rosto ao confrontar-me com tudo. Aquilo 
que cada homem tem o direito!e o dever de aprender é a possibilidade e o hábito de comparar 
cada proposta!com!essa!sua!“experiência!elementar”.!Em que consiste essa experiência original, 
elementar? Trata-se de um conjunto de exigências e evidências com as quais o homem é lançado 
no confronto com tudo o que existe. A natureza lança o homem na comparação universal consigo 

mesmo, com os outros e com as coisas, dotando-o – como instrumento de tal confronto universal – 

de um conjunto de evidências e exigências originais, tão originais que tudo o que o homem diz ou 

faz depende delas.!A elas podem ser dados muitos nomes, por meio de diversas expressões, como: 

exigência de felicidade, exigência de verdade, exigência de justiça e outras. Seja como for, são como 

uma centelha que põe em ação o motor humano; antes delas não ocorre nenhum movimento, 
nenhuma dinâmica humana. Qualquer a"rmação de uma pessoa, desde a mais banal e quotidiana 

até a mais ponderada e plena de consequências, só pode ser feita tendo por base esse núcleo de 
evidências e exigências originais. (GIUSSANI, L. O senso religioso. Jundiai: Paco Editorial, 2018).
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Uma riquezapara todos
Núcleo Fé e Cultura

Arte: Sergio Ricciuto Conte

desejo? Quem não experimenta uma repulsa ao caos e aomal? Mesmo que um ser humano possa estar mergulhadoem uma realidade caótica e destrutiva, não conseguirá di-zer “ah! que bom!” –inevitavelmente sofrerá com ela e nela. O ser humano, desde o nascimento, é capaz de reconhecero belo, o bom e o verdadeiro; de rechaçar o feio, o mal e ofalso. A educação, a cultura e a história modi!carão esse re-conhecimento primordial, mas ele, de qualquer forma, estarásempre lá, na ontologia humana. Há, no ser humano, um im-printing divino que o faz reconhecer o bem e desejar a relaçãocom Deus
Luigi Giussani percebeu que não seria possível falar deDeus às pessoas do nosso tempo sem resgatar esse anseio porDeus. Para tanto, buscou – no conceito de “experiência ele-mentar” – as bases antropológicas do senso religioso, que dei-xa de ser visto de modo estritamente “religioso”, para ganharsua verdadeira dimensão de elemento integrador de todas asexperiências e de todos os anseios humanos.
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Na comemoração dos 25 anos da eleva-
ção da igreja matriz da Paróquia São Judas 
Tadeu à dignidade de santuário, no bairro do 
Jabaquara, o Cardeal Scherer presidiu missa 
pela abertura do ano jubilar, na sexta-feira, 18.

Na ocasião, o Arcebispo Metropolitano 
abriu a Porta Santa, que assim permanece-
rá até novembro de 2023 na ‘igreja antiga’ do 

Santuário. Ao longo deste período, será con-
cedida indulgência plenária aos fiéis e pere-
grinos que forem ao templo.

Dom Odilo destacou que o Santuário São 
Judas Tadeu, erguido em honra de um dos 
apóstolos, recorda a herança apostólica da 
Igreja de Cristo. “Por isso, o ano jubilar tam-
bém é ocasião de tomar consciência de que, 

hoje, somos nós o povo com a missão de tes-
temunhar o Evangelho e transmiti-lo às próxi-
mas gerações”, afirmou, acrescentando que 
o santuário deve ser o lugar onde as pesso-
as encontrem a fé, o perdão, a misericórdia,
o consolo e “o horizonte das promessas de
Deus que superam todo desejo humano”.

Páginas 12 e 13

Em ano jubilar, Cardeal Scherer abre
porta santa no Santuário São Judas Tadeu

Arcebispo de São Paulo e concelebrantes na ‘igreja antiga’ do Santuário São Judas Tadeu, na zona Sul, onde é instalada a Porta Santa pelo jubileu de 25 anos, na sexta-feira, dia 18

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A solenidade litúrgi-
ca de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do 
Universo, marca a 

conclusão do ano litúrgico. Ao 
longo de um ano inteiro, as cele-
brações da Liturgia nos levam a 
viver misticamente a história da 
salvação, acolhendo com fé a ação 
de Deus e correspondendo com 
Ele em nossa vida. No centro das 
celebrações da Igreja está o Mis-
tério da Páscoa de Jesus Cristo, de 
sua paixão, morte e ressurreição, 
no qual somos mergulhados e 
bene!ciados continuamente.

Grande parte do ano litúrgico 
é dedicada ao anúncio do Evan-
gelho: a comunidade dos discípu-
los de Cristo acolhe com alegria e 
vive com gratidão os mistérios da 
salvação e, também, se faz teste-
munha e missionária no meio do 
mundo da vida nova que brota da 
vivência do Evangelho. A conclu-
são do ano litúrgico aponta para 
o !nal do caminho da história 
da salvação, para onde se orienta 
todo o nosso peregrinar pessoal e 
da história da Igreja e do mundo. 

São Paulo, no início do Cristianis-
mo, já ensinava: nós não cremos 
apenas para esta vida e para a vida 
neste mundo (cf. 1Cor 15,19).

Jesus Cristo glorioso, que em 
nossa linguagem chamamos de 
“Cristo Rei do Universo”, está 
no !nal de nosso peregrinar. Ele 
também já está no começo e nos 
acompanha todos os dias como 
“caminho, verdade e vida”. A Ele 
tudo se orienta e todos terão seu 
encontro pessoal com Ele. A festa 
de Cristo Rei expressa a compre-
ensão cristã sobre a vida humana 
e a história, que não estão fecha-
das sobre si mesmas nem acabam 
aqui mesmo, neste mundo belo e 
fascinante, mas com tantas per-
guntas ainda sem resposta. Toda 
pregação de Jesus e da Igreja está 
marcada pela abertura à transcen-
dência e à dimensão sobrenatural 
da existência humana. O Trans-
cendente já está presente, de algu-
ma forma, em nossa vida humana 
e na vida do mundo: “O reino de 
Deus já está no meio de vós” (cf. 
Lc 17,21). Em outras palavras, 
Deus e a vida sobrenatural já estão 
“misturados” com o presente his-
tórico, ainda confuso e ambíguo, 
pois não vemos claramente, mas 
por meio do véu da fé.

Na entrada de Jesus em Jerusa-
lém, o povo aclamou Jesus como 
“rei de Israel” (cf. Jo 12,13), e isso 

era uma alusão ao Messias espe-
rado, o descendente de Davi pro-
metido, para ocupar o seu trono 
de forma e!caz e universal. A ex-
pectativa era que Jesus se tornasse 
rei e expulsasse os romanos. Jesus, 
porém, não assumiu essas expec-
tativas messiânicas e fugiu quando 
o queriam aclamar rei (cf. Jo 6,15). 
Pilatos, no julgamento, perguntou 
a Jesus, acusado, odiado e jurado 
de morte: “Tu és o rei dos judeus?” 
À pergunta insistente de Pilatos, 
Jesus respondeu: “O meu reino 
não é deste mundo” (cf. Jo 18,33-
38). Ao mesmo tempo, a pregação 
inteira de Jesus, desde o início até 
à sua morte na cruz, foi marcada 
pelo anúncio do reino de Deus: 
“O reino de Deus chegou, con-
vertei-vos e crede no Evangelho”  
(cf. Mc 1,15).

Que rei é esse, que anuncia o 
“reino”, mas não aceita ser “rei”? 
Não disputa reinos na terra quem 
é rei do universo inteiro, dizia 
um antigo pregador da Igreja. 
O reino de Deus e o reinado de 
Cristo Rei não podem ser com-
preendidos, simplesmente, em 
comparação com os reis e reinos 
deste mundo. Seria como colocar 
Deus ao lado dos reis da terra e 
reduzir o reino de Deus à sua di-
mensão humana e política. O rei-
no de Deus e o reinado de Cristo 
dizem respeito ao senhorio e à 

soberania de Deus e ao seu “pla-
no” amoroso de criação, vida e 
salvação. Deus deu origem a este 
mundo para manifestar seu amor 
e sua glória, e isso permanece 
pelo tempo afora, apesar do peca-
do e da confusão que nós pode-
mos desencadear no mundo e na 
vida social com nossas escolhas 
erradas (pecados): escolhas con-
trárias ao desígnio bom e amoro-
so de Deus. O reino de Deus é o 
mundo “salvo” dos males que o 
a"igem, como consequências do 
pecado. É o mundo, sobretudo o 
homem, sintonizado com o que 
Deus pensou para ele. A vontade 
de Deus é boa, santa e salvadora, 
e seu reino é eterno e universal: 
“...reino de verdade e de vida, de 
santidade e de graça, de justiça, 
amor e paz” (cf. Prefácio da missa 
de Cristo Rei).

Que rei é esse, que se esva-
ziou de sua glória para descer ao 
encontro da realidade humana, 
fazendo-se servo de todos, esten-
dendo a mão aos pecadores, pro-
curando os perdidos e entregando 
sua vida inteira para testemunhar 
o amor misericordioso de Deus? 
Ele sabe que o reino de Deus é 
tão precioso e nos considerou tão 
preciosos, que considerou de pou-
ca conta tudo o que fez para nos 
salvar e salvar este mundo. Resta 
agora fazer a nossa parte.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Que rei é esse?
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A Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo, é majestosa. Encerra-se 
o ano litúrgico. Depois de termos celebra-
do todos os mistérios da vida do Senhor, 

apresenta-se agora à nossa consideração Cristo glo-
rioso, Rei de toda a criação e das nossas almas, como 
escreve São Paulo: “Ele é a imagem do Deus invisível, 
o primogênito de toda a criação, pois, por causa dele, 
foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as vi-
síveis e as invisíveis...”. 

O Reino de Cristo é um reino espiritual, como nos 
lembra o Prefácio próprio dessa celebração eucarística: 
Jesus ofereceu ao Pai um “reino de verdade e de vida, 
de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz”. 
O Evangelho segundo Lucas nos coloca num momento 
duríssimo: Jesus está pregado na Cruz, na qual se lê num 
letreiro: “Este é o Rei dos Judeus”. Um dos malfeitores, 
cruci!cados juntamente com Ele, demonstra con!ança 
no seu poder: “Jesus, lembra-te de mim quando tiveres 
entrado no teu reino! Jesus lhe responde: ‘Em verdade te 
digo: hoje estarás comigo no paraíso’” (Lc 23,42-43). O 
ladrão só lhe pedia que se lembrasse dele; mas o Senhor 
Jesus garantiu-lhe o prêmio do Céu. Depois, a tradição 
nos transmitiu o nome desse homem: Dimas. Ele é o 
bom ladrão, que se arrependeu de seus pecados e co-
moveu o coração de Jesus, sendo perdoado no último 
instante da sua vida. Acabou sendo o primeiro Santo 
canonizado pelo próprio Jesus. 

Vamos também nos arrepender dos nossos peca-
dos e procurar o perdão no sacramento da Penitên-
cia, na Con!ssão: assim, Jesus reinará em nossos co-
rações. Jesus, ao instituir o sacramento da Penitência, 
pensou em cada um de nós. Trata-se de um encontro 
pessoal, para nos reconciliarmos com Ele. Confessar-
-se é uma forma de fazer crescer o Reino de Cristo: 
no nosso coração, na nossa alma, enquanto não nos 
afastamos de Deus pelo pecado grave, permanece o 
estado de graça, que se recupera com a con!ssão dos 
pecados graves. Saímos de cada Con!ssão curados, 
reconfortados, transformados pela ação de Deus. 
Alegres, animados a lutar, havendo recebido o per-
dão de Deus e a graça santi!cante. É maravilhoso 
saber que todos os nossos pecados podem ser perdo-
ados! Vamos preparar bem a nossa Con!ssão agora 
que, dentro de pouco, começa o tempo do Advento e 
de preparação para o Natal.

Sabemos que não podemos nos aproximar da Co-
munhão quando temos consciência de um pecado 
grave. Por isso, procuramos o sacerdote e pedimos 
que atenda a nossa Con!ssão. Assim, será realida-
de este Reino de santidade e de graça, de justiça, de 
amor e de paz. Tudo isso nós conseguimos quando 
nos confessamos: santidade e graça, justiça, amor e 
paz. Portanto, fazemos o propósito de não adiar mais. 
Não deixar que a Con!ssão se torne um pronto- 
-socorro: quando a pessoa não aguenta mais de dor, 
corre para o hospital. Vamos nos habituar a confes-
sar. Nossa Senhora, consoladora dos a"itos e refúgio 
dos pecadores, nos levará a Jesus para obtermos o seu 
consolo na Con!ssão sacramental.

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE E 
VIGÁRIO EPISCOPAL 

PARA A EDUCAÇÃO E A 
UNIVERSIDADE

Espiritualidade
Cristo reina em 
nossos corações

Entre os dias 14 e 19, aconte-
ceu na Casa Imaculada do Espíri-
to Santo a 6ª Assembleia geral da 
Aliança de Misericórdia, movi-
mento eclesial com sede na Arqui-
diocese de São Paulo.

Com o objetivo de eleger a 
nova presidência e os novos con-
selheiros do movimento, membros 
de todos os elos de pertença da 
Aliança de Misericórdia se reu-
niram para momentos de oração, 
partilha e de!nições para os próxi-
mos quatro anos.

Os dois primeiros dias foram de 

Dom Odilo Scherer participa da 
assembleia eletiva do movimento 
Aliança de Misericórdia

ROBSON LANDIM
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

retiro de silêncio, ministrado pelo 
Padre Carlos Alberto Contieri, SJ, 
que exortou os presentes a nunca 
se esquecerem dos pobres como 
missão fundamental e original da 
Aliança, além de permanecerem 
na escuta de Deus, princípio da 
vida de oração.

Já nos outros dias, os membros 
da assembleia avaliaram as reali-
zações dos últimos quatro anos e 
re"etiram sobre as propostas para 
o período entre 2023 e 2026.

No sábado, 19, foi eleita a nova 
presidência da Aliança de Mise-
ricórdia, certi!cada pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, que presidiu a ce-

lebração de encerramento dos tra-
balhos.

Durante a missa, o Cardeal 
meditou sobre a Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei 
do Universo. “Temos que lembrar 
que Jesus veio anunciar o Reino de 
Deus. O Reino de Deus ou o reina-
do de Deus é o primeiro anúncio: 
‘Convertei-vos. O Reino de Deus 
chegou!’”, lembrou.

“Deus tem o conhecimento, o 
poder sobre toda a Criação, sobre 
toda criatura, sobre todo o univer-
so. Isso para mostrar também que 
em tempos atuais em que aparece 
um pouco de desespero, muitas ve-
zes, depressão, Deus não perdeu o 
controle do mundo, não perdeu o 
controle da situação. Nós podemos 
perder, mas Deus não!”, exortou o 
Cardeal, ao relembrar que o reinado 
de Jesus não é um reinado político, 
mas, sim, do céu, do Reino de Deus.

Ao !m da celebração, foi apre-
sentada a presidência da Aliança de 
Misericórdia para o próximo qua-
driênio. Para presidente foi eleito 
o Padre Evandro Torlai, até então, 
Vice-presidente. Padre Pedro Mo-
rais e Tathiany Nogueira, primeiro 
e segunda Vice-presidentes, esta-
vam em missão na Polônia e em 
Piracicaba (SP), respectivamente.

Robson Landim

Pascom

Dom Odilo preside missa conclusiva da assembleia da Aliança de Misericórdia
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Monte o presépio em sua casa!
Editorial

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

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA

A Igreja mantém a missão de 
evangelizar em todos os momentos da 
História. Busca metas acertadas para 
ir ao encontro do outro, em missão e 
saída permanentes. O Papa Francisco 
insiste, continuamente, na conversão 
da Esposa de Cristo. O que isso sig-
ni!ca? O que implica a conversão da 
Igreja? “Sonho com uma opção mis-
sionária capaz de transformar tudo, 
para que os costumes, os estilos, os 
horários, a linguagem e toda a estru-
tura eclesial se tornem um canal pro-
porcionado mais à evangelização do 
mundo atual que à autopreservação. 
A reforma das estruturas, exigida pela 
conversão pastoral, só se pode enten-
der neste sentido: fazer que todas elas 
se tornem mais missionárias, que a 
pastoral ordinária em todas as suas 
instâncias seja mais comunicativa e 
aberta, que coloque os agentes pas-
torais em atitude constante de ‘saída’ 
e, assim, favoreça a resposta positiva 
de todos aqueles a quem Jesus oferece 
a sua amizade. Como dizia São João 
Paulo II aos Bispos da Oceania, ‘toda 
a renovação na Igreja há de ter como 
alvo a missão, para não cair vítima de 
uma espécie de introversão eclesial’” 
(Evangelii gaudium, nº 27).    

Às periferias do mundo
o Evangelho seja anunciado a todos os 
homens e mulheres, em todos os re-
cantos da sociedade local e em todos 
os rincões da Terra, sem desmerecer 
nenhuma pessoa ou localidade. A!r-
ma que devemos querer Jesus Cristo 
como centro de nossas vidas e procla-
má-lo em todas as periferias geográ!-
cas e existenciais. Rea!rma o Pontí!ce 
que precisamos estar em “estado per-
manente de missão” (EG, nº 25). 

O Pontí!ce prorrompeu aos ca-
tólicos a necessidade de ir às perife-
rias do mundo. Alguns entenderam 
chegar a diversos mundos; outros ir 
às periferias das cidades, grandes ou 
pequenas. Entendo que as premissas 
primeiras são verdadeiras, mas po-
demos entender, também, que ir às 
periferias é chegar ao mais profundo 
das misérias humanas. Onde quer 
que esteja alguém sofrendo na soli-
dão, por falta de um ombro ou ouvido 
amigos, ou vivendo na secura, envolto 
nas mágoas e ressentimentos, oferecer 
um silêncio reconfortante e um bálsa-
mo das misericórdias, à luz do Bom 
Pastor, sempre será uma grande con-
tribuição da nossa parte, pequena que 
seja. Sempre em frente e con!antes, 
como Igreja de Cristo.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Cristo Jesus edi!cou sua Igreja no 
mundo e a quis presente em todos os 
quadrantes da Terra. Como entender 
a Igreja que deve se fazer em saída e 
como compreender onde se locali-
zam as periferias do mundo? “Cada 
cristão e cada comunidade há de dis-
cernir qual é o caminho que o Senhor 
lhe pede, mas todos somos convida-
dos a aceitar esta chamada: sair da 
própria comodidade e ter a coragem 
de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho” (EG, 

nº 20). Toda a Terra é lugar de mis-
são. Precisamos descobrir lacunas 
para anunciar Jesus Cristo. Missão 
não é estar lá, como lugar distantes. 
É ao mesmo tempo estar aqui, se aqui 
onde estou é lugar e ambiente para 
tornar presente o Evangelho da Vida. 

O Papa Francisco, em primeiríssi-
mo lugar, postula a riqueza e a alegria 
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ele solicita que a Boa-Nova 
seja lida e entendida com renovada 
alegria. Também admite, porém, que 

Opinião

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

Um dos mais belos docu-
mentos que o Papa Fran-
cisco já escreveu para a 
Igreja é a carta apostólica 

Admirabile signum, pela qual o Santo 
Padre desejava apoiar a tradição boni-
ta das nossas famílias de prepararem o 
Presépio, nos dias que antecedem o Na-
tal, e incentivar-nos para que esta prá-
tica nunca desapareça e, onde porven-
tura tenha caído em desuso, se possa 
redescobrir e revitalizar (nº1). O Papa 
explicava também o motivo pelo qual 
esta tradição continua tão importante 
para nós, cristãos: além de nos recor-
dar dos tempos em que se era criança e 
se esperava, com impaciência, o tempo 
para começar a construí-lo, o presépio 
faz parte do suave e exigente processo 
de transmissão da fé a nossos !lhos e 
netos (nº10).

É interessante re"etirmos sobre 
essa última frase: para o Santo Padre, 
o presépio não é um mero objeto de 
decoração natalina, nem uma simples 
tradição cultural... Pelo contrário: o 
presépio é uma verdadeira devoção, 

que excita em nós um amor mais ar-
dente por Deus, e ajuda nossas crian-
ças a conhecer nossa fé.

Mas alguém poderia se perguntar: 
o que tem de tão especial o presépio? 
A!nal de contas, nós já não temos o 
texto dos Evangelhos? Para que acres-
centar essas imagenzinhas de gesso 
ou resina?

Bem, não há dúvida de que os 
Evangelhos continuam sendo a base 
para nossa devoção à Natividade de 
Nosso Senhor, naquela gruta fria em 
Belém. É no texto das Escrituras, in-
clusive, que encontramos os vários 
detalhes que enriquecem a mon-
tagem de nossos presépios. No en-
tanto, montar um presépio, “ao vivo 
e em cores”, é algo que muito ajuda 
a nossa devoção – e isso, por um 
motivo bastante simples. Nós, seres 
humanos, não somos “puros espíri-
tos” como os anjos, não somos me-
ros intelectos, "utuando no ar, entre 
palavras e ideias. Nós temos nosso 
espírito – mas temos, também, nos-
so corpo, com seus cinco sentidos, 

que são capazes de deixar profundas 
marcas em nossa alma. Quem não se 
recorda com imenso carinho, a!nal, 
do cheiro gostoso da casa dos avós, 
ou do gosto daquela comida que a 
mãe fazia na infância, ou do cafuné 
que recebia dos parentes queridos? 

Por isso é que, ao contemplarmos 
o presépio, “ao vivo e em cores”, va-
mos alimentando nossa alma, aju-
dando-a a enxergar e amar as grandes 
coisas que Deus fez em nosso favor. 
A Encarnação, o fato de que Deus 
Todo-Poderoso, o Criador de todo 
o universo, dignou-se fazer-se ho-
mem, com a mesma natureza que a 
nossa, é algo que deveria nos causar 
vertigem. Um ser humano como eu e 
você, diante de toda a imensidão do 
universo, com seus bilhões de galá-
xias e com sua in!nitude de átomos 
e moléculas, é menos que uma gota 
d’água no oceano. E todo este imen-
so universo, diante da majestade de 
Deus, é como um grão de areia no 
deserto. E, no entanto, aquele mes-
mo Deus, Todo-Poderoso, Criador 

do Céu e da terra, dignou-se fazer-se 
homem, como eu e você!

Mais do que isso: Deus fez-se ho-
mem não por um mero capricho ou 
porque queria nos humilhar. Ele se fez 
homem porque nos amou muito, de um 
tresloucado amor, capaz de dar a própria 
vida. No presépio, o Deus que sustenta 
na existência todo o universo é susten-
tado pelos braços de Maria, e protegido 
pela vigilância paterna de José.

O presépio, de fato, nos comove, 
nos leva às lágrimas, porque manifes-
ta a ternura de Deus. Ele, o Criador 
do universo, abaixa-Se até à nossa 
pequenez” (Idem, nº3). O sorriso de 
uma criança, por si só, já é capaz de 
trazer um pouco de luz, mesmo a 
nossos dias mais sombrios. Quanto 
mais luz, quanto mais paz, se esta 
criança for o próprio Menino-Deus, 
nascido pobre e desprezado, choran-
do de fome e de frio, na palha de sua 
manjedoura? Exclamemos, com São 
Francisco de Assis, o criador do pri-
meiro presépio: “Amemos o Menino 
de Belém!”.
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Esta é a pergunta que me foi 
feita pela Lourdes, da cidade de 
Santa Maria (RS). Lourdes, para 
entendermos bem esta a!rmação 
de Jesus de que o pecado contra 
o Espírito Santo é imperdoável, é 
preciso ler no Evangelho de São 
Marcos o contexto em que Jesus 
a fez. Ele acabou de realizar um 
milagre, expulsando o demônio 
de um rapaz. Os fariseus disseram 
que Jesus expulsava os demônios 
pelo poder do próprio demônio. 
Jesus, então, nos faz entender que 
atribuir ao demônio uma ação 
de Deus é pecar contra o Espíri-
to Santo. Todos os demais peca-
dos são perdoados, este não. Este 
pecado contra o Espírito Santo 

consiste na rejeição completa da 
graça de Deus. 

O pecado contra o Espírito 
Santo não signi!ca que Deus não 
quer perdoar. Não! Signi!ca que a 
pessoa não quer ser perdoada, por-
que nega a misericórdia de Deus, se 
acha uma pecadora para a qual não 
há salvação.

Existem, conforme ensina a 
Igreja, seis atitudes que con!gu-
ram o pecado contra o Espírito 
Santo, além daquele que já apon-
tamos, de rejeitar a graça de Deus, 
de recusar a salvação, de colocar 
em dúvida a bondade de Deus. 
Assim, peca contra o Espírito 
Santo: 
1.  Quem se julga condenado e não 

tem mais esperança na miseri-
córdia de Deus.

2.  Quem orgulhosamente se acha 

perfeito e se considera salvo pelo 
bem que já fez.

3.  Quem nega uma verdade de fé, 
proclamada no Credo ou solene-
mente pela Igreja.

4.  Quem inveja a santidade do ou-
tro e nada faz para conquistar 
esta santidade de vida.

5.  Quem sabe que tem um peca-
do e obstinadamente continua a  
praticá-lo.

6.  Quem, quando se vendo no !nal 
da vida, se nega a pedir a miseri-
córdia de Deus.

E eu vou repetir o que disse 
acima: o pecado contra o Espírito 
Santo é a negação da misericórdia e 
do poder de Deus na sua vida. Deus 
não força ninguém, não arrebenta a 
porta do nosso coração. Esta porta 
se abre por dentro e somos nós que 
temos que a abri-la para Deus.

Você Pergunta
Quais são os pecados contra o Espírito Santo?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Fé e CidadaniaComportamento

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

A China é uma realidade cultural e política muito dife-
rente da nossa, mas um recente artigo sobre a participação 
política de jovens chineses pode nos ajudar a uma re"exão 
sobre nosso momento atual aqui no Brasil.

O autor, Jun Fu, da Universidade de Melbourne, na 
Austrália, identi!cou três grupos distintos de jovens, quan-
to a sua relação com a política. Chamou-os de “jovens rai-
vosos”, “cínicos impotentes” e “idealistas-realistas”.

O primeiro grupo se identi!ca por uma relação visceral 
e agressiva com a política. São jovens que tendem a uma 
adesão acrítica às próprias posições e à completa negação 
da posição do outro, ao extremismo ideológico, à intransi-
gência e à falta de diálogo.

Os cínicos impotentes acreditam que nada irá conse-
guir mudar o mundo. Sendo assim, o importante é pro-
curar se dar bem nas condições atuais. A postura desses 
jovens é individualista, acrítica, conformista.

Os idealistas-realistas querem construir um mundo 
melhor, mas estão cientes de suas limitações e procuram 
trabalhar dentro dessas limitações, procurando “fazer a di-
ferença” naquilo que lhes é possível fazer.

Sem nenhuma preocupação estatística, de saber quem 
é mais comum e quem é menos comum, podemos assumir 
que esses três grupos também estão presentes entre os jo-
vens brasileiros de hoje.

Infelizmente, nenhum dos dois primeiros grupos dará 
grande ajuda para a construção de uma política melhor em 
nosso País. Os cínicos impotentes não se esforçam para 
consertar o que está errado, tornando-se coniventes com 
a situação atual. Os jovens raivosos desperdiçam seu idea-
lismo, deixando-se levar por movimentos e lideranças que 
acabam se revelando mais preocupados em garantir suas 
próprias posições, aniquilando os adversários, do que em 
construir o bem comum. A raiva, mesmo que muitas vezes 
compreensível, nunca é boa conselheira.

Evidentemente, idealistas-realistas representam o per!l 
mais adequado para construir uma sociedade mais justa. 
Todos os papas, ao se dirigirem aos jovens, procuraram 
incentivar essa posição. Mas tal postura não é tão fácil. Se 
olharmos para o mundo adulto, veremos que os jovens 
idealistas frequentemente se tornam adultos cínicos ou 
raivosos.

A falta de referências adultas que mostrem que o idea-
lismo pode ser vivido de forma realista é uma das maiores 
causas da desilusão e da revolta dos jovens quando pensam 
o mundo adulto. Mas, ao mesmo tempo, explicam o gran-
de fascínio que idosos como o Papa Francisco exercem so-
bre os jovens. Pessoas como ele mostram aos jovens que 
é possível ter esperança, que o amor e a ternura não são 
sentimentos ilusórios, que a indignação pode não levar ao 
ressentimento e a uma violência desnorteada.

Na exortação Christus vivit (CV), Francisco escreve: 
“Aos jovens, está con!ada uma tarefa imensa e difícil. Com 
fé no Ressuscitado, poderão enfrentá-la com criatividade e 
esperança [...] Misericórdia, criatividade e esperança fazem 
crescer a vida. [...] Sei que ‘o teu coração, coração jovem, 
quer construir um mundo melhor [...] Continuai a vencer 
a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais 
e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo 
[...] Não olheis da sacada a vida, mergulhai nela, como fez 
Jesus’ [Vigília da XXVIII Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro]. Lutai pelo bem comum, sede servidores 
dos pobres, sede protagonistas da revolução da caridade e 
do serviço, capazes de resistir às patologias do individualis-
mo consumista e super!cial” (CV 173, 174).

Cabe a todo adulto cristão ser ele também um testemu-
nho crível dessa postura humana capaz de criar uma política 
melhor – para que nossos jovens sejam “idealistas realistas”.
Francisco Borba Ribeiro Neto é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

Os jovens, a política e o 
futuro do Brasil

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. 

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Estamos chegando ao !m do 
ano escolar, últimas provas, últi-
mas atividades, momento de co-
lher os frutos do trabalho, do em-
penho ou da falta deles.

É muito educativo que, desde 
cedo, iniciemos com nossos !lhos 
o hábito da autoavaliação. Apro-
veitar o !m do ano para avaliar 
alguns aspectos e tomar consciên-
cia do crescimento ou das di!cul-
dades no período que se encerra é 
ajudá-los a perceber que a vida é 
feita de ciclos e que cada um deles 
é uma nova oportunidade de me-
lhorarmos e nos aperfeiçoarmos, 
de tomarmos a rédea de nossa 
vida e fazermos diferente. 

Muitas vezes, nós, adultos, 
identi!camos atitudes inadequa-
das ou comportamentos que pre-
cisam ser mudados, mas não tra-
zemos os !lhos a essa consciência. 
Apressamo-nos em apresentar o 
que pensamos e acabamos per-
dendo a chance de realmente im-
pulsionar um movimento positivo 
deles em direção ao aperfeiçoa-
mento. Pior, tiramos a possibilida-
de de que eles se tornem responsá-
veis por esse movimento. Outras 
vezes, pela correria da vida, nem 
sequer conseguimos tempo de 
conversar com eles sobre o que se 
passou, o que aconteceu e sobre os 
resultados desse período. O ano 
acaba, outro se inicia, tudo vai 
sendo feito no modo automático, 
e, quando percebemos, estamos 
diante de pessoas que não encon-
tram recursos para se tornarem 
melhores naquilo que fazem, pois 
simplesmente fazem.

Portanto, aproveite esse mo-
mento de !m de ano e crie, de 
acordo com a idade de seu !lho, 
uma lista de tópicos a serem ava-
liados: pense em atitudes, pos-
turas, virtudes. Levante algumas 
situações que concretizem esses 
tópicos, por exemplo: 

Pontualidade: O !lho se 
apronta a tempo de chegar à es-
cola no horário? Entrega os traba-
lhos e lições no prazo marcado?

Responsabilidade: Faz as ati-
vidades necessárias com autono-
mia? Precisa ser lembrado de suas 
tarefas e atividades?

Respeito: Trata os amigos de 
modo cortês e educado? Ouve 
os professores com atenção e co-
loca sua opinião sem agredir ou  
menosprezar?

Os maiores poderão, inclusive, 
sugerir aspectos a serem avaliados. 

Fomente que façam uma re-
"exão e que percebam como se 
saíram nesses aspectos. Mediante 
essa re"exão, poderão identi!car 
seus pontos fortes e suas fragilida-
des; poderão colocar metas para o 
próximo ano e, mais do que isso, 
irão percebendo que a vida é res-
ponsabilidade deles, que precisam 
fazer escolhas e colocar metas se 
quiserem ser pessoas melhores, al-
çar voos maiores. Claro que, como 
crianças e adolescentes, precisam 
de nosso olhar, de nossa ajuda, de 
nossas ponderações. Mas, com 
esse exercício, aguçarão o olhar 
rumo ao autoconhecimento, que é 
tão importante. 

O processo de amadurecimen-
to pessoal pressupõe uma capa-
cidade de ganhar autodomínio e, 
se não nos conhecemos, !ca mui-

to difícil nos dominarmos, não é 
mesmo? Se não formos fomentan-
do que nossos !lhos se conheçam, 
que percebam com alegria suas 
habilidades e com coragem e hu-
mildade suas di!culdades, não os 
ajudaremos a crescer em autoco-
nhecimento e, consequentemente, 
em autodomínio.

É comum encontrarmos, hoje, 
pais de adolescentes, ou mesmo 
de jovens, inconformados, sur-
presos com o fato de que os !lhos 
não assumem para si suas tarefas, 
os desa!os, esperam dos pais mui-
to mais do que precisariam espe-
rar nessa etapa da vida. Mas não 
percebemos que isso é fruto do 
processo educativo que tem sido 
oferecido, um processo aleijado, 
que não treina os !lhos na habi-
lidade que se espera que tenham. 
Muitos pais vão fazendo de forma 
automática, falando sem ouvir, 
expondo seus pareceres sem fo-
mentar re"exão, esperando resul-
tados sem estabelecer metas em 
conjunto com os !lhos e, ao !nal 
do processo, cobram dos !lhos o 
resultado que esperavam, mas que 
não compartilharam, ou que sim-
plesmente apresentaram em al-
gum momento como uma “bron-
ca”. (Vamos ver se no ano que vem 
isso não acontece mais, hein?)

Acreditem: investir tempo em 
conversas dessa natureza trará 
resultados muito mais efetivos e 
marcará a vida dos !lhos de modo 
positivo, trazendo-os para agir de 
modo progressivamente mais au-
tônomo e responsável. 

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

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

Fim de ano, momento de avaliações
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[SÉ] No domingo, 20, Dom Rogério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Sé, conferiu o sacramento da Crisma a 18 jovens e adultos, durante mis-
sa que presidiu na Paróquia Santo Antônio, na Barra Funda, Setor Bom Retiro. Conce-
lebrou o Padre José Donizeti Coelho, Pároco.                                            (por Pascom paroquial)

[SÉ] A Pastoral Familiar regional realizou no sábado, 19, na Paróquia Nossa Senhora da Con-
solação, o 5º Encontro da Aliança com Cristo, destinado a pessoas viúvas, separadas ou sol-
teiras. A atividade contou com a participação do Padre Alessandro Enrico de Borbón, Pároco 
e Assistente Eclesiástico da Pastoral Familiar na Região Sé.              (por Braulio Rocha Gonçalves)

[SANTANA] No domingo, 20, na Paróquia Santa Joana D’Arc, Setor Tremembé, 76 jo-
vens e adultos receberam, pelas mãos de Dom Jorge Pierozan, o sacramento da Crisma 
durante a missa por ele presidida. Concelebrou o Padre Antônio Bezerra Moura (Padre 
Toninho), Pároco, assistidos pelo Diácono Ailton Machado Mendes.       (por Denilson Araujo)

[LAPA] Os !éis da Paróquia Santo Alberto Magno, no Jardim Bon!glioli, Setor Butantã, 
comemoraram, no dia 15, a festa litúrgica do padroeiro. A programação iniciou-se pela 
manhã, com uma ação solidária promovida pelos voluntários da Pastoral Social, em que 
foram oferecidos, gratuitamente, café da manhã e corte de cabelo, com música ao vivo, 
e uma palestra sobre ansiedade, destinados a toda a comunidade. Logo depois, houve 
uma procissão pelas ruas do bairro com a imagem do Santo em um andor, seguida de 
uma celebração eucarística na matriz paroquial, presidida pelo Padre Antonio Francisco 
Ribeiro, Pároco, assistido pelo Diácono Antônio Geraldo de Souza.        (por Benigno Naveira)

No sábado, 19, o Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer presidiu missa na Paróquia 
Cristo Rei, na Anhanguera, por ocasião 
do 9# dia da novena patronal, acompa-
nhado dos Padres Orisvaldo da Silva 
Carvalho, Pároco; José Carlos dos Anjos 
e Cássio Alberio Pereira de Carvalho, e 
assistido pelos Diáconos Seminaristas 
Nilo Shinen e Alan Santos Leite.

Ao início da celebração, o Arcebispo 
foi calorosamente acolhido pela comu-
nidade paroquial e saudado pelo Pároco.

Na homilia, o Cardeal comentou so-
bre o título de “Rei do Universo”, que é 
atribuído a Cristo nesta solenidade. Cristo 
é Rei de cada parte desse imenso cosmo: 

inclusive dos astros e planetas distantes, 
que seguem !elmente seu curso, e de todo 
o vasto reino da vida vegetal e animal, que 
se desenvolvem e multiplicam segundo as 
leis de sua natureza. No fundo, comenta-
va ele, a única parte da criação visível que, 
por vezes, reluta em reconhecer o reinado 
de Cristo é o homem – que, exercendo 
mal a liberdade recebida de Deus, acaba 
escolhendo se opor aos projetos divinos 
a seu respeito, e com isso só se faz infeliz. 
Esta solenidade, portanto, deve servir de 
verdadeiro chamado à conversão, para 
cada pessoa voltar o coração a Nosso Se-
nhor, e convidá-lo a reinar ali, rejeitando o 
pecado, e abrindo-nos à graça.

Também no contexto de abertura do 
Ano Vocacional, Dom Odilo relembrou 
os !éis que as vocações sacerdotais – de 

BRASILÂNDIA
Paróquia São Luís Gonzaga celebra jubileu de ouro

TAÍSE CORTÊS
COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

Em 2022, ano em que a Vila Pereira 
Barreto comemora o centenário de seu 
surgimento, a Paróquia São Luís Gonza-
ga, localizada no bairro, iniciou as festivi-
dades para celebrar o seu jubileu de ouro, 
recordando os 50 anos da dedicação do 
templo, ocorrida solenemente em 19 de 
novembro de 1972, em cerimônia presi-
dida por Dom Paulo Evaristo Arns, então 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo. 

Como parte das comemorações, no 
sábado, 19, um grupo de crianças da Ca-
tequese recebeu o sacramento da Euca-
ristia pela primeira vez. No domingo, 20, 
a missa da Solenidade de Cristo Rei foi 
presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano. Concelebrou 

o Padre Roberto Moura, Pároco, assisti-
dos pelos Diáconos Aparecido Francisco 
Cavanha e Juscelino Minotti, e pelo Di-
ácono seminarista Nilo Masaaki Shinen.

O Cardeal, na homilia, destacou a 
importância do jubileu e a relação com 

a Vila Pereira Barreto. “Sinal de como a 
Igreja presente no meio do povo que aqui 
se reunia e ajudava a formar o bairro.” E 
completou: “É a ocasião de lembrar que 
a Igreja viva somos nós, que prestamos 
um constante culto espiritual de louvor 

a Deus, com nossas vidas, mediante as 
boas ações que praticamos no dia a dia. 
Somos nós o templo do Deus vivo”. 

As comemorações do jubileu se es-
tenderão até o último !m de semana de 
novembro, quando acontecerá a grande 
Festa na Praça, na qual se localiza a Pa-
róquia, que receberá no sábado, 26, jo-
vens da Região Brasilândia para a aber-
tura da Jornada Regional da Juventude. 
No domingo, 27, acontecerá a 1ª Corri-
da e Caminhada São Luís Gonzaga e São 
Luisinho (para as crianças). Ao longo 
desses dois dias, haverá diversas apre-
sentações culturais e musicais, além de 
opções gastronômicas. A programação 
completa está disponível nas redes so-
ciais da paróquia.

(Colaboraram: Padre Roberto Moura, 
Rosa Maria Oliveira e Rosana Avilez) 

Dom Odilo preside missa na festa patronal da Paróquia Cristo Rei
GIL PIERRE DE TOLEDO HERCK
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

que tanto a Igreja atualmente carece – 
não surgem magicamente do bispo, mas, 
sim, brotam das comunidades e famílias 
de fé, como um dom para a Igreja. Nesse 
sentido, o Prelado chamou a atenção ao 

fato de que, entre os diversos sacerdotes 
ali presentes, cada um provinha de ho-
rizontes diversos, tendo respondido ge-
nerosamente aos caminhos que o Senhor 
lhes traçara.

Taíse Cortês

Pascom paroquial

Benigno Naveira Roberto Galdieri

Denilson Araujo

Dirce Domingues



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 23 a 29 de novembro de 2022 | Regiões Episcopais | 7

[SANTANA] Na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no domin-
go, 20, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu 
a missa na Capela Cristo Rei, pertencente à Paróquia Santa Joana D’Arc, Setor Tremem-
bé. Concelebrou o Padre Antônio Bezerra Moura (Padre Toninho), Pároco, assistidos pelo 
Diácono Ailton Machado Mendes.                                                                           (por Lene Zuza) 

[SÉ] No sábado, 19, na Paróquia Nossa Senhora Achiropita, pelas mãos de Dom Rogé-
rio Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, 49 pessoas, entre 
jovens e adultos, receberam o sacramento da Con!rmação. Concelebraram os Padres 
Antônio Sagrado Bogaz, PODP, Pároco; Edson Teixeira de Lima, PODP, Vigário Paroquial; 
e Cláudio Peters, PODP.                                                                                        (por Cida Godoy)

[IPIRANGA] No domingo, 20, na Paróquia Santa Cândida, Setor Ipiranga, 19 jovens 
e adultos con!rmaram sua fé e sua pertença à Igreja por meio do sacramento da Cris-
ma. Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiran-
ga, presidiu a missa, que foi concelebrada pelos Padres Anderson Marçal, Pároco, e João 
Gualberto Ribeiro da Silva, Vigário Paroquial.                                                 (por Tatianna Porto) 

[IPIRANGA] Na segunda-feira, 21, aconteceu na Paróquia Imaculada Conceição, Se-
tor Pastoral Ipiranga, a missa de abertura do Ano Vocacional 2023, presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e concelebrada por diversos padres, entre eles José Adeildo 
Pereira Machado, Reitor do Seminário de Teologia Bom Pastor. Na homilia, o Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Ipiranga destacou a importância de se manter o coração 
ardente para viver plenamente o nosso chamado vocacional. A celebração contou com a 
participação de diversas congregações religiosas, movimentos e pastorais da Região Ipi-
ranga, além dos seminaristas de Teologia da Arquidiocese.                              (por Karen Eufrosino)

No sábado, 19, Dom Cícero Alves 
de França presidiu missa na Capela São 
José, pertencente à Paróquia Nossa Se-
nhora da Esperança, no Sapopemba.

Na ocasião, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém abençoou 

a Capela, além do ambão, do altar e do 
tabernáculo, que passaram por reformas. 
Concelebraram os Padres Antônio Car-
los Vânin, CSsR, Pároco; Jorge Sampaio, 
CSsR; e Haroldo Evaristo Alves, CSSp.

Na homilia, Dom Cícero ressaltou 
que a comunidade precisa ser aquela 
“que sonha os sonhos de Deus”, recor-
dando a leitura do Evangelho sobre o so-

nho de São José, no qual o anjo lhe anun-
cia para não abandonar a Virgem Maria. 

“Abençoar essa comunidade signi!-
ca pedir a Deus: ‘Diga uma boa palavra 
a esta comunidade de São José’. E toda 
vez que Deus diz uma palavra boa, ela se 
concretiza”, concluiu o Prelado, exortan-
do os !éis a serem Igreja viva, repleta da 
força do alto e do Espírito Santo.

FERNANDO ARTHUR 
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

Em Sapopemba, Capela São José 
é reinaugurada e abençoada

No domingo, 20, os !éis da Paróquia 
Santa Maria Madalena, Setor Sapopem-
ba, celebraram o encerramento do ano 
jubilar, recordando os 50 anos de sua 
criação. 

Para marcar a data, o Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer presidiu missa, com 
a presença de centenas de fiéis da 
matriz paroquial e das Comunidades 
Nossa Senhora Aparecida, Sagrado 
Coração de Jesus, Santo Oscar Rome-
ro e Santa Luzia, São João Batista e 
São José Operário. Concelebraram o 
Padre Anísio Hilário, Pároco, e os sa-
cerdotes que atuam em outras paró-
quias do Setor, com a assistência dos 
Diáconos Seminaristas Nilo Masaaki 

Shinen e Johnatan Aparecido Lopes 
Gasques. 

Durante a homilia, Dom Odilo re-
cordou as diversas comemorações que se 
realizaram naquele dia, como a Soleni-
dade de Cristo Rei, a abertura do 3º Ano 
Vocacional do Brasil e o Dia Nacional 
dos Leigos. 

O Arcebispo re"etiu acerca do rei-
nado de Deus, ressaltando que “o Reino 
de Deus é o mundo em ordem, é a so-
ciedade em ordem, é a convivência hu-
mana em ordem”, disse, ao lembrar que 
há muita desordem no mundo, como a 
fome e a miséria. 

Ao !m da celebração, as crianças que 
participam da Catequese !zeram um 
agradecimento a Dom Odilo, que, após a 
bênção !nal, descerrou a placa alusiva à 
comemoração do ano jubilar.

BELÉM
Paróquia Santa Maria Madalena celebra jubileu de ouro

FERNANDO ARTHUR 
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

Marcos Nascimento

Pascom paroquial

Pascom paroquial Karen Eufrosino

Taíse CortêsLene Zuza
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[BELÉM] No domingo, 20, a Paróquia 
Cristo Rei, no Tatuapé, celebrou seu pa-
droeiro, com uma missa presidida por 
Dom Cícero Alves de França, e concelebra-
da pelos Padres Lauro Wisnieski, Pároco, e 
Atanásio Enchioglo, Vigário Paroquial, as-
sistidos pelo Diácono Mário Braggio. Na 
homilia, Dom Cícero destacou que “cele-
brar Jesus Cristo, Rei do Universo, é cele-
brar o Deus que entrou na nossa história, 
que veio morar conosco e nos buscar”. O 
Prelado a!rmou que o Reino de Deus é 
o Paraíso, e que neste lugar não há caos 
e desarmonia, mas, sim, ordem. “Não dei-
xemos que o nosso culto a Deus se torne 
um culto a nós mesmos. Lembremo-nos 
sempre de que somos criaturas e não cria-
dores, Ele é o criador e nós, as suas criatu-
ras. Que Ele seja o Rei das nossas almas e o 
Senhor das nossas histórias”, concluiu.    

(por Maria Luiza Piernas)

[SÉ] No domingo, 20, em missa presidida 
pelo Padre Eduardo Ribeiro, C.Ss.R, Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Jardim Paulistano, 17 jovens 
receberam o sacramento da Eucaristia 
pela primeira vez. 

(por Rogério Nakamoto) 

[SÉ] Ao completar 74 anos de vida no 
sábado, 19, o Padre Helmo Cesar Faccioli, 
Assessor Eclesiástico para a Liturgia da Ar-
quidiocese e da Região Sé e Coordenador 
dos ministros extraordinários da Sagrada 
Comunhão regional, recebeu uma home-
nagem do povo de Deus em São Paulo, 
após a missa por ele presidida na Catedral 
da Sé, no domingo, 20. Na homenagem, 
conduzida pelo Padre Luiz Eduardo Ba-
ronto, Cura da Catedral, foi ressaltada a 
vida sacerdotal do Padre Helmo, que agra-
deceu, emocionado.  

(por Ruy Halasz)

[SÉ] A Paróquia de Santa Francisca Xavier 
Cabrini, Setor Santa Cecília, celebrou, no 
domingo, 20, a Solenidade de Jesus Cristo, 
Rei do Universo. A padroeira da paróquia, 
que viveu no século XIX, tinha amor incon-
dicional ao Coração de Jesus. “Escolhemos 
essa data exatamente por causa do amor 
de Madre Cabrini ao Sagrado Coração de 
Jesus. Ela fez de sua vida um apostolado, 
adotando o pensamento do Apóstolo, 
São Paulo como lema de vida ‘Tudo posso 
naquele que me fortalece’ (Fl 4,13). Logo, 
fazer memória dela neste dia solene para 
nossa Igreja tem tudo a ver!”, disse o Padre 
Luiz Claudio de Almeida Braga.

(por Pascom paroquial)

[BELÉM] No domingo, 20, o Frei Padre 
Pedro Félix, OSA, recebeu a provisão e 
posse como Vigário Paroquial da Paróquia 
Jesus Ressuscitado, no Jardim Santa Bár-
bara, pelas mãos de Dom Cícero Alves de 
França. Concelebrou o Frei Padre Abdón 
de Santana dos Santos, OSA, Pároco. 

(por Fernando Arthur)

[BELÉM] No sábado, 19, Dom Cícero Al-
ves de França presidiu missa na Paróquia 
São José, na Vila Zelina, durante a qual 
conferiu o sacramento da Con!rmação a 
51 jovens e adultos. Concelebraram os Pa-
dres Fausto Marinho, Pároco, e José Geral-
do Rodrigues de Moura, Vigário Paroquial. 

(por Fernando Arthur)

No sábado, 19, na Paróquia Nossa 
Senhora da Lapa, aconteceu a assembleia 
regional, conduzida por Dom José Be-
nedito Cardoso, com a participação de 
padres atuantes na Região, leigos e inte-
grantes de pastorais.

Após a oração inicial, proferida pelo 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Lapa, o Padre Antonio Francisco 
Ribeiro, Coordenador Regional de Pas-
toral, recordou que nas assembleias do 
Conselho Regional de Pastoral (CRP) 
foram estabelecidas propostas para im-

LAPA
Na assembleia regional, é destacado 
o papel das Comunidades Eclesiais Missionárias

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

plantação das Comunidades Eclesiais 
Missionárias (CEMs), e, por isso, este foi 
o tema escolhido para esta assembleia 
regional.  

O Padre Antonio apresentou o pro-
cesso da caminhada a ser realizada, ex-
plicando que as pequenas CEMs se con-
cretizam a partir do empenho pastoral 
de criar vínculos próximos nos quais os 
paroquianos se sintam Igreja e perten-
centes a uma comunidade de fé e amor, 
vivendo autenticamente o ser cristão.  

Por sua vez, Dom José Benedito fez 
uma síntese do projeto, o qual consis-
te em promover e organizar o conselho 
pastoral em todas as paróquias da Região 

Lapa. Ele ressaltou, ainda, a necessidade 
de se realizar formações para o aprofun-
damento e conhecimento da proposta de 

como preparar uma CEM e, a partir dis-
so, suscitar lideranças para conduzi-la.

[SÉ] No sábado e domingo, 19 e 20, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Aclima-
ção, aconteceu a 3ª etapa do Encontro de Casais com Cristo da Região Sé, que contou 
com a participação de casais de diversas paróquias, marcando a retomada dessas ativida-
des de modo presencial. O encontro encerrou-se com uma missa, presidida pelo Cônego 
Rafael Peretta.                                                                                         (por Cassiano e Norma Pesce)

[SANTANA] No sábado, 19, na Paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, Setor Vila Maria, 
Dom Jorge Pierozan presidiu a missa em que 60 jovens e adultos receberam o sacramen-
to da Crisma. Concelebrou o Frei Ernane Pereira Marinho, SIA.         (por Fernando Fernandes)

[SANTANA] No domingo, 20, na Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, Setor Vila 
Maria, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu 
a missa durante a qual 20 pessoas receberam o sacramento da Crisma. Concelebrou o 
Padre Edson José Sacramento, CSSp, Administrador Paroquial.          (por Fernando Fernandes) 

[IPIRANGA] No sábado, 19, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Ipiranga, conferiu o sacramento da Crisma a 15 jovens e adultos, du-
rante missa por ele presidida na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Planalto Paulista, 
Setor Vila Mariana. Concelebraram os Padres André Flávio Mariano, OMV, Pároco, e Afonso 
Gorniak, OMV, Vigário Paroquial, com a assistência do Diácono José Mário Garcia Corral.

 (por Diácono José Mário Garcia Corral)

Paulo Ramicelli

Denilson Araujo

Denilson Araujo

Pascom paroquial

Pascom paroquial

Pascom paroquial

Norma Pesce



www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br  | 23 a 29 de novembro de 2022 | Reportagem | 9

Inspirado no documento do Sínodo 
dos Bispos sobre os jovens, de 2018, e le-
vando em conta os apelos do Papa Fran-
cisco na exortação apostólica Christus vi-
vit, de 2019, teve início no domingo, 20, o 
3º Ano Vocacional do Brasil.

Na Arquidiocese de São Paulo, Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Paulo e Referen-
cial da Pastoral Vocacional, presidiu a mis-
sa de abertura na Catedral Metropolitana, 
com a presença de sacerdotes, semina-
ristas, religiosos(as), leigos(as) consagra-
dos(as) e vocacionados à vida consagrada.

A 1ª edição do Ano Vocacional ocor-
reu em 1983, e, a 2ª edição, em 2003. 
A proposta é que cada batizado redes-
cubra seu caminho vocacional e pos-
sa discernir e aderir à vocação como 
um dom de Deus, seja no sacerdó-
cio, seja vida religiosa, bem como lei-
go consagrado ou na vocação familiar.

‘VOCAÇÃO: GRAÇA E MISSÃO’
O objetivo deste 3º Ano Vocacional, 

conforme recordou Dom Ângelo na ho-
milia, “é promover a cultura vocacional 
nas comunidades eclesiais, nas famílias 
e na sociedade, para que possam ser am-
bientes favoráveis ao despertar de todas 
as vocações, como verdadeiro dom e 
graça, na missão, a serviço do Reino de 
Deus”, a!rmou.

Dom Ângelo enfatizou que o Ano 
Vocacional “nos pede para valorizar e 
promover ainda mais a vocação familiar, 
a vida consagrada, nas suas diferentes 
formas, e o ministério ordenado”. Ele 
rea!rmou que o chamado de Deus re-
quer uma experiência pessoal profunda 
com Jesus Cristo: “O chamado exige que 
deixemos nosso coração arder na escuta 

Em missa na Catedral da Sé, 3º Ano
Vocacional do Brasil é aberto na Arquidiocese

‘VOCAÇÃO: GRAÇA 
E MISSÃO’ É O TEMA 
DO ANO QUE SERÁ 
CELEBRADO ATÉ 26 
DE NOVEMBRO DE 
2023, COM O LEMA 
‘CORAÇÕES ARDENTES, 
PÉS A CAMINHO’

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO 

e na vivência da Palavra de Deus, para, 
então, colocar-se a caminho com fé e !-
delidade”.

O Bispo recordou que o Ano Vocacio-
nal tem um chamado em duas dimensões. 
“A primeira é a de revitalizar a vocação de 
todos os cristãos leigos, dos ministros or-
denados e dos consagrados. É um convite 
a renovar a vocação como um dom, uma 
graça pessoal, familiar e comunitária. A 
segunda é reforçar a animação vocacional 
na ação evangelizadora da Igreja do Bra-
sil, pois a presença da Igreja no mundo é 
vocacional”, destacou, elucidando a neces-
sidade de intensi!car a prática da oração 
pelas vocações nas paróquias e comunida-
des religiosas.

COMPROMISSOS
O Bispo Auxiliar reforçou três com-

9)”. Nesse sentido, o Bispo convocou a 
todos a serem propagadores deste Ano 
Vocacional.

MISSÃO DOS BATIZADOS
Padre José Carlos dos Anjos, 58, é o 

Promotor Vocacional da Arquidiocese. Ele 
destacou que o Ano Vocacional é um tem-
po de oração e ação. “É uma oportunidade 
para se re"etir sobre a própria vocação e 
intensi!car a oração pelas vocações”, disse, 
ressaltando que tem visitado paróquias e 
comunidades com a missão de despertar 
novas vocações para a Igreja.

“A vocação é dom e graça de Deus, 
pessoal, intransferível e gratuito. É uma 
experiência pessoal com Cristo, um com-
promisso e missão de todo batizado, que 
adere ao seguimento de Cristo a partir do 
encontro profundo que impulsiona para 

religiosa é um “grande dom para a Igreja 
e uma grande graça para o mundo. Pelo 
testemunho de homens e mulheres con-
sagrados a Deus, somos enviados para 
anunciar o Evangelho, além-fronteiras”. 

SERVIR POR AMOR
Aparecida Guadalupe Cafaro, 67, é lei-

ga engajada na Pastoral Vocacional na Ca-
tedral Metropolitana da Sé. “Todos os dias, 
rezo pelas vocações sacerdotais, religiosas 
e leigas”, disse, enfatizando que a oração é 
o pilar fundamental para o seguimento de 
Jesus Cristo. 

“A oração é a base e o sustento de 
cada vocacionado. É impossível se man-
ter !el no seguimento sem o sustento da 
oração. É como um carro querer andar 
sem gasolina. Deixar de rezar é se esva-
ziar da essência do chamado”, a!rmou.

3º Ano Vocacional do Brasil, aberto no domingo, dia 20, busca fortalecer as vocações à família, à vida consagrada e ao ministério ordenado

promissos que são norteadores para 
as equipes de Pastoral Vocacional na  
Arquidiocese: 
1.  Oração: rezar pelas vocações. Cada 

batizado, as comunidades eclesiais, os 
sacerdotes, os consagrados são convida-
dos a rezar pela sua própria vocação e 
pedir ao Senhor da messe que envie no-
vas vocações. “Somos testemunhas do 
chamado de Deus para nossas vidas e, 
na oração, renovamos nosso chamado e 
pedimos por novas e santas vocações.”

2.  Divulgar o Ano Vocacional: cada 
cristão é protagonista da sua própria 
vocação. “É nossa missão divulgar essa 
importante iniciativa da Igreja, nas ce-
lebrações, nos encontros pastorais, na 
Catequese, no ambiente de trabalho, nas 
redes sociais.”

3.  Viver a própria vocação e, pelo teste-
munho, chamar outras pessoas para a 
missão:  “A alegria e a !delidade de cada 
sacerdote, consagrado, pai e mãe de 
família deve impulsionar novos voca-
cionados para o seguimento de Cristo. 
Como diz o Evangelho ‘a messe é gran-
de e poucos são os operários’ (Lc 10,1-

anunciar o Reino e compartilhar os dons 
e talentos recebidos com os irmãos, seja 
no sacerdócio, nos conventos e na família”, 
a!rmou ao O SÃO PAULO. 

Entre as atividades arquidiocesanas 
para este Ano, o Promotor Vocacional 
destacou a realização de um simpósio 
(com data e local a serem de!nidos), a 
reza do Terço e da oração pelas vocações 
nas missas, na catequese, entre outras ati-
vidades que estão sendo programadas.

ALÉM-FRONTEIRAS
Yasmina Machado, 23, é da Argentina. 

Está no Brasil para a etapa do Noviciado 
na Congregação das Filhas de Maria Au-
xiliadora (Salesianas de Dom Bosco). À 
reportagem, ela contou que o despertar 
vocacional se deu pela oração e na atuação 
no grupo de jovens de sua paróquia.

“Na oração, senti que Deus me cha-
mava para algo maior. Quando encon-
trei o carisma das Irmãs Salesianas, tive 
a con!rmação de que Deus me chama 
para consagrar minha vida a Ele e aos 
irmãos”, disse.

A noviça comentou que a vocação 

A leiga mencionou que atuar na Pas-
toral Vocacional é um serviço de amor 
que requer perseverança e abertura ao 
dom de Deus. “Muitos jovens, hoje, não 
conhecem a riqueza e a diversidade de 
carismas na Igreja. Sou feliz em contri-
buir com essa propagação”, disse, men-
cionando, ainda, que acompanha o iti-
nerário de seminaristas e vocacionados 
com carinho e muita oração.

Irmã Marina Januária Fernandes, 
40, é religiosa das Irmãs Franciscanas 
Angelinas. Para a freira, o Ano Voca-
cional vem com a proposta de reavivar a 
própria vocação e, também, propor aos 
jovens a consagração como um estilo de 
vida real e possível.

“É preciso se colocar a caminho e 
viver a própria vocação, é preciso reavi-
var o dom de Deus em nós e na Igreja,  
o que possibilita o despertar de novos 
membros para as congregações, para os 
seminários, sem se esquecer da vocação 
matrimonial”, concluiu, lembrando que 
a missão da sua congregação é a educa-
ção e a atuação pastoral nas paróquias 
com jovens e doentes.

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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No 1º Domingo do Advento, tempo de 
espera e preparação para o nascimento de 
Jesus, a Igreja convida os !éis a uma mani-
festação visível da fé, com a montagem dos 
presépios nas paróquias, comunidades, 
casas e outros espaços privados e públicos.

“Representar o acontecimento da 
natividade de Jesus equivale a anunciar, 
com simplicidade e alegria, o mistério da 
encarnação do Filho de Deus. De fato, o 
presépio é como um Evangelho vivo que 
transvaza das páginas da Sagrada Escri-
tura. Ao mesmo tempo em que contem-
plamos a representação do Natal, somos 
convidados a colocar-nos espiritualmente 
a caminho, atraídos pela humildade Da-
quele que se fez homem a !m de se encon-
trar com todo o homem, e a descobrirmos 
que nos ama tanto, que se uniu a nós para 
podermos, também nós, unir-nos a Ele”, 
escreveu, em 2019, o Papa Francisco na 
carta apostólica Admirabile signum (AS), 
sobre o signi!cado e valor do presépio. 

ORIGENS
A montagem do presépio tal qual se 

conhece atualmente foi iniciada por São 
Francisco de Assis (1182-1226). No ano 
de 1223, na cidade de Greccio, na Itália, ele 
organizou, na noite de Natal, uma encena-
ção sobre o nascimento de Jesus, que foi 
pouco a pouco sendo propagada em todo 
o mundo pelos frades franciscanos. 

Tomás de Celano, o primeiro biógrafo 
de São Francisco, conta que 15 dias antes 
do Natal daquele ano, o Santo pediu a um 
homem chamado João para que lhe aju-
dasse a representar de algum modo, “‘com 
os olhos corporais, os apuros e necessida-
des da infância dele [Jesus], como foi re-
clinado no presépio e como, estando pre-
sentes o boi e o burro, foi colocado sobre o 
feno’. O bom e !el homem, ouvindo isso, 
correu mais apressadamente e preparou 
no predito lugar tudo o que o Santo dis-
sera”. Celano prossegue o relato dizendo 
que, chegado o dia do Natal, “o bosque faz 
ressoar as vozes, e as rochas respondem 
aos que se rejubilam. Os irmãos cantam, 
rendendo os devidos louvores ao Senhor, 
e toda a noite dança de júbilo”.

CRISTO NASCE EM TODOS OS LARES
A montagem do presépio é uma tradi-

ção que atravessa gerações. O casal Paulo 
dos Santos e Karen Eufrosino dos Santos 
sempre reserva tempo para no 1# ou no 2# 
Domingo do Advento fazer a preparação do 
presépio, na companhia do !lho, $iago, 7. 

Presépio: a tradição que 
anuncia a natividade de Jesus
MONTAGEM EM FAMÍLIA 
E NAS ESCOLAS 
PODE SE TORNAR 
UM PROCESSO 
CATEQUÉTICO SOBRE O 
ADVENTO E O MISTÉRIO 
DA SALVAÇÃO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“Nosso presépio tem peças de mais de 
70 anos, outras com 53 anos e algumas 
mais novas. A tradição veio da minha 
avó, depois da minha mãe. Quando eu era 
criança, o presépio tinha mais de um me-
tro de comprimento, tinha lagoa com cis-
ne, poço, "autista, gruta feita de papel pe-
dra”, recordou Karen ao O SÃO PAULO.

Ela comentou que, ao longo dos anos, 
algumas peças precisaram ser trocadas 
e que hoje o presépio é montado em um 
espaço menor do que antes, mas tem o 
devido destaque na casa neste período em 
que a família também monta a coroa do 
Advento e reza a novena de Natal. 

“Na montagem do presépio, sempre 
há espaço para explicações ao nosso !lho, 
aproveitamos para fazer o passo a passo 
do nascimento de Jesus. É um momento 
de alegria”, relatou Karen.

Também na casa da família Pito, o co-
meço de dezembro é destinado à monta-
gem do presépio, com o envolvimento de 
todos: os pais – Christian e Vanessa – e as 
!lhas – Luiza, 10, e Catarina, 7. 

“Montamos duas árvores de Natal: a 
das crianças e a da decoração geral. A área 
das crianças !ca na sala de estar, com uma 
árvore feita em feltro e com enfeites pen-
durados que representam os reis magos, 

Nossa Senhora, São José, o Anjo, os ani-
mais e a estrela. As meninas colocam luzes 
também. No presépio, as personagens têm 
cara de crianças”, detalhou Vanessa Hen-
riques Pito. 

“As crianças entendem o sentido do 
Natal, e se preparam conosco, participam 
da novena, do Advento nas missas e têm 
pleno conhecimento de que o Natal faz 
memória ao nascimento do Menino Jesus, 
nosso Salvador!”, prosseguiu Vanessa, pa-
roquiana da Paróquia Santa Teresinha, na 
Região Santana.

UMA ESCOLA DE VIRTUDES
A montagem de presépios também é 

uma prática comum em colégios católi-
cos, como é o caso da Escola Maria Rainha 
do Amor, no Jardim Peri, na zona Norte, 
mantida pela Congregação dos Humildes 
Servos da Rainha do Amor.

Não se trata, porém, de uma simples 
ornamentação para o Natal. Os cerca de 
150 estudantes do 1# ao 5# ano do ensino 
fundamental, antes de montarem o presé-
pio, entendem as origens dessa tradição e 
o signi!cado de cada um dos elementos. 

“Primeiro, fazemos o ‘presépio espi-
ritual’, explicando o que representam os 
pastores, os animais, a manjedoura. Pro-

curamos fazer com que entendam, por 
exemplo, que os animais indicam a humil-
dade, e, assim, estimulamos que ao longo 
da vida os estudantes procurem essa virtu-
de. Portanto, não se trata apenas de ter o 
presépio montado visualmente, mas, sim, 
de interiormente estar pronto para acolher 
o Menino Jesus”, detalhou a Irmã Esperan-
ça Maria de Jesus, que participa da orien-
tação aos estudantes. 

O processo de montagem dos pre-
sépios na escola dura aproximadamente 
duas semanas. Depois, cada estudante leva 
o presépio que confeccionou para casa. 
“Nós propomos que a família possa aco-
lher em algum momento de oração este 
presépio feito pela criança”, prosseguiu a 
religiosa, que recentemente orientou os 
estudantes a se caracterizarem com os 
seus santos e beatos de devoção para ce-
lebrar o Dia de Todos os Santos, em 1# de  
novembro. 

A TRANSMISSÃO DA 
FÉ A PARTIR DO PRESÉPIO

Na carta apostólica Admirabile signum, 
o Papa Francisco indica que “o presépio 
faz parte do suave e exigente processo de 
transmissão da fé. A partir da infância 
e, depois, em cada idade da vida, educa-
-nos para contemplar Jesus, sentir o amor 
de Deus por nós, sentir e acreditar que 
Deus está conosco e nós estamos com 
Ele, todos !lhos e irmãos graças àquele 
Menino Filho de Deus e da Virgem Ma-
ria. E educa para sentir que nisto está a  
felicidade” (AS,10).

O Pontí!ce também expressa o desejo 
de que essa prática, repassada às novas ge-
rações pelos pais e avós, nunca desapareça; 
“e mais, espero que a mesma, onde por-
ventura tenha caído em desuso, se possa 
redescobrir e revitalizar” (AS,1). 

O Santo Padre também re"ete sobre 
o porquê de o presépio tanto comover a 
quem o vê: “Antes de mais nada, porque 
manifesta a ternura de Deus. Ele, o Cria-
dor do universo, abaixa-se até à nossa 
pequenez. O dom da vida, sempre miste-
rioso para nós, fascina-nos ainda mais ao 
vermos que Aquele que nasceu de Maria é 
a fonte e o sustento de toda a vida” (AS,3).

NOVENA DE NATAL
Além da montagem do presépio, todas 

as famílias e comunidades são chamadas a 
realizar a novena de Natal. Na Arquidio-
cese de São Paulo, um subsídio foi produ-
zido para que seja bem celebrada ao longo 
de nove encontros. O livreto pode ser ad-
quirido em todas as paróquias.

Este ano, o subsídio tem como tema 
“Deus vem ao nosso encontro”, e, confor-
me declarou o Cardeal Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, em coletiva de imprensa 
em outubro, trata-se de uma temática que 
lembra os fatos e pessoas que envolveram 
o nascimento de Jesus, e que “Deus tam-
bém vem ao nosso encontro hoje e nos 
chama a nos envolvermos no evento que 
marcou e continua a marcar a história da 
humanidade”.

Ira Romão - dez.2021

Arquivo pessoal

Na casa de Christian e Vanessa Pito, as filhas, Luiza e Catarina, montam o presépio infantil
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Somos diferentes uns dos outros, 
moldados tanto por nossos tempe-
ramentos quanto pelas experiências 
que vivemos. Os vários carismas que 
Deus faz nascer no seio da Igreja não 
deixam de ser uma resposta a essa 
diversidade. Sobre a mesma base co-
mum, cada um de nós pode encon-
trar o caminho mais adequado a seu 
modo de ser.

Mais do que isso, carismas são ri-
quezas que Deus dá para ajudar no 
crescimento de todos. Podemos não 
nos identi!car com esse ou aquele ca-
risma, mas em todos eles rebrilha uma 
faceta da luz do Espírito que pode aju-
dar a todos nós, como lembra o Papa 
Francisco. Aqueles que seguem deter-
minado carisma se identi!cam mais 
com suas singularidades, mas devem 
estar cientes de que sua missão é colo-
car essa riqueza a serviço dos demais, 
apresentá-la de modo que possa ilu-
minar a vida de todos.

As grandes ordens e congregações 
religiosas ilustram com clareza essa 
dinâmica do Espírito. O monaquis-
mo beneditino, a pobreza francisca-
na, o discernimento jesuíta e tantas 
outras dimensões carismáticas são 
particularmente cultivadas no âmbi-
to de comunidades especí!cas, mas 
inspiram e ajudam a orientar a vida 
cristã de muitas outras pessoas. Os 
movimentos e novas comunidades 
não fogem a essa regra, mas sua con-
tribuição muitas vezes ainda passa 
despercebida entre os que não parti-
cipam de seus carismas.

Existe uma forte dimensão cultural 
em todo carisma. Eles condicionam 
uma dada mentalidade, um modo 
de se relacionar com as pessoas e as 
coisas. Nestes Cadernos Fé e Cultu-
ra, desejamos, sempre que possível, 
apresentar esses aspectos culturais dos 
carismas mais recentes na história da 
Igreja, mostrando como podem aju-
dar no enfrentamento dos desa!os da 
sociedade atual.

Nesta edição, aproveitando o 
centenário do nascimento de Dom 
Luigi Giussani, fundador do mo-
vimento Comunhão e Libertação, 
apresentamos sua visão sobre a rela-
ção entre os desejos mais profundos 
do ser humano e o senso (sentido) 
religioso. Esperamos que esta seja a 
primeira entre muitas outras edições 
com esse per!l.

As perguntas que dão título a esse artigo permeiam toda a 
!loso!a desde os seus primórdios, muitos séculos antes de 
Cristo. O ser humano é um vir-a-ser, um ser incompleto que 
precisará sempre de algo ou de alguém além dele mesmo. Di-
ferentemente dos animais, se modi!ca, se reinventa, se trans-
forma e transforma a realidade em torno de si, criando a his-
tória e a cultura. Da mesma forma que a natureza humana, 
estas duas perguntas estarão sempre abertas e as respostas a 
elas se modi!carão, na medida em que as pessoas, suas vidas 
e culturas, se modi!carem, até o !m dos tempos.

Contudo, a mais original, profunda e elementar expe-
riência humana, que está na origem de todo e qualquer 
mover humano, chama-se desejo. O desejo humano não 
é só o de comer, dormir, procriar. É muito mais: desejo de 
que tudo tenha sentido, de que a vida seja sensata, de criar 
e construir coisas, de ser feliz. O ser humano se move por-
que deseja e na medida em que deseja. O que é a depres-
são, se não um sofrimento que afeta, exatamente, o nosso 

O que move o ser humano? Quem ele é?

Ana Lydia Sawaya*

Todas as experiências da minha humanidade e da minha personalidade!passam pelo crivo de uma 
“experiência original”, primordial, que constitui o!meu rosto ao confrontar-me com tudo. Aquilo 
que cada homem tem o direito!e o dever de aprender é a possibilidade e o hábito de comparar 
cada proposta!com!essa!sua!“experiência!elementar”.!Em que consiste essa experiência original, 
elementar? Trata-se de um conjunto de exigências e evidências com as quais o homem é lançado 
no confronto com tudo o que existe. A natureza lança o homem na comparação universal consigo 
mesmo, com os outros e com as coisas, dotando-o – como instrumento de tal confronto universal – 
de um conjunto de evidências e exigências originais, tão originais que tudo o que o homem diz ou 
faz depende delas.!A elas podem ser dados muitos nomes, por meio de diversas expressões, como: 
exigência de felicidade, exigência de verdade, exigência de justiça e outras. Seja como for, são como 
uma centelha que põe em ação o motor humano; antes delas não ocorre nenhum movimento, 
nenhuma dinâmica humana. Qualquer a"rmação de uma pessoa, desde a mais banal e quotidiana 
até a mais ponderada e plena de consequências, só pode ser feita tendo por base esse núcleo de 
evidências e exigências originais. (GIUSSANI, L. O senso religioso. Jundiai: Paco Editorial, 2018).
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Uma riqueza 
para todos
Núcleo Fé e Cultura

Arte: Sergio Ricciuto Conte

desejo? Quem não experimenta uma repulsa ao caos e ao 
mal? Mesmo que um ser humano possa estar mergulhado 
em uma realidade caótica e destrutiva, não conseguirá di-
zer “ah! que bom!” – inevitavelmente sofrerá com ela e nela.

 O ser humano, desde o nascimento, é capaz de reconhecer 
o belo, o bom e o verdadeiro; de rechaçar o feio, o mal e o falso. 
A educação, a cultura e a história modi!carão esse reconheci-
mento primordial, mas ele, de qualquer forma, estará sempre 
lá, na ontologia humana. Há, no ser humano, um imprinting 
divino que o faz reconhecer o bem e desejar a relação com Deus

Luigi Giussani percebeu que não seria possível falar de 
Deus às pessoas do nosso tempo sem resgatar esse anseio por 
Deus. Para tanto, buscou – no conceito de “experiência ele-
mentar” – as bases antropológicas do senso religioso, que dei-
xa de ser visto de modo estritamente “religioso”, para ganhar 
sua verdadeira dimensão de elemento integrador de todas as 
experiências e de todos os anseios humanos.
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Sara [nome !ctício] tinha 19 anos e um 
!lho desnutrido de três anos de idade, 
que estava sendo tratado no Centro de 
Recuperação e Educação Nutricional 
(Cren). Quando a conheci, a equipe de 
atendimento estava prestes a pedir a 
intervenção do Conselho Tutelar, pois 
ela não levava a criança às consultas 
agendadas e chegava atrasada às ativi-
dades previstas, levando ao insucesso 
do tratamento. Ela morava com seu 
companheiro e o !lho, em um barraco 
de madeira com chão de terra batida. 
Dormiam em colchões umedecidos 
pois !cavam diretamente no chão.

Ao encontrá-la, perguntei-lhe: 
“você ama seu !lho?”. Seus olhos en-
cheram-se de lágrimas e ela respon-
deu: “sim”. A partir daí, quebraram-
-se as barreiras, e retomou-se uma 
relação entre ela e o Cren, permitin-
do não só a recuperação do !lho, mas 
também a reordenação da vida fami-
liar e a reforma da casa após uma en-
chente. Sara, sentindo-se olhada em 
seu desejo mais profundo, renovou 
as esperanças, fortaleceu-se e passou 
a seguir todas as indicações dadas.

Esta forma de olhar para a pes-
soa não foi aprendida em meu curso 
de Psicologia, mas com Padre Luigi 

A totalidade é uma das categorias 
mais importantes no pensamento de 
Luigi Giussani. Contudo, ele se apro-
xima do tema por um viés diferente 
das análises sistêmicas ou do pensa-
mento marxista clássico. A totalida-
de, em sua visão, é antes de tudo uma 
dimensão da experiência humana. O 
ser humano está imerso na totalida-
de e, simultaneamente, anseia pela 
totalidade – pois esta, em sua in!ni-
tude, sempre lhe escapa de alguma 
maneira.

Por isso, precisamos de um pro-
cesso educativo que nos ajude a mer-
gulhar sempre mais na totalidade, a 
saber comparar cada coisa que nos 
acontece, com a qual deparamos 
com as exigências mais profundas de 
nosso coração. Nesse sentido, Gius-
sani compreendia a educação como 
um processo emancipador, em que 
cada um deveria aprender a com-
parar aquilo que encontrava com 
essas exigências profundas e, assim, 
conseguir cada vez mais escapar das 
dominações ideológicas, da massi-
!cação das consciências, das falsas 
promessas de felicidade. Ao mesmo 
tempo, tratava-se de um processo 
profundamente humanizador e so-
lidário. A pessoa, educada para uma 
verdadeira abertura à realidade, é 
capaz não só da crítica destrutiva 

Bento XVI em Auschwitz:
O diálogo da fé e da esperança com o sofrimento do mundo

Aquilo que todos desejamos
Francisco Borba  
Ribeiro Neto*

ACI (Assessoria de Comunicação Institucional da PUC-SP)

No debate cultural, o reconhecimento da  
existência da “experiência elementar”, ânsia por 
felicidade, dado inescapável da nossa humanidade, 
pode nos ajudar a compreender toda a cultura  
e a viver uma verdadeira comunhão
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(um "agelo cultural em nossa socie-
dade carregada de ressentimentos), 
mas, também, e, principalmente, da 
descoberta da verdade que se oculta 
em cada aspecto do real, de ternura 
e empatia para com o outro. Quan-
to mais profundamente conhecemos 
os anseios do próprio coração, mais 
somos capazes de entender o outro, 
de superar a barreira das aparências 
que dividem e chegar à essência que 
congrega.

Permito-me ilustrar essa a!rma-
ção com uma experiência que viven-
ciei alguns anos atrás. Participando 
de uma mesa-redonda, diante de uma 
plateia relativamente hostil à posição 
católica, com umas 200 pessoas, usei 
a palavra “verdade”. Bastou para que 
alguém me questionasse dizendo que 
a verdade não existe, apenas as narra-
tivas. Propus um desa!o: se eu con-
seguisse mostrar uma verdade aceita 
por todos naquela sala, eles teriam 

que aceitar que nem tudo era narra-
tiva. Pedi para que levantasse a mão 
aquela pessoa na sala que não deseja-
va ser feliz. Evidentemente, ninguém 
alçou a mão. A!rmei, então, que o 
desejo de felicidade era uma verdade 
universal. Uma professora universi-
tária objetou que dependia do que eu 
entendia por felicidade. Concordei, 
mas acrescentei que então estava aí 
um belo caminho que eu e ela podí-
amos percorrer juntos: descobrirmos 
o que é a felicidade para cada um e 
nos ajudarmos a chegar juntos a ela. 
Dessa vez ela concordou.

Pressionados em um ambiente 
cultural cada vez mais crítico, os cris-
tãos costumam se dividir entre uma 
defesa até agressiva dos próprios va-
lores, que muitas vezes rompe com a 
própria possibilidade do diálogo, e 
um certo deslumbramento resignado 
com a posição do outro, em que o di-
álogo deixa de existir porque a iden-
tidade cristã não se expressa. Giussa-
ni, com seu mergulho na experiência 
elementar e sua abertura à totalida-
de, apresenta uma terceira via: um 
Cristianismo que não se encolhe ou 
se fecha diante do outro, mas se faz 
ainda maior para abraçá-lo.
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Protagonista do bem comum
Gisela Solymos*

Crianças no CREN. Fonte: divulgação.

Empreendedora social premiada e com experiência 
internacional, Gisela Solymos é cofundadora e foi 
gerente geral do Centro de Recuperação e Educação 
Nutricional (Cren), uma organização sem "ns 
lucrativos, referência internacional no combate à 
má nutrição infanto-juvenil. A ONG já atendeu 
mais de 160 mil pacientes e capacitou mais de 42 mil 
pro"ssionais, bene"ciando 7,9 milhões de pessoas 
indiretamente. Neste texto, ela relata como  
a percepção da “experiência elementar”, formulada  
por Luigi Giussani, impactou seu trabalho

Giussani, que me introduziu à experi-
ência elementar, essa exigência de fe-
licidade, verdade, justiça, beleza, que 
é o motor de todas as ações humanas. 

Ao longo dos anos, trabalhamos a 
partir dessa hipótese, de que tudo o 
que fazemos busca esses objetivos e 
foi isso que !z naquele dia com Sara.

Esse mesmo desejo de beleza, ver-
dade, justiça, amor é o que move a 
todos os empreendedores sociais que 
conheci nas redes nacionais e interna-
cionais das quais comecei a participar 
após receber o prêmio de Empreende-
dor Social do Ano pela Folha de São 
Paulo e Fundação Schwab, em 2021. 
É por causa deste motor que todos 
trabalham. A experiência elementar é 
também fonte de verdadeira criativi-
dade, pois permite que o empreende-
dor permaneça conectado ao seu pro-
pósito, e, ao mesmo tempo, seja muito 
livre quanto à forma de realizá-lo. Por 
exemplo: se trabalho para que o mun-
do seja mais justo e reconheço esse cri-
tério de justiça em meu coração, den-
tro de mim, e não fora de mim como 
em um conjunto de regras ou em uma 
carta de intenções escrita por outrem. 
Se ele está presente dentro de mim, te-
nho a liberdade de criar e buscar novas 
maneiras de realizá-lo. 
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Por que aceitei esse convite. Aceitei 
apresentar este livro de Dom Giussa-
ni por duas razões. A primeira, mais 
pessoal, é o bem que nos últimos dez 
anos esse homem me fez, à minha 
vida de sacerdote, por meio da leitu-
ra de seus livros e artigos. A segunda 
razão é que estou convencido de que 
seu pensamento é profundamente 
humano e chega ao mais íntimo dos 
anseios do homem. Ouso dizer que é 
a fenomenologia mais profunda e, ao 
mesmo tempo, mais compreensível da 
nostalgia como fato transcendental. 
Há uma fenomenologia da nostalgia, 
uma sensação de ser chamado de vol-
ta para casa, a experiência de sentir-se 
atraído pelo que nos é mais próprio, 
que é mais condizente com o nosso ser 
[Apresentação de El atractivo Jesucris-
to, na Feira do Livro de Buenos Aires, 
em 2001].

Falar do homem para chegar a Deus. 
O senso religioso [...] é um livro para 
todos os homens que levam a sério 
sua humanidade. Atrevo-me a dizer 
que hoje a questão que mais devemos 
enfrentar não é tanto o problema de 
Deus, a existência de Deus, o conhe-
cimento de Deus, mas o problema do 
homem, o conhecimento do homem 
– e encontrar no próprio homem a im-
pressão de que Deus deixou nele para 
se encontrar com Ele [...] O drama do 
mundo de hoje não é apenas a ausên-
cia de Deus, mas, também, e sobretu-
do, a ausência do homem, a perda de 
sua !sionomia, seu destino, sua iden-
tidade, uma certa incapacidade de ex-
plicar os anseios básicos que espreitam 
seu coração.

Paradoxalmente, em O senso re-
ligioso pouco se fala de Deus e muito 
do homem. Fala-se muito sobre seus 
“porquês”, muito sobre suas necessi-
dades !nais. Citando o teólogo pro-
testante Niebuhr, o próprio Giussani 
explica: não há nada mais incompre-
ensível do que a resposta a uma per-
gunta que não se coloca [...] Para um 
homem que esqueceu ou censurou 
seus “porquês” fundamentais e o an-
seio de seu coração, falar sobre Deus é 
algo abstrato, esotérico ou um impul-
so à devoção sem qualquer impacto na 
vida. Não se pode iniciar um discurso 
sobre Deus se primeiro não forem so-
pradas as cinzas que sufocam as brasas 
ardentes dos “porquês” fundamentais. 
O primeiro passo é criar o sentido 
dessas questões que estão escondidas, 
enterradas, talvez sofridas, mas que 
existem [Apresentação de El sentido 
religioso, em 1999].

Fé e razão. A mentalidade comum, e 
lamentavelmente a de muitos cristãos, 
supõe que existe um contraste irreme-
diável entre razão e fé. Em vez disso, 
O senso religioso sublinha o fato de 
que falar seriamente de Deus signi!ca 

O Ícaro, de H. Matisse, que voa não com asas de cera, mas com o próprio coração

Em quatro ocasiões, o Cardeal Jorge Mário  
Bergoglio apresentou, em Buenos Aires, livros  
de Dom Luigi Giussani publicados em edição 
espanhola. Em 1999, El sentido religioso; em 2001, 
El atractivo Jesucristo; em 2005, ¿Por qué la Iglesia?, 
em 2008, ¿Se puede vivir así?. A seguir apresentamos 
trechos de duas dessas apresentações.
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Bergoglio explica Giussani
Núcleo Fé e Cultura

exaltar e defender a razão e descobrir o 
seu valor e o seu método correto. Não 
uma razão entendida como medida 
preestabelecida da realidade, mas uma 
razão aberta à realidade na totalidade 
de seus fatores e que parte da experi-
ência, que parte desse fundamento 
ontológico que desperta a inquietação 
do coração.

A razão que re"ete sobre a expe-
riência é uma razão que tem como 
critério de julgamento comparar tudo 
com o coração, mas com o coração no 
sentido bíblico, ou seja, como aquele 
conjunto de necessidades originárias 
que todo homem possui: de amor, de 
felicidade, verdade e justiça. O coração 
é o núcleo do transcendente interior, 
no qual a verdade, a beleza, a bondade 
e a unidade que dão harmonia a todo 
o ser se enraízam. Nesse sentido, en-
tendemos a razão humana; não com 
aquele racionalismo de laboratório, 
com o idealismo ou o nominalismo 
(este último tão na moda), que tudo 
pode, que pretende possuir a realida-

de possuindo o número, a ideia ou a 
racionalização das coisas. Ou, se qui-
sermos ir ainda mais longe, possuir a 
realidade dominando absolutamente 
uma técnica que nos supera no pró-
prio momento do uso, caindo, assim, 
naquela civilização que Guardini gos-
tava de chamar de “a segunda forma 
de ignorância” [...] Falamos de uma 
razão que não se reduz nem se esgota 
no método matemático, cientí!co ou 
!losó!co. [Apresentação de El sentido 
religioso, op. cit.]. 

A ética cristã nasce do encontro. 
Não se pode compreender esta dinâ-
mica do encontro que suscita maravi-
lhamento e adesão se não disparamos 
– perdoem-me a palavra – o gatilho da 
misericórdia. Somente aqueles que en-
contraram a misericórdia, aqueles que 
foram acariciados pela ternura da mi-
sericórdia, sentem-se à vontade com 
o Senhor [...] Forçando o argumento, 
ouso dizer que o lugar privilegiado do 
encontro é a carícia da misericórdia de 

Jesus Cristo para com o meu pecado.
Perante este abraço de misericór-

dia – e continuo segundo as linhas do 
pensamento de Giussani – quer-se re-
almente responder, mudar, correspon-
der. Surge uma nova moral: pergunta-
mo-nos sobre o problema moral, mas 
seguindo uma ética que surge desse 
encontro que descrevemos até agora. 
A moral cristã não é o esforço titânico, 
voluntarista, o esforço de quem decide 
ser consistente e ter sucesso, um de-
sa!o solitário diante do mundo. Não. 
A moralidade cristã é simplesmente 
uma resposta. É a resposta diante da 
misericórdia surpreendente, imprevi-
sível, até “injusta”, se vista com critérios 
puramente humanos, Daquele que me 
conhece, conhece minhas traições 
e ainda me ama [...] É por isso que a 
concepção cristã de moral é uma revo-
lução, não é nunca cair, mas sempre se 
levantar.

Como vemos, essa autêntica con-
cepção cristã de moralidade que Gius-
sani apresenta nada tem a ver com os 
quietismos espiritualoides que hoje 
enchem as prateleiras dos supermer-
cados religiosos, nem com o pelagia-
nismo tão na moda em suas diversas 
e so!sticadas manifestações. Basica-
mente, o pelagianismo está reeditando 
a Torre de Babel, enquanto os quietis-
mos espiritualistas são esforços de ora-
ção ou espiritualidade imanente que 
nunca saem de si mesmos [Apresen-
tação de El atractivo Jesucristo, op. cit.].

A resposta total. O homem não pode 
se contentar com respostas reduzi-
das ou parciais, que obrigam a cen-
surar ou esquecer algum aspecto da 
realidade [...] O homem necessita de 
uma resposta total que inclua e guar-
de todo o horizonte do seu “eu” e da 
sua existência. Dentro de si, ele possui 
uma saudade do in!nito, uma tristeza 
in!nita, uma nostalgia que se satisfaz 
apenas com uma resposta igualmente 
in!nita. O coração do homem acaba 
por ser sinal de um Mistério, isto é, de 
algo ou alguém que é uma resposta in-
!nita. Fora do Mistério, as necessida-
des de felicidade, amor, justiça nunca 
encontram uma resposta que satisfa-
ça plenamente o coração humano. A 
vida seria um desejo absurdo se essa 
resposta não existisse. Não só o co-
ração do homem é sinal, mas toda a  
realidade [...]

Questionar-se diante dos sinais 
exige uma capacidade extremamen-
te humana, a primeira que temos 
como homens e mulheres: o estupor, 
o maravilhamento, a capacidade de se 
surpreender. Como diz Giussani, um 
coração de crianças. Só o estupor co-
nhece. A degradação moral e cultural 
começa a surgir quando a capacidade 
de se maravilhar é enfraquecida, can-
celada ou morre [Apresentação de El 
sentido religioso, op. cit.].
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A trajetória sacerdotal de Dom Lui-
gi Giussani está intimamente ligada 
ao movimento por ele criado, Co-
munhão e Libertação, mas também 
pode ser entendida como resposta 
à pergunta: como apresentar a fé de 
forma persuasiva, particularmente 
aos jovens, em nosso tempo?

Sua primeira intuição, que se mos-
trou plenamente válida a partir da se-
gunda metade do século XX, foi a de 
que uma fé transmitida apenas por 
tradição e mantida à custa de normas 
e valores morais hegemônicos em 
nossas sociedades não se sustentaria 
no coração dos jovens. Por isso, dedi-
cou-se ao ensino religioso e ao acom-
panhamento da juventude. Seus livros, 
na maioria das vezes, nascem de suas 
lições e de seus diálogos com os jovens.

Sua obra principal são os três 
volumes do PerCorso (Percurso) um 
jogo de palavras em italiano: “para 
um curso” (no sentido de atividade 
escolar) e percurso (trajetória que se 
percorre rumo a um destino). Nasce-
ram de seu trabalho como professor 
de religião tanto no Ensino Médio 
quanto na universidade.

O primeiro volume, O senso reli-
gioso (Jundiai: Paco Editorial, 2018), 
inicia-se justamente com uma discus-
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nada muito preciso sobre ele e sem 
nenhum spoiler prévio pode ser 
uma experiência única. A gente vai 
de surpresa em surpresa. A primeira 
delas, sem dúvida, é que ganhou três 
Oscars em 2022: Melhor Filme, Ator 
Coadjuvante e Roteiro Adaptado.

Depois de assistir ao !lme, a 
gente se pergunta: como é que a 
Academia o escolheu?! A Academia 
parecia concentrada numa agenda 
ideológica, progressista e politica-
mente correta, na distribuição de 
seus prêmios, mas somos surpreen-
didos com um !lme que, de alguma 
maneira, nos remete a uma história 
de amor singela e sem muitas com-
plicações, na qual, após muitas di-
!culdades, tendo superado vários 
obstáculos, o amor prevalece. 

A segunda surpresa é saber que 
é um remake, a versão hollywoodia-
na do !lme francês A Família Bélier, 
de 2014. A grande diferença é que o 
!lme norte-americano enfoca uma 
família de pescadores, numa região 
costeira, enquanto o original se passa 
numa fazenda familiar da França.

A terceira surpresa é saber que 
Coda é a abreviação de Child Of Deaf 
Adults (criança de pais surdos) e que 
a diretora, Siân Heder, fez questão de 
colocar no elenco pessoas realmen-

O percurso de redescoberta da fé na cultura de hoje
Núcleo Fé e Cultura

Capas das primeiras edições brasileiras do Percurso, de Luigi Giussani.

são metodológica sobre as premissas 
necessárias para se reconhecer a ex-
periência religiosa e o Cristianismo: 
realismo, racionalidade e moralida-
de. Continua descrevendo as carac-
terísticas do ímpeto religioso presen-
te em todo ser humano e apresenta as 
situações que di!cultam o reconhe-
cimento dessa natureza religiosa em 
nossa sociedade atual.

O segundo volume, Na origem da 
pretensão cristã (São Paulo: Compa-
nhia Ilimitada, 2012), mostra como 
Jesus Cristo é a resposta mais comple-
ta ao anseio religioso do ser humano. 
O título traz uma sugestiva provoca-
ção: o Cristianismo tem a pretensão 
de ser a resposta de!nitiva a uma 

busca universal do ser humano, tem a 
pretensão de apresentar um homem 
de carne e osso, sujeito às limitações 
da matéria, à derrota e à morte, como 
sendo o próprio Deus onipotente. 
Sem a percepção dessa desproporção, 
desse abismo que separa a pretensão 
cristã das demais realidades huma-
nas, não somos capazes de entender o 
seu signi!cado e podemos nos perder 
em leituras moralizantes ou numa 
tentativa intelectualista de apreendê-
-lo como mais uma “!loso!a de vida”. 
Novamente, a questão metodológica 
se apresenta na re"exão sobre as ca-
racterísticas da encarnação: Cristo 
não se apresenta à humanidade na 
forma de um soberano todo-podero-

so, como a maioria das religiões espe-
raria, mas, sim, na forma de um ser 
humano igual a cada um de nós. Esse 
dado, surpreendente para a lógica es-
tritamente humana, se constitui, na 
re"exão de Giussani, num !o condu-
tor que permite compreender melhor 
o amor de Deus por nós.

Por !m, o terceiro volume do 
Percurso, Por que a Igreja (São Pau-
lo: Companhia Ilimitada, 2015) se 
dedicará ao fato mais escandaloso de 
todos: Cristo quer chegar a cada ser 
humano, ao longo da história, por 
meio de uma instituição humana, 
sujeita aos tantos pecados praticados 
por seus responsáveis. Nesse volume, 
Giussani enfrentará as grandes obje-
ções tanto sociais quanto individuais 
ao ser a Igreja. Mostra as suas carac-
terísticas fundamentais segundo a 
formulação presente no Credo (úni-
ca, santa, católica e apostólica) como 
critérios com que cada ser humano 
pode se defrontar para “veri!car” a 
pertinência da proposta católica.

Giussani, no Percurso, mostra um 
caminho de dupla via, do ser huma-
no que busca, por meio de suas expe-
riências e da sua razão, e de Deus que 
vai ao seu encontro, se revelando em 
Jesus Cristo.
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Coda
Direção e roteiro: Siân Heder
Elenco: Troy Kotsur, 
Marlee Matlin, Emilia 
Jones,  Eugenio Derbez

Coda, no ritmo do coração
Rafael Ruiz*

te surdas e mudas que atuam com 
a naturalidade e espontaneidade de 
quem realmente está vivendo o seu 
papel. A família de pescadores for-
mada por Jackie, a mãe; Frank, o pai; 
Leo, o irmão mais velho; todos sur-
dos-mudos, e Ruby, a !lha que ouve 
e fala normalmente e ajuda toda a 
família no trabalho da pesca diária, 
bem como é a intermediária entre a 
família e a comunidade de pescado-
res e habitantes da cidade costeira, é 
um outro elemento surpreendente.

Impossível não !car emociona-
dos quando escutamos várias vezes 
ao longo do !lme a canção You’re All 
I Need to Get By e impossível tam-

bém não sentir uma !sgada no cora-
ção quando ouvimos aquela parte da 
letra I´ll sacri!ce for you. Dedicate my 
life for you (“Vou me sacri!car por 
você. Dedico minha vida a você”) 
porque todo o !lme fala disso, de 
como é bonito e grandioso e mara-
vilhoso sentir, tocar e ver que alguém 
nos ama e que está disposto a se sa-
cri!car por nós e dedicar a sua vida 
ao nosso amor. Ruby, aos 17 anos, 
está disposta a sacri!car a sua vida 
pela sua família, e seus pais também 
estão dispostos a se sacri!carem para 
que ela realize seus sonhos.

Pouco antes do !m, ouvimos 
Ruby cantando “Both Sides Now”, 

de Joni Mitchell, enquanto, olhando 
para seus pais e irmão, fala em libras: 
“Olho o amor de ambos os lados ago-
ra, do dar e do receber....Eu realmen-
te não sei nada sobre o amor”. Mas é 
precisamente o contrário: se alguém 
sabe muito, mas muito mesmo, so-
bre o que o amor signi!ca, esses são 
Ruby, seu pai, sua mãe e seu irmão.

Divulgação

Reprodução
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No domingo, 27 de no-
vembro, a Igreja Católica ini-
cia o novo ano litúrgico com o 
Tempo do Advento, período de 
preparação para a celebração 
do Natal do Senhor. Durante 
quatro semanas, os cristãos são 
inseridos na espera do Filho de 
Deus, que se encarnou no ven-
tre da Virgem Maria, para salvar 
a humanidade.

O nome desse tempo litúrgi-
co tem sua origem em Adventus, 
do verbo advenire em latim, que 
signi!ca “vinda, chegada”. O Ca-
tecismo da Igreja Católica des-
taca que, ao celebrar a cada ano 
a liturgia do Advento, “a Igreja 
atualiza esta espera do Messias: 
comungando com a longa pre-
paração da primeira vinda do 
Salvador, os !éis renovam o ar-

Advento: tempo de espera para a vinda do Senhor
FERNANDO GERONAZZO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

evitando-se antecipar a plena alegria da 
festa do Natal de Jesus. Por isso, neste 
período não se entoa o hino de louvor 
“Glória”, que voltará a ser entoado na 
noite do Natal, assim como os anjos !-
zeram para anunciar o nascimento do 
Filho de Deus.

No 3º Domingo do Advento, co-
nhecido como Gaudete (Alegrai-vos, 
em português), o roxo dos paramentos 
litúrgicos é amenizado pelo tom róseo 
ou rosa, pois a Igreja se alegra pela pro-
ximidade do Natal. A quebra do espírito 
penitencial do Advento ocorre para dar 
mais força aos !éis, a !m de persevera-
rem nos propósitos de conversão feitos 
para viver bem este tempo.

 
COROA

Este tempo litúrgico é rico de símbo-
los que ajudam o cristão a se aprofundar 
na espera do Senhor. Um deles é a coroa 
do Advento, que consiste em quatro ve-
las entrelaçadas por ramos no formato 
de uma coroa, acesas a cada domingo.

Tem sua origem nos países nórdicos, 
com raízes simbólicas universais: a luz 
como salvação, o verde como vida e o 
formato redondo como eternidade. Era 

uma forma de as famílias vivenciarem a 
espera do Natal em suas casas, entrela-
çando ramos de ciprestes, uma das pou-
cas plantas que permaneciam verdes no 
intenso frio do inverno europeu, e acen-
dendo uma vela a cada semana durante 
um momento de oração.

Com o passar dos anos, esse símbolo 
passou a ser usado também nas igrejas, 
como uma forma pedagógica de sinali-
zar o mistério celebrado nesse período. 
As velas acesas a cada domingo simbo-
lizam, ainda, a luz que ilumina as trevas 
com a aproximação da vinda do Salva-
dor. Essa escuridão e expectativa são si-
nalizadas pela cor roxa usada nos para-
mentos dos ministros.

 
PRESÉPIO

É também deste período o símbolo 
que alcança de forma especial os lares ca-
tólicos no Advento e no Natal: o presépio, 
representação artística da cena da nativi-
dade do Senhor (leia mais na página 10).

O primeiro presépio de que se tem 
notícia foi feito por São Francisco de As-
sis, em 1223, numa gruta, com o obje-
tivo de facilitar a compreensão do povo 
sobre o sentido do Natal. No entanto, as 

sépio tem um valor importante e peda-
gógico, sobretudo para inserir as crian-
ças no mistério do Natal cristão.

Em 2019, o Papa Francisco escreveu a 
carta apostólica Admirabile signum, sobre 
o valor e signi!cado do presépio. No texto, 
o Pontí!ce a!rma que a representação do 
presépio “ajuda a imaginar as várias cenas, 
estimula os afetos, convida a nos sentir-
mos envolvidos na história da salvação, 
contemporâneos daquele evento que se 
torna vivo e atual nos mais variados con-
textos históricos e culturais”, completou.

Outra tradição antiga da Igreja é a 
celebração da novena de Natal, que faz 
alusão aos nove meses de gestação de Je-
sus no ventre da Virgem Maria. Liturgi-
camente, essa novena é celebrada de 16 a 
24 de dezembro. Neste período, recita-se 
no Ofício Divino as sete famosas antífo-
nas da expectação da Mãe de Jesus, que, 
pelo fato de se iniciarem com a exclama-
ção “Ó”, deram origem ao título mariano 
de Nossa Senhora do Ó.

No Brasil, é popular o costume de se 
realizar a novena de Natal ao longo do 
Advento em grupos que se reúnem entre 
famílias, condomínios, escolas, hospi-
tais, asilos e até mesmo nos cárceres.

dente desejo de sua segunda vinda”.
Nesse sentido, o Advento não é um 

momento de preparação para a festa do 
“aniversário” do nascimento de Jesus, 
mas é uma expectativa pela realização 
do mistério da salvação.

No Advento, celebram-se as três mis-
teriosas etapas da história da salvação. 
A primeira é a antiga expectativa dos 
patriarcas, relacionada com a vinda do 
Messias, que se encerra com a encar-
nação, morte e ressurreição do Filho de 
Deus. A segunda etapa diz respeito ao 
presente da salvação em Cristo, realizada 
no mundo, mas ainda não complemen-
tada. Por !m, o futuro da salvação, que 
se revelará na transformação do mundo 
no !m dos tempos.

 
ROXO

Assim como na Quaresma, tempo 
que antecede a celebração da Páscoa, a 
cor litúrgica do Advento é o roxo, sina-
lizando o espírito penitencial e de reco-
lhimento interior, preparando o coração 
para celebrar a natividade do Senhor.

Advento deve ser um tempo carac-
terizado pela sobriedade e a moderação 
expressas na liturgia, vestes e cantos, 

tradições bizantinas do Orien-
te cristão já destacavam ícones 
que retratavam a cena da Nati-
vidade do Senhor na gruta de 
Belém.

O termo vem do lat im  
praesepe, que signi!ca “estre-
baria ou curral”. Geralmente, 
contém as imagens da Sagrada 
Família, cercada de animais, 
pastores, anjos e os reis magos. 
Contudo, é possível representar 
o presépio apenas com as ima-
gens da Virgem Maria, São José 
e o Menino Jesus.

O presépio costuma ser 
montado nas casas e igrejas no 
início do Advento e, geralmen-
te, é desmontado após a cele-
bração da Epifania do Senhor, 
que recorda a visita dos reis 
magos a Jesus.

 
EM CASA

No ambiente familiar, o pre-

Luciney Martins/O SÃO PAULO

As velas acesas a cada domingo na coroa do Advento simbolizam a luz que ilumina as trevas
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Na sexta-feira, 18, foi aber-
to o jubileu dos 25 anos que a 
igreja matriz da Paróquia São 
Judas Tadeu, no bairro do Jaba-
quara, foi elevada à dignidade 
de santuário arquidiocesano. 
A celebração foi presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, que, 
na ocasião, abriu a Porta Santa 
que marcará o jubileu durante 
o qual será concedida indul-
gência plenária aos !éis e pe-
regrinos.

 A Eucaristia foi concele-
brada por Dom Ângelo Ade-
mir Mezzari, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região 
Ipiranga, pelo Padre Daniel 
Aparecido de Campos, Reitor 
do Santuário, e demais sacer-
dotes.

 
HISTÓRIA

A história desse Santuário 
remonta ao ano de 1940, quan-
do foi criada a Paróquia São 
Judas Tadeu pelo então Arce-
bispo de São Paulo, Dom José 
Gaspar d’Afonseca e Silva. A 
comunidade, que inicialmente 
tinha como sede uma pequena 
capela improvisada em uma 
casa do bairro, foi con!ada 
aos padres da Congregação 
do Sagrado Coração de Jesus 
(Dehonianos), que iniciaram 
a propagação da devoção ao 
apóstolo padroeiro. 

Naquela época, São Judas 
era pouco conhecido entre os 
brasileiros. Então, o primeiro 
Pároco, Padre João Buescher, 
mandou fazer muitos impres-
sos com a imagem e a oração 
do Santo e os distribuía, pes-
soalmente, nos pontos de ôni-
bus, nos bondes, na Praça da 
Sé e nas visitas às famílias dos 
bairros centrais.

Em 1941, viu-se a necessi-
dade de construir uma igre-
ja, ainda provisória. No ano 
seguinte, iniciou-se a cons-
trução da primeira matriz, 

Santuário São Judas Tadeu inicia ano 
jubilar com abertura da Porta Santa
NA COMEMORAÇÃO 
DOS 25 ANOS 
DE INSTITUIÇÃO 
DO SANTUÁRIO 
ARQUIDIOCESANO, 
FIÉIS PODERÃO
OBTER INDULGÊNCIA
PLENÁRIA

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

inaugurada em 1944, conhecida como 
“igreja antiga”.

Com o passar dos anos, o movimen-
to de !éis na Paróquia atingiu grandes 
proporções, surgindo a necessidade 
de uma igreja ainda maior. Assim, em 
1963, iniciou-se a construção da “igreja 
nova”, ao lado da primeira matriz, ain-
da hoje em funcionamento.

A nova matriz logo se tornou um 
centro de referência para a devoção a 
São Judas, atraindo !éis não apenas de 
São Paulo para as missas votivas que 
acontecem no dia 28 de cada mês, fa-
zendo desse apóstolo e mártir um gran-
de santo popular no Brasil.

Por essa razão, em 18 de novembro 
de 1997, o Cardeal Paulo Evaristo Arns, 
então Arcebispo, promulgou o decreto 
que elevou a matriz paroquial de São 
Judas Tadeu à dignidade de santuário 
arquidiocesano, após pedido apresen-
tado pelo Padre Cláudio Weber, na 
época, Provincial dos Dehonianos.

 
‘OÁSIS’ NA CIDADE

O Código de Direito Canônico de!-
ne como santuário “a igreja ou outro lu-
gar sagrado onde os !éis, por motivo de 
piedade, em grande número acorrem 
em peregrinação” e, por isso, são de-
signados pelo bispo ou arcebispo local 
como tais. Além dos santuários dioce-
sanos, existem os santuários nacionais, 
como é o caso, no Brasil, do de Nossa 
Senhora Aparecida.

Na homilia da abertura do ano ju-

bilar, Dom Odilo enfatizou que os san-
tuários são como “oásis” no meio das 
cidades. “Os santuários são lugares de 
especial acolhida da presença e da ação 
de Deus entre os homens, que se diri-
gem ao seu encontro para adorar, agra-
decer, suplicar e fazer a experiência da 
misericórdia de Deus”, a!rmou.

O Cardeal Scherer destacou, ainda, 
que o Santuário São Judas Tadeu, ergui-
do em honra de um dos apóstolos, re-
corda a herança apostólica da Igreja de 
Cristo. “Por isso, o ano jubilar também 
é ocasião de tomar consciência de que, 
hoje, somos nós o povo com a missão 
de testemunhar o Evangelho e trans-
miti-lo às próximas gerações”, a!rmou, 
acrescentando que o santuário deve ser 
o lugar onde as pessoas encontrem a fé, 
o perdão, a misericórdia, o consolo e “o 
horizonte das promessas de Deus que 
superam todo desejo humano”.

 
PORTA SANTA

Após a comunhão, o Arcebispo, 
concelebrantes e !éis seguiram em pro-
cissão até a entrada da “igreja antiga” 
do Santuário, onde foi instalada a Porta 
Santa do jubileu de prata, que perma-
necerá aberta até 18 de novembro de 
2023.

Projetada pelo arquiteto Diego 
Campos, a Porta Santa consiste em 
um portal !xo de madeira, que segue 
o estilo clássico da igreja. “Em sua ar-
quitetura robusta e imponente, a porta 
apresenta em sua fachada quatro co-

lunas que fazem menção aos 
evangelhos. Elementos e sím-
bolos destacam a dignidade da 
Porta”, explicou Campos.

A tradição das portas santas 
remonta ao século XV, quando 
o Papa Martinho V abriu uma 
porta santa na Basílica de São 
João do Latrão, em Roma, como 
marco inicial do jubileu de 1423. 
Em 1499, o costume se estendeu 
à Basílica de São Pedro. Desde 
então, ocorre nas comemora-
ções dos anos santos ordinários 
da Encarnação e da Redenção 
e dos extraordinários, como o 
da Misericórdia, celebrado em 
2016, quando foram abertas 
portas santas em catedrais e di-
versas igrejas de peregrinação 
em todo o mundo.

As portas santas represen-
tam o próprio Cristo, único 
acesso ao Pai e por meio do 
qual os !éis alcançam o perdão 
e a misericórdia. “Ao adentrar 
os umbrais do santuário, movi-
dos pela fé eclesial, os peregri-
nos sabem que estão a caminho 
do santuário de!nitivo, ‘não 
feito por mão humana’ (cf. Hb 
8,2), meta !nal do caminhar 
da vida. E, desde agora, já se 
sentem acolhidos por Aquele 
que é a verdadeira Porta, que os 
introduz na presença do Altís-
simo, na companhia dos anjos 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Fiéis passam pela Porta Santa da ‘igreja antiga’ do Santuário São Judas Tadeu, na zona Sul, na abertura do ano jubilar, na sexta-feira, dia 18
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Reprodução

e dos santos”, diz o decreto do Cardeal 
Odilo Scherer sobre a Porta Santa do 
Santuário São Judas Tadeu.

 
INDULGÊNCIA

 Outra antiga tradição dos anos ju-
bilares, já registrada no século XIII, é a 
concessão de indulgência plenária, isto 
é, a remissão, diante de Deus, da pena 
temporal devida aos pecados já perdo-
ados quanto à culpa que o !el, devida-
mente disposto e em certas e determi-
nadas condições, alcança por meio da 
Igreja. A indulgência pode ser aplicada 
à própria pessoa ou aos !éis falecidos.

 Conforme a Penitenciaria Apostó-
lica, organismo da Santa Sé responsável 
por estabelecer a concessão das indul-
gências, durante o ano jubilar do San-
tuário São Judas Tadeu, a indulgência 
plenária será concedida “aos !éis ver-
dadeiramente arrependidos de seus pe-
cados e motivados pela caridade”, nas 
condições habituais: con!ssão sacra-
mental, comunhão eucarística e oração 
nas intenções do Sumo Pontí!ce.

 O decreto da Penitenciaria Apostó-
lica informa que os idosos, enfermos e 

todos os que, por motivo grave, não pu-
derem sair de casa poderão igualmente 
receber a indulgência plenária, “desde 
que estejam verdadeiramente arrepen-
didos de todo o pecado e imbuídos da 
intenção de cumprir, quanto antes pos-
sível, as três condições usuais e se unam 
espiritualmente às celebrações jubilares 
e ofereçam a Deus misericordioso as 
orações, sofrimentos e preocupações 
da sua própria vida”.

 
HORÁRIOS

Para que os peregrinos possam ob-
ter a indulgência, no Santuário São Ju-
das Tadeu, há sete missas diárias de se-
gunda a sexta-feira, cinco aos sábados 
e nove aos domingos (con!ra horários 
em https://tinyurl.com/2jrnzzgd). O 
atendimento de Con!ssões acontece de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, 
aos sábados, domingos e feriados, das 
8h às 18h.

 O Santuário permanece aberto 
para visitação e passagem pela Porta 
Santa de segunda a sexta-feira das 6h30 
às 20h e, aos sábados e domingos, das 
6h30 às 19h.

   Dia votivo em comemoração ao 
ano jubilar (dia 18 de cada mês);

   Dia votivo a São Judas Tadeu 
(dia 28 de cada mês);

   1º Domingo do Advento 
(27/11/2022);

   2º Domingo do Advento 
(04/12/2022);  

   3º Domingo do Advento 
(11/12/2022);  

   4º Domingo do Advento 
(18/12/2022);  

   Solenidade do Natal do Senhor 
Jesus (24-25/12/2022);

   Festa da Conversão de São 
Paulo (25/01/2023);

   Quarta-feira de Cinzas 
(22/02/2023);

   1º Domingo da Quaresma 
(26/02/2023);

   2º Domingo da Quaresma 
(05/03/2023);

   3º Domingo da Quaresma 
(12/03/2023);

   4º Domingo da Quaresma 
(19/03/2023);

   5º Domingo da Quaresma 
(26/03/2023);

   Domingo de Ramos (02/04/2023);
   Quinta-feira Santa (06/04/2023);
   Sábado Santo (08/04/2023);
   Domingo de Páscoa 
(09/04/2023);

   Domingo da Divina Misericórdia 
(16/04/2023);

   Solenidade de Pentecostes 
(28/05/2023);

   Solenidade de Corpus Christi 
(08/06/2023);

   Solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus (16/06/2023);

   Solenidade de São Pedro e São 
Paulo (29/06/2023);

   Festa da Exaltação da Santa 
Cruz (14/09/2023);

   Novena de São Judas Tadeu (18 
a 27/10/2023);

   Comemoração dos Fiéis 
Defuntos (02/11/2023).

DE ACORDO COM A PENITENCIARIA APOSTÓLICA, AS DATAS EM QUE SERÁ 
CONCEDIDA A INDULGÊNCIA PLENÁRIA NO SANTUÁRIO SÃO JUDAS SÃO:

Lu
ci

ne
y 

M
ar

tin
s/

O
 S

ÃO
 P

AU
LO

Cardeal Scherer: ‘A todos que tiverem passado pela Porta Santa, imagem da verdadeira porta do céu, que é Jesus Cristo, lembramos que o mesmo Senhor Jesus também nos envia em missão’
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3ª Região (TRF3), Justiça do Trabalho, 
Justiça do Estado de São Paulo, Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), go-
verno do estado de São Paulo, Prefeitura 
de São Paulo, Ministérios Públicos Fe-
deral e Estadual, Defensoria Pública da 
União e do Estado, Advocacia-Geral da 
União, Ordem dos Advogados do Bra-
sil, centros acadêmicos, Caixa Econô-
mica Federal, Polícia Federal, Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo, Cruz 
Vermelha, Comando Militar do Sudoes-
te do Exército, Arquidiocese de São Pau-
lo, Caritas Arquidiocesana de São Paulo, 
Pastoral do Menor e Sefras – Ação Social  
Franciscana.

Cerca de 400 voluntários ajudaram 
por meio de ações voltadas à dimensão 
assistencial e de saúde; expedição de do-
cumentos e cidadania; e atendimento ju-
rídico e de acesso à Justiça e aos serviços 
trabalhistas, requerimentos de benefí-
cios do INSS, entre outros. 

 
GARANTIA DOS DIREITOS

A realização do “Pop Rua Jud Sampa” 
atende à Resolução do Conselho Nacio-

O Cônego José Bizon, Diretor da Casa da Reconciliação e 
Referencial para o Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso 
na Arquidiocese de São Paulo, representou o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer na abertura da 35ª edição do Congresso In-
ternacional para os Muçulmanos da América Latina & Cari-
be, realizado entre os dias 18 e 20, no Hotel Hilton Morumbi, 
com o tema “Os muçulmanos da América Latina no enfren-
tamento ao preconceito”.

Começou no domingo, 20, a Campanha para a 
Evangelização 2022, promovida pela Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pelas dioceses e 
Igrejas particulares no Brasil. 

Com o tema “Evangelizar: graça e missão que se 
dá no encontro”, a iniciativa busca mobilizar os ca-
tólicos para a corresponsabilidade na sustentação 
das atividades evangelizadoras da Igreja e tem como 
ponto alto a coleta realizada nas comunidades, no 3º 
Domingo do Advento, este ano, nos dias 10 e 11 de 
dezembro.

O tema desta edição está em sintonia com o 3º Ano 

Vocacional do Brasil, também iniciado no dia 20 (leia de-
talhes na página 9).

A re"exão proposta nesta Campanha para a Evan-
gelização recorda que evangelizar é a vocação da Igreja 
e, nela, a vocação de cada batizado, discípulo missioná-
rio de Jesus Cristo. 

Com a coleta para a evangelização, se busca mo-
bilizar os católicos para que assumam a correspon-
sabilidade na sustentação das atividades evangeli-
zadoras da Igreja, desde as áreas missionárias até as 
periferias das grandes cidades, passando pelas ações 
pastorais e pela articulação das comunidades ecle-
siais missionárias, além de contribuir para a manu-
tenção da CNBB.

Fonte: CNBB

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Tem início a Campanha 
para a Evangelização 2022

Mutirão de solidariedade e 
cidadania acontece na Praça da Sé

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

nal de Justiça (CNJ) nº 425/2021, que 
instituiu a Política Nacional Judicial de 
Atenção a Pessoas em Situação de Rua. 
“O ato normativo prevê que os tribunais 
observem e promovam ações capazes de 
evidenciar os direitos garantidos a todos 
os cidadãos, também para as pessoas em 
situação de ‘invisibilidade’ nas ruas”, dis-
se Marisa Cucio, juíza federal e uma das 
coordenadoras do evento. 

A juíza frisou que a ação é uma porta 
de abertura para o acesso aos direitos bá-
sicos. “Quem está nas ruas, acabou pelas 
circunstâncias nesta situação, que pode 
ser temporal, e precisa de ajuda e opor-
tunidades”, disse.

Entre os serviços ofertados esteve o 
esclarecimento de dúvidas sobre benefí-
cios previdenciários, concessão do Au-
xílio Brasil, consulta e liberação de Fun-
do de Garantia do Tempo do Serviço 
(FGTS), PIS/Pasep, seguro-desemprego, 
defesa em processos criminais, regulari-
zação de processos penais, agendamen-
to de comparecimento à Justiça, além 
de consulta e propositura de processos 
trabalhistas. 

Houve também a possibilidade de 
emissão da primeira e segunda vias de 
documentos; cadastro e atualização em 
programas sociais (CadÚnico); requeri-
mentos de benefícios do INSS; regulari-
zação do título de eleitor; certi!cado de 
reservista; e oportunidades de emprego.

Nas tendas da saúde e assistência 
social, houve os serviços de aferição de 
pressão arterial; orientação para dia-
betes, tuberculose; saúde bucal; cortes 
de cabelo; testagem e vacinação contra  
COVID-19 e gripe, entre outras ações.

 
SERVIR COM AMOR

Segundo o Censo da População em 
Situação de Rua, divulgado pela Prefeitu-
ra de São Paulo em janeiro deste ano, en-
tre 2019 e 2021 aumentou 31% os que vi-
vem nessa condição, passando de 24.344 
para aproximadamente 32 mil pessoas. 

Frei Vagner Sassi, Vice-presidente 
do Sefras – Ação Social Franciscana, 
ressaltou que o mutirão é uma opor-
tunidade para resgatar as pessoas em 
situação de rua da invisibilidade, ga-
rantindo a elas o acesso a documentos, 

lúdicos para crianças por meio de seus  
educadores sociais.

 
NOVAS OPORTUNIDADES

Kely Jacob, 18, mora desde os 15 anos 
na rua, no entorno da Praça da Sé. Ela 
aproveitou para garantir seus documen-
tos (RG, CPF, título de eleitor e a inscri-
ção no CadÚnico para pleitear o benefí-
cio do atual Auxílio Brasil).

“De dia, !co na rua e à noite estou 
estudando o 7º ano. Hoje foi um dia de 
oportunidades. Consegui meus docu-
mentos e agora quero conseguir o benefí-
cio, para com esse dinheiro tentar alugar 
uma quitinete pra mim e, assim, recome-
çar com novas oportunidades”, disse.

Elvis Pereira, 33, está há um ano em 
situação de rua, após perder o emprego 
durante a pandemia. Ele aproveitou o 
mutirão para retirar a segunda via de seus 
documentos e ver como está a saúde.

“Esse mutirão é uma oportunidade 
de trazer para nós, que estamos na rua, a 
esperança de que alguém olha por nós e 
por nossos direitos”, disse, enquanto cor-
tava o cabelo.

Em frente à Catedral da Sé, 
entre a segunda-feira, 21, e a 
quarta-feira, 23, acontece o “2º 
Mutirão de Atendimento à Po-
pulação em Situação de Rua da 
Cidade de São Paulo – Pop Rua 
Jud Sampa”, com serviços gra-
tuitos e de acesso aos direitos 
básicos do cidadão.

A ação oferece cerca de 30 
serviços, com a participação 
de mais de 40 entidades, entre 
movimentos sociais da Igreja 
Católica, instituições do poder 
público federal, estadual e mu-
nicipal e organizações da socie-
dade civil.

Entre os órgãos, marca-
ram presença integrantes do 
Tribunal Regional Federal da 

exames, alimentação e demais 
serviços disponíveis.

“Esta é uma parceria que 
evidencia que é possível unir 
forças e juntar as ações já reali-
zadas em prol das pessoas que 
se encontram à margem da so-
ciedade”, disse, ressaltando que 
na tenda do Sefras serão dis-
tribuídas, diariamente, 3,2 mil 
marmitas. 

Sueli Camargo, coordena-
dora arquidiocesana da Pastoral 
do Menor, ressaltou que o “Pop 
Rua Jud Sampa” é uma expres-
são de amor e solidariedade que 
abraça os irmãos de rua. “Cada 
um que vem ao nosso encontro 
traz sua história e comparti-
lha esperança, sonhos de dias 
melhores”, disse, destacando 
que a tenda da Pastoral está 
proporcionando momentos 

Arquivo pessoal

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Membros das pastorais sociais da Arquidiocese participam do 2º Pop Rua Jud Sampa, realizado na Praça da Sé
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Enquanto a bola rola na Copa do 
Mundo no Catar, em diversas partes do 
Brasil aumentam as ações que unem di-
ferentes pessoas para torcer pela Seleção 
Brasileira e curtir as emoções do Mun-
dial de Futebol.

Iniciativas como a ornamentação das 
ruas com as cores da Seleção, encontros 
para a troca de !gurinhas dos jogado-
res do Mundial e confraternizações en-
tre familiares e amigos antes dos jogos 
comprovam que o esporte é “um lugar 
de encontro em que pessoas de todos os 
níveis e condições sociais se unem para 
alcançar um objetivo comum. Numa 
cultura dominada pelo individualismo e 
pelo descarte das gerações mais jovens e 
dos mais idosos, o esporte é um âmbito 
privilegiado em torno do qual as pesso-
as se encontram sem distinção de raça, 
sexo, religião ou ideologia”, escreveu o 
Papa Francisco, em junho de 2018, na 
mensagem enviada ao Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida, por ocasião do 
lançamento do Documento Dar o me-
lhor de si, sobre a perspectiva cristã para 
o esporte. 

UNIDOS PARA PINTURA DA RUA
Quem passa pela Estrada Evangelis-

ta de Souza, na proximidade do núme-
ro 225, no bairro da Barragem, extremo 
da zona Sul de São Paulo, percebe que 
este trecho da via está com um colo-
rido diferente desde o último !m de  
semana. 

A iniciativa partiu dos proprietários 
do Churrasquinho do Cresss, um bar-
zinho de ambiente familiar inaugurado 
há um ano e meio, com funcionamento 
diário, exceto às segundas-feiras. 

“A ideia da caixinha para arrecadar 
dinheiro para a pintura da rua com tema 
da Copa foi nossa, a família Cresss. So-
mos muito unidos e as nossas crianças 
– Letícia, Sthefanny e Christian – fazem 
questão de participar de todas ideias para 
melhorar o ambiente de nosso estabeleci-
mento. Lançamos a caixinha uma semana 
antes da data combinada para a pintura, 
por isso, poucas pessoas puderam colabo-
rar, porém houve uma repercussão enor-
me nas redes sociais e os clientes amaram 
a ideia”, detalhou, ao O SÃO PAULO, 
Vanessa Soares, gerente de organização 
escolar e uma das proprietárias do Chur-
rasquinho do Cresss, junto com o esposo, 
Cristiano da Conceição.

A pintura da rua começou no sábado, 
19, à tarde, em meio aos barulhos e apitos 
das crianças quando os carros passavam. 

A união e a solidariedade  
também fazem parte do jogo
CONHEÇA DUAS 
INICIATIVAS VOLTADAS 
A UNIR AS PESSOAS 
NESTE PERÍODO DA 
COPA DO MUNDO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

nhas, mas mudou de estratégia para que 
pudesse contemplar mais pessoas. “Na 
primeira doação, eu fui a um lugar onde 
havia 400 crianças, e eu não tinha como 
dar !gurinhas a todas elas. Então, foi fei-
ta uma espécie de bingo e o prêmio era o 
álbum. Entretanto, uma das crianças que 
não ganharam !cou muito chateada e co-
meçou a chorar. Isso me marcou demais. 
Daí em diante, percebi que era melhor 
dar menos !gurinhas, mas viabilizar que 
um número maior de pessoas pudesse ter 
o prazer de colecionar, trocar !gurinhas, 
en!m, se divertir”, detalhou. 

Cohen planejava encerrar a campa-
nha no dia 18 deste mês, mas decidiu 
prorrogá-la ao menos até o !m do ano, 
dada a grande quantidade de instituições 
que têm entrado em contato com ele pe-
dindo doações, bem como pelo aumento 
de pessoas que têm se disposto a ajudar, 
incluindo jogadores de futebol de gran-
des clubes que têm gravado vídeos em 
apoio ao projeto. “Certamente, a minha 
lembrança desta Copa será a dessa inicia-
tiva pela qual pude ajudar muitas pessoas, 
uma campanha que obteve um alcance 
que eu não imaginava”, concluiu.

COLABORE COM O 
‘FIGURINHA PARA TODOS’
Para doações financeiras: 
PIX: (11) 99985-5601
Para a entrega de figurinhas: 
Rua Tumiaru, 77, bairro do  
Paraíso, em São Paulo
Instagram: @figurinhaparatodos

Allan, 15 anos, o idealizador do Figurinha para Todos

entregues a crianças e adolescentes de uma 
escola municipal e de instituições como o 
Lar das Crianças da Congregação Israelita 
Paulista (CIP), o Friendship Circle (que 
atua em favor das pessoas com de!ciên-
cia e seus familiares), o Instituto Colinas, 
Hospital A.C. Camargo, entre outros. 

“Quem deseja doar entra em conta-
to comigo e eu explico que a entrega das 
!gurinhas pode ser feita no escritório do 
meu pai ou que a pessoa pode fazer um 
PIX para que eu compre os pacotinhos. 
Além disso, estudantes de outras escolas 
podem se tornar embaixadores, arreca-
dando !gurinhas onde estudam e me en-
tregando depois”, detalhou o idealizador 
do projeto.  

As !gurinhas compradas são dividi-
das em kits. No começo, Allan Cohen do-
ava o álbum completo, com as 670 !guri-

Com a proximidade do Mundial de 
Futebol, Allan Cohen, 15, e seus irmãos, 
como muitos adolescentes e jovens em 
todo o mundo, começaram a comprar as 
!gurinhas do álbum da Copa. Em uma 
dessas compras, eles ganharam um álbum 
e decidiram doá-lo a uma pessoa que tra-
balha na casa de seus pais, mas se surpre-
enderam com o que ouviram. “A pessoa 
disse que com o preço de dois pacotinhos 
de !gurinhas poderia comprar um litro 
de leite. A gente !cou muito impactado 
com isso, pois muitos até querem cole-
cionar as !gurinhas, mas não conseguem, 
pois é caro.”

A partir desse fato, Cohen iniciou o Fi-
gurinha para Todos, ação voltada à arreca-
dação de !gurinhas, e passou a divulgá-la 
pelo Instagram. A iniciativa já resultou em 
55 mil !gurinhas arrecadadas, que foram 

“As pessoas da comunidade chegavam aos 
poucos e cada uma queria pintar um pou-
quinho. A participação foi geral, de crian-
ças a adultos. Terminamos a pintura por 
volta das 22h. Na verdade, iremos conti-
nuá-la no decorrer desta semana para dar 
‘outra mão de tinta’ nos desenhos prontos 
e fazer mais pinturas para a rua !car bem 
colorida”, detalhou Vanessa. 

A proprietária do Churrasquinho do 
Cresss descreve que tem sido maravi-
lhoso “ver a união da nossa comunidade 
e sua solidariedade. Isso só nos traz or-
gulho e vontade de fazer mais”. Questio-
nada se tem esperanças de que a Copa 
do Mundo ajude a unir mais as pessoas 
após um período de intensas polariza-
ções políticas, Vanessa Soares assegura 

que ao menos na comunidade “estamos 
todos unidos por uma única torcida, o 
Brasil. Devemos deixar as diferenças 
políticas de lado e nos unir, pois o povo 
brasileiro é solidário e prestativo, e com 
a iniciativa da pintura aqui em nosso 
bairro foi possível perceber esse senti-
mento de união de uma única torcida 
pela nossa Seleção”. 

Moradores do bairro da Barragem, no extremo da zona Sul da capital paulista, pintam no asfalto a bandeira do Brasil e símbolos da Copa

Iniciativa do adolescente Allan Cohen já arrecadou mais de 55 mil figurinhas para doação

Arquivo pessoal

Fotos: Arquivo pessoal
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Cristo, Rei do Universo, inverte a ló-
gica humana da realeza porque morre na 
cruz, e retorna à vida. Nas palavras do 
Papa Francisco, “nosso Rei se manifesta 

Francisco visita a família no Piemonte e recorda:
‘Na Cruz, Cristo abre os braços para todos’

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM BOLONHA (ITÁLIA)

Pela manhã, o Papa participou de 
uma cerimônia privada com os familia-
res. Teve a oportunidade de rezar dian-
te de uma imagem de Maria, na qual 
também seus avós rezavam. E recebeu 
a cidadania honorária de Asti. Cumpri-
mentou dezenas de pessoas no caminho 

rendo, fez brotar a esperança”, e gerou 
“frutos de salvação”. Em outras palavras, 
a cruz que de!nia Cristo como “Rei dos 
Judeus” (Lc 23,38) mostra um rei sem 
pedras preciosas, sem honrarias, mas 
com as mãos estendidas.

“Olhando para Jesus, vemos que 

racos negros do abandono, para ilumi-
nar cada vida e abraçar toda realidade. É 
esse o rei que nós festejamos!”, comple-
tou. Sendo assim, falando à comunidade 
diocesana de Asti, mas também a toda a 
Igreja, o Papa convidou a todos a ter esse 
rei como modelo de vida.

assim, de braços abertos” e “sem 
apontar o dedo para ninguém”. 

Em missa celebrada no do-
mingo, 20, na Catedral de Asti, 
região italiana do Piemonte, 
Noroeste da Itália, de onde pro-
vém sua família, Francisco re"e-
tiu sobre a Solenidade de Cristo 
Rei, que encerra o ano litúrgico.

RAÍZES FAMILIARES
O principal motivo da ida 

do Papa Francisco à cidade ita-
liana de Asti – mais especi!ca-
mente a Portacomaro, lugarejo 
de 2 mil habitantes – foi uma 
visita pessoal à sua prima de 
segundo grau, Carla Rabezzana 
(foto), que recentemente com-
pletou 90 anos. A mãe de Carla 
era prima de Mario Bergoglio, 
pai de Jorge Mario Bergoglio, o 
Papa Francisco. Ou seja, seus avós eram 
irmãos. A viagem estava prevista para 
2020, mas teve de ser adiada por causa 
da pandemia.

Os avós de Francisco, Giovanni e 
Rosa, se conheceram e se casaram na-
quela região, cuja cidade mais conhecida 
é Turim. Dali partiram para a Argentina, 
em Buenos Aires, logo após a 1ª Guer-
ra Mundial, em 1918. O primeiro !lho, 
Mario Bergoglio, nascido ainda na Itália, 
migrou com 10 anos de idade, e, na vida 
adulta, se tornaria o pai de Jorge Mario. É 
principalmente à Rosa, sua avó paterna, 
que o Papa Francisco atribui a transmis-
são da fé dentro de sua família.

entre a casa episcopal, onde foi recebido, 
e a catedral. Estima-se que mais de mil 
pessoas tenham se mobilizado para vê-
-lo e saudá-lo. Diferentemente das outras 
viagens recentes, em que usou cadeira de 
rodas, o Papa Francisco apareceu em pé 
na maior parte do tempo, apoiando-se 
com uma bengala.

RAÍZES DA FÉ
Francisco disse que quis estar ali, no 

Piemonte, para sentir o “sabor das raí-
zes”. E acrescentou que o Evangelho do 
domingo faz pensar nas “raízes da fé”, 
que, explicou, estão “no árido terreno do 
Calvário, onde a semente de Jesus, mor-

tudo é ao contrário”, declarou o Papa, 
em sua homilia. “Deus aparece esvazia-
do de tudo, mas rico de amor. Do trono 
da Cruz, não ensina mais as multidões 
com a palavra”, mas, em vez disso, “abre 
os braços”. E “somente entrando no seu 
abraço nós podemos entendê-lo”. Ali, 
na Cruz, disse o Pontí!ce, Cristo abraça 
“nossa morte, nossa dor, nossa pobreza, 
nossas fragilidades e nossas misérias”.

REI DO UNIVERSO
Quem crê em Cristo, disse o Santo 

Padre, deve compreender que o “Rei do 
universo” abraça toda realidade humana. 
“Ele entrou nos buracos do ódio, nos bu-

Conforme o relato do Evan-
gelho do domingo, continuou 
o Papa, algumas pessoas na 
multidão se envolveram com 
Jesus e sua trajetória, enquan-
to outras simplesmente foram 
“espectadoras”, “olhando de 
longe, curiosos e indiferentes, 
sem se interessar de verdade e 
sem se perguntar sobre o que 
fazer”. Essa mesma indiferença, 
a!rmou, pode ser observada 
hoje naqueles que ignoram a 
realidade ao seu redor, evitan-
do olhar para a dor do outro – 
dos pobres, dos miseráveis, dos  
doentes.

O Papa Francisco convidou 
a todos a colocar em prática o 
hábito da “intercessão”, rezando 
pelos outros, pedindo a Cristo, 
como o Bom Ladrão cruci!ca-

do ao lado dele, que se recorde de nós em 
seu Reino. “Quem pratica a con!dência 
[com Cristo], como esse Bom Ladrão, 
aprende a intercessão, aprende a levar a 
Deus aquilo que vê, os sofrimentos do 
mundo, as pessoas que encontra”, disse.

Durante a oração do Angelus, que 
ele rezou na Catedral de Asti, o Papa co-
mentou, ainda, que hoje vivemos uma 
“carestia de paz” no mundo, com tantos 
lugares e povos abalados pela guerra. Em 
especial, ele voltou a mencionar a guerra 
na Ucrânia. “Vamos nos ocupar, conti-
nuemos a rezar pela paz”, declarou, men-
cionando também os con"itos na Faixa 
de Gaza, na Palestina.

Vatican Media
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No site do jornal O SÃO PAULO, 
você acessa conteúdos atualizados 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A se-
guir, algumas notícias e artigos pu-
blicados recentemente.

Ajuda à Igreja que Sofre 
mostra que perseguição aos 
cristãos piora no mundo
https://cutt.ly/vM2RxM2

Papa nomeia comissário para 
relançar o serviço da Cáritas 
Internacional
https://cutt.ly/BM2RG8z

Alta de casos de COVID-19 
reacende alerta para 
cuidados preventivos e a 
vacinação
https://cutt.ly/3M2EWIY

STF faz audiência pública 
para debater população em 
situação de rua
https://cutt.ly/oM2EpQK

CRB promove capacitação a 
formadores de Vida Religiosa 
Consagrada e Presbiteral
https://cutt.ly/rM2EHBe

Prelazia de Borba, no 
Amazonas, é elevada a 
diocese
https://cutt.ly/UM2Rivi

Ophas

O Supremo Tribunal de Justiça do 
México adiou uma tomada de posição 
sobre a proibição da instalação de pre-
sépios em espaços públicos em Cho-
cholá, uma pequena cidade do estado 
de Yucatán, em face de um pedido 
nesse sentido apresentado por um ci-
dadão local.

Há poucos dias, os juízes estiveram 
reunidos com este ponto na agenda, po-
rém decidiram adiar qualquer decisão, 
sobretudo porque o caso tem gerado 
uma enorme polêmica, com forte envol-
vimento da população, que recentemen-

A Conferência Episcopal da Nicará-
gua (CEN) expressou sua preocupação 
com os milhares de pessoas que estão 
migrando por causa da crise no país. 

O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (Acnur) indi-
cou que “a instabilidade política que pre-
valece na Nicarágua desde abril de 2018 
obrigou cerca de 200 mil pessoas a fugir 
de perseguições e violações de direitos 
humanos, sendo que, destes, 150 mil se 
deslocaram para a Costa Rica, um país 
vizinho”.

Em sua mensagem para o Advento, 
a Conferência disse que a alegria que o 
tempo de preparação para o Natal traz 

não impede os bispos de “reconhecer as 
preocupações que temos sobre os even-
tos sociais, políticos e econômicos de 
nossa pátria”.

“Especialmente, entre outros, a crise 
migratória, que é re"exo de um drama 
humano que nos desa!a”, a!rmaram os 
bispos.

Os prelados asseguraram que “mes-
mo em meio à incerteza e ao sofrimento, 
o Reino de Deus está presente em nossa 
história e múltiplos sinais de um mundo 
novo se manifestam entre nós. Devemos, 
portanto, caminhar todos juntos; nin-
guém deve ser deixado para trás”.

“Todos devemos ter a possibilidade 

de nos desenvolver e fazer da Nicarágua 
um país de irmãos. Procuremos sempre 
fazer o bem, para que falemos cada vez 
mais como irmãos e deixemos de lado o 
individualismo”, acrescentaram.

A advogada e pesquisadora Martha 
Patricia Molina revelou em um novo re-
latório, intitulado “Nicarágua: uma Igre-
ja perseguida?”, que durante a ditadura 
de Ortega, de 2018 a 2022, a Igreja Cató-
lica no país sofreu 396 ataques, incluindo 
um registro detalhado das profanações, 
sacrilégios, roubos, ameaças, discurso 
de ódio e padres no exílio, “resultado da 
perseguição do governo”.

Fonte: Catholic News Agency (CNA)

Bispos nicaraguenses estão 
preocupados com o êxodo da população

Nicarágua

Em entrevista recente, o Patriarca de 
Constantinopla, Bartolomeu, a!rmou 
que estão em andamento as tratativas 
entre representantes das Igrejas Católi-
ca e Ortodoxa para chegar a um acordo 
sobre a celebração comum da data mais 
importante para os cristãos, ou seja, a 
Páscoa.

As conversas acontecem no marco da 
próxima celebração do 1.700º aniversá-
rio do Concílio de Niceia, ocorrido em 
325, cujas disposições continuam sendo 
obrigatórias para ambas as Igrejas cristãs. 

Uma dessas disposições estabelece os 
critérios para a de!nição da data da cele-
bração da Páscoa a cada ano, baseada em 
um sistema complexo, criado para com-
binar diferentes calendários astronômi-
cos com tradições hebraicas, romanas e 

egípcias. A partir daí, !cou de!nido que 
a Páscoa seria celebrada no primeiro do-
mingo após a primeira lua cheia depois 
do equinócio (ou seja, o início) da pri-
mavera no Hemisfério Norte, ou do ou-
tono no Hemisfério Sul, o que faz com 
que o Domingo da Ressurreição caia 
sempre entre 22 de março e 25 de abril.

Hoje, os cristãos ortodoxos usam o 
calendário juliano para calcular a data 
da Páscoa, em vez do calendário gre-
goriano, que foi introduzido em 1582 
e é usado na maior parte do mundo. O 
calendário juliano calcula um ano um 
pouco mais longo e atualmente está 13 
dias atrasado em relação ao calendário 
gregoriano, motivo que gera a divergên-
cia em questão.

“O nosso objetivo é que, neste con-

texto de aniversário, possamos encon-
trar uma solução em relação à Páscoa. 
O Papa Francisco tem as melhores in-
tenções e penso que chegou o momento, 
tanto para a Igreja Ortodoxa quanto para 
a Católica, de !xar uma data comum 
para celebrar a Ressurreição de Cristo. 
Espero que nesta ocasião possamos che-
gar a um acordo”, disse o Patriarca de 
Constantinopla.

O 1.700º aniversário do Concílio de 
Niceia também coincidirá com o Jubileu 
Ordinário da Igreja Católica de 2025, 
um evento eclesial de alcance global, ce-
lebrado a cada 25 anos. Neste contexto, 
um acordo sobre a celebração da Ressur-
reição de Jesus seria um dos momentos 
mais importantes daquele Jubileu.

Fontes: Zenit, ACI Prensa e Revista Galileu

Católicos e ortodoxos buscam acordo 
para celebrar a Páscoa na mesma data

Turquia

México

Colocação de presépios em espaços 
públicos continua a gerar polêmica no país

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

te organizou um abaixo-assinado com 
40 mil assinaturas contra a proibição. O 
impasse está sendo seguido com atenção, 
pois pode provocar uma situação de ju-
risprudência e já levou a uma tomada de 
posição por parte da Igreja. 

O projeto visa a “proibir a coloca-
ção” no espaço público “de presépios ou 
qualquer outra decoração ou símbolo 
que faça alusão a uma convicção reli-
giosa”. Em causa está, segundo os que 
defendem essa proibição, a violação 
“da liberdade religiosa e os princípios 
constitucionais do Estado laico, bem 
como o princípio da igualdade e da não 
discriminação”. A questão da utilização 
de verbas do erário público para as de-

corações natalinas também tem sido 
objeto de discussão.

Perante essa situação, a Conferência 
Episcopal do México já manifestou a sua 
preocupação, pois, segundo os bispos, 
“a proibição da representação do nasci-
mento de Jesus, o Natal, é uma tentativa 
de privar o povo de suas expressões reli-
giosas mais íntimas e sagradas”.

Os prelados a!rmam, ainda que, se 
houver a aprovação dessa proposta, ela 
representaria “um retrocesso” que afe-
taria “gravemente os direitos de todos os 
crentes”.

A sociedade civil tem se organiza-
do contra a medida, e uma organização 
não governamental chamada Verdades 

Claras e Máximas Falsas lançou um con-
curso chamado “Sim aos Presépios”, que 
busca dotar os locais públicos em todo o 
país com representações do nascimento 
de Jesus, em resposta a uma tentativa de 
bani-las, propondo aos mexicanos que 
“coloquem presépios em locais do pa-
trimônio público e enviem fotos para as 
nossas redes sociais”. 

Além disso, o concurso inclui uma 
categoria escrita, por meio da qual os 
participantes podem enviar “um ensaio 
entre 2 mil e 4 mil palavras, argumen-
tando por que presépios e símbolos 
religiosos têm lugar em propriedade 
pública”.

Fonte: ACI Prensa
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

O Natal é precedido pela preparação espi-
ritual do Advento. Neste tempo, rezamos mais, 
fazemos um pouco mais de penitência, e somos 
chamados a nos alegrar mais do que de costu-
me. A!nal, o Deus-Conosco se aproxima! É pre-
ciso que Ele nos encontre alegres – apesar dos 
pesares! – e com um coração vigilante e repleto 
da graça divina. 

Para que isso aconteça, é útil que, ao longo 
deste período, meditemos mais assiduamente 
sobre o mistério da Encarnação. É um fato extra-
ordinário: Deus nos amou a tal ponto que, para 
nos salvar, assumiu a condição de um menino. A 
contemplação dessa verdade maravilhosa deve 
transbordar para além de nós mesmos! O Adven-
to nos trará ainda mais alegria e graças se ajudar-
mos outras pessoas a vivê-lo bem! 

Assim, além do “presépio espiritual” de nossa 
alma adornada com orações, é importante que 
preparemos a Jesus um Presépio visível em nos-
sa casa, e quem sabe mesmo – se possível – no 
condomínio ou no trabalho. Deste modo, recor-
daremos aos outros de que Cristo também os 
visita! É muito recomendável, além disso, fazer a 
Novena de Natal em família. Se em Belém “não 
havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7), que 
Jesus, Maria e José encontrem ao menos um lugar 
aconchegante em nosso lar.  

Acompanharemos com ansiedade cada uma 
das quatro velas se acenderem na “coroa” do 
Advento. Porém a verdadeira “joia”, que coroará 
a preparação à chegada do Menino Deus, será a 
recepção do sacramento da Con!ssão de nossos 
pecados. Por meio dela, estaremos em condições 
de, no dia de Natal, ter a participação na San-
ta Missa mais “consciente, frutuosa e ativa” que 
existe: aquela que é feita em estado de graça. E po-
deremos também receber dignamente a Sagrada 
Comunhão, o próprio Jesus que nos vem visitar. 

Durante o Advento, recordamo-nos de que 
não estamos sozinhos! A história humana e nos-
sas vidas individuais têm uma direção: a manifes-
tação plena de Cristo. Como aqueles magos do 
Oriente, caminhamos em direção a Ele. Porém, 
antes mesmo que vejamos face a face “o Menino 
com Maria, sua Mãe” (Mt 2,11), Ele já está ao nos-
so lado. O Advento renova a certeza de que Jesus 
está conosco e nos chama a decidir com !rmeza: 
“Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor” (Is 2,5)! 

A!nal, como diz São Paulo, “agora a salvação 
está mais perto de nós do que quando abraça-
mos a fé” (Rm 13,11)! Os anos passam e o ju-
ízo se aproxima. Nós mudamos, para melhor 
ou para pior… Mas Deus continua o mesmo! 
O Céu continua a nos esperar; o Espírito San-
to quer ainda nos guiar; e a Salvação continua 
tendo um só nome: Jesus Cristo. Portanto, “des-
pojemo-nos das ações das trevas e vistamos as 
armas da luz” (Rm 13,12)! 

Com os patriarcas e justos, desejemos ver 
Aquele que “profetas e reis quiseram e não viram, 
quiseram ouvir e não ouviram” (Mt 13,17). Una-
mo-nos à espera impaciente dos Santos, que de-
sejaram com todas as forças contemplá-lo face a 
face. O tempo é breve! E, “na hora em que menos 
pensais, o Filho do Homem virá” (Mt 24,44)!

1º DOMINGO DO ADVENTO
27 DE NOVEMBRO DE 2022

‘Deixemo-nos 
guiar pela luz do 
Senhor’ (Is 2,5)

Na segunda-feira, 21, os cinco 
diáconos que serão ordenados sa-
cerdotes, no próximo dia 3 de de-
zembro, !zeram a pro!ssão de fé e 
o juramento de !delidade diante do 
Arcebispo Metropolitano, Cardeal 
Odilo Pedro Scherer. Esse ato, pre-
visto pela legislação da Igreja, foi re-
alizado no Mosteiro da Encarnação, 
em Mogi das Cruzes (SP), onde os 
candidatos !zeram o retiro prepara-
tório para ordenação.  

Os diáconos Allan Santos Leite, 
34, Cleyton Pontes da Silva, 27, Lu-
cas Antonio Silva Martinez, 27, Nilo 
Shinen, 44, e Elias Honório, 27, re-
ceberão a ordenação sacerdotal na 
Catedral da Sé, pela imposição das 
mãos de Dom Odilo, às 15h.

Futuros padres fazem 
profissão de fé e juramento de 
fidelidade antes da ordenação

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Antes do rito sacramental de 
ordenação presbiteral, o candidato 
deve realizar a pro!ssão de fé e o ju-
ramento de !delidade conforme pre-
veem o Código de Direito Canônico 
e o Dicastério para a Doutrina da Fé, 
diante do Bispo diocesano ou seu de-
legado, e deve assiná-los à mão.

Na pro!ssão de fé, além da fór-
mula do Credo Niceno-Constanti-
nopolitano, acrescenta-se: “Com !r-
me fé, também creio que na Palavra 
de Deus, escrita ou transmitida, se 
contém o que é proposto pela Igreja, 
quer em solene de!nição, quer pelo 
Magistério ordinário e universal. Fir-
memente também acolho e guardo 
todas e cada uma das a!rmações que 
são propostas de!nitivamente pela 
mesma Igreja, a respeito da doutrina 
sobre a fé e os costumes. En!m, pres-
to minha adesão, com religioso aca-

tamento da vontade e inteligência, 
às doutrinas enunciadas, quer pelo 
Romano Pontí!ce, quer pelo Colégio 
dos Bispos, ao exercer o Magistério 
autêntico, ainda que não sejam pro-
clamadas por ato de!nitivo”.

 
COMUNHÃO

Ao assumirem o presbiterado, os 
candidatos prometem conservar-se 
sempre em comunhão com a Igreja 
Católica, quer em palavras por eles 
proferidas, quer em seu procedi-
mento. “Ao desempenhar os ofícios, 
que em nome da Igreja me forem 
conferidos, guardarei integralmente 
o depósito da fé, que, com !delidade, 
transmitirei e explicarei. Quaisquer 
doutrinas, portanto, contrárias a este 
depósito, serão por mim evitadas”, 
continua o juramento. 

“Com obediência cristã, segui- 
rei o que declaram os sagrados pas-
tores, como autênticos doutores 
e mestres da fé ou o que estabele-
cem como orientadores da Igreja, 
e prestarei !elmente ajuda ao Bis-
po diocesano, a !m de que a ação 
apostólica, a ser exercida em nome 
e por mandato da Igreja, se realize 
em comunhão com a mesma Igre-
ja”, concluem os candidatos, pedin-
do a ajuda de Deus enquanto tocam 
o livro dos evangelhos.

Antes de serem ordenados diáco-
nos e padres, os candidatos também 
devem fazer uma declaração pessoal 
sobre sua liberdade para receber a 
Sagrada Ordenação e sobre sua clara 
consciência acerca das obrigações e 
compromissos que ela implica para 
a vida toda, especialmente no que se 
refere ao celibato (cf. Cân. 277, §1). 
Essa declaração deve ser manuscrita 
e expressa com palavras próprias, e 
não copiada de um formulário.

As ordenações presbiterais serão 
transmitidas pelas mídias digitais da 
Arquidiocese (Facebook e YouTube).

Arquivo pessoal

Divulgação
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