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É o coração que nos move 
para uma comunicação 
aberta e acolhedora
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Prior dos Dominicanos 
ressalta a revitalização 
da vida consagrada

Por diálogos pela paz, 
Papa inicia viagem à RD 
Congo e ao Sudão do Sul

Frei André Tavares, 41, anali-
sa o significado da vida religio-
sa e como as ordens históricas 
têm se revitalizado para atrair 
mais vocacionados.
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É o que revela a 30ª edição da Lista Mundial da 
Perseguição (LMP 2023), divulgada pela organi-
zação internacional Portas Abertas. Atualmente, a 
Coreia do Norte é o país onde os cristãos mais so-

frem perseguições. Nações africanas e do Oriente 
Médio em que há a atuação de extremistas islâmi-
cos também estão no topo da lista.
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Em sua 40ª viagem apostóli-
ca internacional, Francisco esti-
mula pontes de reconciliação e 
de diálogo ecumênico. 

Página 18

Cristãos em igreja destruída por extremistas islâmicos na Nigéria; 89% dos cristãos mortos no último ano são deste país, 6º colocado na LMP 2023

Na maior cidade do Brasil, os católicos participaram, 
em 25 de janeiro, da Solenidade da Conversão de São 
Paulo Apóstolo, em missas nas quais também rende-
ram graças a Deus pelos 469 anos da capital paulista.

Na Catedral da Sé, a Eucaristia foi presidida pelo 
Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, que rogou 

para que São Paulo Apóstolo, o Patrono da Arquidio-
cese, “nos contagie com sua fé inabalável e com sua 
coragem e ardor missionário, para sermos, hoje, tes-
temunhas de que Deus habita esta cidade imensa e 
quer bem a todo este povo”. 
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Crianças depositam flores na imagem de São Paulo Apóstolo, celebrado na Catedral da Sé, em 25 de janeiro, em missa presidida por Dom Odilo

‘Que o Apóstolo nos contagie com 
sua coragem e ardor missionário’

No mundo, a cada 7 cristãos, 1 sofre situações de perseguição
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A festa da Apresentação 
de Jesus no templo, dia 
2 de fevereiro, está re-
pleta de simbolismos e 

signi!cados. Ela poderia ser parte 
das festas do ciclo litúrgico do Na-
tal, pois se refere a um momento da 
infância de Jesus. Maria e José levam 
ao templo Jesus, !lho primogênito 
de Maria, para apresentá-lo a Deus, 
conforme estava prescrito na Lei de 
Moisés.

Os primogênitos eram consa-
grados a Deus, especialmente; isso 
signi!cava que eles se tornavam 
herdeiros privilegiados das promes-
sas da aliança de Deus com os Pa-
triarcas e garantidores da transmis-
são dessa bênção à geração seguinte. 
Os primogênitos eram testemunhas 
privilegiadas da !delidade de Deus 
às suas promessas e deviam zelar, 
mais que ninguém outro, para que o 
compromisso do povo com a Alian-
ça de Deus não fosse esquecido nem 
traído por in!delidade.

Mal sabia o velho e justo Simeão 
que o !lho que Maria levava nos 
braços seria o mediador da nova e 
eterna Aliança, que Deus faria, não 
apenas com um povo, mas com a 
humanidade inteira. Simeão e a 

profetisa Ana, viúva piedosa e !el a 
Deus, reconhecem no Menino Jesus 
a luz que ilumina todas as nações e 
o cumprimento das promessas de 
Deus aos antepassados, que espe-
ram por essa salvação prometida. 
Simeão e Ana eram consagrados a 
Deus e louvaram a Deus pelo Con-
sagrado dos Consagrados, que Ma-
ria e José levaram ao templo e apre-
sentaram a Deus.

No dia 2 de fevereiro, a Igre-
ja celebra o Dia Mundial da Vida 
Religiosa Consagrada, dedicado 
àqueles e àquelas que consagram 
sua vida a Deus, à Igreja e à huma-
nidade nos mais diversos carismas 
dos Institutos de Vida Consagra-
da. São os cristãos que entregam 
sua vida inteira ao testemunho da 
Aliança de amor de Deus com a 
humanidade mediante o amor sal-
vador de Jesus Cristo. Eles procla-
mam o Evangelho, antes de tudo, 
pela sua vida consagrada, pelo seu 
testemunho pessoal de vida con-
forme o Reino de Deus, já pre-
sente no mundo, mas ainda não  
plenamente.

São um testemunho de fé em 
Deus e no seu Reino, único funda-
mento capaz de levar a preferir a 
vida na pobreza, obediência e cas-
tidade, em vez de usufruir das ale-
grias e liberdades legítimas desta 
vida. São testemunho da esperança 

sobrenatural, pois fazem desde ago-
ra a escolha pelos bens sobrenatu-
rais prometidos, reservados para a 
vida eterna. Fazendo essa escolha, 
ajudam a entender que há renúncias 
e escolhas que na vida valem a pena 
e não representam uma frustração 
para os anseios legítimos desta vida. 
Eles são testemunhas do amor mise-
ricordioso de Deus, por quem entre-
gam sua vida e por aqueles que Deus 
ama, especialmente aqueles que têm 
maior necessidade de conhecer o 
amor salvador de Deus.

Os consagrados e consagradas 
a Deus na vida religiosa escolhem 
Deus como único e supremo bem, 
que nunca pode ser trocado por ne-
nhum outro bem deste mundo. Esta 
vida já pode oferecer tantos bens 
honestos e legítimos, que podem 
ser acolhidos cada dia com ação de 
graças. Mas os religiosos fazem a 
renúncia voluntária e consciente a 
muitos desses bens; tendo-os à sua 
disposição para o que for necessário, 
não se apegam a eles, sabendo que o 
coração nunca pode se fechar sobre 
os bens, esquecendo o doador de to-
dos os bens.

Na festa da Apresentação do Se-
nhor no templo, olhamos também 
para Maria, que consagrou sua vida 
inteiramente a Deus e ao seu Fi-
lho Jesus. Ela não vive para si, mas 
uniu sua vida ao mistério da cruz 

salvadora de Jesus. Por isso, nós a 
invocamos como mãe, modelo e 
protetora de todos os consagrados 
e consagradas, aquela que soube 
ouvir a Palavra de Deus e a colocou 
em prática.

Na festa da Apresentação do Se-
nhor deste ano, agradeçamos a Deus 
pelos religiosos e religiosas que vi-
vem em nossa arquidiocese e cidade 
de São Paulo. Contamos com uma 
grande variedade de carismas da 
vida consagrada religiosa entre nós, 
e isso é uma riqueza para a Igreja. 
Os religiosos prestam um grande 
auxílio à missão da Igreja nos mais 
diversos setores: na evangelização 
e serviço pastoral diretos das paró-
quias e organizações da Igreja; na 
caridade para com os mais necessi-
tados de ajuda; Eles estão presentes 
na educação, nos serviços da saúde, 
da assistência social e no serviço aos 
pobres. Muitos deles se dedicam ao 
trabalho missionário, à formação 
cristã. 

Desejo agradecer a todos eles, em 
nome da arquidiocese de São Pau-
lo, pela colaboração e o serviço que 
prestam. E convido todos a rezarem 
pelas vocações à vida consagrada 
religiosa, para que não venhamos a 
ter falta desses discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo e testemunhas 
de que o Reino de Deus já chegou e 
está no meio de nós!

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Religiosos – testemunhas 
de Deus na Cidade
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Gosto de ler os escritos do 
profeta Isaías. Suas pala-
vras poéticas chegam até 
nós de uma forma tão 

adorável que vão entrando pelos 
olhos e ouvidos e descem ao coração 
como aviso, denúncia, chamada de 
atenção e, também, de doçura para o 
cotidiano de nossas vidas, nos desa-
!ando a um comportamento novo e 
um novo jeito de entender a vida. A 
perícope do 5" Domingo do Tempo 
Comum indica três verbos que são 
determinantes para a ação humana: 
repartir, acolher e cobrir, e aponta 
pessoas concretas a serem bene!-
ciadas por gestos tão nobres: pobres, 
indigentes, peregrinos, famintos... 
Ainda mais, pede para destruir os 
“hábitos autoritários e a língua mal-
dosa”. Modelados por esta “poesia 
profética”, podemos recomeçar todos 
os dias numa dinâmica que culmina-
rá com o brilho da luz de Deus a cla-
rear como o sol ao meio-dia. Creia-
mos nisso.

Belo também é o Salmo 111, um 
hino à caridade e ao bem. Nele, é 
apresentada uma expressiva lista de 

qualidades de quem sabe praticar 
o amor: correto, compassivo, pres-
tativo, carinhoso, reto e justo. São 
pessoas de um equilíbrio admirável 
que vão permanecer para sempre na 
memória do povo, por isso o Sal-
mo não economiza em elogios: “sua 
lembrança permanece eternamen-
te... permanece para sempre o bem 
que fez”.

O apóstolo Paulo nos diz que isso 
está ao alcance de todos. Não é preci-
so ter algum dom extraordinário para 
realizar as obras de Deus em benefício 
das pessoas. Ele testemunha dizendo 
que sua palavra nada tinha de elevada 
e sentiu receio e fraqueza, mas viu em 
tudo o poder de Deus se manifestar 
de modo extraordinário.

No Evangelho, Jesus apresenta 
duas imagens que traduzem muito 
bem o modo correto de se comportar: 
sal e luz. “Eles, no entanto, são des-
dobrados em tantos outros que ga-
nham, igualmente, muita relevância 
no conjunto: cidade, monte, candeei-
ro, casa. É como se Jesus nos indicasse 
que nossa ação deve ser na direção do 
mundo inteiro, dos altos e baixos, da 
cidade e da casa” (Prof. Altamir Célio 
de Andrade).

O sal é um dos minerais mais sim-
ples, no entanto imprescindível para 
nossa alimentação. No tempo de Je-
sus, eram usados blocos de sal para 
revestir por dentro os fornos de pão. 
Conseguia-se, assim, conservar o ca-
lor para o seu cozimento. Com o tem-
po, este sal ia perdendo a capacidade 
térmica e precisava ser substituído. 

Os restos das placas retiradas eram 
utilizados para compactar a terra dos 
caminhos, por isso “não servirá para 
mais nada, senão para ser jogado fora 
e ser pisado pelos homens” (cf. Mt 
5,13).

O sal é útil quando entra em con-
tato e se dissolve nos alimentos, dan-
do sabor ao que comemos e preser-
vando-os para que não se estraguem. 
Ele deixa de ser o que é para que o 
outro seja melhor. Assim deve ser o 
discípulo do Senhor.

A luz não pode !car escondida em 
uma vasilha, mas colocada em um 
candeeiro para iluminar a casa in-
teira. O candeeiro não é para que os 
outros nos vejam, mas para que a luz 
de nossas vidas se espalhe e desperte a 
“faísca de luz” presente no coração de 
cada pessoa. Quanto mais luz emergir 
de dentro de nós, mais brilhante será 
o mundo em que vivemos. Pelo fato 
de ser benfazeja e criadora, ela nos 
permite dizer com o poeta #iago de 
Mello, no meio de impasses, ameaças 
e con$itos que pesam sobre nossa 
vida: “Faz escuro, mas eu canto” (Pa-
dre Adroaldo Palaoro).

Por meio do profeta, do salmista, 
do Apóstolo e do Senhor Jesus, vimos 
que não podemos ser simples obser-
vadores do sofrimento alheio. Desde 
já, pensemos na proposta da Campa-
nha da Fraternidade, que fala sobre a 
fome. Já é a terceira campanha com 
este tema. Será que a realidade da po-
breza ainda não nos incomoda o su-
!ciente para deixarmos de ser meros 
espectadores?

DOM JOSÉ 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AUXILIAR 
DA ARQUIDIOCESE 

NA REGIÃO LAPA

Espiritualidade Atos da Cúria
Sal da terra e luz do mundo NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 

VIGÁRIO GERAL ADJUNTO:

Em 17/01/2023, foi nomeado e provisio-
nado como Vigário-geral adjunto para 
a Região Episcopal Brasilândia, o Reve-
rendíssimo Cônego José Renato Ferreira.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO DE 
PASTORAL:

Em 01/01/2023, foi nomeado e provi-
sionado como Assistente Eclesiásti-
co dos Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão da Região Epis-
copal Lapa, o Reverendíssimo Padre 
Ernandes Alves da Silva Junior. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL:

Em 20/01/2023, foi nomeado e provisiona-
do como Vigário Paroquial da Paróquia 
Santa Bernadette, no bairro Vila IVG, 
na Região Episcopal Belém, o Reveren-
díssimo Padre Elias Honório de Castro. 

POSSE CANÔNICA:

Em 22/01/2023, foi dada a posse ca-
nônica como Pároco da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, no bairro Central 
Parque, na Região Episcopal Lapa, ao 
Reverendíssimo Padre João Inácio Ro-
drigues, RCJ.

Em 22/01/2023, foi dada a posse ca-
nônica como Vigário Paroquial da 
Paróquia São Francisco Xavier, no 
bairro Jardim Japão, na Região Episco-
pal Sant’Ana, ao Reverendíssimo Padre 
Alan Santos Leite.

No sábado, 28 de janeiro, 
na capela da Congregação Ser-
vas do Senhor, na Arquidioce-
se de Botucatu (SP), o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po Metropolitano de São Pau-
lo, presidiu missa em ação de 
graças pelos jubileus de vida 
consagrada das Irmãs Liduvi-
na Nicodemos, Maria Neide 
Biazon, Juliana Aparecida Ros-
si, Maria Nazaré Rodrigues e 
Cecília Azevedo de Melo. 

Concelebraram os Padres 
Anderson Luiz Mingatos, Ro-
bert Ferreira Vieira, Rubens 
Pedro Cabral, Edison Bovo e 
José Francisco Antunes. Houve 
intensa participação de amigos 
e parentes das jubilandas, bem 
como de outras religiosas das 
Servas do Senhor. 

No começo da missa, Dom 
Odilo saudou de modo especial 
as irmãs jubilandas, e na homi-
lia falou sobre vocação, desta-
cando o chamado que Deus faz 
a todos os batizados, seja para a 
vida consagrada, religiosa, sa-

cerdotal ou para o Matrimônio. 
Lembrou, ainda, que sempre é 
oportuno comemorar os anos 
de vida consagrados a Deus, es-
pecialmente naquele dia em que 
as irmãs completavam 40, 50 
e 60 anos de vida consagrada, 
testemunhando que, pela graça 
de Deus, seguiram em frente na 
vocação. 

Durante a missa, as irmãs 
jubilandas renovaram seus vo-
tos e receberam a bênção do 
Cardeal Scherer. 

(Com informações da Pascom 
da Arquidiocese de Botucatu)

No domingo, 29 de janeiro, 
o Padre Frank Antônio de 
Almeida, Reitor do Seminá-
rio de Filoso!a Santo Cura 
D’Ars, assumiu a função de 
Administrador Paroquial da  
Paróquia Nossa Senhora 
Mãe de Deus, na Região Bra-
silândia, em missa presidida 
pelo Cardeal Scherer. Conce-
lebraram Dom Carlos Silva, 
OFMCap., Padre Bernardo 
Daly, Superior Provincial da 
Ordem de São Patrício; e o 
Padre Neil Charles Crombie, 
que exerceu a função de 
Pároco durante os últimos 
seis anos.       (por Gabriel Alves)

25 DE JANEIRO
No aniversário de 469 anos de São Paulo, em 25 de janeiro, ocorreu o 
tradicional ato cívico em homenagem aos fundadores da cidade, no 
monumento erguido diante do Pateo do Collegio. O Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano, participou da solenidade com o pre-
feito da capital, Ricardo Nunes, o governador do estado de São Paulo, 
Tarcísio de Freitas, além de outras autoridades civis e militares. Após o 
ato, eles se dirigiram para a Catedral da Sé, para a missa da Solenidade 
da Conversão de São Paulo Apóstolo (leia detalhes na página 11).

Dom Odilo preside missa em ação de graças por 
jubilandas da Congregação Servas do Senhor

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

NOVO ADMINISTRADOR DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS
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Comunicar com o coração
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. 

LUIZ ANTONIO ARAUJO PIERRE

Aspiramos à felicidade, dignida-
de, equilíbrio afetivo-socioeconô-
mico, tudo que nos permita ter uma 
vida em harmonia. Inegável a centra-
lidade que tem a questão econômica 
nesta equação, sendo que, da escolha 
do sistema econômico depende se 
haverá, ou não, justiça social. As con-
cepções econômicas são inúmeras, e 
muitas delas não se preocupam mi-
nimamente com os mais pobres. No 
Brasil, como em muitos outros paí-
ses, existe a prevalência da mentali-
dade das pessoas mais ricas.

Ainda que se possa supor que es-
tejam de boa-fé, suas interpretações 
são de causar perplexidade. Recente-
mente, li sobre um fato ocorrido faz 
alguns anos que retrata esta situação: 
a !lha de um conhecido empresário 
de comunicação e entre as maiores 
fortunas do país defendia que seu pai 
não poderia ser prefeito de São Paulo 
(se cogitava, à época, sua candidatu-
ra), pois, sendo ele muito generoso, 
iria construir hospitais, escolas e me-
lhorar o sistema de transporte, e isso 
resultaria em problemas para os mais 
pobres. 

Na sua concepção, estas melho-
rias gerariam gastos e seria necessá-
rio cobrar mais impostos, os quais as 
pessoas carentes não iriam conseguir 
pagar. Então, !nalizava sua fala di-
zendo que era melhor permanecer 

Qual economia?
dessas pessoas ainda vive a realidade 
da fome.

Qual economia pode ser inclusi-
va, justa e participativa?

Entre tantas propostas, vamos 
lembrar três delas: Economia Solidá-
ria, de Paul Singer; Economia de Co-
munhão, de Chiara Lubich; e Econo-
mia de Francisco, proposta pelo Papa 
Francisco.

Na Economia Solidária, os prin-
cípios básicos são a propriedade 
coletiva ou associada ao capital, res-
guardando-se o direito à liberdade 
individual. Uma completa inversão 
da concepção utilitária da economia, 
tendo o favorecimento da pessoa 
como centro do pensamento. 

Na Economia de Comunhão, a 
proposta é que as empresas destinem 
livremente parte do lucro para a for-
mação dos trabalhadores e da comu-
nidade ao redor. 

Na Economia de Francisco, com 
base na !gura de São Francisco, pro-
põe-se a manutenção de uma renda 
básica que deve ser garantida a cada 
pessoa, dando dignidade à pessoa 
pobre.

São estes apenas princípios básicos. 
No artigo “Qual Economia II”, 

abordaremos de forma mais detalha-
da, ainda que sinteticamente, cada 
uma destas concepções de economia.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

sem estas melhorias e manter os im-
postos como estavam, para que o po-
bre pudesse sobreviver. O pai ouviu a 
fala e aplaudiu. Certamente, não faz 
parte da mentalidade dessas pessoas 
a percepção de que o Estado tem res-
ponsabilidades sociais e que os im-
postos devem ser cobrados propor-
cionalmente ao poder aquisitivo e ao 
patrimônio e riqueza de cada um. 

Na mesma linha, temos a concep-
ção econômica neoliberal, como a 
proposta pelo Instituto Mises, de que 
o Brasil precisa de mais desigualda-
de como fonte de progresso, pois os 
talentosos – privilegiados numa so-

ciedade desigual, desde que não haja 
corrupção – criam mudanças econô-
micas e tecnológicas que permitem 
que as pessoas medianas ingressem 
nos círculos da elite.

Na verdade, bastaria uma eco-
nomia minimamente participativa e 
inclusiva para acabar com a fome no 
mundo. Estudo publicado pela Or-
ganização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) 
informa que a produção mundial 
de alimentos é su!ciente para suprir 
a demanda dos quase 8 bilhões de 
pessoas que habitam a Terra. Apesar 
disso, pelo menos uma em cada nove 

Opinião

Luiz Antonio Araujo Pierre é membro do 
Movimento dos Focolares. Professor e advogado. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Na mensagem para o 57º 
Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, publica-
da no dia 24 de janeiro, o 

Papa Francisco propôs uma re$exão 
sobre o tema “Falar com o coração”.  No 
texto, trata da necessidade de “comu-
nicar cordialmente”, expressão que faz 
referência à palavra latina cordis (co-
ração), para ressaltar que “é o coração 
que nos move para uma comunicação 
aberta e acolhedora”. 

Como exemplo, o Papa recorda a 
imagem bíblica do peregrino – o pró-
prio Cristo – que dialoga com os dis-
cípulos a caminho de Emaús, após sua 
Paixão e Morte na cruz. “A eles, Jesus 
ressuscitado fala com o coração, acom-
panhando com respeito o caminho da 
sua amargura, propondo-Se e não Se 
impondo, abrindo-lhes amorosamen-
te a mente à compreensão do sentido 
mais profundo do sucedido. De fato, 
eles podem exclamar com alegria que 

o coração lhes ardia no peito enquan-
to Ele conversava pelo caminho e lhes 
explicava as Escrituras (cf. Lc 24,32)”, 
sublinha Francisco.

O Pontífice observa que, “em um 
período da história marcado por po-
larizações e oposições – de que, infe-
lizmente, nem a comunidade eclesial 
está imune – o empenho em prol de 
uma comunicação ‘de coração e bra-
ços abertos’ não diz respeito exclusi-
vamente aos agentes da informação, 
mas é responsabilidade de cada um”. 
Todos somos chamados a procurar 
a verdade e a dizê-la, fazendo-o com 
amor, exortados a “guardar continua-
mente a língua do mal (cf. Sl 34,14), 
pois com ela – como ensina a Escri-
tura – podemos bendizer o Senhor e 
amaldiçoar os homens feitos à seme-
lhança de Deus (cf. Tg 3,9)”. 

Como modelo de alguém que co-
municava com o coração, o Papa indica 
São Francisco de Sales, bispo, doutor 

da Igreja e padroeiro dos jornalistas 
católicos. O Santo Padre destaca que a 
mansidão, humanidade e predisposi-
ção a dialogar pacientemente com to-
dos, e de modo especial com quem se 
lhe opunha, !zeram desse Santo uma 
extraordinária testemunha do amor 
misericordioso de Deus. 

“É a partir deste ‘critério do amor’ 
que o santo bispo de Genebra nos re-
corda, por meio dos seus escritos e do 
próprio testemunho de vida, que ‘so-
mos aquilo que comunicamos’: uma 
lição contracorrente hoje, num tem-
po em que, como experimentamos 
particularmente nas redes sociais, a 
comunicação é muitas vezes instru-
mentalizada para que o mundo nos 
veja, não por aquilo que somos, mas 
como desejaríamos ser”, escreve Fran-
cisco, exortando os agentes da comu-
nicação a se sentirem inspirados “por 
este Santo da ternura, procurando e 
narrando a verdade com coragem e 

liberdade, mas rejeitando a tentação 
de usar expressões sensacionalistas e 
agressivas”.

Olhando para a Igreja e sua mis-
são, o Papa a!rma que “temos urgente 
necessidade de uma comunicação que 
in$ame os corações, seja bálsamo nas 
feridas e ilumine o caminho dos irmãos 
e irmãs”, e completa: “Hoje é tão neces-
sário falar com o coração para promo-
ver uma cultura de paz, onde há guerra; 
para abrir sendas que permitam o diá-
logo e a reconciliação, onde campeiam 
o ódio e a inimizade”. Ele nos recorda 
que, como cristãos, sabemos que é pre-
cisamente na conversão do coração que 
se decide o destino da paz, “pois o vírus 
da guerra provém do íntimo do cora-
ção humano”.

Por !m, o Papa pede que o Senhor 
Jesus nos ajude a tornar a nossa co-
municação livre, limpa e cordial, a nos 
colocar à escuta do “palpitar dos cora-
ções” e a dizer a verdade no amor.
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A Vilma, do Jardim das Rosas, pe-
de-me para falar sobre os signi!cados 
do sinal da cruz e da prece do Glória 
ao Pai.

Vilma, o Glória ao Pai é uma pre-
ce de louvor à Santíssima Trindade. 
Nós proclamamos nosso louvor em 
várias circunstâncias. Por exemplo, 
quando concluímos cada mistério do 
Terço ou quando terminamos um en-
contro ou concluímos alguma prece. 
Não podemos nos esquecer de que 
há vários tipos de oração: de súplica, 
louvor, ação de graças, intercessão e 
penitencial.

Outra oração breve e trinitária é o 
sinal da cruz. Nós traçamos uma cruz 
da testa ao peito e do ombro esquerdo 
ao ombro direito. Não precisa beijar a 
mão. Nós traçamos a cruz sobre nós ao 
iniciar qualquer oração e qualquer ou-
tra ação, proclamando que o que fare-
mos será em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Outra oração trinitária e belíssima é 
aquela que o povo humilde e amado de 
Deus chama de “Pelo sinal!”, uma bre-
ve prece em que traçamos um sinal da 
cruz na testa, na boca e no peito, supli-
cando: “Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-
-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Amém”.

Note, minha querida irmã, o 
quanto é importante para nós a cruz 
de Jesus. De um sinal de morte e 
condenação, tornou-se, depois de 
Jesus ter morrido na cruz por nosso 
amor, sinal de bênção e salvação. Fi-
que com Deus!

Você PerguntaComportamento
Quais os 
VLJQL¿FDGRV�
do sinal da 
cruz e do Glória 
ao Pai?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Diante da atual situação política do 
País e as tendências que, a partir dela, 
voltam a ganhar força e repercussão, 
acredito ser importante colocar certa 
luz nos impactos que podem causar 
na vida de família e na formação dos 
!lhos. 

O ato de formar uma pessoa pres-
supõe, necessariamente, a transmissão 
de valores que estruturarão seu caráter. 
Com ou sem total consciência disso, 
os pais estão o tempo todo transmi-
tindo valores, oferecendo proporções 
e critérios aos !lhos. Quando permi-
tem ou negam algo, quando exigem 
ou negligenciam determinada atitude, 
quando escolhem uma escola, um li-
vro, en!m, a cada decisão que tomam 
nesse processo, estão informando aos 
pequenos sobre como pensam a vida 
e o que esperam deles nessa aventura 
de viver. 

Ocorre que há muito estamos vi-
vendo uma crescente onda de relati-
vismo que acaba por nos deslocar sem 
que tomemos muita consciência disso. 
Aos poucos, introduzem-se em nosso 
imaginário ideias que vão questionan-
do algumas premissas antes inquestio-
náveis em nossa história, como, por 
exemplo: a existência de Deus (a!-
nal, se não há comprovação cientí!ca 
disso, como tomar como verdade?). 
O fato, esse sim, observável a olhos 
nus, de que existe homem e mulher 
marcados geneticamente e dotados 
de características físicas diferentes fa-
cilmente identi!cadas, o fato de que 
existe verdade e mentira independen-
temente da opinião de quem observa 
o acontecimento, o fato de que valores 

morais são bens da humanidade e que 
promovem um convívio mais harmo-
nioso e justo, en!m, vamos aos poucos 
entrando num movimento de questio-
nar todo e qualquer fato e relativizar 
seu valor.

Ganha ares de modernidade e in-
telectualidade a capacidade de ques-
tionar tudo o que em algum momento 
histórico anterior tenha sido conside-
rado bom, belo e verdadeiro. O bom 
depende da referência e de quem será 
“bene!ciado”, o belo precisa ser expli-
cado para poder ser contemplado e, 
às vezes, nem mesmo bem explicado 
pode ser contemplado, mas tudo bem, 
a!nal, o que é belo? A verdade, então, 
nem se fala... totalmente relativizada, 
diria até desacreditada e transformada 
– vale o que cada um traz em seu dis-
curso como verdade e não aquilo que 
se depreende do fato em si. Quando 
alguém se sente um cachorro, pode se 
manifestar latindo, por exemplo, inde-
pendentemente de ao olharmos para 
aquele que late, não identi!carmos 
nele nenhum traço ou característica 
diferente daquelas com as quais so-
mente os seres humanos são dotados. 

Reina no relativismo o desejo, o 
mundo afetivo de cada um e suas ne-
cessidades mais primitivas. Ao deses-
tabilizar valores que nortearam por 
séculos a vida humana e as relações 
sociais, desestabiliza-se toda a socie-
dade e torna-se muito mais fácil ma-
nipular as massas. Há algo de diabóli-
co em todo esse relativismo reinante, 
a!nal, nele se encontra o gérmen de 
destruição da família, da língua e das 
relações em geral. 

O homem, “na tentativa de viver a 
liberdade, acaba desistindo da verdade 

em si quando se torna prisioneiro dos 
seus próprios métodos de observação 
tão característicos da ciência moder-
na. No fundo, o homem já não conse-
gue mais enxergar além, mas se limita 
ao aquém, alimentando seu pragma-
tismo e egoísmo, características tão 
marcantes atualmente. Para Ratzinger, 
“o homem move-se ainda e tão-só na 
sua própria concha”.

Tendo em vista essa realidade do 
relativismo que vem ditando nor-
mas na sociedade em nome de uma 
“democracia” estranha, as famílias 
precisam revisitar e fortalecer seus 
valores e convicções, buscar na li-
teratura con!ável (os clássicos, os 
documentos da Igreja) argumentos 
e fundamentos para aquilo que acre-
ditam ser o melhor na formação dos 
!lhos e, corajosamente, lutar contra 
o império do relativismo antes que 
ele coloque por chão aquilo que co-
nhecemos como verdade.  

Segundo nos aponta sabiamente o 
saudoso Papa Bento XVI, “na realida-
de, há hoje uma hipertro!a do homem 
exterior e um grave enfraquecimento 
da sua força interior”. Sendo assim, 
resta-nos retomar nossa força inte-
rior, encontrar a convicção necessária 
para defender nossos valores e lutar 
para deixar aos nossos !lhos a maior 
e mais importante herança que pode-
mos: a capacidade de identi!carem a 
Verdade e buscá-la de todo o coração; 
a!nal, nós, cristãos católicos, sabemos: 
a Verdade  é uma Pessoa e nela encon-
tramos o verdadeiro sentido de uma 
existência que vale a pena. 

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

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

Os perigos do relativismo 
na formação das crianças
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[SANTANA] Os !éis da Paróquia São Paulo Apóstolo, no Setor Tucuruvi, festejaram o 
Padroeiro, em 25 de janeiro, com missas às 15h e às 20h, presididas pelo Padre Bene-
dito Siqueira, Pároco.                                                                                                           (por Redação)

Na noite do sábado, 28 de janeiro, os 
!éis da comunidade da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, na Vila Hambur-
guesa, Setor Leopoldina, participaram 
da despedida e entrega da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, até então 
administrada pelos Frades da Ordem 
Agostinianos Recoletos, durante missa 
presidida por Dom José Benedito Car-
doso, e concelebrada pelos Freis Fran-
cisco Javier Tello, OAR, Prior Provincial; 
Marcus Vinicius Dorrigo Lite, OAR, 
Pároco, e demais frades da congregação, 
padres e convidados.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Lapa agradeceu o trabalho reali-
zado pelos Frades Agostinianos Recole-
tos, que estiveram à frente da Paróquia 
durante 60 anos, desde sua criação, ocor-

LAPA
Frades agostinianos entregam a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

rida em 21 de abril de 1960 pelo Cardeal 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, 
Arcebispo de São Paulo na época.   

O Prior, Frei Francisco Javier, em 
nome da Ordem, ao se despedir da co-
munidade, agradeceu a todos os que os 

ajudaram ao longo destes anos de con-
vivência e pediu aos !éis que colaborem 
com o novo Pároco, o Padre Flávio He-
liton, que tomará posse da Paróquia no 
sábado, 4, às 18h. 

Frei Marcus Vinicius agradeceu a 

presença de Dom José Benedito e dos de-
mais padres, e manifestou sua gratidão a 
cada um, pelo acolhimento, apoio e cola-
boração que obteve nos quatro anos em 
que esteve como pastor dessa porção do 
povo de Deus.

[IPIRANGA] A Paróquia Sagrada Família, Setor Cursino, acolheu o Frei Marcos Augus-
to de Andrade Alexandre, OP, como seu novo Administrador Paroquial, no domingo, 29 
de janeiro, em missa presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e concelebrada pe-
los Freis José Maria Mohomed Júnior, Coordenador de Pastoral da Região Ipiranga; André 
Luis Tavares, OP, Provincial da Ordem dos Frades Pregadores; Ronivalder Biancão, OP, Prior 
Conventual; André Luiz Boccato, OP; e Luiz Carlos da Silva, OP.              (por  Karen Eufrosino)

[IPIRANGA] Na quinta-feira, 26 de janeiro, em celebração eucarística presidida por 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, e 
concelebrada por diversos sacerdotes, o Padre Christopher Costa Velasco foi empossado 
como Pároco da Paróquia Santa Ângela e São Serapião, Setor Cursino. Ele já havia atuado 
um ano na comunidade como Vigário Paroquial. Na ocasião, houve também o encerra-
mento da novena de Santa Ângela, cuja memória litúrgica é celebrada em 27 de janeiro. 

(por Karen Eufrosino)

[IPIRANGA] A Pastoral Familiar da Região Ipiranga iniciou, no sábado, 28 de janeiro, 
suas atividades pastorais de 2023 com um retiro no Santuário da Mãe Rainha Três Ve-
zes Admirável de Schoenstatt, na Vila Mariana, pregado por Dom Ângelo Ademir Mez-
zari, RCJ, cujo tema foi o do Ano Vocacional, “Corações ardentes, pés a caminho”. Além 
da equipe regional e equipes paroquiais da Pastoral Familiar, participaram membros de 
outras pastorais e do Encontro de Casais com Cristo, Encontro Bom Pastor e ECOA, con-
tando também com a presença do Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar, Frei José 
Maria Mohomed Júnior.                                                                       (por Maria Leonice Mariannini)

Benigno Naveira

Karen Eufrosino

Valkiria Xavier

Pascom paroquial

Pastoral Familiar
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Há 60 anos, no dia 27 de janeiro de 
1963, foi canonicamente instalada a Pa-
róquia São João Batista, na Vila Guarani, 
hoje Setor Imigrantes. A data foi cele-
brada na sexta-feira, 27 de janeiro, com 
missa solene presidida por Dom Ânge-
lo Ademir Mezzari, RCJ, e concelebra-
da pelos Padres Ricardo Antonio Pinto, 
Pároco; José Adeildo Pereira Machado, 
Reitor do Seminário de Teologia Bom 
Pastor; e André Heijligers, da Diocese 
de Osasco (SP) e que atua em Mariápolis 
Ginetta. Houve, ainda, a participação de 
centenas de paroquianos e amigos vin-
dos de outras paróquias. 

Na homilia, usando a imagem das 
sementes, conforme falava o Evangelho 
do dia, o Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Ipiranga convidou a todos 
a continuar a valorizar a história como 
experiência do Reino de Deus, inicia-
da, construída, que se está vivendo e 
que se projeta para o futuro. “A missão 
da Igreja é semear”, a!rmou, convidan-
do os paroquianos a serem pessoas de 
fé, com a força e a coragem para semear 

[BELÉM] No domingo, 29 de janeiro, a Paróquia São Paulo Apóstolo, no Belenzinho, 
recebeu a visita de Dom Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Belém, que presidiu a celebração eucarística. Concelebrou o Padre Fabiano Alcides Pe-
reira, Pároco, assistidos pelo Diácono Seminarista Alysson Carvalho.    (por Fernando Arthur)

[SÉ] Para marcar a retomada das atividades paroquiais, os membros da assembleia pa-
roquial da Paróquia São Januário, Setor Brás, participaram no sábado, 28 de janeiro, de 
um dia de espiritualidade, conduzido pelo Padre Wellington Laurindo dos Santos, Pároco, 
no Seminário Arquidiocesano Bom Pastor, no Ipiranga.    (por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SANTANA] Em 25 de janeiro, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tre-
membé, celebrou o encerramento do seu jubileu de 60 anos, com missa presidida pelo 
Padre Carlos Alberto Doutel, Vigário-geral Adjunto da Região Episcopal Santana, repre-
sentando o Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano. Concelebraram o Frei Guilherme 
Pereira Anselmo Júnior, SIA, Pároco; Frei Emerson Matielo, SIA, Pároco da Paróquia São 
José, de Pedro Osório (RS); Frei Hélio Arruda, SIA, Pároco da Paróquia Santa Luzia, de Bau-
ru (SP); e Padre Claudinei de Arruda Lúcio, Pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo e Coor-
denador do Setor Tremembé.                                                                                            (por Lene Zuza)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 29 de janeiro, na Paróquia São Francisco de Assis, hou-
ve a apresentação do Padre Gutemberg Pereira como o novo Vigário Paroquial, durante 
missa presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap., Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia, e concelebrada por diversos sacerdotes. A celebração contou com a presença 
dos !éis das comunidades que compõem a Paróquia: Nossa Senhora Aparecida, Nossa 
Senhora das Graças, Frei Galvão e São Francisco de Assis, e também de membros da Pa-
róquia Santa Rosa de Lima, Setor Perus.                                                              (por Caio Cézar)

IPIRANGA
Paróquia São João Batista, na Vila Guarani, comemora jubileu

PADRE RICARDO ANTONIO PINTO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

em um ambiente cultural marcado pela  
desesperança. 

A apresentação das ofertas traduziu 
essa mensagem por meio de um casal 
com mais tempo de engajamento pasto-
ral, que entregou a algumas crianças um 
pote com sementes e, em contrapartida, 

as crianças lhe deram uma $or já desa-
brochada, como gratidão pelo que seme-
aram, exemplo de vida doada à Paróquia. 
Benfeitores e lideranças já falecidos fo-
ram especialmente lembrados.

Convicta dos desa!os da evangeliza-
ção na cidade, a Paróquia quer continuar 

a acolher e a incluir a todos, como Igreja 
sinodal. Um bolo foi servido enquanto os 
presentes olhavam painéis com fotos da 
vida paroquial, tanto do passado quanto 
do presente. A festa foi uma experiência 
do lema escolhido para a ocasião: “Jun-
tos, somos essa história”.

Marcos Labareda

Fernando ArthurPascom paroquial

Pascom paroquialCaio César
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[IPIRANGA] Na sexta-feira, 27 de janeiro, a missa em ação de 
graças pelos religiosos que este ano deixam o Santuário São Ju-
das Tadeu foi presidida pelo Padre Daniel Aparecido de Campos, 
SCJ, Reitor, e concelebrada por outros sacerdotes. O Padre Cláu-
dio Weber, SCJ, assumirá como Vigário Paroquial na Paróquia do 
Divino Espírito Santo, em Varginha (MG); o Padre Reginaldo Sou-
za, SCJ, irá para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Juriti 

Velho (PA), como Vigário Paroquial; o Padre Rarden Pedrosa, SCJ, 
atuará na Faculdade Dehoniana, em Taubaté (SP), na função de 
Coordenador de Ensino a Distância (EAD) e iniciará o mestrado 
em Educação na PUC-SP; e o Fráter Kelven Samuel irá para o 
Convento Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté (SP), iniciar os 
estudos teológicos para o sacerdócio. 

(por Renata Souza)

[IPIRANGA] No domingo, 29 de janei-
ro, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, 
Setor Vila Mariana, Dom Ângelo Ademir 
Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Ipiranga, presidiu a missa du-
rante a qual houve a posse do Padre Frei 
Alcimar Fioresi, OAR, como Pároco, para 
um período de seis anos. 

(por Waldir Celestino)

[LAPA] No domingo, 29 de janeiro, o Padre Hayang Lim Koo (Padre Daniel) tomou 
posse como Pároco da Paróquia Santa Mônica, Setor Pirituba, em missa presidida por 
Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, assistido 
pelo Diácono Antônio Geraldo de Souza. Ao término da celebração, Padre Daniel agra-
deceu a acolhida recebida, colocou-se à disposição dos !éis e os exortou a trabalhar 
juntos pelo bem do povo e da Igreja.                                                              (por Benigno Naveira)

[BRASILÂNDIA] Em missa presidi-
da por Dom Carlos Silva, OFMCap., no 
domingo, 29 de janeiro, foi apresentado 
como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Expectação, na Freguesia do 
Ó, o Padre Cleyton Pontes Silva. Ele foi or-
denado sacerdorte em dezembro do ano 
passado.                   (por Pascom paroquial)

[SÉ] A Pastoral da Escuta da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Se-
tor Jardins, retomou suas atividades na 
segunda-feira, 30 de janeiro. Com um 
novo calendário para os atendimentos, 
a Pastoral está à disposição dos interes-
sados às segundas e quartas-feiras, entre 
10h e 18h. Informações e agendamentos 
na secretaria paroquial, pelo telefone (11) 
3083-0033. 

(por Rogério Nakamoto)

[SÉ] Em 21 de janeiro, a Pastoral do Me-
nor da Paróquia Divino Espírito Santo, Se-
tor Santa Cecília, realizou suas atividades 
de auxílio às famílias em situação de rua.

(por Pastoral do Menor)

[LAPA] No domingo, 29 de janeiro, os 
!éis da Paróquia São João Batista, na Vila 
Ipojuca, Setor Lapa, comemoraram o 83° 
aniversário de criação da Paróquia, com 
missa presidida pelo Padre Fabiano de 
Souza Pereira, Pároco. 

(por Benigno Naveira)

[BELÉM] A Escola de Fé e Política “Wal-
demar Rossi” está com as inscrições aber-
tas para a turma de 2023. O curso, com 
duração de um ano, terá como tema “So-
berania popular: lutas sociais e políticas 
públicas” e está em diálogo com a Campa-
nha da Fraternidade deste ano, que enfo-
ca a questão da fome. As aulas serão mi-
nistradas presencialmente, de fevereiro a 
novembro, às segundas-feiras, das 19h30 
às 21h30, no Centro Pastoral São José, lo-
calizado na Avenida Álvaro Ramos, 366, 
no Belenzinho, a partir do dia 27 de feve-
reiro. Ao !m do curso, serão concedidas 
aos alunos duas certi!cações: uma da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
e outra da própria Escola de Fé e Política. 
As inscrições podem ser feitas neste link: 
https://bit.ly/3HzybYm

(por Escola de Fé e Política “Waldemar Rossi”)

[SÉ] Na segunda-feira, 30 de janeiro, a 
Paróquia Santa Cecília, Setor Santa Cecília, 
comemorou os 102 anos da sua dedica-
ção, ocorrida no ano de 1921. O Cônego 
Alfredo Nascimento Lima, Pároco, está à 
frente da Paróquia desde 1988 e foi o res-
ponsável por sua restauração. 

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SÉ] Em 25 de janeiro, Solenidade da 
Conversão de São Paulo Apóstolo, foi ce-
lebrada, na Paróquia Santa Cecília, a missa 
de 7º dia do Padre José Gilberto Beraldo, 
falecido no dia 19, aos 90 anos. Na Arqui-
diocese, ele colaborou durante 30 anos 
na Paróquia Santa Cecília e na Capela São 
Vicente de Paulo – Casa Pia, ambas na Re-
gião Episcopal Sé. 

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[BRASILÂNDIA] Em 25 de janeiro, 
o Padre Airton Almeida, RCJ, presidiu a 
missa da qual participaram os integrantes 
do Terço dos Homens da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, no Morro Doce, Se-
tor Perus, e suas famílias. A celebração foi 
uma preparação para a 15ª Romaria Na-
cional do Terço dos Homens a Aparecida 
(SP), que acontecerá de 10 a 12 de feverei-
ro, com o tema: “Terço dos homens: voca-
ções para a igreja!”.      (por Fernando Oliveira)

[SÉ] A Paróquia Assunção de Nossa Se-
nhora, Setor Cerqueira César, realizou em 
janeiro o “Domingo solidário”. A iniciativa 
arrecadou 3,6 mil quilos de alimentos, 
destinados às instituições Creche do Bo-
roré, Seminário dos Salvistas e Missão Paz. 

(por Pascom paroquial) 

[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora do Rosá-
rio de Pompeia, Setor Perdizes, está com 
as inscrições abertas para a Escola de 
Emaús, uma oportunidade para o apro-
fundamento da vida de fé. As atividades 
contemplam, simultaneamente, o desen-
volvimento da oração pessoal, que obser-
va o caminho dos exercícios espirituais 
inacianos, e o estudo, que segue o roteiro 
dos temas do Catecismo da Igreja Católica. 
Os encontros acontecem semanalmente 
às segundas-feiras, das 20h às 21h30, in-
tercalando-se uma aula de estudo e uma 
aula de oração. Mais informações com 
Mara, pelo telefone (11) 95023-5702. 

(por Pascom paroquial)

[SÉ] As paróquias Nossa Senhora de 
Casaluce e Nossa Senhora Aparecida dos 
Ferroviários, Setor Brás, convidam a todos 
para o Batuca-Bresser, um des!le de carna-
val voltado às famílias, que acontecerá no 
sábado, 11 de fevereiro, com concentra-
ção às 16h, na Capelinha, que !ca na Rua 
Dr. Almeida Lima, 750, Mooca. No sábado 
anterior, dia 4, às 14h30, haverá uma o!ci-
na para produzir fantasias com as crianças, 
seus pais e todos os que queiram colabo-
rar, no mesmo endereço acima mencio-
nado. Outras informações pelo telefone 
(11) 2292-0977.   (por Pascom paroquial)

[LAPA] No sábado, 28 de janeiro, acon-
teceu a reunião do Conselho Regional de 
Pastoral (CRP), realizada na Paróquia Nos-
sa Senhora da Lapa e conduzida por Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa, com a parti-
cipação do Padre João Carlos Deschamps 
de Almeida, Vigário-geral Adjunto; Padre 
Pedro Augusto Ciola de Almeida, Coor-
denador Regional de Pastoral, demais 
padres, agentes de pastorais e leigos. Os 
temas abordados foram a Campanha da 
Fraternidade, a Mostra Cultural que acon-
tecerá em agosto, as atividades da Pasto-
ral Carcerária regional, o Ano Vocacional, 
a abertura do ano pastoral, o projeto de 
animação bíblica na Região, as atividades 
para os jovens e a escola de formação de 
catequistas. 

(por Benigno Naveira)

[SÉ] A Paróquia São Geraldo, Setor Per-
dizes, convida a todos a participar das 
o!cinas de oração e vida. Composta de 15 
encontros semanais, a atividade terá início 
no dia 8 de fevereiro, todas as quartas-fei-
ras, das 9h30 às 11h30. Mais informações 
na secretaria da paróquia, pelo telefone 
(11) 3667-0660, ou com Alessandra, pelo 
telefone (18) 98118-2510. 

(por Pascom paroquial) 

Comunicação e Marketing do Santuário São Judas Tadeu

Bemigno Naveira

Pascom paroquial

Pascom paroquial
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Líderes religiosos participam de ato 
em memória das vítimas do Holocausto

A comunidade judaica paulista lem-
brou no domingo, 29 de janeiro, o Dia 
Internacional em Memória das Vítimas 
do Holocausto. O ato, realizado pela 
Federação Israelita do Estado de São 
Paulo (Fisesp) e pela Congregação Isra-
elita Paulista (CIP), reuniu na Sinagoga 
Etz Chaim, no bairro da Consolação, 
sobreviventes, autoridades políticas e 
civis, líderes religiosos e institucionais. 

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Pau-
lo, participou do ato, marcado com o 
acendimento de seis velas, em recorda-
ção dos 6 milhões de judeus assassina-
dos durante o Holocausto e as outras 
vítimas do nazismo. Entre as autorida-
des civis, estavam o vice-governador do 
estado de São Paulo, Felício Ramuth, e 
o prefeito da capital, Ricardo Nunes, 
além de 21 embaixadores e cônsules.

Durante o evento, houve a exibição 
dos !lmes da campanha “Obrigado 

Paulistanos” e “Viver para Contar. Con-
tar para Viver”, que traz os sobreviven-
tes do Holocausto como personagens, 
além de uma apresentação musical das 
crianças e jovens da CIP, conduzida 
pela maestrina Tania Travassos, que se 
encerrou com os jovens entregando $o-
res aos sobreviventes.

No local, havia uma exposição ex-
clusiva com objetos, fotos e gravuras 
que pertencem ao Museu Judaico, re-
tratando o racionamento, a subnutrição 

e a fome nos campos de concentração.
O cônsul de Israel em São Paulo, 

Rafael Erdreich, relatou como o Holo-
causto marcou com sombras a história 
de sua família, assim como a de mais 
de 6 milhões de indivíduos. “Foram 
sonhos encerrados, esperanças esface-
ladas, destinos não traçados, vidas fa-
talmente terminadas. O que se seguiu 
foi a luz para muitos: a criação do Es-
tado de Israel. Lar para os judeus, onde 
podemos nos sentir seguros, honran-

do nosso passado e criando as futuras  
gerações”. 

Emocionado, o sobrevivente Ga-
briel Waldman, que viveu os horrores 
do nazismo quando criança e a opres-
são do comunismo na Hungria, com-
partilhou sua história de vida e a pro-
funda tristeza quando descobriu que o 
pai da sua primeira namorada foi um 
o!cial nazista do Campo de Treblinka, 
preso no Brasil. 

(Com informações da CIP)

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

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

Papa, em mensagem de 
vídeo: as paróquias devem 
ser comunidades próximas, 
sem burocracia
https://bityli.com/Nbosz

RD Congo: um ‘paraíso de 
riquezas’ para o mundo; 
um ‘inferno’ para a 
população local
https://bityli.com/sSgO0

Ricardo Nunes fala à rádio 
9 de Julho sobre ações 
da gestão municipal
https://bityli.com/pLAf3

Novo espaço do Museu 
do Ipiranga apresenta 
as múltiplas facetas da 
Independência do Brasil
https://bityli.com/Ph08S

COVID-19: de!nido o 
calendário de reforço 
com a vacina bivalente
https://bityli.com/NEar2

Conheça a Igreja: como 
os primeiros cristãos 
celebravam a Eucaristia?
https://bityli.com/HaornlBA

Com o objetivo de conduzir os parti-
cipantes ao conhecimento da legislação 
canônica a respeito do direito patrimo-
nial eclesiástico, a Faculdade de Direito 
Canônico São Paulo Apóstolo, da Arqui-
diocese de São Paulo, realiza o curso de 
especialização em Direito Patrimonial 
Canônico, ressaltando a Administração 
dos Bens da Igreja. 

O curso, que acontece na modalida-
de on-line, terá início em março, com 
aulas às terças-feiras, das 20h às 21h30, 
é voltado para graduados em Direito (ci-
vil ou canônico), moderadores de cúria, 
contadores, párocos, vigários paroquiais, 
ecônomos e membros de conselho para 
assuntos econômicos (diocesanos, pa-
roquiais ou de institutos e associações  
eclesiásticas). 

Os alunos poderão compreender os 

modos de aquisição dos bens eclesiás-
ticos, além de aprender sobre a admi-
nistração ordinária e extraordinária dos 
bens eclesiásticos, dos seus contratos 
em geral e da alienação dos bens. As 
aulas serão dadas mediante a exposi-
ção e análise exegética dos cânones que 
regem a gestão dos bens pertencentes 
aos diversos organismos eclesiásticos, 
em especial sobre as normas de aquisi-
ção, administração e alienação dos bens 
temporais da Igreja, bem como daque-
las leis civis que o Direito eclesiástico  
“canoniza”. 

O curso será ministrado pelo pro-
fessor mestre Padre Marcos Antonio 
Funchal, Vigário Judicial da Diocese de 
Osasco (SP), mestre e doutorando em 
Direito Canônico pela Faculdade de 
Direito Canônico São Paulo Apóstolo e 
professor ordinário da disciplina de Di-
reito Patrimonial Canônico na mesma 
Faculdade. 

As inscrições para o curso podem ser 
feitas até o dia 28 de fevereiro pelo site 
da Faculdade de Direito Canônico São 
Paulo Apóstolo. 

SERVIÇO
Curso de Especialização em 
Direito Patrimonial Canônico 
– Administração dos Bens da 
Igreja
Modalidade: on-line
De março a junho de 2023, 
terças-feiras, das 20h às 21h30
Data de início: 
7 de março de 2023 
Data de término: 
27 de junho de 2023 
Inscrições pelo site:  
www.facdcsp.com.br 
Para informações: 
(11) 2061-5011 
E-mail: 
facdcspcursos@gmail.com 

Faculdade de Direito Canônico oferece especialização
sobre a Administração dos Bens da Igreja

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Fabiana Koren/Congregação Israelita Paulista
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Até 12 de março, quem for ao Museu 
de Arte Sacra de São Paulo pode conferir 
um itinerário de fé e devoção proposto 
pelo artista plástico Cassiano Araujo, sob a 
curadoria da museóloga Beatriz Cruz, na 
exposição “Dos Santos”. 

Para o artista, a exposição marca a 
celebração de seus 30 anos de carreira, 
retratando o catolicismo em um conjun-
to de obras em óleo sobre tela, pelas quais 
apresenta ao público a vida, a mística e a 
espiritualidade de santos brasileiros e !gu-
ras religiosas importantes para a vivência 
da fé nos dias atuais.  

Entre os santos representados estão 
Santa Dulce dos Pobres, São José de An-
chieta, Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, 
Virgem Negra (Nossa Senhora da Liber-
dade), Santa Teresinha do Menino Jesus e 
São João Paulo II. As obras, a propósito, são 
inspiradas nas re$exões do Pontí!ce polo-
nês contidas na Carta aos Artistas, de 1999. 

A exposição também é marcada pelas 
cores e representações das várias realida-
des enfrentadas pela humanidade nos dias 
atuais, como a pandemia, guerras e a situ-
ação dos indígenas, crianças e refugiados.

INSPIRAÇÃO E ARTE
Natural de Garibaldi (RS), Araujo é 

artista plástico, produtor cultural e organi-
zador de eventos artísticos. Ingressou no 
mundo das artes aos 16 anos, quando come-
çou a estudar pintura. Em 1992, transferiu-
-se com a família para São Paulo (SP), onde 
tem seu ateliê no bairro da Saúde, zona Sul.

Estudou na Faculdade de Belas Artes 

Exposição no Museu de Arte Sacra ressalta
a fé e a espiritualidade ‘Dos Santos’

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

de São Paulo e cursou História da Arte 
no Museu de Arte de São Paulo. Realizou 
um curso de pintura com o mestre chinês 
Wei Zhe, que foi diretor da Pinacoteca de  
Nanjing, na China. É autor de diversas 
capas de livros e revistas. Suas obras se 
encontram em coleções particulares no 
Brasil e na América Latina, Europa, Áfri-
ca e Estados Unidos, destacando-se, entre 
estas, dois painéis alegóricos na sede da 
Confederação Sul-Americana de Futebol, 
em Assunção (Paraguai) e na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, o 
artista explicou que a exposição no MAS é 
o resultado da criação artística que come-
çou em 2020, com o intuito de expressar 
sua fé e espiritualidade unidas ao com-
promisso com a arte e, sobretudo, com a 
busca da “defesa dos verdadeiros valores 
morais; capazes de produzir, proteger, 
fortalecer e celebrar os valores da arte, da 
fé, da caridade, da justiça, do amor, da 
esperança e da paz”, ressaltou. Araujo é 
também autor da PAX XXI, uma mostra 
de pensamentos e re$exões de São João 
Paulo II, contidos na Carta aos Artistas, 
cuja íntegra pode ser lida no link a seguir:  
https://bityli.com/fqJQCQ.

Em cada quadro da exposição, há uma 
aula de história da arte e da espiritualida-
de católica. “Para pintar, estudei e busquei 
a fundo os elementos que permeiam a 
vida de cada santo, atualizado ao contexto 
da sua época e, inserido no hoje da nos-
sa história”, a!rmou, frisando sua missão 
de retratar não só o que os livros contam 
sobre os santos, mas, sobretudo, “resgatar 
o legado desses homens e mulheres para 
iluminar as realidades atuais”.

Segundo o artista, após a exibição ao 
público, cada uma das telas será doada 
a um país ou instituição, onde !cará à 
disposição dos !éis. Por exemplo, a tela 
“Ave-Maria” será enviada à Catedral de 
Brasília (DF), a de Santa Teresa de Cal-
cutá, para a Macedônia do Norte; a de 
São João Paulo II, para o México; a de 
Santa Paulina, para Nova Trento (SC); 
a de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão 
permanecerá no MAS. 

Próximo das obras, está o Relicário de 
São Pedro e São Paulo em prata, metal e 

pedras coloridas, do acervo do MAS. “Fi-
quei tão feliz em ter o relicário na minha 
amostra, pois recorda a minha terra natal 
e a cidade que me acolhe como artista e 
cidadão”, disse.

ITINERÁRIO DE FÉ
Araujo destacou a importância da 

Carta aos Artistas. “São João Paulo II res-
salta o artista como a imagem de Deus 
Criador, criadores de beleza, que a partir 
da arte contemplam e (re)criam  as obras  
e são testemunhas da fé”, disse, citando tre-
chos do texto.

Na mesma carta, o Pontí!ce apre-
senta a vocação de cada artista que, “ao 
mesmo tempo que determina o âmbito 
de seu serviço, indica também as tarefas 
que deve assumir, o trabalho duro a que 
tem que se sujeitar, a responsabilidade 
que deve enfrentar”, escreveu João Paulo 
II, salientando que “um artista, conscien-
te de tudo isso, sabe também que deve 
atuar sem se deixar dominar pela busca 
de uma glória efêmera ou pela ânsia de 
uma popularidade fácil, e, menos ainda, 
pelo cálculo do possível ganho pessoal. 
Há, portanto, uma ética, ou melhor uma 
‘espiritualidade’ do serviço artístico, que a 
seu modo contribui para a vida e o renas-
cimento do povo”.

Em outro trecho, o Papa reforça a pro-
funda aliança entre o Evangelho e a Arte. 
Araujo recordou o apelo de São João Paulo 
II a todos os artistas, mas, de modo espe-
cial, àqueles que são cristãos: “Lembrem-
-se sempre da aliança entre a Palavra de 
Deus e a arte. Independentemente das 
exigências funcionais, implica o convite a 
penetrar, pela intuição criativa, no misté-
rio de Deus encarnado e contemporane-
amente no mistério do homem”, disse, re-
cordando que essa é, também, sua missão 
de vida como artista plástico.

Joana e Cícero dos Santos foram ao 
MAS com a !lha Karine. À reportagem, 
eles de!niram o que viram como “uma 
sutileza aos olhos a partir da fé, permeada 
pela signi!cado das cores e da história de 
personagens importantes do catolicismo”. 
Destacaram, ainda, que as telas são um 
convite à vivência cotidiana da santidade 
e da caridade com os irmãos.

EXPOSIÇÃO: “DOS SANTOS”
  Curadoria: Beatriz Augusta 
Cruz
  Período: Até 12 de março  
de 2023
  Local: Museu de Arte Sacra  
de São Paulo – MAS/SP
  Endereço: Avenida Tiraden-
tes, 676 – Luz, São Paulo (ao 
lado da estação Tiradentes do  
Metrô)
  Horários: De terça-feira a 
domingo, das 9 às 17h 
  Ingresso: R$ 6,00 (Inteira) |  
R$ 3,00 (meia-entrada nacional 
para estudantes, professores 
da rede privada e I.D. Jovem 
– mediante comprovação) | 
Grátis aos sábados

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Com obras em óleo sobre tela, exposição ‘Dos Santos’, no MAS/SP, apresenta ao público a vida, a mística e a espiritualidade de santos

Representação de Santa Teresa de Calcutá Representação de São José de Anchieta
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Centenas de !éis e autoridades civis 
e militares participaram na manhã de 25 
de janeiro, na Catedral da Sé, da missa 
da Solenidade da Conversão de São Pau-
lo Apóstolo, Patrono da Arquidiocese de 
São Paulo e Padroeiro da capital paulista 
e do estado de São Paulo.

A celebração também foi ocasião 
para render graças a Deus pelos 469 
anos de fundação da cidade de São Pau-
lo, ocorrida em 25 de janeiro de 1554, 
por missionários jesuítas, entre os quais 
São José de Anchieta e o Padre Manuel 
da Nóbrega.

“Convido a todos a nos unirmos em 
prece a Deus pela nossa cidade, por to-
das as suas necessidades, mas, também, 
para agradecer a Deus por todos aqueles 
que, dia a dia, a edi!caram e a edi!cam. 
É uma cidade com tantos desa!os, mas 
também com tantas possibilidades e po-
tencialidades a serem colocadas a servi-
ço dessa imensa comunidade urbana”, 
disse o Cardeal Odilo Pedro Scherer, na 
saudação inicial. 

“Em nossa Arquidiocese, temos o 
lema de que ‘Deus habita esta cidade’. 
Cremos nisso e queremos que Ele esteja 
conosco e com todos os que constroem 
esta cidade, amparando-os, protegendo-
-os, dando-lhes força e luzes, e ajudando 
para que cada um, em suas competên-
cias, edi!que esta cidade naquilo que é 
bom para todos”, prosseguiu o Arcebispo 
Metropolitano.

CIDADE ACOLHEDORA E DE 
OPORTUNIDADES

Antes de iniciar os ritos da missa, 
Dom Odilo saudou as autoridades civis 
e militares presentes à Catedral da Sé, 
entre as quais o prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes, e o governador do estado, 
Tarcísio de Freitas; bem como as lideran-
ças religiosas de outras igrejas cristãs e 
das expressões de fé judaica, muçulma-
na, budista e de matriz africana, além 
dos Bispos Auxiliares da Arquidiocese 
e Dom Algacir Munhak, Bispo de São 
Miguel Paulista, diocese cujo território 
abrange parte da cidade de São Paulo. 

A convite do Arcebispo, o prefeito da 
capital falou aos participantes da missa, 
destacando a vocação acolhedora de São 
Paulo. 

“É uma cidade com muitos desa!os, 
mas nós, com união, oração, trabalho e 
dedicação, vamos tornar nossa cidade 
cada dia melhor e mais inclusiva, soli-
dária, para que as pessoas possam trazer 

‘Que São Paulo Apóstolo nos contagie com
seu vigor e coragem para a realização do bem’
CARDEAL SCHERER 
PRESIDIU A MISSA 
DA SOLENIDADE DA 
CONVERSÃO DE SÃO 
PAULO APÓSTOLO, EM 
25 DE JANEIRO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

o seu sonho, e aqueles que aqui já estão 
também possam realizar seus sonhos”, 
disse Nunes.

Também o governador Tarcísio de 
Freitas lembrou que São Paulo é uma 
cidade acolhedora, que não tolera pre-
conceitos e que se consolidou como refe-
rência mundial em cultura, gastronomia 
e ambiente de negócios. 

“Que neste novo ciclo possamos 
construir uma cidade em que saciemos 
os que têm fome, tragamos o teto a quem 
não o tem, que possamos trabalhar pela 
recuperação dos dependentes químicos, 
das famílias e trazer  dignidade”, desejou 
o governador, que assumiu a função no 
começo de janeiro. 

GRATIDÃO E ORAÇÃO
Na homilia, o Cardeal Scherer desta-

cou que, ao comemorar os 469 anos da 
fundação de São Paulo, deve-se também 
render graças a Deus por todos os que ao 
longo deste tempo atuaram pelo bem da 
cidade: “Como membros desta comuni-
dade urbana, somos hoje desa!ados a ser 
dignos continuadores da obra daqueles 
que nos precederam e a escrever nossas 
páginas na história de São Paulo”.

Dom Odilo disse que reza a Deus 
para que inspire os governantes e os 
legisladores da cidade, bem como os 
promotores da Justiça e vigias do direi-
to e da dignidade, para que os sustente 
em sua missão pública; e que também 
o faz para que todas as instituições e 
organizações da sociedade civil pos-
sam continuar contribuindo para “uma 
cultura de solidariedade e justiça, de 
respeito pelos direitos de cada pessoa e 
de valorização daquilo que enobrece e 
digni!ca o convívio humano na cidade 
de São Paulo”.

MISSIONÁRIOS DO EVANGELHO
O Arcebispo também rogou para 

que São Paulo Apóstolo “nos contagie a 
todos com seu vigor e coragem para a 
realização do bem e para a edi!cação de 
uma verdadeira comunidade humana, 
lutadora para a superação dos males, so-
lidária, fraterna e sempre mais justa para 
com todos os seus membros”.

Recordando a 1% leitura proclama-
da na missa (cf. At 22,3-16), na qual o 
próprio Apóstolo relata o episódio de 
sua conversão após se encontrar com 
Cristo, ser envolvo em uma luz radiosa 
e, a partir de então, compreender a nova 
vida e os valores que deveria seguir, Dom 
Odilo lembrou que Saulo, anteriormen-
te perseguidor dos cristãos, tornou-se o 
Apóstolo Paulo, um ardoroso discípulo 
de Cristo. 

“Paulo, convertido em discípulo !el e 
amigo de Cristo, tornou-se o maior dos 
missionários do Evangelho de Cristo no 
início do Cristianismo. Ele levou a Bo-
a-Nova a muitos povos e estabeleceu o 
início da Igreja entre eles em pouco tem-
po. Não teve medo de entrar nas cidades 
e de levar o Evangelho aos seus areópa-
gos mais diversos, de dialogar com as vá-
rias culturas, de testemunhar o nome de 
Cristo no coração do império romano”, 
ressaltou Dom Odilo. 

CONTINUADORES DA MISSÃO
O Cardeal Scherer também lembrou 

que a Igreja em São Paulo se inspira no 
agir do Apóstolo para realizar no pre-
sente o anúncio da Boa-Nova, por meio 
das diferentes estruturas eclesiais, como 
as paróquias, grupos, organizações, ser-
viços e iniciativas pastorais, uma Igreja 
que ao longo do sínodo arquidiocesano, 
já em fase conclusiva, busca re$etir sobre 

como renovar e reativar a sua presença e 
atuação na cidade. 

“Queremos aprofundar a conversão 
pastoral missionária para realizarmos, 
de maneira mais e!caz, a missão de Cris-
to e de Paulo que continua; a missão de 
Anchieta e de Nóbrega, que começou 
em 1554; de Frei Galvão e Madre Pau-
lina, que aqui santi!caram suas vidas; e 
de todos os missionários e missionárias, 
ilustres ou desconhecidos, que já marca-
ram esta cidade com sua presença e tes-
temunho”, disse.

PELO BEM DE TODO O POVO
Ao !nal da homilia, Dom Odilo pe-

diu a São Paulo Apóstolo que “nos ensine 
a acolher, de coração aberto, a Palavra de 
Deus, a abrir nossos olhos à luz do Evan-
gelho. Como fez com tantos povos, hoje 
ainda conduza muitos a Cristo; contagie-
-nos com sua fé inabalável e com sua co-
ragem e ardor missionário, para sermos, 
hoje, testemunhas de que Deus habita 
esta cidade imensa e quer bem a todo 
este povo”. 

Aqueles que mais sofrem na cidade, 
como os doentes, os pobres, as pessoas 
em situação de rua, os dependentes quí-
micos e todos os que de algum modo se 
sentem excluídos na maior metrópole do 
País foram recordados pelo Arcebispo 
durante a oração dos !éis.

Também as novas gerações, futuro 
da cidade que se encaminha para os 500 
anos de história no ano de 2054, tiveram 
destaque na celebração: seis crianças 
atendidas em um dos projetos do Cen-
tro Social Nossa Senhora do Bom Parto 
(Bompar) depositaram, no começo da 
missa, $ores aos pés da imagem de São 
Paulo Apóstolo, à frente do presbitério 
da Catedral da Sé.

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Moradores da cidade e autoridades civis e militares participam da missa da Solenidade da Conversão de São Paulo Apóstolo, em 25 de janeiro
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Pelas ruas dos Campos Elí-
sios, Luz e Santa I!gênia, na re-
gião central, há pelo menos 30 
anos se tornou rotineiro ver pes-
soas viciadas em drogas, espe-
cialmente no crack, vivendo em 
condições subumanas, muitas 
com dívidas impagáveis com tra-
!cantes e que cometem peque-
nos delitos para manter o vício.

Por muitos anos, esses usuá-
rios de drogas se concentraram 
na chamada Cracolândia – no 
entorno da Rua Helvétia e da 
Alameda Cleveland –, mas hoje 
estão espalhados em ao menos 
seis locais da região central.

Em 24 de janeiro, o governo 
de São Paulo e a Prefeitura da 
capital anunciaram um plano 
conjunto de ações com vistas 
a recuperar a condição de vida 
dessas pessoas e revitalizar a 
região central. Não se trata de 
uma iniciativa inédita, mas o 
diferencial desta vez é que desde 
o princípio foi pensada em con-
junto pelas duas esferas do Po-
der Executivo, em diálogo com 
pro!ssionais das áreas da Saúde, 
Segurança Pública e Assistência 
Social, e com o apoio do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, do 
Ministério Público Estadual e 
da Defensoria Pública do estado 
de São Paulo. 

ESTRUTURAÇÃO
O Plano está estruturado em 

quatro pilares:
  Abordagem quali!cada aos 
usuários por meio de pro!s-
sionais especializados em de-
pendência química; 
  Oferta de várias linhas de 
cuidado para tratamento da 
dependência química. “Cada 
usuário é uma pessoa dife-
rente da outra, precisa de jor-
nadas diferentes de cuidados”, 
a!rmou o vice-governador 
Felício Ramuth, coordenador 
do plano;  
  Integração completa da jorna-
da de cuidados, com acompa-
nhamento nos equipamentos 
estaduais e municipais da área 
social, tendo um protocolo 
intersetorial multidisciplinar 
entre a Prefeitura e o gover-
no estadual para monitorar a 
trajetória do usuário nas redes 
de acolhimento, tratamento e 
reinserção.
  Plena oferta de serviços pú-
blicos em todas as frentes de 
atuação, com a atualização do 
Cadastro Único daqueles que 
participarão das iniciativas. 

Com plano conjunto, Prefeitura e governo do 
estado esperam acabar com a Cracolândia

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

OPERACIONALIZAÇÃO 
Haverá a ampliação de estruturas já exis-

tentes, investimento em logística e agilidade 
em alguns protocolos:

  O Centro de Referência de Álcool, Taba-
co e Outras Drogas (Cratod), em frente ao 
Parque da Luz, se tornará um hub de aten-
dimento aos usuários de substâncias psico-
ativas e seus familiares. Haverá uma casa de 
passagem com 40 vagas, espaços para atua-
ção de representantes do Ministério Públi-
co, do Poder Judiciário e da sociedade civil;
  As atividades do plano de ações serão moni-
toradas por 500 câmeras inteligentes inter-
ligadas ao Centro Integrado de Comando e 
Controle (CICC) da Secretaria Estadual da 
Segurança Pública; 
  As ações de policiamento preventivo na 
área serão intensi!cadas pela Polícia Mili-
tar e pela Guarda Civil Metropolitana, bem 
como o trabalho de polícia investigativa e 
judiciária pela Polícia Civil. Já o município 
atuará mais diretamente na coordenação da 
atividade delegada. “O policiamento osten-
sivo é fundamental, pois temos de impedir o 
livre $uxo de drogas, a livre ação do trá!co”, 
declarou o governador Tarcísio de Freitas;
  As equipes da Polícia Militar poderão fazer 
no próprio local o registro de ocorrência 
para !ns judiciais, repassando-o diretamen-
te às autoridades judiciárias, o que evitará o 
deslocamento dos policiais até a delegacia, 
salvo em casos de $agrante delito.
  O governo paulista criará mil vagas em co-
munidades terapêuticas para o atendimen-
to aos dependentes químicos, 500 destas  
imediatamente; 
  Haverá mais 264 leitos para desintoxicação 
em hospitais gerais, no Instituto de Estudo 

de Álcool da Universidade de São Paulo 
(USP Cotoxó) e na Unidade Helvétia;
  10 mil pessoas cadastradas nos serviços so-
ciais da Prefeitura receberão o Auxílio Reen-
contro, que pode variar de R$ 600 a R$ 1.200;
  A Prefeitura e governo paulista disponi-
bilizarão aluguel social de R$ 1.200 para 
até 5 mil famílias já atendidas em equipa-
mentos públicos municipais, como abri-
gos e hotéis. 

  Serão entregues 190 novos apartamentos na 
Alameda Cleveland até o !m deste trimes-
tre, e se construirão 600 unidades habitacio-
nais na região dos Campos Elísios. Também 
haverá a revitalização da Praça da Sé e do 
entorno da estação Brás da CPTM.

OLHAR INTEGRADO
“A questão da Cracolândia não é só de po-

lícia, nem só de saúde, de assistência social, de 
habitação ou de revitalização do centro. Envol-
ve todas essas políticas juntas. Temos de partir 
do pressuposto de que cada pessoa é uma e a 
necessidade de tratamento em cada momento 
tem de ser observada. Quando conseguimos 
estabelecer a relação de con!ança e a pessoa 
diz o que está precisando, é nessa hora que 
deve ocorrer o encaminhamento, e para isso é 
preciso ter várias opções para acolhê-la”, expli-
cou o governador de São Paulo.

Ricardo Nunes destacou que com a união 
de todos será possível salvar vidas e assegurar o 
direito de bem viver na região central: “Precisa-
mos ter todo o foco para tratar da saúde das pes-
soas que estão ali acabando com a própria vida 
no crack. É preciso colocar o tra!cante atrás das 
grades, mas também olhar para o comerciante 
que tem o direito de abrir a porta do seu comér-
cio; para o morador que tem o direito de entrar 

e sair de sua casa ou condomínio; 
e para o direito das demais pesso-
as de andar nas calçadas e de ter  
segurança”.

JUSTIÇA TERAPÊUTICA
O plano de ações também 

contempla a adoção da Jus-
tiça Terapêutica, prevista na 
Lei Antidrogas nacional (lei 
11.343/2006). Na prática, pesso-
as que cometam delitos de me-
nor potencial ofensivo ligados à 
dependência química poderão 
optar pelo encaminhamento 
para tratamento em unidades de 
acolhimento e internação em vez 
de serem presas. Essa alternativa, 
porém, não será possível para 
quem já tenha algum benefício 
de progressão de pena e seja $a-
grado em atitude criminosa.

Antes de ser aplicada, a me-
dida está sendo analisada por um 
grupo formado por membros da 
Prefeitura, governo do estado, 
Tribunal de Justiça, Ministério 
Público e Defensoria Pública.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
No plano, não se descarta a 

adoção da internação compulsó-
ria dos usuários. Nesta, não é ne-
cessário que a pessoa nem seus 
familiares autorizem a interna-
ção, uma vez que esta ocorre por 
determinação de um juiz, depois 
de haver o pedido formal de um 
médico, atestando que o usuário 
não tem domínio sobre a própria 
condição psicológica e física. 

Tarcísio de Freitas assegurou 
que essa internação será adotada 
apenas como último recurso: “A 
internação compulsória sempre 
leva a muito questionamento, 
inclusive judicial, por isso será a 
última opção, mas não pode ser 
descartada. Antes, vamos traba-
lhar com todas as outras opções 
de abordagem e de acolhimento”.  

Em recente entrevista à rá-
dio 9 de Julho, o prefeito de São 
Paulo defendeu que se adote a 
internação compulsória em si-
tuações extremas. “Temos, até 
como compromisso cristão, a 
obrigação de ajudar aquelas pes-
soas que após tantos anos de uso 
do crack não tenham mais dis-
cernimento sobre a própria vida. 
Recentemente, !zemos em 118 
usuários de crack lá da Cracolân-
dia o exame de espirometria [que 
mede a quantidade e $uxo de ar 
nos pulmões]. Metade deles está 
com comprometimento dos pul-
mões. Portanto, se o médico re-
ceitar a internação compulsória, 
a Prefeitura dará as condições 
para que seja realizada e se sal-
vem vidas.”

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Novo plano de ações envolve protocolos unificados para resgatar dependentes químicos na Cracolândia
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A Nunciatura Apostólica no Brasil 
comunicou, na terça-feira, 31 de janei-
ro, a instituição de uma nova diocese 
no Regional Norte 3 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): 
a Diocese de Araguaína, cujo território 
abrange o norte do estado de Tocantins, 
o sudeste do Pará e o nordeste de Mato 
Grosso. 

Na mesma data, o Papa Francisco 
nomeou Dom Giovane Pereira de Melo 
como o primeiro Bispo de Araguaína, 
transferindo-o da Diocese de Tocanti-
nópolis (TO). Agora, existem no Brasil 
279 circunscrições eclesiásticas, 220 
das quais dioceses. 

Dom Giovane é natural de Salinas 
(MG). Estudou Filoso!a na Faculda-

de Católica de Mato Grosso e Teolo-
gia no Instituto Teológico, em Campo 
Grande (MS). É especialista em Ciên-
cias Sociais pela Universidade Federal 
do Mato Grosso e Mestre em Teologia 
Pastoral pela Pontifícia Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assunção, 
de São Paulo (SP). 

Fonte: CNBB

Presidência da 
CNBB emite nota 
de solidariedade 
ao povo Yanomami

O Papa Francisco nomeou, em 25 de 
janeiro, o Monsenhor Denilson Geral-
do, da Congregação dos Sacerdotes do 
Apostolado Católico (SAC), mais conhe-
cida como “Palotinos”, como Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese de Brasília (DF).

“Escolhi como tema episcopal as 
palavras do Senhor no Sermão da Mon-
tanha: ‘Bem-aventurados os que pro-
movem a paz, pois eles serão chamados 
!lhos de Deus’ (Mt 5,9).  A paz é o efeito 
da bênção de Deus sobre o seu povo: ‘O 
Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a 
paz’ (Nm 6,26). A paz de Cristo é a re-
conciliação com o Pai, que se atua me-
diante a missão con!ada por Jesus aos 
seus discípulos: ‘Em toda a casa em que 
entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa’ 
(Lc 10,5). A paz é também a reconcilia-
ção com os irmãos e as irmãs, como Je-
sus nos ensinou na oração do Pai-nosso 
(cf. Mt 6,12). Com essa dupla reconcilia-
ção com o Pai e com as pessoas, torna-
mo-nos artí!ces da paz e partícipes do 
Reino de Deus”, a!rmou o Monsenhor. 

Bispos de diferentes dioceses brasilei-
ras participaram, entre os dias 23 e 27 de 
janeiro, do 32" Curso Anual dos Bispos 
do Brasil, realizado no Centro de Estu-
dos do Sumaré, no Rio de Janeiro, com o 
tema “Novas comunidades e a evangeli-
zação hoje”. 

Na abertura dos trabalhos, o Carde-
al Orani João Tempesta, Arcebispo do 
Rio de Janeiro, recordou que o tema foi 
escolhido a partir dos questionamentos 
surgidos no curso de 2022 e que a meta é 
que as informações apresentadas possam 
auxiliar os bispos em seus trabalhos e no 
pastoreio das novas comunidades. 

Houve painéis temáticos com a par-
ticipação de fundadores de novas comu-
nidades, como Moysés Azevedo, da Co-
munidade Católica Shalom, e os bispos 
puderam conhecer o trabalho de evange-
lização voltado aos jovens que esta realiza 
em um shopping center do Rio de Janeiro, 
onde há uma capela, aberta diariamente 

Monsenhor Denilson Geraldo 
é nomeado Bispo Auxiliar de Brasília

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) divulgou na terça-fei-
ra, 31 de janeiro, a nota “Em defesa dos 
povos originários”, motivada pela reali-
dade de violação de direitos a que tem 
sido submetido o povo Yanomami, con-
forme se tem noticiado na mídia nas úl-
timas semanas e que está denunciado no 
mais recente relatório anual do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi).

A CNBB a!rma que tal realidade 
deve despertar a indignação no coração 
de cada pessoa, especialmente dos cris-
tãos, em sintonia com a postura da de-
fesa da vida humana em todas as suas 
etapas. “E a defesa da vida humana é in-
dissociável do cuidado com o meio am-
biente”, reitera o documento. 

Os bispos também pedem às au-
toridades o adequado tratamento ao 
povo Yanomami e a todas as comuni-
dades indígenas presentes no território 
brasileiro, bem como que se respon-
sabilize os responsáveis pelos recen-
tes episódios e que a justiça prevaleça. 

“As dores de cada indígena são tam-
bém da Igreja, que, a partir de sua doutri-
na, do magistério do Papa Francisco, vem 
ensinando a importância dos povos origi-
nários na preservação do planeta”, consta 
na nota, na qual a CNBB assegura que a 
Igreja Católica continuará a trabalhar para 
que prevaleça a esperança, “con!ante de 
que cada Yanomami será respeitado em 
sua dignidade de !lho e !lha de Deus”. 

Fonte: CNBB

32º Curso dos Bispos do Brasil trata sobre 
as novas comunidades e a evangelização

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

para adorações, missas, acompanhamen-
tos espirituais e grupos de oração.

Uma das conferências do curso foi 
conduzida pelo Cardeal Kevin Farrell, 
Prefeito do Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida, com a temática “Desa-
!os e caminhos: uma visão do Dicastério 
responsável pelas novas comunidades”.

O Cardeal Farrell destacou que a 
função do bispo é a de ser um verda-
deiro evangelizador e “não simples-
mente um administrator de estrutu-
ras eclesiásticas”. Para tal, deve contar 
com colaboradores para difundir a 
mensagem de Cristo, e estes também 
estão nas novas comunidades, as 

quais o bispo deve motivar e encorajar  
frequentemente. 

O Prefeito do Dicastério ponderou que 
sempre é preciso que se zele pela unidade 
da Igreja e pela compreensão da ação do 
Espírito Santo, que se manifesta na diversi-
dade de dons e carismas: “O Espírito Santo 
suscita em alguns homens a vocação a ser 
pastores, e o mesmo Espírito Santo sus-
cita os carismas das novas comunidades. 
Sem contradição. Não existe um espírito 
que inspira a hierarquia e um outro espí-
rito que torna a Igreja viva e carismática. 
Assim como não é concebível um Espírito 
Santo que aja de fora da Igreja!”. 

Na conclusão do curso, na sexta-fei-
ra, 27, houve a missa presidida pelo Car-
deal Tempesta e uma conferência com a 
participação de Dom Antônio Catelan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro; Padre Luis Navarro, Reitor 
da Ponti!cia Università dela Santa Cro-
ce, em Roma; e o Padre Alexandre Awi, 
Superior-geral do Instituto Secular dos 
Padres de Schoenstatt.

Fonte: Vatican News

Bruno Carvalho/Arquidiocese do Rio de Janeiro

Erigida a Diocese de Araguaína

Nascido em Cornélio Procópio (PR), 
em 31 de maio de 1969, Monsenhor Ge-
raldo foi ordenado presbítero em 1997. 
Graduou-se em Filoso!a, pela PUC-
-PR, e em Teologia pelo Studium #e-
ologicum, em Curitiba (PR); concluiu o 
mestrado em Direito Canônico, pela Fa-
culdade de Direito Canônico São Paulo 
Apóstolo, em 2002, e o doutorado pela 

Pontifícia Universidade Lateranense, de 
Roma, em 2009.

Atualmente, é professor titular na Fa-
culdade de Direito Canônico São Paulo 
Apóstolo, professor convidado no Insti-
tuto de Direito Canônico Santa Catarina 
e no Instituto de Direito Canônico de 
Londrina; diretor do instituto de pes-
quisa histórica San Vincenzo Pallotti de 
Roma e está concluindo o curso de Juris-
prudência no Tribunal da Rota Romana; 
é editor das revistas Scientia Canonica e 
Apostolato Universale. 

Na Arquidiocese de São Paulo, foi 
Pároco da Paróquia São João Batista, 
no Carrão, de 1999 a 2007; Vigário e 
Administrador da Paróquia Santo An-
tônio de Lisboa e Capela Regina Mun-
di, de 2009 a 2016. Também foi juiz no 
Tribunal Eclesiástico de primeira ins-
tância, de 2009 a 2013, e atuou como 
professor na PUC-SP, na Unisal (Sa-
lesianos) de São Paulo e na Faculdade 
São Bento, também na capital paulista.

Fonte: CNBB

Arquivo pessoal
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Os 513 deputados federais e 27 sena-
dores eleitos em 2022 tomam posse na 
quarta-feira, dia 1", quando acontece a 
eleição para a presidência de cada uma das 
casas legislativas. 

Contando com o apoio do PT e dos 
chamados partidos do centrão, Arthur 
Lira (PP-AL) deve ser reeleito presiden-
te da Câmara. Ele concorre contra Chico 
Alencar (PSOL-RJ), partido cuja bancada 
é de apenas 13 parlamentares. 

Já no Senado, a disputa tende a ser 
mais acirrada entre Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), atual presidente, e Rogério 
Marinho (PL-RN). Eduardo Girão (Pode-
mos-CE) também concorre à presidência 
da casa. Considerando os votos dos par-
lamentares de partidos que integram o 
governo Lula, Pacheco teria exatamente 
os 41 votos necessários para se eleger (me-
tade mais um dos 81 senadores). Já Mari-
nho, apoiado pelo PP e o Republicanos, 
inicia a disputa com 23 votos e ainda pro-
cura o apoio de senadores do União Brasil, 
Podemos e PSDB. Entretanto, como os 
parlamentares votam individualmente e 
não obrigatoriamente alinhados com seus 
partidos, tudo pode mudar.

NECESSIDADE DE CONSTANTE 
DIÁLOGO

Na Câmara, 262 deputados são de 

  Deputados federais e senadores podem propor leis, normas e mu-
danças na legislação, incluindo alterações na Constituição federal;
  Em suas respectivas casas legislativas, eles integram comissões 
que debatem temas específicos – economia, agricultura, seguran-
ça etc – e nas quais se discutem detalhadamente projetos de lei e 
emendas constitucionais;
  Podem criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para 
investigar denúncias e suspeitas de irregularidades;
  Compete às duas casas legislativas fiscalizar as ações do Poder Exe-
cutivo. O Senado pode processar o presidente e o vice-presidente 
da República nos crimes de responsabilidade. No entanto, somente 
a Câmara tem poderes para autorizar a instauração de um processo 
ou um pedido de impeachment, que primeiro deve ser aprovado no 
plenário da Câmara e, depois, votado pelos senadores;
  O Senado é a casa revisora, tendo a prerrogativa de avaliar e rever as 
propostas e projetos de lei que já tenham sido votados na Câmara;
  É de competência dos senadores avaliar a escolha de pessoas 
que irão ocupar cargos de ministros de tribunais superiores. A in-
dicação dos nomes é feita pelo presidente da República;
  Em conjunto, deputados e senadores devem discutir o orçamen-
to da União e, em suas respectivas casas legislativas, fiscalizar a 
aplicação adequada dos recursos públicos. Durante a discussão 
do orçamento, cada congressista pode apresentar emendas par-
lamentares, a fim de que parte da verba pública seja destinada à 
realização de obras em seus estados;
  Projetos de lei de iniciativa do Executivo primeiramente tramitam 
na Câmara e depois são apreciados pelo Senado. Também com-
pete aos parlamentares dessas duas casas discutir e votar as me-
didas provisórias editadas pelo governo federal.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS

Com recomposição de forças, começa
a nova legislatura na Câmara e no Senado

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

blicanos-RS), também defensores daquilo 
que se habituou a ser chamado de pautas 
conservadoras, como, por exemplo, a con-
trariedade à legalização do aborto e à regu-
larização do comércio de drogas no País.

O papel do Congresso Nacional de !s-
calização e de controle dos atos do Poder 
Executivo tende a ganhar mais projeção 
nesta legislatura. “O PL, tendo 99 cadeiras 
na Câmara, fará uma oposição de peso 
ao governo, que irá enfrentar a todo mo-
mento questionamentos sobre seus atos 
por parte desse grupo mais oposicionista. 
Deve haver uma !scalização e intensa co-
brança por parte do Congresso muito mais 

forte do que se deu com outros governos, 
pois o Lula sucede a um governo total-
mente oposto, e a oposição no Congresso 
é muito mais à direita do que antes”, co-
mentou a doutoranda em Ciência Política. 

PAUTAS PRIORITÁRIAS 
Os novos congressistas iniciam o 

mandato já com a missão de deliberar 
sobre 27 medidas provisórias editadas 
pelo presidente Lula, entre as quais a que 
mantém o benefício mensal de R$ 600,00 
às famílias de baixa renda e a prorrogação 
da desoneração de tributos federais sobre 
os combustíveis. 

Entre as pautas prioritárias está a re-
forma tributária, com propostas que já 
tramitam tanto na Câmara quanto no Se-
nado. “Já estão prontas para ser votadas. 
Basta que sejam ajustadas ao programa 
de governo de Lula”, disse em entrevista 
à Agência Senado o senador Humberto 
Costa (PT-PE). “Como a reforma tributá-
ria é de interesse do País, não tenho dúvi-
das de que o Parlamento fará a sua parte. 
É urgente que se reduzam o encargo das 
empresas e o custo-Brasil e que se torne o 
pagamento de tributos mais equilibrado”, 
a!rmou o senador Carlos Viana (PL-MG). 

Até o !nal de agosto, o governo fe-
partidos que integram o governo Lula, 
quantidade superior aos 257 votos ne-
cessários (metade mais um dos 513 par-
lamentares) para aprovar projetos de lei 
complementares e medidas provisórias, 
mas não para realizar, a princípio, mu-
danças na Constituição, para as quais é 
necessária a aprovação de 3/5 dos parla-
mentares (308 votos). A maior bancada, 
com 99 deputados, é do PL, partido do 
ex-presidente Jair Bolsonaro. 

“Com o apoio do governo Lula à ree-
leição do Arthur Lira, espera-se que o PP 
vote com o governo em questões impor-
tantes. Assim, o presidente não vai en-
contrar tanta resistência e provavelmente 
até vai conseguir aprovar Propostas de 
Emenda à Constituição (PECs), pois, 
além destes partidos, existem os chama-
dos partidos satélites, como o Podemos, 
Rede, PV, que podem vir a aderir a pautas 
enviadas pelo Executivo”, analisou, ao O 
SÃO PAULO, Joyce Luz, doutoranda em 
Ciência Política pela USP e professora na 
Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (FESPSP).

Cumpre lembrar, porém, que toda 
mudança na Constituição precisa ser 
aprovada em dois turnos tanto na Câmara 
quanto no Senado, e nesta última o gover-
no Lula deve encontrar maior resistência, 
especialmente de senadores ligados a Bol-
sonaro, como os ex-ministros Sérgio Moro 
(União Brasil-PR), Tereza Cristina (PP-
-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Damares 
Alves (Republicanos-DF), além do ex-vi-
ce-presidente Hamilton Mourão (Repu-

deral terá de enviar ao Congresso a pro-
posta de um novo arcabouço !scal em 
substituição ao teto de gastos. “O Con-
gresso vai ter de sentar para negociar 
propostas econômicas e de ajuste !scal, 
pois é preciso aumentar a arrecadação no 
Brasil. Hoje se vive um cenário de dé!cit, 
o País gasta mais do que arrecada. E, se 
não houver dinheiro nos cofres públicos, 
também os deputados e senadores não 
conseguirão cumprir suas promessas 
eleitorais”, comentou Joyce Luz. 

Na avaliação da professora, a reforma 
administrativa, apresentada como cami-
nho para dar mais e!cácia aos serviços 
públicos e reduzir custos com a manu-
tenção do Estado, não será pautada neste 
primeiro momento: “A reforma adminis-
trativa é mais complexa, pois mexe com o 
Judiciário, o Legislativo e os próprios fun-
cionários do Executivo. Assim, acredito 
que primeiro o governo irá focar o ajuste 
econômico e !scal. A reforma administra-
tiva !cará para o segundo ou terceiro ano 
de mandato”. 

Revisões nas reformas trabalhistas e 
da Previdência também devem estar no 
radar dos congressistas, mas no entender 
de Joyce Luz, as alterações dependerão 
muito da forma como os projetos de lei 
forem apresentados: “Nos últimos quatro 
anos, o Legislativo saiu mais fortalecido 
em termos de poder propositivo. Assim, 
possivelmente, propostas mandadas pelo 
Executivo serão alteradas pelos parlamen-
tares para que se chegue a um consenso 
até serem votadas”.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

No começo da nova legislatura, congressistas irão eleger os presidentes e os demais membros das mesas diretoras da Câmara e do Senado
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haja registros o!ciais, notícias credíveis 
ou em que o ocorrido tenha sido atestado 
por alguém que integra a equipe da Portas 
Abertas. 

Para se chegar aos dados, é feita uma 
pesquisa de campo, na qual um questioná-
rio é respondido por especialistas de per-
seguição da Portas Abertas, por cristãos 
perseguidos e por outras pessoas que vi-
vem nestes locais. A partir dos dados, atri-
bui-se uma pontuação de 0 a 100 sobre o 
nível de perseguição em cada país. O perí-
odo da pesquisa da LMP 2023 foi de 1" de 
outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. 

“A partir de 41 pontos, considera-se 
que no país ocorre perseguição, que pode 
ser nos níveis alto (41-60), severo (61-80) 
ou extremo (81-100). Na lista atual dos 50 
países, 39 estão no nível severo e 11 no ex-
tremo. Nos últimos dois anos, todos pas-
saram do nível alto”, detalhou, ao O SÃO 
PAULO, Marco Cruz, secretário-geral da 
Portas Abertas Brasil. 

PANORAMA DA PERSEGUIÇÃO
No comparativo da LMP 2023 com a 

do ano anterior, veri!ca-se ligeira queda 
no número de cristãos mortos (5.621 ante 
5.898), menor quantidade de presos (4.542 
ante 6.175), queda vertiginosa no número 
de igrejas e outras propriedades atacadas 
(2.110 contra 5.110 do ano anterior) e au-
mento nos registros de sequestros (5.259 
ante 3.829). 

O secretário-geral da Portas Abertas 
Brasil explicou que a queda no número de 
mortos se deve especialmente à redução 
da violência do Afeganistão, que liderou 

a LMP 2022 e que agora aparece em 9" 
lugar: “O relatório de 2022 trouxe dados 
justamente de quando o Talibã assumiu o 
governo e ocorreu uma onda de violência 
contra os cristãos, com mortes e seques-
tros. Muitos dos que foram descobertos na-
quele ano morreram ou fugiram, e os que 
permaneceram estão escondidos; por isso 
que o índice de violência caiu neste país.” 

Já a queda na quantidade de prisões e 
de fechamento de templos é especialmente 
atribuída à menor recorrência dessas prá-
ticas na China (16% colocada no ranking). 
Entretanto, os níveis de perseguição aos 
cristãos continuaram altos na África sub-
saariana, em especial na Nigéria, e na Ín-
dia, sobretudo contra quem se converte do 
Hinduísmo ao Cristianismo.  

Marco Cruz ressaltou que a maior fon-
te de perseguição aos cristãos são os go-
vernos autoritários, como é o caso da Co-
reia do Norte, de regime comunista, que 
lidera o ranking – “neste país ser cristão é 
um crime e se a pessoa for descoberta será 
morta ou enviada a um campo de traba-
lhos forçados” –, seguida por nove países 
onde predomina a opressão de extremistas 
islâmicos, apoiados pelos governos ou que 
encontram conivência das autoridades: 
Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, 
Paquistão, Irã, Afeganistão e Sudão (leia 
mais detalhes na página ao lado).

“Conheci um cristão indonésio [a In-
donésia aparece no 33" lugar no ranking] 
que se converteu cristão e que teve de deixar 
o local em que vivia. Depois que essa con-
versão foi descoberta, sua família passou a 
ser considerada impura por ter um ‘in!el’. 

A própria comunidade se incomodou, 
começou a fazer pressão sobre a família e 
esta o pressionou. Em geral, ao convertido 
restam as ‘possibilidades’ de voltar a ser 
muçulmano, fugir ou !car para apanhar 
e ser expulso ou morto”, detalhou Cruz. 

NA AMÉRICA LATINA
Quatro países da América Latina es-

tão na LMP 2023. Um deles é Cuba, que 
saltou de 37" para 27" no ranking. “Isso se 
deve ao aumento da opressão do governo 
comunista sobre os cristãos. Só há uma li-
nha de pensamento, uma paranoia ditato-
rial. Cristãos têm sido interrogados e pre-
sos por não concordarem com o regime”, 
assegurou Cruz.

Na Colômbia (22" na LMP 2023) e no 
México (38"), os cristãos de áreas rurais 
têm sido alvos de grupos paramilitares e 
guerrilheiros, bem como de líderes tribais 
que perseguem os convertidos.

Na Nicarágua, que !gura pela primeira 
vez na LMP, na 50% posição, a ditadura de 
Daniel Ortega passou a perseguir padres, 
pastores e demais líderes cristãos após es-
tes não pactuarem com o governo que tem 
atentado contra as liberdades individuais e 
das instituições. “Igrejas foram fechadas, 
ONGs, rádios e tevês cristãs também”, de-
talhou Cruz.

A partir da Lista Mundial da Persegui-
ção, a Portas Abertas baliza suas ações em 
atenção aos cristãos perseguidos, incluin-
do orações, distribuição de Bíblias, treina-
mentos, apoio socioeconômico, ações ins-
titucionais e ajuda emergencial. Saiba mais 
detalhes em: https://portasabertas.org.br.

Países com governos autoritários 
lideram a perseguição aos cristãos
RELATÓRIO ANUAL 
DA ORGANIZAÇÃO 
PORTAS ABERTAS FAZ 
APONTAMENTOS SOBRE 
OS 50 PAÍSES ONDE 
MAIS SE PERSEGUEM 
OS QUE PROFESSAM 
A FÉ EM CRISTO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Em todo o mundo, mais de 360 mi-
lhões de cristãos enfrentam níveis eleva-
dos de perseguição e discriminação. Na 
prática, a cada sete pessoas que professam 
a fé em Cristo, uma é perseguida. Os da-
dos estão na 30% edição da Lista Mundial 
da Perseguição (LMP 2023), divulgada 
em janeiro pela organização internacional 
Portas Abertas. 

Nos últimos anos, segundo a institui-
ção, tem aumentado vertiginosamente 
a perseguição aos cristãos, com prisões, 
torturas, sequestros, casamentos forçados, 
estupros e mortes, em especial nos países 
com governos autoritários.

METODOLOGIA
No ranking, 50 países estão classi!ca-

dos a partir da pressão que os que profes-
sam a fé em Cristo enfrentam na vida pri-
vada, na família, nas comunidades, dentro 
do país e nas igrejas, e também se consi-
dera a ocorrência de incidentes violentos – 
mortes e agressões físicas –, sobre os quais 
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1º COREIA DO NORTE
O Cristianismo é visto como uma 

ameaça à ideologia ditatorial e ao regime 
comunista. Tem se veri!cado o aumen-
to na quantidade de cristãos presos e o 
fechamento de igrejas não autorizadas. 
Além disso, os cristãos têm sido alvos da 
nova lei do pensamento Anti-Reacioná-
rio, que criminaliza pessoas que possu-
am qualquer material de origem estran-
geira. “Se descobertos pelas autoridades, 
os cristãos são enviados para campos de 
trabalho forçado como prisioneiros po-
líticos, onde as condições são cruéis, ou 
mortos no local – a família deles com-
partilhará do mesmo destino.” 

2º SOMÁLIA
Os ataques de grupos extremistas 

como o Al-Shabaab estão cada vez mais 
comuns. Eles têm a meta de implantar o 
califado, um governo baseado na sharia 
(conjunto de leis islâmicas). “A Somália 
é uma nação de maioria muçulmana, e 
a sociedade espera que todos os soma-
lis sejam muçulmanos. Os imãs (líderes 
muçulmanos) nas mesquitas e madraças 
declaram publicamente que não há espa-
ço para o Cristianismo, os cristãos ou as 
igrejas. O violento grupo insurgente Al-
-Shabaab tem expressado repetidamente 
seu desejo de erradicar os cristãos do 
país.” 

3º IÊMEN
A conversão ao Cristianismo é consi-

derada ilegal, e os cristãos têm sido víti-
mas de abusos físico e mental, violência 
sexual e casamentos forçados. Grupos 
extremistas juram de morte quem deixa 
o Islã. Os cristãos também têm sofrido 
com a crise humanitária resultante da 

guerra civil. “O Iêmen é fortemente tri-
bal e leis tribais proíbem membros da 
tribo de partir. Iemenitas que se con-
vertem ao Cristianismo correm grandes 
riscos de serem não apenas isolados ou 
expulsos pela família, clã e tribo, mas 
também mortos.” 

4º ERITREIA
Forças de segurança do governo in-

vadiram comunidades e prenderam os 
cristãos. Quando soltos, eles são obri-
gados a negar a fé e se reportar às auto-
ridades regularmente. “Acredita-se que 
existam cerca de mil cristãos detidos 
em prisões eritreias, não acusados o!-
cialmente. Alguns líderes de igrejas ‘não 
o!ciais’ estiveram presos em condições 
terríveis por mais de uma década, in-
cluindo con!namento solitário em celas 
minúsculas.”

5º LÍBIA
A pressão contra os cristãos envolve 

discriminação dentro e fora do mercado 
de trabalho, prisão domiciliar, expulsão 
de casa e casamento forçado. “Sem ne-
nhum governo central para manter a lei 
e a ordem, grupos militantes extremistas 
islâmicos e grupos do crime organizado 
exercem o poder. Eles fazem cristãos de 
alvo e os sequestram, alguns chegam a 
ser mortos. Se um líbio de origem mu-
çulmana se tornar cristão, provavelmen-
te enfrentará pressão e abuso da família e 
da comunidade para fazê-lo renunciar à 
fé, ou será morto.” 

6º NIGÉRIA
Mais de 5 mil mortes de cristãos 

ocorreram na Nigéria, 89% do total de 
assassinatos mapeados na LMP 2023. A 

violência se espalhou para o Sul do país, 
onde extremistas fulani e criminosos se 
estabeleceram nas $orestas. Meninas e 
mulheres cristãs são assediadas, agredi-
das física e sexualmente e forçadas a se 
casar com soldados radicais. “Os cristãos 
na Nigéria enfrentam perseguição de 
uma agenda organizada de islamização, 
que é mais predominante no Norte do 
país e tem gradualmente se espalhado 
para o Sul. Desde que os estados do Nor-
te declararam lealdade à sharia (conjun-
to de leis islâmicas) em 1999, essa islami-
zação ganhou força por meios violentos 
e não violentos.”

7º PAQUISTÃO
Filhas de cristãos têm sido vítimas 

de sequestros, abusadas e forçadas a se 
converter ao Islã. Além disso, é crescente 
o número de cristãos condenados falsa-
mente pela lei anti-blasfêmia. “Cristãos 
no Paquistão são considerados cidadãos 
de segunda classe e enfrentam discrimi-
nação em cada aspecto da vida. Empre-
gos que são vistos como baixos, sujos ou 
degradantes são reservados aos cristãos 
pelas autoridades, que continuam os le-
vando para as margens da sociedade.”

8º IRÃ
A pressão aos cristãos permanece 

extrema e o nível de violência aumen-
tou, incluindo casos de sequestros. O 
regime islâmico é cada vez mais rígido e 
enxerga as igrejas domésticas como um 
risco ao país. “Quando pessoas de ori-
gem muçulmana se tornam cristãs, elas 
só podem se reunir em igrejas domésti-
cas secretas. Elas correm grande risco de 
serem monitoradas, assediadas, presas e 
condenadas por ‘crimes contra a segu-

rança nacional’ — uma acusação que é 
mal de!nida e pode ser usada de forma 
abusiva”. 

9º AFEGANISTÃO
O país caiu do 1" para o 9" lugar na 

LMP. “A tomada do poder pelo Talibã 
em agosto de 2021 forçou a maioria dos 
cristãos a se esconder ou a fugir do país. 
Muitos (se não todos) grupos domésti-
cos fecharam, com cristãos forçados a 
deixar tudo para trás. Mais de um ano 
após a tomada do Talibã, qualquer pro-
messa feita sobre reconhecer liberdades 
se provou totalmente falsa. Seguir a Jesus 
permanece uma sentença de morte para 
os que forem descobertos.” 

10º SUDÃO
O Sudão entrou na lista dos países 

mais perigosos devido à violência em-
pregada pelo governo militar aos protes-
tos contra o golpe de Estado. Foi criada a 
polícia comunitária, semelhante à polícia 
moral, que pressiona e age com violência 
contra aqueles que manifestam uma fé 
diferente da islâmica.

11º ÍNDIA
Radicais hindus atacam os cristãos 

e muitas de suas ações !cam impunes. 
“Nos últimos anos, houve um grande au-
mento da hindutva, uma ideologia que 
acredita que apenas hindus são verda-
deiros indianos, e cristãos, muçulmanos 
e outras minorias religiosas têm raízes 
estrangeiras e devem ser expulsos. (...) 
Cristãos cada vez mais experimentam 
exclusão social em suas comunidades e 
discriminação no local de trabalho, além 
de acusações falsas e rumores espalha-
dos sobre eles.”

Colômbia (22" lugar): “Os cristãos na zona rural 
são alvos de grupos criminosos e enfrentam persegui-
ção das próprias comunidades indígenas (...) [Grupos 
guerrilheiros armados e gangues] veem a igreja como 
uma ameaça a seu poder e estabilidade, principalmente 
quando os membros de gangues se tornam cristãos ou os 
líderes da igreja falam contra a violência e a corrupção”.

Cuba (27"): “O regime comunista de Cuba não to-
lera vozes dissidentes ou quaisquer outras instituições 
que ganhem in$uência ou poder. A igreja é vista como 
ambos, e os cristãos são perseguidos pelas autoridades. 

Ativistas cristãos ou líderes religiosos que falam contra 
a corrupção ou questões políticas podem ser detidos e 
presos. Outros são difamados ou agredidos pelas auto-
ridades e seus simpatizantes”. 

México (38"): “Os líderes cristãos são particular-
mente vistos como ameaças ou desa!os para a autori-
dade e a estabilidade das gangues. Quando cristãos se 
recusam a atender aos pedidos das gangues ou pregam 
contra a criminalidade, as igrejas se tornam alvos das 
gangues. A impunidade e a instabilidade política con-
tribuem para o sistema falho de justiça. Muitos pastores 

e líderes cristãos foram sequestrados e !caram presos 
até o pagamento de resgates. Outros sofrem agressões 
físicas graves e são assassinados”.

Nicarágua (50"). “As igrejas na Nicarágua que se po-
sicionam contra a injustiça e as violações dos direitos 
humanos que o governo comete são vistas como agentes 
desestabilizadores. Isso as torna alvos de hostilidade, o 
que inclui intimidação, assédio, vigilância, prisões e ata-
ques. Igrejas católicas romanas são as mais suscetíveis à 
oposição”. 

(Com informações da LMP 2023)

4 PAÍSES LATINO-AMERICANOS ESTÃO NA LMP 2023

Confira os 11 países em nível extremo de perseguição

Fotos: Portas Abertas

Coreia do Norte é o país mais perigoso aos cristãos atualmente Na Nigéria, 6º país no ranking da LMP 2023, cristãos têm sido mortos, sequestrados e recorrentemente templos são destruídos
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A partir de um agostiniano dos Estados Unidos, Dom Robert 
Francis Prevost, será o novo Prefeito do Dicastério para os Bispos. 
O Papa Francisco o nomeou na segunda-feira, 30 de janeiro, acei-
tando a renúncia do Cardeal canadense Marc Ouellet, de 78 anos, 
que ocupava o cargo desde 2010.

O Dicastério para os Bispos é um dos mais estratégicos no Va-
ticano, pois é responsável pela orientação e supervisão dos bispos 
do mundo inteiro – os sucessores diretos dos apóstolos, conforme 
a tradição –, além de ajudar o Papa no processo de nomeação de 
novos bispos.

Dom Prevost é originário de Chicago, nos Estados Unidos, mas 
viveu no Peru entre as décadas de 1980 e 1990, como missionário. 
Chegou a retornar para o seu país, eleito Provincial, e depois foi 
eleito Prior-geral da Ordem de Santo Agostinho. Francisco o havia 
nomeado Bispo de Chiclayo, no Peru, em 2014, sua missão até o 
momento.

Como Prefeito do Dicastério para os Bispos, ele assumirá tam-
bém a presidência da Pontifícia Comissão para a América Latina, 
que promove iniciativas de evangelização no continente, bem como 
o diálogo entre a Cúria Romana e os bispos latino-americanos. (FD)

O atual Sínodo sobre a sinoda-
lidade, que começou em 2021 e se 
concluirá em 2024, é um processo 
que busca uma “rota comum” entre 
diferentes grupos e culturas na Igre-
ja. Assim a!rma uma carta assinada 
pelo Cardeal Mario Grech, Secretá-
rio-geral do Sínodo, e pelo Cardeal 
Jean Claude Hollerich, Arcebispo 
de Luxemburgo e Relator-geral do 
Sínodo. O documento, publicado na 
segunda-feira, 30 de janeiro, foi en-
viado aos bispos do mundo inteiro.

Na carta, que defende a colegia-
lidade episcopal, ou seja, a unidade 
e colaboração entre todos os bispos, 
os responsáveis pelo atual Sínodo 
reagem àqueles que pensam “já sa-
ber quais serão as conclusões” da 
assembleia sinodal. Também dizem 
que há quem queira “impor ao Síno-
do uma agenda, com a intenção de 
orientar a discussão e condicionar os  
resultados”.

Entretanto, o tema do Sínodo, 
“comunhão, participação e missão”, 
dizem eles, é o ponto central de 
que não se devem desviar os bispos. 
“Quem pretende impor ao Sínodo 
algum tema esquece a lógica que re-
gula o processo sinodal: somos cha-
mados a traçar uma ‘rota comum’ a 
partir da contribuição de todos”, a!r-
ma a carta.

Em comunhão com o Bispo de 
Roma, o Papa, diz o texto, os bispos 
são os principais responsáveis pela 
condução do processo sinodal, pois, 
“por força de sua participação na fun-
ção profética de Cristo, o povo santo 
de Deus é o sujeito do processo sino-
dal por meio da consulta que cada bis-
po realiza na sua Igreja”. (FD)

Sínodo envia 
carta aos bispos e 
pede que se trace 
‘rota comum’

Francisco viaja à República Democrática do
Congo e ao Sudão do Sul para implorar a paz

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Autoridades políticas, membros de 
guerrilhas, jovens, líderes de diferentes 
grupos religiosos e personalidades da 
Igreja estão entre os que o Papa Francisco 
encontrará na República Democrática do 
Congo, na viagem iniciada na terça-feira, 
31 de janeiro. De lá, o Pontí!ce partirá 
para o Sudão do Sul. O principal objetivo 
da visita apostólica, que teve que ser adia-
da duas vezes, em razão da pandemia e 
pelas dores no joelho do Pontí!ce, é levar 
sinais de reconciliação e de paz.

Na oração do Angelus do domingo, 
29 de janeiro, o Papa pediu orações pelo 
bom andamento de sua viagem e expli-

cou o porquê de seu desejo de visitar no-
vamente o continente africano. “Aquelas 
são terras onde há provação por longos 
con$itos”, disse. A República Democrá-
tica do Congo sofre, sobretudo, na área 
oriental do país, a!rmou, “por con$itos 
armados e por abusos”. 

Já o Sudão do Sul, um dos países mais 
novos do mundo, foi dilacerado “por 
anos de guerra; não vê a hora que termi-
nem as contínuas violências que obrigam 
tanta gente a viver refugiada e em condi-
ções de grande di!culdade”, a!rmou. 

Francisco faz, no Sudão do Sul, uma 
peregrinação ecumênica. Será acom-
panhado pelo Arcebispo de Cantuária, 
Justin Welby, principal clérigo da Igre-
ja Anglicana, e pelo moderador da as-

sembleia geral da Igreja da Escócia, o 
pastor Iain Greenshields. “Viveremos, 
assim, como irmãos, uma peregrina-
ção ecumênica de paz”, declarou o Papa, 
cujo retorno a Roma é previsto para  
o domingo, 5.

Em nota divulgada na segunda-
-feira, 30 de janeiro, o arcebispo Wel-
by disse que se une a Francisco e a  
Greenshields “como servos que vão ou-
vir e ampli!car os clamores do povo do 
Sudão do Sul, que tem sofrido muito e 
continua sofrendo por causa de con$itos, 
enchentes devastadoras, fome dissemina-
da e muito mais”.

No site do O SÃO PAULO, leia 
notícias sobre a viagem apostólica:  
https:\\osaopaulo.org.br.

Papa nomeia missionário como 
Prefeito do Dicastério para os Bispos

Vatican Media
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Não possuímos “luz” própria. Poderemos 
“iluminar” o nosso entorno somente na me-
dida em que re$etirmos a caridade de Cristo. 
A “luz” que deve brilhar em nós não é uma 
simples “bondade” humana ou um misticismo 
vago, e sim a fé em Nosso Senhor manifestada 
concretamente por uma vida conforme os seus 
Mandamentos. 

A luz da fé é dada por Deus no Batismo e 
precisa ser alimentada pela oração e pela recep-
ção dos Sacramentos. Por meio da fé, cremos 
em tudo o que o Senhor ensina por meio da 
Igreja. A fé nos abre o intelecto para as realida-
des sobrenaturais, para entender a vontade de 
Deus, desejar a vida eterna e enxergar a cons-
tante ação da Providência sobre o mundo. A fé 
nos faz ver os acontecimentos com o olhar de 
Cristo e notar os toques do Espírito Santo em 
nós. Pela fé, tornamo-nos !lhos de Deus à se-
melhança de Jesus. 

Se a nossa vida for realmente iluminada 
pela fé, o modo de pensar e agir mudará. Uma 
fé viva faz com que deixemos de lado os pen-
samentos e obras maus. Por isso, São Paulo diz 
aos recém-convertidos: “Outrora éreis trevas, 
mas agora sois luz no Senhor. Procedei como 
!lhos da luz. O fruto da luz é toda espécie de 
bondade, de justiça e de verdade” (Ef 5,8ss). 
Por isso, também Deus recomenda por Isaías: 
“Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa 
os pobres e peregrinos. Quando encontrares 
um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. 
Então, brilhará tua luz como a aurora” (Is 58,7). 

O bem feito ao próximo, especialmente 
aos pobres, serve como um luzeiro em meio a 
um mundo de egoísmo e confusão. A caridade 
– que deve ser praticada, em primeiro lugar, 
em nossa própria família – é, além disso, um 
caminho de reparação e conversão de nossas 
faltas. A Escritura, a!nal, ensina que “a carida-
de cobre uma multidão de pecados” (1Pd 4,8). 
E Isaías acrescenta: “Se acolheres de coração 
aberto o indigente e prestares todo o socorro 
ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e 
tua vida obscura será como o meio-dia” (Is 
58,10). É a isso que se refere o Senhor quan-
do diz no Evangelho: “Que brilhe a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e louvem o vosso Pai que está nos 
céus” (Mt 5,16). 

Obviamente, Ele não nos propõe o exibi-
cionismo ou a hipocrisia vaidosa de quem de-
seja parecer bom aos olhos dos demais. A!nal, 
o mesmo Jesus diz: “Quando deres esmola, não 
saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, 
de modo que tua esmola !que escondida” (Mt 
6,3s). O Senhor pede que, abraçando sincera-
mente a fé Nele, tenhamos uma vida de !lhos 
de Deus. Esta será externada, naturalmen-
te, por meio de boas obras. A!nal, “em Jesus 
Cristo, o que vale é a fé operante por meio da  
caridade” (Gl 5,6). 

O mundo, mais do que nunca, precisa de 
Deus. Embora fracos, somos os seus instru-
mentos para propagar a luz do Senhor. E, se-
gundo São Paulo, Ele nos quer “irrepreensíveis 
e íntegros, !lhos de Deus sem defeito, no meio 
de uma geração má e perversa, na qual brilhais 
como luzeiros no mundo” (Fl 2,15).

5º DOMINGO DO TEMPO COMUM
5 DE FEVEREIRO DE 2023

‘Brilhe a vossa luz 
diante dos homens’

Fonte: CPAA

Uma com-
pilação de no-

vos dados pelo 
Centro de Pes-

quisa Aplicada ao 
Apostolado (CPAA) 

da Universidade de 
Georgetown, nos Es-

tados Unidos, lança luz 
sobre os países ao redor do 

mundo que têm os maiores 
números de comparecimento 

à missa.
Os pesquisadores do CPAA 

usaram dados da Pesquisa de 
Valores Mundiais (WVS), um 
grande estudo internacional so-
bre crenças religiosas realizado há 
décadas, para examinar 36 países 
com grandes populações católicas. 
Desses países, os pesquisadores os 
classi!caram pela porcentagem de 
católicos autodenominados que 

dizem frequentar a missa semanal-
mente ou mais, excluindo casamen-
tos, funerais e batizados.

De acordo com os dados, a Nigé-
ria e o Quênia têm a maior proporção 
de católicos que vão à missa semanal-

mente ou mais, com a Nigéria como lí-
der claro, uma vez que 94% dos católicos 

nigerianos dizem que vão à missa pelo menos uma vez por 
semana. No Quênia, o número foi de 73%, e, no Líbano, 69%.

O nível de comparecimento na Nigéria é notavelmente 
alto se for levado em conta o alto número de ataques violen-
tos contra cristãos em todo o país nos últimos anos. Inciden-

Sudão do Sul
Jovens peregrinos atravessam 
o país a pé para encontrar o Papa

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Cristãos da Diocese de Rumbek e 
da Igreja Episcopal no Sudão do Sul 
começaram, no dia 25 de janeiro, uma 
caminhada de mais de 400 quilôme-
tros, partindo de Rumbek, cidade na 
região central do país, até Juba, a capi-
tal, localizada no Sul, numa peregrina-
ção de nove dias para receber o Papa 
Francisco e outros líderes religiosos 
que visitarão a nação africana de 3 a 5 
de fevereiro. 

Das centenas de grupos de pere-
grinos que trilham o longo percurso, 
um deles é conduzido pela Irmã Orla 
Tracy, religiosa e professora irlandesa 
que dirige uma escola sul-sudanesa 
e cujo trabalho é lutar pela educa-
ção das crianças e jovens e evitar ca-
samentos precoces – que os façam 
abandonar os estudos. 

Há quatro anos, quando surgi-
ram rumores de que Francisco po-
deria visitar o país, ela estava reunida 

com um grupo de estudantes e lhes 
perguntou o que poderiam fazer 
para ver o Papa. Todos se mostraram 
muito interessados em conhecê-lo, 
porém estavam cientes das di!culda-
des materiais para isso. Alguns deles, 
contudo, tiveram a ideia de ir cami-
nhando até o Pontí!ce, e imediata-
mente todos concordaram. 

O tempo passou e o entusiasmo 
com a con!rmação da visita papal so-
mente se fez aumentar. Ciente de seu 
papel frente ao grupo, Irmã Orla ex-
plica que, para que tudo se concretize, 
quatro são os pilares da peregrinação: 
caminhada, oração, paz e comunidade.

O grupo caminha de aldeia a al-
deia e mantém o espírito de oração. 
Eles contam com a hospitalidade das 
pessoas que encontram ao longo do 
caminho e dormem nas salas de aula 
e em qualquer lugar em que sejam 
bem-vindos.

“Não há nada para nós em mui-
tos desses lugares. Então, temos que 
carregar nossa comida, nossas pane-

las, nosso combustível, nossos pratos 
e os demais utensílios e objetos ne-
cessários. Temos que cozinhar jun-
tos, preparar juntos os locais em que 
dormiremos. Temos que apoiar uns 
aos outros, e essa condição nos dá a 
sensação de criar uma comunidade. 
Portanto, os quatro pilares que men-
cionei são o sustento de nossa jorna-
da”, a!rmou a Religiosa. 

Irmã Orla explica que ver o Papa 
não foi o único motivo para a cami-
nhada, mas a visita de Francisco ao 
país é uma bênção. Ela diz que as pes-
soas veem isso como uma oportunida-
de de recebê-lo em suas casas.

“Eu acho que para nós, em nosso 
país, a presença do Papa é uma a!r-
mação, e espero um fortalecimento 
para nossos líderes políticos. Também 
nos sentimos encorajados e podemos 
seguir em frente”, concluiu ela, espe-
rando que a caminhada se torne uma 
tradição anual, focada em encorajar a 
paz no Sudão do Sul. 

Com informações de Rome Reports

Pesquisa acadêmica revela em quais 
países a frequência às missas é maior

tes terroristas dentro de igrejas católicas não são raros; nota-
velmente, em junho do ano passado, homens armados que 
se acredita serem extremistas islâmicos abriram fogo contra 
!éis católicos que participavam da missa de Pentecostes na 
Igreja Católica de São Francisco Xavier, no sudoeste do país, 
matando pelo menos 50 pessoas.

Mais da metade de todos os católicos frequentam as mis-
sas semanalmente ou mais nas Filipinas (56%), Colômbia 
(54%), Polônia (52%) e Equador (50%). Em 29 dos 36 países 
examinados, porém, menos da metade dos católicos autode-
nominados vão à missa dominical.

O número de católicos nos Estados Unidos que vão à 
missa semanalmente ou mais é de 17%, embora mais de três 
quartos dos católicos norte-americanos se considerem uma 
pessoa “religiosa”. 

Continuando a partir daí, os níveis mais baixos de fre-
quência semanal foram observados na Lituânia (16%), Ale-
manha (14%), Canadá (14%), Letônia (11%), Suíça (11%), 
Brasil (8%), França (8%) e Países Baixos (7%).

“Pode-se supor que quanto mais católicos religiosos 
estiverem em um país, maior a probabilidade de fre-
quentarem a missa com frequência”, escreveram os pes-
quisadores do CPAA.

“No entanto, não há uma forte correlação entre os núme-
ros que se identi!cam como católicos ‘religiosos’ e a frequên-
cia constante à missa.”

“Embora pareça haver uma desconexão entre se iden-
ti!car como uma pessoa religiosa e frequentar a missa 
semanalmente, há um terceiro fator que pode explicar a 
distribuição comparativa de ambos os atributos. Se você 
observou atentamente os países, pode ter notado algum 
agrupamento de ordem econômica”, escreveram os pesqui-
sadores do CPAA.

“Nesta pequena amostra de países, podemos supor que 
o catolicismo é mais forte no que costuma ser chamado de 
mundo em desenvolvimento, enquanto parece estar se con-
traindo nos países ‘desenvolvidos’ mais ricos”, concluíram os 
pesquisadores. (JFF)

Fonte: CNA - Catholic News Agency
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Na quinta-feira, 2, Festa da Apresen-
tação do Senhor, celebra-se o Dia Mun-
dial da Vida Consagrada, para destacar 
essa vocação segundo a qual, ao longo 
dos séculos, homens e mulheres deci-
dem entregar suas vidas inteiramente a 
Deus para o serviço à Igreja e à santi!-
cação, por meio dos votos de castidade, 
pobreza e obediência. 

Aos 41 anos de idade e 17 de vida 
consagrada, Frei André Tavares, Prior 
Provincial da Ordem dos Pregadores 
(Dominicanos) no Brasil, falou ao O 
SÃO PAULO sobre o signi!cado da 
vida religiosa e o processo de revitali-
zação ocorrido nos últimos anos, que, 
assim como outras ordens históricas que 
deram muitos santos para a Igreja, vê o 
$orescer de novas vocações.

O SÃO PAULO – Por que o senhor de-
cidiu se tornar um frade dominicano? 

Frei André Tavares – Nasci em 
Jaboticabal (SP), numa época em que 
a secularização já existia, mas, no inte-
rior de São Paulo, um lugar com a Igre-
ja muito presente, eu sempre tive uma 
relação forte com Deus. Quando tinha 
entre 17 e 18 anos, decidi ingressar no 
seminário diocesano, porque, até aquele 
momento, não conhecia a vida religiosa 
masculina. Uma vez, o meu reitor me 
pediu que eu auxiliasse o bibliotecário 
do seminário. E lá, na biblioteca, desco-
bri os dominicanos e encontrei na vida 
dominicana aquilo que buscava, pois 
eles propunham uma vida de comuni-
dade, oração e de estudo voltada para a 
pregação. Então, conversei com os meus 
superiores do seminário, com muita 
tranquilidade, dizendo que eu precisa-
va sair não por falta, mas por ter outra 
vocação. Vim para São Paulo para fazer 
uma experiência e estou experimentan-
do até hoje.

Como o senhor define o carisma dos 
dominicanos? 

Sobretudo depois do século XIX, 
muitas das famílias religiosas nasceram 
com carismas muito pontuais, exatos e 
voltados à caridade. Por exemplo, você 
não pode pensar em um jovem que 
queira ser camiliano se ele não tem 
propensão à área da Saúde: não pode 
pensar um salesiano fora de um colé-
gio, de uma faculdade. Aí, quando nos 
voltamos para ordens medievais como 
franciscanos e dominicanos, qual é o 
carisma? O importante não é aquilo 
que se faz, mas o modo como se vive e 
a tradição na qual se vive. Nesse sentido, 
existem dominicanos que foram direto-
res de cinema, grandes teólogos, outros 

são excelentes párocos, há aqueles que 
se especializaram na área das ciências, 
os que se engajaram nos movimentos 
populares... O nosso modo de vida, con-
tudo, é idêntico em todos esses lugares. 

Então, como explicar a vida religiosa 
consagrada? 

Quando houve uma grande crise na 
Universidade de Paris, no século XIII, 
em que os seculares, por uma série de 
razões, questionavam violentamente se 
era ou não correto que religiosos, espe-
ci!camente franciscanos e dominica-
nos, pudessem deixar o claustro para 
pregar, Tomás de Aquino teve que es-
crever alguns opúsculos para defender 
esse modo de vida religiosa. Ele, então, 
tomou a parábola do jovem rico, que 
perguntou a Jesus o que deveria fazer 
para ter o Reino dos céus, uma vez que 
já observava os mandamentos. Jesus, en-
tão, olha para aquele jovem e diz: “Mas 
se tu queres ser perfeito, vende tudo que 
tens aos pobres e segue-me”. A palavra 
perfeição parece importante. Santo To-
más analisou que vender tudo o que 
tem e dar aos pobres ainda não era su-
!ciente para alcançar aquela perfeição. 
Era preciso seguir Jesus. E o seguimento 
se dá na caridade. Então, é quando eu 
me liberto de tudo que me impede de 
me con!gurar ainda mais a Cristo para 
segui-lo na caridade, aí se está realizan-
do a vida religiosa. Na missa do dia da 
pro!ssão religiosa solene, lembramos 
que a primeira graça do seguimento de 
Jesus Cristo é a recebida no Batismo. No 
entanto, alguns corações são chamados, 

de maneira especial, a se consagrarem 
totalmente para parecer mais perfeitos 
na caridade. É por isso que o decreto do 
Concílio Vaticano II, que trata da reno-
vação da vida religiosa, chama-se Per-
fectae caritatis (Perfeita caridade). 

Como é a realidade dos dominicanos 
no Brasil atualmente? 

O Brasil é uma província com cerca 
de 70 frades. Atualmente, temos cinco 
noviços que, desde novembro do ano 
passado, fazem essa etapa em Milão 
(Itália). Hoje, temos dez formandos fa-
zendo estudos !losó!cos e teológicos 
e mais cinco ingressando no pré-novi-
ciado. No início de janeiro, tivemos três 
pro!ssões simples e, no dia 27, quatro 
noviços !zeram a pro!ssão solene, con-
sagrando-se até a morte. O que perce-
bemos na nossa Ordem no País é uma 
estabilidade que vai aumentando a cada 
ano. Estamos, portanto, em um mo-
mento de renovação, sendo que a pre-
sença dominicana no Brasil é recente, 
pois os primeiros frades só chegaram ao 
País no !nal do século XIX.  

É possível afirmar que há um caminho 
de revitalização ou de volta às origens 
da vida religiosa?

Hoje, existem alguns desa!os que nos 
preocupam bastante, como a questão da 
polarização no mundo, que também se 
faz presente na Igreja, a secularização 
crescente e rápida, além do atual con-
texto do mundo digital. Por outro lado, 
vemos que, hoje, os jovens sentem uma 
necessidade de maior identidade. Não 

é identitarismo, mas fazer parte de um 
grupo. Isso se dá justamente pelo fato 
de que muitos deles vêm de um mundo 
e, muitas vezes, de famílias, em que essa 
identidade não estava clara. Os frades 
mais velhos, por exemplo, que não sen-
tem essa mesma necessidade, são pesso-
as que vieram da cristandade, de famílias 
sólidas, seminários menores, onde a pre-
sença de Deus saía pelos poros, onde a 
verdade, a !gura do sacerdote, não havia 
sofrido os ataques que vemos hoje etc. 
Então, para esses, Cristo estava tão claro 
e sólido em seus corações que eles iam 
para o mundo e sabiam que não iam se 
perder… Já os jovens, imersos na cultura 
da imagem, no ambiente digital – basta 
ver a ênfase aos sinais, como as tatuagens 
–, redescobrem que, antropologicamen-
te, o ser humano precisa de sinais, de ri-
tos e que, aquilo que foi considerado an-
tigo, atrasado, tem um valor importante: 
o silêncio, o hábito... Valor importante 
não em si mesmos, não como autorrefe-
renciais, mas sempre para indicar o Cris-
to. Isso tem sido fonte de revitalização da 
vida religiosa, porque ninguém sai de 
casa, deixa faculdade, carreiras promis-
soras, para viver como antes, deseja viver 
uma nova vida.

É sempre importante, contudo, na 
boa tradição religiosa ocidental, estar-
mos atentos ao equilíbrio. Quando o 
uso do hábito for mais para aparecer 
como tal e não para pregar, pode ser 
orgulho e não generosidade. Quando 
as penitências ganham mais sentido ne-
las mesmas do que me levar a ser mais 
caridoso, então é o momento de repen-
sá-las. Nunca podemos nos esquecer de 
discernir o que é fundamental e o que é 
relativo.

Nesse sentido, o convívio intergera-
cional na comunidade religiosa ajuda 
a manter esse equilíbrio?

Sim. É importante que os mais ve-
lhos, como nas famílias, reconhecendo 
a novidade, às vezes, alguns elementos 
próprios dos mais novos, não se esque-
çam de que eles têm o dever de inseri-
-los na vida dominicana, enquanto os 
mais novos têm o direito de receber 
uma tradição, mesmo que eles venham 
a ressigni!cá-la. Há algo que é essencial, 
no nosso caso: a pregação e o modo de 
vida, que perdura há oito séculos. É im-
portante, ainda, inserir-se na vida real 
da ordem. Eu amo a Igreja como ela é, 
não como gostaria que ela fosse, e dou 
o meu melhor para que ela seja cada 
vez mais como Deus a sonhou. Eu amo 
a Ordem como ela é, não como eu gos-
taria que ela fosse, e dou a minha vida 
para que ela seja cada vez mais parecida 
com o que São Domingos sonhou. Esse 
é o caminho.

Frei André Tavares

Os que consagram a vida a Deus buscam, 
em Cristo, a perfeição da caridade
FERNANDO GERONAZZO
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