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Celam realiza a última
das assembleias regionais
do Sínodo 2021-2024

Amparo Maternal expande 
número de vagas em seu 
centro de acolhida

No centro de SP, empório 
solidário conecta 
produtores a consumidores

Em Brasília (DF), represen-
tantes da Igreja na Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uru-
guai fizeram a análise e escuta 
ativa dos materiais produzidos 
em etapas anteriores do Síno-
do sobre a sinodalidade. 
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Instituição católica agora po-
derá acolher até 100 mulheres 
simultaneamente, incluindo grá-
vidas e puérperas com outros 
filhos de até 1 ano de vida. 
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Os seminaristas da Arquidiocese participaram na 
sexta-feira, 10, da abertura do ‘Ano Seminarístico’, 
quando dialogaram sobre sua caminhada vocacional 
e partilharam as vivências de estudo e oração.

Na ocasião, o Cardeal Scherer falou aos semina-

ristas sobre algumas das orientações pós-sinodais 
que estarão na carta pastoral que ele publicará no 
dia 25, na celebração conclusiva do 1º sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo.
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Iniciativa do Instituto Feira 
Livre estimula a agricultura fa-
miliar e proporciona a venda 
de alimentos mais baratos.
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Esta edição do caderno ‘Laudato si’ – 
Por uma ecologia integral’ trata sobre as 
chuvas recordes no Litoral Norte paulista, 
destacando o que deixou de ser feito para 
mitigar seus impactos e as iniciativas 
possíveis para tal finalidade. 

O que aprender com as 
atuais tragédias ambientais 
e como evitá-las?

Edição 0215 de março de 2023

Daniel Gomes

Parecia notícia repetida, mas era uma nova tragédia: 
em fevereiro, um forte temporal – com o recorde de 682 
milímetros de chuvas em 24 horas – ocasionou des-
lizamentos, desmoronamentos e enchentes no Litoral 
Norte paulista, provocando a morte de 65 pessoas, a 
maioria na cidade de São Sebastião (SP). Exatamen-
te um ano antes, em Petrópolis (RJ), os 530 milíme-
tros de chuvas em 24 horas desencadearam o mes-
mo cenário de caos, levando à morte de 241 pessoas. 

Antes dessas duas tragédias, o recorde de chuvas 
no Brasil havia sido em 1991, em Florianópolis (SC), 
com 400 milímetros em um dia.Eventos climáticos extremos têm sido cada vez 

mais recorrentes não só no Brasil. Um estudo da Orga-
nização das Nações Unidas apontou que os desastres 
relacionados ao clima saltaram de 3.656 eventos, de 
1980-1999, para 6.681, de 2000-2019, aumento de 83%.

Ainda que não haja um amplo consenso sobre os 
fatores que os ocasionam – o aquecimento global é 
apontado por muitos especialistas em clima como o 
principal deles –, o fato objetivo é que, como recorda o 
Papa Francisco na encíclica Laudato si’, “as mudanças 
climáticas são um problema global com graves impli-
cações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e 
políticas, constituindo atualmente um dos principais 
desa!os para a humanidade” (LS 25). 
CONSEQUÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DESARMÔNICA

Preservar um ambiente íntegro e saudável para to-
dos, conjugando novas capacidades cientí!cas com a 
dimensão ética de respeito à vida e à dignidade huma-
na, é tarefa do ser humano, conforme consta no Com-
pêndio da Doutrina Social da Igreja (cf. CDSI 465).

Há tempos, porém, se veri!ca uma desarmonia na 
relação homem-natureza, como apontou, em 1971, 
São Paulo VI na carta Octogesima adveniens: “Por 
motivo da exploração inconsiderada da natureza, [o 
ser humano] começa a correr o risco de destruí-la 
e de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação. 
Não só já o ambiente material se torna uma ameaça 
permanente, poluições e lixo, novas doenças, poder 
destruidor absoluto; é mesmo o quadro humano que 
o homem não consegue dominar, criando assim, para 
o dia de amanhã, um ambiente global, que poderá 
tornar-se-lhe insuportável” (nº 21).Na Laudato si’, ao analisar a raiz humana da atual 

crise ecológica, o Papa Francisco alerta que “a falta de 
preocupação em medir os danos à natureza e o impac-
to ambiental das decisões é apenas o re"exo eviden-
te do desinteresse em reconhecer a mensagem que a 
natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas [...] 
Se o ser humano se declara autônomo da realidade 
e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a 
própria base da sua existência, porque ‘em vez de re-
alizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da 
criação, o homem substitui-se a Deus, e deste modo 
acaba por provocar a revolta da natureza’” (LS 117). OS MAIS POBRES E OS INTERESSES ECONÔMICOS 

Dos cerca de 4 mil desalojados ou desabrigados 
após a tragédia em São Sebastião (foto), a maioria é de 
famílias pobres, que moravam nas proximidades dos 
morros que se des!zeram e viraram “rios de lama”.  A crise ambiental atinge particularmente os mais 

pobres, que “vivem nos subúrbios poluídos das cida-
des em alojamentos casuais ou em aglomerados de 
casas decadentes e perigosas” (CDSI 482).

Para além das respostas emergenciais diante das tragédias climáticas

Na Laudato si’, o Papa Francisco ressalta que “uma 
verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, que deve integrar a justiça nos de-
bates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o cla-
mor da terra quanto o clamor dos pobres” (LS 49).

Parte desse clamor provém daqueles que vão mo-
rar nas encostas e altos dos morros não por opção, 
mas como última alternativa para ter um lar.  “Se num lugar concreto já se desenvolveram aglo-

merados caóticos de casas precárias, trata-se prima-
riamente de urbanizar estes bairros, não de erradicar e 
expulsar os habitantes. Mas, quando os pobres vivem 
em subúrbios poluídos ou aglomerados perigosos, 
‘no caso de ter de se proceder à sua deslocação, para 
não acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, 
é necessário fornecer-lhes uma adequada e prévia in-
formação, oferecer-lhes alternativas de alojamentos 
dignos e envolver diretamente os interessados’ [CDSI 
482]. Ao mesmo tempo, a criatividade deveria levar à 
integração dos bairros precários numa cidade acolhe-
dora” (LS 152). Antes das grandes intervenções humanas no meio 

ambiente, o Papa Francisco ressalta que deve haver am-
plo diálogo, em especial com aqueles que vivem em um 
local: “A participação requer que todos sejam adequa-
damente informados sobre os vários aspectos e os dife-
rentes riscos e possibilidades, e não se reduza à decisão 
inicial sobre um projeto, mas implique também ações 
de controle ou monitoramento constante” (LS 183).NÃO BASTAM MEDIDAS EMERGENCIAISNa encíclica, Francisco também aponta que “a cul-

tura ecológica não pode se reduzir a uma série de res-
postas urgentes e parciais para os problemas que vão 
surgindo à volta da degradação ambiental, do esgo-

tamento das reservas naturais e da poluição. Deveria 
ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, 
um programa educativo, um estilo de vida e uma es-
piritualidade que oponham resistência ao avanço do 
paradigma tecnocrático” (LS 111).O Pontí!ce também pondera que “a tecnociência, 

bem orientada, pode produzir coisas realmente va-
liosas para melhorar a qualidade de vida do ser hu-
mano [...] nos dão um poder tremendo. Ou melhor: 
dão, àqueles que detêm o conhecimento e sobretudo 
o poder econômico para o desfrutar, um domínio 
impressionante sobre o conjunto do gênero humano 
e do mundo inteiro. Tende-se a crer que ‘toda a aqui-
sição de poder seja simplesmente progresso, aumento 
de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vi-
tal, de plenitude de valores’ (Guardini, R. O !m dos 
tempos modernos), como se a realidade, o bem e a ver-
dade desabrochassem espontaneamente do próprio 
poder da tecnologia e da economia. A verdade é que 
‘o homem moderno não foi educado para o reto uso 
do poder’ (Guardini, R. Idem)” (LS 103-105).O Papa recorda, ainda, que “não há duas crises se-

paradas: uma ambiental e outra social; mas uma úni-
ca e complexa crise socioambiental. As diretrizes para 
a solução requerem uma abordagem integral para 
combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluí-
dos e, simultaneamente, cuidar da natureza” (LS 139).

É nessa perspectiva que publicamos a seguir duas 
análises sobre a mais recente tragédia no Litoral Nor-
te paulista. Uma delas indica possíveis caminhos, 
com participação dos entes governamentais e de toda 
a sociedade, para evitar que tais tragédias se repitam; 
a outra aponta para o que se deixou de fazer ou se 
continua negligenciando diante da maior incidência 
das chamadas catástrofes naturais no Brasil.
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Pastoral, estudo, oração e 
sínodo são temas de encontro de 
Dom Odilo com os seminaristas

Cardeal Scherer com seminaristas, reitores e padres formadores, em missa na capela do Seminário de Teologia Bom Pastor, na sexta-feira, 10

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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No 10º aniversário da 
eleição do Papa Fran-
cisco, muitas coisas já 
foram ditas e conti-

nuam sendo ditas sobre os aspetos 
mais diversos do seu Ponti!cado. É 
justo que seja assim e que a Igreja, 
cada vez mais, esteja em comunhão 
com o Papa e caminhe em sintonia 
com ele. É missão do Papa “con!r-
mar os irmãos na fé”, como Jesus 
recomendou a Pedro (cf Lc 22,32). 
E isso implica também a indicação 
dos rumos que a Igreja tem a seguir 
para ser !el à sua missão.

Logo após a sua eleição, Francis-
co passou a falar em “Igreja sino-
dal”, especialmente com os mem-
bros da Secretaria do Sínodo. No 
início, entendeu-se que fazia refe-
rência ao modelo sinodal dos Pa-
triarcados das Igrejas católicas de 
ritos orientais, como a Maronita, a 
Melquita, a Siro-Católica, a Caldeia 
e outras. Essas, de fato, têm a tra-
dição de reunir-se frequentemente 
em sínodos, nos quais tomam as 
principais decisões relativas às suas 
jurisdições. Cogitou-se até que no 
Ocidente poderia haver um certo 
número de Patriarcados do rito la-
tino, para funcionarem à maneira 
dos Patriarcados das Igrejas Cató-
licas de ritos orientais. No entanto, 

o Papa foi sinalizando que não era 
isso que ele pensava ou queria para 
toda a Igreja.

A seguir, começou a falar forte 
contra o clericalismo e certa forma 
clericalista de a Igreja se apresentar 
ou ser apresentada. Tantas vezes, a 
Igreja é entendida como uma insti-
tuição clerical, em que o povo é as-
sistido e bene!ciado por essa orga-
nização religiosa clerical, mas não é 
parte integrante dela. Para o Papa, 
o clericalismo é um mal e pode es-
tar não apenas na cabeça do clero, 
mas também na dos leigos, na me-
dida em que não se sentem parte da 
Igreja nem se envolvem com ela. O 
Papa pensava numa Igreja diferen-
te, não apenas feita de clero, mas 
como povo de batizados, povo de 
Deus. 

De fato, Francisco recuperava 
a eclesiologia do Concílio Vatica-
no II e desejava que essa eclesio-
logia fosse cada vez mais acolhida 
e traduzida em nova cultura ecle-
sial e práticas de vida eclesial. É a 
reforma da Igreja, não feita a par-
tir de novas de!nições doutrinais 
nem mesmo de novos esquemas 
teológicos, mas com novo espíri-
to, decisões e atitudes. A doutrina 
já está na constituição dogmática 
do Concílio sobre a Igreja – Lu-
men gentium (LG). O fundamento 
já está no Novo Testamento e na 
tradição que vem dos Apóstolos: 
a Igreja é o povo que Deus chama 
e congrega “na unidade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo” (LG 4). 
Ela é o “sacramento” da ação salva-
dora de Deus no meio do mundo, 

que realiza sua missão mediante 
a força do Espírito Santo e é con-
duzida por ele. Ela é formada por 
todos os batizados que têm parte 
nela, no seu bem e na sua mis-
são. E cada batizado recebeu o seu 
dom e seu chamado para exercer 
sua missão, de acordo com o dom 
recebido.

Entendemos, assim, que a Igre-
ja “mais sinodal” que o Papa dese-
ja é caracterizada pela “comunhão, 
participação e missão”. Francisco 
também deu nova con!guração ao 
Sínodo dos Bispos, que São Pau-
lo VI havia instituído no !nal do 
Concílio (1965) para ser um orga-
nismo representativo do Episcopa-
do que ajudasse o Papa no gover-
no da Igreja. Francisco reformou 
esse organismo, que passou a ser 
representativo da Igreja, como um 
todo, e não apenas do Episcopado. 
O nome agora é ”Sínodo da Igreja”. 
E para envolver a Igreja inteira na 
tomada de consciência da “Igreja 
sinodal”, Francisco convocou, em 
2020, o sínodo universal sobre a 
“sinodalidade, com o tema: “por 
uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão”. Este sínodo 
está sendo preparado, desde 2020, 
nos diversos níveis da Igreja, desde 
o povo das comunidades e orga-
nismos eclesiais locais até os orga-
nismos eclesiais continentais, num 
grande processo de ouvir, dialogar, 
discernir, propor. A assembleia si-
nodal acontecerá em duas etapas: 
em outubro de 2023 e em outubro 
de 2024.

Enquanto se prepara, de fato, 

já se celebra o sínodo, naquilo que 
lhe é essencial: a vivência da comu-
nhão nas suas expressões eclesiais 
concretas, na escuta e valorização 
da participação de cada membro 
da Igreja e das contribuições para 
a re"exão e o discernimento sobre 
o tema posto, que é a própria Igre-
ja. Em vez de ser uma instituição 
dividida em facções, partidos e 
classes, a Igreja é uma realidade de 
comunhão em torno de Cristo e de 
todo o bem da fé, formada pelos 
batizados todos, que têm a mesma 
dignidade batismal como base da 
comunhão. A Igreja é caracteriza-
da pela participação de todos os 
seus membros. Mais do que par-
ticipar de ações, isso signi!ca, so-
bretudo, que todos são parte e têm 
parte no bem da Igreja. A Igreja 
também é missão: Jesus instituiu a 
Igreja para ser missionária e para 
testemunhar o Evangelho por toda 
parte.

Se alguém pensa que essa Igreja 
sinodal vai levar ao !m do sacer-
dócio ministerial, da vida religio-
sa consagrada e da diversidade de 
dons e carismas no meio do povo 
de Deus, está compreendendo mal. 
Basta retomar a leitura e o estudo 
da constituição conciliar Lumen 
gentium. Esse sonho da Igreja sino-
dal de Francisco está, aos poucos, 
sendo compartilhado por muitos. 
Oxalá, seja por todos, uma vez que 
é assim que Jesus quis a Igreja. E é 
assim que vemos a Igreja nas suas 
origens apostólicas. Deus conserve, 
proteja, dê saúde, ilumine e confor-
te o Papa Francisco em sua missão!

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Francisco e a Igreja sinodal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária 
O Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO, com fundamento no artigo 27 de seu Estatuto 
Social, convoca seus associados proprietários, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 23/03/2023, às 14h00, na Sede da Associação, localizada na Rua Monte Alegre, nº 1083, com 
a seguinte pauta:
Item Único:  Alteração do Estatuto Social da Associação Cultural São Paulo 
São Paulo, 15 de março de 2023.

Fernando de Oliveira Marques
Presidente da Associação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, CNPJ/MF nº 50.951.847/0001-20, nos termos do artigo 8º, caput, 
primeira parte, do Estatuto alterado e consolidado em 30.03.2017, devidamente registrado sob nº 718.169, junto ao 
7HUFHLUR�2¿FLDO�GH�5HJLVWUR�GH�7tWXORV�H�'RFXPHQWRV�GD�&RPDUFD�GH�6mR�3DXOR�HP�������������FRQYRFD�RV�PHPEURV�
do Conselho Curador para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede à Av. Higienópolis nº 890, sala 16, 
São Paulo, SP, na data de 27 de março de 2023, às 15:30 horas, em primeira chamada, com todos os membros do 
Conselho Curador; e, às 16:00 horas, em segunda chamada, com os membros do Conselho Curador que estiverem 
presentes. A Assembleia Geral Ordinária terá como pauta: 1 – Apresentação do relatório de atividades dos Órgãos de 
Serviços (artigos 12, e 24, caput, estatuto); 2 – Assuntos ordinários dos Órgãos de Serviços (art. 10, § 2º, estatuto); 
3- Outros assuntos. São Paulo, 13 de março de 2023. Presidente da Fundação Metropolitana Paulista.

Dom Odilo Pedro Scherer
Presidente

Fundação Metropolitana Paulista

Para marcar os 95 anos de vida e 70 de 
ministério sacerdotal do Mosenhor An-
tonio Fusari, foi lançado no sábado, 11, o 
livro Coraggio! (“Coragem!”, em italiano) 
que conta um pouco da história desse Sa-
cerdote italiano que dedicou parte de sua 
vida à evangelização no Brasil, especial-
mente na cidade São Paulo. A obra, publi-
cada pela editora Ressoar, também reúne 
homilias feitas por ele ao longo das sete 
décadas de sacerdócio.

O lançamento aconteceu na livraria 
Paulinas, na Vila Mariana, e contou com 
a presença de amigos e !éis das paróquias 
onde o Monsenhor Fusari atuou como 
sacerdote, em especial, a Paróquia Santa 
Margarida Maria, da qual foi Pároco por 
mais de duas décadas. Também esteve 
presente o Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 
que escreveu o prefácio do livro.

“São memórias de um longo trajeto 
e de um serviço contínuo a Deus, aos ir-
mãos, à Igreja, sempre com alegria e com 
o mesmo espírito”, a!rmou Dom Odilo, 
ao saudar o homenageado, destacando-o 

Aos 95 anos, Monsenhor Fusari reúne suas homilias em livro
FERNANDO GERONAZZO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

como um exemplo para os padres, religio-
sos e leigos da Igreja em São Paulo, para 
que vivam com o mesmo espírito e cora-
gem a vocação.

No prefácio do livro, ao recordar que 
“coragem” é uma expressão de origem la-
tina que signi!ca “agir com o coração”, o 
Arcebispo sublinhou que, “quando aplica-

do a uma pessoa, o conceito indica a capa-
cidade ou a virtude de agir com bravura, 
!rmeza, força interior, apesar do medo ou 
da intimidação”.

Nesse sentido, o Cardeal Scherer des-
tacou que tal força interior é vista no tes-
temunho do Monsenhor Antonio Fusari 
desde a sua infância, quando, aos 11 anos, 
decidiu deixar sua família, na aldeia italia-
na de Farinate, na província de Cremona, 
e ingressar no seminário em Ponteranica, 
em Bergamo (Itália). “Foi com a mesma 
coragem que, aos 25 anos, o jovem Anto-

nio entregou sua vida a Deus, recebendo 
a ordenação sacerdotal, na cidade de San 
Benedetto del Tronto, em 1953”, comple-
tou, ressaltando, ainda, que não lhe faltou 
coragem para deixar sua pátria e partir em 
missão para o Brasil em 1955.  

Após desempenhar ofícios no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais, Monsenhor 
Fusari veio para a capital paulista. Seu 
primeiro trabalho foi na Basílica de Nossa 
Senhora da Conceição, no bairro de Santa 
I!gênia. Depois, passou pelas paróquias 
de Nossa Senhora de Casaluce, Nossa 
Senhora Aparecida dos Ferroviários, São 
Januário (San Gennaro), até chegar à Pa-
róquia Santa Margarida Maria. Em 2017, 
ele recebeu o título de Monsenhor, Cape-
lão de Sua Santidade, concedido pelo Papa 
Francisco, em reconhecimento pelos ser-
viços prestados à Igreja.

“São 70 anos de missa! E ainda conti-
nuo, no meu pequeno, a buscar a agradar a 
Deus e a todos os meus irmãos”, a!rmou o 
Monsenhor Fusari, ao agradecer aos pre-
sentes no lançamento. Apesar das limita-
ções da idade, o Sacerdote fez questão de 
saudar cada pessoa e autografar seus livros.

Recordando o dom musical do home-
nageado, que fez questão de entoar uma 
canção no evento, Dom Odilo a!rmou 
que “a Igreja de São Paulo entoa um hino 
de ação de graças a Deus pela sua vocação e 
ministério sacerdotal, desejando-lhe ainda 
mais vida, saúde e as bênçãos do Senhor”.

Na terça-feira, 14, aconteceu, no Centro Universitário Assunção (Unifai), na Vila Maria-
na, o encontro com os padres que assumiram responsabilidades pastorais de párocos, 
vigários ou administradores paroquiais na Arquidiocese de São Paulo no último ano. 
Na ocasião, foram apresentadas aos sacerdotes informações sobre questões direta-
mente ligadas à vida e ao cuidado pastoral e administrativo das paróquias e organiza-
ções da Arquidiocese.

Juliana Bacci

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Odilo Scherer prestigia o lançamento do livro ‘Coraggio’, do Monsenhor Antonio Fusari
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Como e por que fazer penitência
Editorial

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

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA

Cristo Jesus edi!cou sua Igreja e a 
impeliu para que estivesse em todas 
as partes do mundo e anunciasse seu 
Evangelho a todas as gentes e cultu-
ras. Indicou aos seus Apóstolos que 
comunicassem o Evangelho da Vida 
a todos, batizando-os em nome da 
Trindade Santa, para que participas-
sem do Reino por Ele inaugurado. 
Assim exprime a Sagrada Escritura, 
na Solenidade da Ascensão do Se-
nhor: “Homens da Galileia, por que 
!cais aqui parados, olhando para o 
céu? Esse Jesus, que vos foi levado 
para o céu, virá do mesmo modo 
como o vistes partir para o céu” (At 
1,11). Continua Jesus falando à sua 
Igreja: “Naquele tempo, Jesus se ma-
nifestou aos onze discípulos e dis-
se-lhes: ‘Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai o Evangelho a toda criatura! 
Quem crer e for batizado será salvo. 
Quem não crer será condenado’” (Mc 
16,15-16). 

Insistentemente o Senhor Jesus 
nos adverte: “Ide, pois, e ensinai a 
todas as nações; batizai-as em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-as a observar tudo o que vos 
prescrevi. Eis que estou convosco to-
dos os dias, até o !m do mundo” (Mt 
28,19-20). Devemos, pois, anunciar 

O jubileu do Papa Francisco
Igreja viva e dinâmica, em meio às 
dores e às angústias da humanidade, 
para oferecer aos homens e mulheres 
as alegrias e as esperanças necessárias 
para o dia a dia de todos nós. Jesus 
tornou-se carne – “E o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós” (Jo 1,14) 
–, para nos comunicar o Evangelho 
da Vida. O Sumo Pontí!ce nos con-
vida a sermos Igreja viva, para pro-
movermos vida à luz do Evangelho 
do Redentor a todas as pessoas e em 
todos os lugares.

Seguindo a longa tradição da 
Igreja e o ensinamento do Magisté-
rio, o Sumo Pontí!ce, com clareza e 
doçura, tem traçado o seu ponti!-
cado além dos seus escritos. De fato, 
ele dá vida aos seus discursos porque 
fala diretamente ao coração de quem 
escuta. Suas palavras são como gestos 
que acolhem e afagam todos nós. Os 
documentos irão para os arquivos, 
mas suas atitudes serão lembradas 
para sempre, com !rmeza e carinho.  
Sejam, de fato, os primeiros dez anos 
do ponti!cado de Francisco, tempo 
de ir ao encontro da sua mensagem, o 
Evangelho de Jesus; e tempo de apro-
ximar desse homem de Deus, que 
anuncia alegria inundada das miseri-
córdias do Altíssimo.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Jesus Cristo a todas as gentes, hoje e 
sempre, com uma postura pastoral 
dialogante, em um ambiente cada 
vez mais pluralista. 

Portanto, devemos viver segura e 
integralmente o Evangelho de Jesus 
Cristo na Sua Igreja. Como autên-
ticos discípulos e cristãos, devemos 
prorromper com radicalidade o 
anúncio querigmático na sociedade, 
para transformá-la nos valores do 
Reino de Deus.  

O Jubileu de Estanho do Papa 
Francisco é motivo de profunda ale-
gria e renovada esperança, tanto para 
a Igreja de Cristo quanto a humani-
dade sedenta da mensagem salutar 
do Evangelho de Nosso Senhor. Re-
conhecidamente, precisamos tomar 
os documentos, pronunciamentos, 
homilias e tantos outros escritos do 
Pontí!ce, para saborear os seus ensi-
namentos e modo de vida. 

O Papa Francisco nos ensina a ser 

Opinião

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

Depois de ter re"etido, nas 
últimas semanas, sobre a 
importância da oração para 
alcançarmos nossa verdadei-

ra felicidade e para colaborarmos com 
Deus em sua obra de amor e salvação, 
desejávamos voltar-nos agora à penitên-
cia, outra das tradicionais obras quares-
mais que a Igreja, baseada na Palavra 
de Nosso Senhor (cf. Mt 6,1-18), nos 
recomenda neste tempo de preparação  
para a Páscoa. 

A primeira dúvida que podemos ter 
é sobre o motivo da penitência. A!nal 
de contas, nós não adoramos o Deus 
da vida? Qual, então, o sentido de nos 
morti!carmos? De forma muito direta, 
a penitência corporal se fundamenta 
num simples fato da vida, que ninguém 
precisa ter fé para enxergar: em nossa 
atual condição humana decaída, existe 
sempre, dentro de nós, uma luta entre 
os apetites de nosso corpo pelo prazer 
egoísta e as aspirações de nossa alma 
pela doação amorosa. Nos dizeres de São 
Paulo, “em mim, isto é, na minha car-
ne, não habita o bem, porque o querer o 
bem está em mim, mas não sou capaz de 
efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, 

mas o mal que não quero” (Rm 7,19-20). 
Mas a interrogação poderia ainda 

continuar: a!nal, Cristo já não pagou 
pelos nossos pecados no Calvário? Veja, 
é sim verdade que “o único sacrifício 
perfeito é o que Cristo ofereceu na Cruz” 
(Catecismo, nº 2100) – mas é o próprio 
Cristo que diz que todo aquele que qui-
ser segui-Lo também terá que imitá-lo, 
carregando cada um sua própria cruz (cf. 
Lc 9,23). Cada !el que, com seus sacrifí-
cios pessoais, se associa ao único sacrifí-
cio de Cristo e participa da redenção da 
humanidade pode dizer, com São Paulo: 
“Completo na minha carne o que falta aos 
sofrimentos de Cristo” (Col 1,24).

Entendemos, então, os motivos para 
fazermos penitência – mas isso nos leva 
a perguntar: como deve ser nossa peni-
tência para que agrade a Deus? São Fran-
cisco de Sales dedicou a este tema todo 
um sermão de Quarta-feira de Cinzas, 
em que dizia que existem basicamente 
três condições para que nosso sacrifício 
agrade a Deus.

Primeiro, nosso jejum deve ser com-
pleto, isto é, envolver todo o nosso cor-
po e nossa alma, não apenas nossa boca: 
nossos olhos devem evitar as coisas frívo-

las e ilícitas (que tal, por exemplo, perder-
mos menos tempo com tantas noti!ca-
ções e feeds das redes sociais, que no !m 
não agregam nada à nossa vida?); nossos 
ouvidos não devem ouvir coisas vãs que 
servem apenas para encher a mente de 
imagens mundanas (que tal escolhermos 
melhor nossa seleção de músicas?); nos-
sa língua não deve pronunciar palavras 
vãs e que cheiram ao mundo ou às coisas 
do mundo (que tal evitar falarmos da 
última novela ou do último fuxico dos 
famosos, e elevarmos o tom das conver-
sas?); nossa mente, en!m, deve eliminar 
os pensamentos inúteis, assim como as 
lembranças vãs e os apetites e desejos su-
pér"uos de nossa vontade (que tal fazer-
mos o propósito de dirigir o pensamen-
to a Deus várias vezes ao dia com uma  
breve jaculatória?).

Em segundo lugar, nossa penitência 
não deve ser feita para sermos vistos por 
pelos homens (cf. Mt 6,1). São Paulo di-
zia que de nada adianta dar todo nosso 
dinheiro aos pobres, entregar o corpo 
ao martírio ou mesmo fazer milagres, 
se não se tiver um amor puro a Deus 
(cf. 1Cor 13,1-3) – e São Francisco de 
Sales advertia que este amor de caridade 

é impossível de alcançar se não formos 
humildes. Por isso é que a motivação de 
nossa penitência não pode ser o “!car 
bem na !ta”. Isso não signi!ca que tenha-
mos que ativamente esconder, a qualquer 
custo, nossa penitência – pois um cristão 
que vive sua fé com unidade de vida não 
deixa de ser um exemplo que edi!ca os 
demais, e os inspira a amarem mais a 
Deus (cf. Mt 5,16). Se temos saúde, por 
exemplo, para nos abster de carne às sex-
tas-feiras da Quaresma, façamo-lo – sem 
tocar trombetas para chamar a atenção, 
mas sem vergonha de explicar o motivo, 
caso algum colega de trabalho ou amigo  
pergunte.

Por !m, a penitência será agradável se 
tiver por motivo último fazer a vontade 
de Deus, e não a nossa. Muitas vezes, é 
mais fácil fazer sacrifícios espetaculares, 
escolhidos por nós mesmos, do que sim-
plesmente carregar aquela pequena cruz 
escondida, que Deus coloca em nosso 
caminho de cada dia.

Abracemos a cada dia, então, nossa 
Cruz – isso a que o mundo chama de 
Cruz – e veremos que lá nos aguarda Je-
sus, amorosamente esperando que cola-
boremos na redenção do mundo.
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Hoje respondo à seguinte dúvi-
da da Elisângela Cristina: “Padre, 
quando perdoamos a alguém e não 
esquecemos o que essa pessoa fez, 
mesmo que seja para servir de li-
ção, é certo? Ou devemos perdoar 
e esquecer o mal por completo?”. 

Se existe uma virtude difícil de 
viver, essa é a virtude do perdão. Por 
uma razão: a ofensa mexe com aqui-
lo que nós mais prezamos, a nossa 
honra, o nosso orgulho. Há real-
mente ofensas que marcam profun-
damente a nossa vida. Pense na mãe 
que perdeu um !lho assassinado ou 
naquele que teve sua honra destruí-
da por uma calúnia, ou na ingrati-
dão de alguém pelo qual a gente fez 
o que podia e não podia.

É difícil perdoar. E quem disser 
que não é, está faltando com a  verdade.

Por outro lado, não existe virtu-

de que mais faça bem pra gente do 
que a virtude do perdão, pois liberta 
quem perdoa e quem é perdoado. 
Liberta quem perdoa, porque este 
arranca do coração algo que está 
amargando a sua vida e lhe tiran-
do a paz. E o perdão liberta quem é 
perdoado, porque não pesará mais 
sobre essa pessoa aquela culpa e, as-
sim, pode repensar sua vida.

Agora, esquecer ou não esque-
cer a ofensa não é importante. Há 
certos fatos que não dá pra esque-
cer. Às vezes, certas ofensas mar-
cam tanto a vida da pessoa que 
comprometem para sempre um 
relacionamento. O perdão consis-
tirá em não fazer mais da ofensa 
um problema. Consistirá em não 
alimentar mais o ódio no coração. 
Consistirá em até orar pelo ofensor 
para que ele tenha paz e seja feliz, 
sem  que isso signi!que que deva-
mos conviver com ele.

O grande mestre do perdão 

é Jesus. Devemos aprender com 
Ele. Eu acho muito engraçado o 
que dizem algumas pessoas como 
desculpa para não perdoar. Elas 
dizem: “Eu? Perdoar? Eu não sou 
Deus. Quem perdoa é Deus”. Não, 
não, não! Todos nós somos chama-
dos a perdoar, porque somos !lhos 
desse Deus que é misericórdia e 
perdão. E nunca é demais lembrar 
o que Jesus nos ensinou a pedir no 
Pai-nosso: “Perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoa-
mos a quem nos tem ofendido”.

Portanto, devemos perdoar 
sempre, porque Deus nos perdoa 
sempre. Devemos nos libertar de 
todo sentimento de ódio, rancor, 
revanche, sentimento de vingança. 
A experiência de vida dirá se de-
vemos ou não conviver com ela. 
Esquecendo ou não a ofensa, co-
locamos a experiência ruim que ti-
vemos nas mãos de Deus e, livres, 
vamos recuperar a alegria de viver.

Você Pergunta
Perdoar alguém é esquecer por completo 
o mal que essa pessoa nos fez?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Hoje em dia, o hábito de conver-
sar vem sendo substituído por men-
sagens on-line. Pouco se fala nos 
restaurantes, ao redor das mesas de 
refeição, nas salas de estar das casas 
de família. A facilidade de cada um 
estar envolvido com conteúdos de 
interesse próprio nos celulares, ta-
blets ou aparelhos de televisão criou 
um clima de mutismo em muitos 
espaços que seriam próprios ao con-
vívio e, infelizmente, a família tam-
bém cedeu a esse novo “normal”. 

Acontece que, a cada etapa da 
vida das crianças, é muito impor-
tante que se sintam ouvidas e per-
cebam a atenção dos pais para com 
suas necessidades. Criar um am-
biente de diálogo, de troca e de con-
vívio saudável é muito importante 
para fortalecer o vínculo entre pais 
e !lhos, para gerar um clima de cui-
dado, de interesse e segurança para 
os pequenos. 

O importante é que a conversa 
esteja compatível com a faixa etária 
e as possibilidades da criança na eta-
pa de desenvolvimento em que se 
encontra. Não podemos conversar 
com as crianças sem perder de vis-
ta que os diálogos são formadores, 
educativos – estamos numa posição 
mais madura e capacitada para com-
preender a criança e ajudá-la a ama-
durecer, a crescer de modo integral

Então, vamos às orientações 
práticas para guiar bons diálogos:

Até os 3 anos de idade, as crian-

ças ainda têm uma linguagem mui-
to incipiente – mesmo que falem 
bastante, o uso das palavras nem 
sempre é feito com racionalidade 
e entendimento de seu signi!cado. 
Por outro lado, ainda têm pouca 
noção de realidade e fantasia, criam 
explicações e justi!cativas ilógicas 
e isso faz parte de seu processo de 
crescimento. Portanto, as conversas 
nessa etapa precisam ser bem cur-
tas, concretas. O mais importante 
é que o adulto se faça presente !-
sicamente, “escute” para além das 
falas as necessidades dos pequenos. 
Ajude-os a perceberem sensações e 
identi!carem e nomearem alguns 
sentimentos. 

Dos 4 aos 6 anos, a criança cresce 
um pouco em compreensão de fala 
e capacidade de expressão, mas con-
tinua com raciocínio ilógico e atem-
poral, precisando de muita ajuda 
do adulto para compreender as si-
tuações e delas tirar bons proveitos. 

Ouvir as crianças e ponderar 
com otimismo o que trazem é sem-
pre uma estratégia que produz bons 
efeitos. Promover conversas usando 
livrinhos infantis que tratem de si-
tuações que podem ajudar a crian-
ça a se perceber, a falar sobre seus 
medos e fantasias. Importante saber 
que nem tudo o que a criança diz 
nessa faixa etária podemos tomar 
ao pé da letra, pois muita fantasia 
entra em cena e impacta a percep-
ção da criança. 

Dos 7 anos em diante, a capaci-
dade de diálogo cresce progressiva-

mente e a criança (posteriormente 
adolescente) precisa ganhar espaço 
de diálogo. É muito importante que 
se crie o hábito de conversas gos-
tosas, animadas, que promovam 
o sentido de pertença à família. 
Contar histórias de família, con-
tar histórias sobre como os pais se 
conheceram, como foi o período 
de namoro, o casamento.... esses 
momentos produzem um efeito 
formativo importante e trazem a 
criança para a posição de membro 
e interlocutor na família. Geram 
oportunidades de que fale sobre 
seus sonhos, suas expectativas, suas 
preocupações e que se identi!que 
com vivências passadas dos pais. 

Ouvir, mesmo que falem coisas 
que não concordamos; ouvir, mes-
mo que sejam análises imaturas; 
ouvir, mesmo que sejam exposi-
ções injustas faz parte do processo. 
Porém, não basta ouvir e não pon-
derar. É necessário, com sabedo-
ria, trazer dados para a análise da 
criança e do adolescente. Ajudá-los 
a perceber as coisas de outro ponto 
de vista, en!m, crescer em capaci-
dade de análise da realidade, em 
possibilidade de dimensionar seus 
sentimentos e crescer no sentido de 
não se mover exclusivamente por 
eles (tendência natural nessa etapa).

Boas conversas criam laços for-
tes, saudáveis e melhoram os resul-
tados educativos. 

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

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

Há pessoas que se referem às práticas de je-
jum e de penitência da Quaresma como 
algo negativo ou até prejudicial. Na verda-
de, a penitência é o contrário do pecado. 

Quando decidimos desobedecer à Vontade de Deus 
expressa nos Mandamentos, nessa medida nos separa-
mos da santidade e, portanto, da felicidade. E quando 
realizamos uma obra de penitência ou um momento 
de oração, essas boas obras nos aproximam de Deus e, 
por isso, contribuem para o nosso crescimento espiri-
tual no caminho da santidade. Assim, a penitência é 
uma ação positiva. 

Isso é muito bem esclarecido pela liturgia em um 
dos prefácios da Quaresma, no qual se a!rma que o 
jejum e a abstinência que praticamos neste período 
tem várias vantagens: corrigir os nossos vícios, elevar 
os nossos sentimentos, fortalecer nosso espírito frater-
no e garantir a recompensa eterna. Vamos entender 
melhor.

O primeiro fruto da penitência visa a corrigir os 
nossos vícios ou, como diz um Padre da Igreja, o me-
lhor jejum é o jejum de pecar. Ou seja, a penitência 
visa primeiramente a puri!car os nossos pecados, 
precisamente aqueles que mais nos prejudicam ou em 
que caímos com frequência: as críticas sobre o com-
portamento dos outros, as reações mal-humoradas, 
os descontroles na comida, na bebida, no descanso, 
os olhares curiosos na internet, a preguiça diante dos 
deveres do trabalho, a indiferença com as pessoas 
necessitadas, as mentiras, as injustiças etc. Assim, ao 
meditarmos a Paixão de Cristo, brotará em nosso co-
ração o arrependimento desses pecados e o desejo de 
confessá-los e de nos corrigirmos  verdadeiramente.

A penitência da Quaresma também tem a !nali-
dade de elevar os nossos sentimentos: permite-nos 
usufruir da verdadeira liberdade dos !lhos de Deus. 
Aprender a entrar em clima de oração, a contemplar 
o amor com que Jesus abraça a Cruz no caminho do 
Calvário, como se entrega generosamente e oferece 
a sua vida em resgate dos nossos pecados. Elevar os 
nossos sentimentos para desprender-nos do mundo 
interior confuso e agitado, ganhar a paz e o silêncio 
necessários para conseguir escutar a voz de Deus em 
nossos momentos diários de oração, e entender me-
lhor o que acontece em nossa vida.

Em relação ao amor fraterno, a penitência nos con-
vida a superar as diferenças, os pequenos atritos com o 
modo de ser das pessoas com quem convivemos mais 
estreitamente, em casa e no trabalho. Uma penitência 
considerável é saber sofrer com paciência os defeitos 
do próximo. Outra: manter um sorriso habitual, com-
portamento de quem se esquece das suas coisas para 
fazer os outros passarem um bom momento.

Por último, a oração mais intensa, a prática da 
penitência e das obras de caridade colocam-nos no 
caminho do Céu e merecedores da recompensa eter-
na, da posse da visão de Deus. Vale a pena sermos 
generosos nesse caminho de oração e de penitência 
mais intensas da Quaresma: assim, chegaremos mais 
puri!cados para saborearmos a verdadeira alegria  
da Páscoa.

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE E  
VIGÁRIO EPISCOPAL  

PARA A EDUCAÇÃO E  
A UNIVERSIDADE

EspiritualidadeEspiritualidade
Vantagens do jejum 
e da abstinência
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Fundada em 19 de março de 1873, 
em Turim, na Itália, pelo teólogo Leo-
nardo Murialdo, a Congregação de São 
José, mais conhecida como Jose!nos 
de Murialdo, está presentes nos cinco 
continentes. Na Arquidiocese de São 
Paulo, tem sob seus cuidados pastorais 
a Paróquia São Benedito, no bairro Vila 
Nova Carolina, na Região Episcopal 
Santana.

A Congregação de São José tem 
como carisma a educação e promoção 
de crianças, adolescentes e jovens po-
bres, órfãos e abandonados, em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social.

Para celebrar os 150 anos de funda-
ção, um evento ocorre entre os dias 15 e 
19 deste mês, em Roma, com a presença 
de representantes da Família de Murial-
do de todo o mundo. O Brasil será repre-
sentado por mais de 50 leigos, sacerdotes 
e religiosos Jose!nos. “De Turim para o 
mundo, a caminho com os jovens” é o 
slogan do ano jubilar. 

A SERVIÇO DOS 
ADOLESCENTES E JOVENS

Leonardo Murialdo nasceu em 1828, 
em Turim, e pertencia a uma família 
cristã rica. Depois de !car órfão de pai, 
sua mãe o encaminhou, junto com seu 
irmão, Ernesto, para os estudos no Co-
légio de Savona, em Gênova, dirigido 
pelos Padres Escolópios. 

Após os estudos, Murialdo foi or-
denado sacerdote, em 1851. No mesmo 
ano, começou a trabalhar em sua cidade 
natal, nos primeiros oratórios com os 
adolescentes pobres e marginalizados das 
periferias. Atuou até 1857 no Oratório do 
Anjo da Guarda e, depois, até 1865, como 
diretor no Oratório de São Luis.  

Josefinos de Murialdo
festejam 150 anos de fundação

A CONGREGAÇÃO DE 
SÃO JOSÉ TEM COMO 
CARISMA A EDUCAÇÃO 
E PROMOÇÃO 
DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E 
JOVENS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE 
PESSOAL E SOCIAL

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Em 1866, assumiu a direção do Colé-
gio dos Artigianelli, instituição fundada 
pelo Padre Giovanni Cocchi, que atendia 
adolescentes e jovens órfãos e abandona-
dos. Ali permaneceu até o !nal de sua 
vida, como Reitor, aprimorando e incre-
mentando a formação cristã e pro!ssio-
nal de seus jovens.

Leonardo Murialdo faleceu em 30 de 
março de 1900. Foi beati!cado por São 
Paulo VI em 3 de novembro de 1963. O 
mesmo Papa o declarou santo em 3 de 
maio de 1970, como “extraordinário no 
ordinário”. Sua memória litúrgica é cele-
brada em 18 de maio. 

FILHOS DE SÃO JOSÉ
Em 19 de março de 1873, depois de 

muita oração, incentivo e pesquisa, Mu-
rialdo, com apoio do Padre Eugênio Ref-
fo, fundou no Colégio dos Artigianelli, a 
Congregação de São José.

O carisma dos !lhos de São José é a 
ação educativa de crianças, adolescentes 
e jovens carentes, com projetos sociais 
a eles destinados. A espiritualidade está 
pautada em promover o amor misericor-
dioso de Deus, alicerçado no testemu-
nho da Sagrada Família de Nazaré, em 
especial, no exemplo e virtudes de São 
José Operário.

Passados 150 anos, hoje cerca de 500 
sacerdotes e religiosos estão presentes 
na Europa (Itália, Espanha, Albânia e 
Romênia); na América (Brasil, Argenti-
na, Chile, Equador, Colômbia, México e 
Estados Unidos); na África (Guiné Bis-
sau, Serra Leoa, Gana e Nigéria); na Ásia 
(Índia), com ações em favor das crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vul-
nerabilidade social.

No Brasil, os primeiros religiosos, 
procedentes da Itália chegaram em 5 
de janeiro de 1915, no Rio Grande do 
Sul. A sede brasileira da Província do 
Imaculado Coração de Maria está em 
Caxias do Sul (RS).

PELOS IRMÃOS 
MAIS NECESSITADOS

Padre Marcelino Modelski é o Supe-
rior Provincial dos Jose!nos de Murial-
do. Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
ele ressaltou que a Congregação busca 
viver e propagar a identidade de São José 
como o homem do silêncio, da escuta 
e obediência aos desígnios de Deus, do 
trabalho gratuito e do escondimento. 

“Nossa identidade de consagrados 
se espelha em São José e nos convoca a 
ser como nos ensinou nosso fundador a 
‘pintar a história com as tintas da miseri-
córdia’, espalhando, com nosso carisma e 
missão, o amor misericordioso de Deus, 
de modo particular, às crianças, adoles-
centes e jovens”, disse.

O Provincial elucidou que outra face 
dos Jose!nos de Murialdo, movidos pela 
paixão pelo Evangelho e pela humanida-
de, é o espírito missionário. 

“Na missão, somos convocados a servir 
aos mais necessitados, na generosidade do 
Evangelho – desde o cuidado e administra-
ção paroquial ao acolhimento das crianças, 
à gestão de oratórios e obras sociais. Um 
amplo e exigente campo de trabalho que 
aumenta mediante a crescente desigual-
dade social que assola o mundo”, pontuou. 

Sobre a celebração do ano jubilar, Pa-
dre Marcelino lembrou que “é um tem-
po favorável para aprofundar, na escola 
do Fundador, a arte de perceber as ne-
cessidades dos tempos hodiernos e de 
atendê-las com a criatividade do Espírito 
Santo”. O Sacerdote está participando do 
evento jubilar que visa a voltar às fontes e 
origens do carisma.

“Celebrar 150 anos de fundação é 
momento de graça e renovação do vigor 
apostólico e missionário para nós, mem-
bros da Congregação e, também, para 
os leigos que atuam integrados à missão 
de propagar a fé e a formação humana e 
pro!ssional, em nossos centros de mis-
são”, !nalizou o Provincial.

LEIGOS NA MISSÃO
Luzia Nádia Mesquita Gomes é pro-

fessora e leiga atuante no carisma de Mu-
rialdo. Ela reside no bairro Cascadura, 
subúrbio do Rio de Janeiro (RJ). Luzia 
conheceu as obras sociais dos Jose!nos e 
foi bene!ciada pelo projeto Centro Mu-
rialdo, instalado na comunidade. Ali fez 
cursos pro!ssionalizantes e hoje é cola-
boradora do centro como educadora e 
vive o carisma da congregação com ou-
tros leigos engajados. 

“Ser membro e viver o carisma é uma 
maneira de expressar minha gratidão 
por tudo o que recebi nas obras sociais. 
Estudei, me formei e hoje posso ensinar 
no projeto. Engajada na missão, posso 
contribuir para a formação de crianças e 
jovens que se encontram na mesma rea-
lidade que um dia enfrentei”, disse a pro-
fessora que também está em Roma para 
o evento jubilar em Roma.

JOSEFINOS EM SÃO PAULO
Na Arquidiocese, os Jose!nos de 

Murialdo chegaram em 1966, para 
ajudar na criação da Paróquia São Be-
nedito, no bairro Vila Nova Carolina, 
cujo Pároco atualmente é o Padre Idair  
Bonadiman. 

Na Paróquia, várias ações sociais são 
realizadas em favor das crianças, adoles-
centes e jovens. Ali, também funciona 
o Centro para Crianças e Adolescentes 
Murialdo (CCA), que atende 120 crian-
ças de 5 a 14 anos, no contraturno es-
colar, com atividades de reforço escolar, 
esportivas, artes, entre outras. 

O Sacerdote diantes das realidades 
de carência da paróquia,  ressaltou que 
o carisma Jose!no de Murialdo é “na 
Igreja a expressão do in!nito e miseri-
cordioso amor de Deus, na alegria de 
servir aos mais necessitados, de modo 
particular, os pequeninos do Reino em 
sua promoção humana e cristã” vividas 
na paróquia.

Congregação de São José

Congregação conta com aproximadamente 500 sacerdotes e religiosos, com atuação na Europa, África, Ásia e nas Américas, incluindo o Brasil
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Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir, 
algumas notícias e artigos publica-
dos recentemente.

Localizado na Rua Major Sertório, 
229, no Centro da capital paulista, o 
Instituto Feira Livre vende produtos or-
gânicos adquiridos direto dos pequenos 
produtores, a preço de custo. Essa orga-
nização sem !ns lucrativos promove os 
conceitos de economia solidária e res-
ponsabilidade social, com os valores dos 
itens nas gôndolas sendo repassados ao 
produtor rural.

Em 2022, mais de 200 produtores for-
neceram alimentos orgânicos ao Instituto 
Feira Livre. Ao todo, foram 11 toneladas 
de bananas; 9 toneladas de tomates; 5 mil 
maços de couve; 2 toneladas de moran-
gos, entre outros produtos, e foram servi-
dos quase 5 mil almoços na Feira. 

Entre os parceiros estão os agricul-
tores da Cooperativa Agroecológica dos 
Produtores Rurais e Água Limpa da Re-
gião Sul de São Paulo (Cooperapas), de 
Parelheiros, e da Associação de Agricul-
tores da Zona Leste (AAZL), de São Ma-
teus, na zona Leste. 

Os alimentos orgânicos são cultiva-
dos em hortas familiares e de maneira 
sustentável, sem o uso de agrotóxicos, 
adubos químicos e aditivos sintéticos. 
Trata-se de uma técnica que, além de 
preservar o meio ambiente, resulta em 
alimentos ricos em nutrientes. 

ECONOMIA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

O Instituto Feira Livre foi fundado 
em 2017. É uma associação sem !ns lu-
crativos que promove o acesso a produ-
tos orgânicos. Sua proposta é estabelecer 
relações comerciais justas com todos os 
atores da cadeia produtiva, conectando 
quem produz a quem consome.

Quem chega ao local encontra uma 
feira, uma mercearia e um café, so-
mente com produtos orgânicos e agro-
ecológicos. O local também acolhe e 
apoia atividades relacionadas à educa-
ção e cultura.

Victor Felipe Pereira Barbosa é mem-

CF 2023 – FRATERNIDADE E FOME

Em São Paulo, empório solidário de orgânicos 
tem foco no pequeno produtor familiar

ROSEANE WELTER 
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

bro associado do Instituto. “É por meio 
do comércio de produtos do campo e da 
economia solidária que o Instituto Feira 
Livre coloca em prática seus ideais de li-
berdade e democracia; de incentivo aos 
pequenos produtores rurais e preserva-
ção do meio ambiente”, disse ao O SÃO 
PAULO, detalhando que o Instituto é 
formado por dez associados.

Barbosa salientou que a pandemia 
afetou bastante os pequenos produtores 
e as atividades do Feira Livre. “Mesmo 
com tantas di!culdades, é bonito ver a 
resistência e a difusão da agricultura fa-
miliar, em forma de alimentos livres de 
veneno. Nessa retomada, continuamos 
acreditando na autogestão como ferra-
menta de organização e em uma forma 
de economia mais justa, que possibilite 
acesso a alimentos com qualidade e sus-
tentabilidade”, disse.

COMPROMETIDOS COM A CAUSA
O Instituto Feira Livre compra os 

alimentos orgânicos diretamente do 
produtor, diminuindo o custo com os in-
termediários. Assim, o consumidor paga 
pelo produto diretamente o que é cobra-
do por seu produtor rural.

“É o produtor quem de!ne o valor do 
seu produto e é esse valor que  o nosso fre-
quentador – é assim que chamamos quem 
compra em nossa sede – paga, a princípio. 
Depois, sugerimos uma taxa de 35% sobre 
o valor para a manutenção das despesas 
do espaço”, detalhou Barbosa, reforçando 
que a ideia do espaço não é de promover 
a simples comercialização dos itens, mas 
também “mostrar quem planta, quem co-
lhe e quem compra. É uma troca que cria 
vínculos e visibiliza a importância do pe-
queno produtor que está comprometido 
com a causa”, pontuou. 

No Feira Livre, os alimentos in natu-
ra ganham mais ressalte perante uma so-
ciedade em que só aumenta o consumo 
de ultraprocessados. Há opções de frutas 
e verduras frescas, itens de mercearia e 
até congelados, a preço de fábrica. Nas 
gôndolas estão os custos que o produtor 
teve para cada item, em uma somatória 

de insumos, manutenção, mão de obra e 
transporte. 

“Amo este lugar, pois além de alimen-
tos saudáveis, vemos a transparência do 
negócio que inclui e prioriza o pequeno 
agricultor e o planeta”, a!rmou Cristina 
Silva, 23, que aproveita as manhãs de sá-
bado para as compras de frutas e legu-
mes no Instituto Feira Livre.

PARCEIROS
Valéria Macoratti é vice-presidente 

da Cooperapas, em Parelheiros e agri-
cultora familiar. A Cooperapas surgiu 
em 2011 e é formada por 35 associados 
que somam forças na produção de ali-
mentos orgânicos, preocupados com a 
preservação da natureza, de modo parti-
cular, o remanescente de Mata Atlântica 
presente na capital. 

À reportagem, ela contou que o sus-
tento da sua família e dos agricultores as-
sociados provém do plantio de orgânicos 
que são vendidos ao Instituto Feira Livre, 
na sede da Cooperapas e em outras feiras 
da região: “O nosso sustento provém da 
terra. Assim, é nosso compromisso cui-
dar do solo, das águas e do ar, e, também, 
garantir alimentos saudáveis e livre de 
agrotóxicos ao consumidor”.

Antonio Avair Alves Martins é agri-
cultor e preside a AAZL, associação lo-
calizada em São Mateus e que conta com 
40 cooperados empenhados no cultivo 
de orgânicos e plantas alimentícias não 
convencionais (Panc’s). 

“Quem compra nossos produtos, em 
nossa sede ou no Instituto Feira Livre, 
tem o selo de qualidade de não uso de 
agrotóxicos, e paga mais barato”, a!r-
mou. Ele chegou a São Paulo em 1958, 
vindo do Ceará em busca de melhores 
condições de vida, e foi cultivando de 
forma sustentável que garante até hoje o 
sustento da sua família.

Martins a!rmou que os agricultores da 
AAZL cultivam, em pequenas áreas, hor-
taliças e frutas, por terem um ciclo curto e 
propiciar rápida renovação dos canteiros. 
No entanto, a cada dia, segundo o agri-
cultor, surge a necessidade de ampliar a 

produção diversi!cando os cultivos, como 
por exemplo as Panc’s. “Cultivamos alface, 
cebolinha, couve, abacate, acerola, ora pro 
nobis entre outros. Cada alimento é isento 
de pesticidas”, garantiu.

CONHEÇA:
@INSTITUTOFEIRALIVRE
@COOPERAPAS
@AGRICULTORESZONALESTE

O OLHAR DA CF 2023 PARA 
A AGRICULTURA FAMILIAR

Entre os objetivos específicos 
da Campanha da Fraternidade 
2023 está o de “estimular 
iniciativas de agricultura familiar 
agroecológica e a produção de 
alimentos saudáveis”.

  “A presença das pequenas 
propriedades permite maior 
diversificação da produção 
agrícola para o consumo, 
além da movimentação 
econômica local” (texto-base 
CF 2023, nº 47).
  “Precisa ser valorizada a 
agricultura familiar, pois ali se 
opera a resistência à fome” 
(nº 48).

Instituto Feira Livre Cooperapas

Cardeal Scherer: ‘Nós, 
católicos, devemos estar 
sempre unidos ao Papa’
https://bityli.com/Rzw5yM

Papa Francisco: 10 anos de 
ponti!cado, mas o que ainda 
está por vir?
https://bityli.com/Tiv13P

Sistema Cantareira atinge 
maior nível de armazenamento 
de água em 10 anos
https://bityli.com/dMK4AN

Um terço das escolas do 
mundo não tem acesso a água 
potável e saneamento básico
https://bityli.com/ibA1zk

Cesta básica cai em 13 das 
17 capitais pesquisadas em 
fevereiro
https://bityli.com/ES0VzT

No Instituto Feira Livre, no centro de São Paulo, produtores de alimentos orgânicos vendem os produtos diretamente ao consumidor final
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No dia 8, data em que é comemorado 
o Dia Internacional da Mulher, a Associa-
ção Amparo Maternal, na Vila Clementi-
no, que atua há 84 anos no acolhimento 
social e na assistência à saúde de gestantes 
e seus bebês, celebrou uma nova conquista 
em sua história. O centro de acolhida do-
brará o número de vagas de 50 para 100 
mulheres. Além disso, passará a receber 
também mães grávidas e puérperas que 
tenham !lhos com até um ano de vida.

A mudança foi publicada no Diário 
O!cial do Município nessa mesma data, e 
aguarda a assinatura do contrato do con-
vênio entre a Prefeitura e a Associação. 
Para marcar o ato, foi realizado um café 
da manhã das acolhidas com a presença 
do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, 
e do secretário municipal do Desenvolvi-
mento Social, Carlos Bezerra Júnior.

O Amparo Maternal batalhava pela 
expansão dos acolhimentos desde 2021, 
quando a necessidade do serviço pres-
tado aumentou exponencialmente. O 
trabalho é realizado em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS) e re-
gulado pelo Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), que recebe as acolhidas dos 
mais diversos per!s: gestantes que sofre-
ram violência física, sexual e psicológica, 
mulheres em situação de rua, usuárias de 
substâncias psicoativas (SPAs) e, de forma 
crescente nos últimos anos, refugiadas.

SERVIÇO
Antes, as mulheres podiam ingressar 

na casa desde o início da gestação e per-
maneciam até seus !lhos completarem 6 
meses. Com a mudança, o prazo de per-
manência das mães é até que as crianças 
completem 1 ano de idade.

“Chegar a essa nova realidade signi!-
ca olhar para a necessidade atual dessas 
mulheres em situação de vulnerabilida-
de social e atendê-las da forma mais ade-
quada possível”, comemorou Lorenna 

Amparo Maternal celebra expansão
de vagas e lança revista comemorativa

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Pirolo, diretora-presidente do Amparo 
Maternal desde julho de 2021. 

Por meio de assistentes sociais, psi-
cólogas, orientadoras socioeducativas, 
pedagoga e agentes operacionais, o Am-
paro Maternal realiza um trabalho so-
cial individualizado, contribuindo para 
restaurar e preservar a integridade de 
mulheres, gestantes e seus !lhos. Esse 
trabalho favorece o processo de recons-
trução de vida, a reinserção social, fami-
liar e comunitária, o desenvolvimento de 
habilidades para autonomia e geração de 
renda por meio de atividades pedagógi-
cas, artesanais e motivacionais.

Ricardo Nunes elogiou o trabalho do 
Amparo Maternal, destacando-o como 
fundamental para o atendimento de uma 
das parcelas mais vulneráveis da socieda-
de. “Por isso, nós dobramos o número de 
atendimento da instituição, por vermos 
a necessidade de atendimento às mulhe-
res num momento tão delicado quanto 
a gestação, em situação de pobreza, víti-
mas de violência, que tiveram que deixar 
suas casas, cidades e até países fugindo 
de algum agressor. É um momento em 
que elas estão muito vulneráveis e preci-
samos ter vagas para acolhê-las”.

CAMPANHA
Esses não são, porém, os únicos moti-

vos para comemoração do Amparo Ma-
ternal. A entidade também celebra o bom 
êxito da campanha Amparo pela Vida, 

realizada ao longo de 2022, para angariar 
recursos para continuar a manter o Centro 
de Acolhida. 

Embora haja convênio com a Prefei-
tura, o poder público custeia apenas 60% 
do serviço. Por isso, mês a mês, a atual 
diretoria do Amparo busca doações para 
complementar o custeio desse espaço de 
acolhimento. 

Desde fevereiro de 2021, a materni-
dade ligada ao Amparo Maternal, com 
atendimento gratuito pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), é gerida de forma in-
dependente do Centro de Acolhida, pela 
Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM). Porém, to-
das as questões de patrimônio da entida-
de permanecem sob a responsabilidade 
da Associação Amparo Maternal, bem 
como os passivos !nanceiros, valor que a 
atual gestão conseguiu reduzir de R$ 6,5 
milhões para R$ 5 milhões.

Ao todo, entre doações e empresas e 
pessoas físicas, eventos, promoções e o 
direcionamento de créditos do cupom 
!scal para a entidade, com o apoio de 
paróquias e outras organizações ecle-
siais, foram arrecadados R$ 1,5 milhão. 
Esse valor possibilitou o custeio total do 
serviço ao longo do ano, adequações pre-
diais e reinserção de parte das acolhidas 
no mercado de trabalho.  

Segundo a diretora, ainda há muito 
a ser feito para que o Amparo Maternal 
possa não só se manter, como melhorar 

a qualidades dos serviços prestados e 
sanar a dívidas. Por isso, em maio, será 
lançada a nova edição da campanha 
Amparo pela Vida, cuja meta é arreca-
dar R$ 2 milhões. 

REVISTA
Como fruto da campanha Amparo 

pela Vida, foi lançada, no dia 8, a revista 
Amparar para dar visibilidade ao traba-
lho do Amparo Maternal e às pessoas e 
organizações comprometidas com essa 
causa. Além disso, a publicação visa a 
dar visibilidade a outras instituições do 
chamado terceiro setor.

A revista também apresenta uma 
prestação de contas do primeiro ano da 
campanha de arrecadação, os números de 
atendimentos e as perspectivas para 2023.

No último ano, foram realizados 5,8 
mil atendimentos individualizados, me-
diados com outras políticas públicas; 4,6 
mil atividades socioeducativas com o 
apoio de 70 voluntários. Em 2022, 100% 
das mulheres acolhidas no Amparo Ma-
ternal tiveram o cuidado do pré-natal, 
100% das crianças acolhidas tiveram o 
cuidado pediátrico. “Além de acolher e 
salvar vidas, o Amparo Maternal contri-
bui com a redução de mortalidade ma-
terna e infantil”, acrescentou a diretora.

Para acessar a versão digital da revista 
Amparar e obter outras informações so-
bre como colaborar com a entidade, aces-
se: https://www.amparomaternal.org/.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Diretoria da Associação Amparo Maternal, benfeitores e acolhidas, no lançamento da revista Amparar, com Dom Carlos Lema e de Dom Ângelo
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Um protesto pací!co intitulado “Sim à vida”, no domingo, 12, 
contra a legislação pró-aborto que tem sido imposta aos espa-
nhóis, levou 50 mil pessoas à Plaza de Cibeles, ponto emblemático 
de Madri, para mostrar o seu apoio aos “mais inocentes e frágeis”. 

O país, assim como o Canadá e o Reino Unido, não tem res-
peitado direitos fundamentais como a liberdade de pensamento, 
manifestação pací!ca, reunião e religião, e está ameaçando com 
prisão todo aquele que, por exemplo, rezar silenciosamente nas 
proximidades de clínicas de aborto. A alegação, típica de regimes 
ditatoriais, é a de que a demonstração pública de contrariedade ao 
aborto seria criminosa.

A presidência da Federação das Associações Pró-Vida na Es-
panha enfatizou que “é urgente um forte ‘sim à vida’ em favor dos 
mais inocentes e frágeis, das mães que precisam de ajuda durante 
a gravidez, daqueles que precisam de cuidados especiais em qual-
quer momento da vida”.

Fonte: Aleteia

A Conferência Episcopal Boliviana (CEB) rejeitou 
os excessos de grupos feministas radicais que participa-
ram, no dia 8, de uma marcha pelo Dia Internacional da 
Mulher. Houve pancadaria, agressões e atos de vandalis-
mo em pelo menos cinco departamentos.

Em quase todas as cidades, as manifestações se volta-
ram contra as igrejas católicas, reivindicando o “aborto le-
gal”. O mesmo aconteceu em Santa Cruz, quando um dos 
grupos chegou à Igreja Maria Auxiliadora, e começou a jo-
gar tinta, havendo discussões entre as manifestantes e ou-

tras pessoas que tentavam proteger o templo dos ataques.
A assessora jurídica da Conferência Episcopal Boli-

viana (CEB), Susana Inch, destacou que as fachadas das 
igrejas de pelo menos cinco departamentos foram da-
ni!cadas. Ela a!rmou que se deve trabalhar na origem 
da violência e que as leis não resolvem nada. “É essen-
cial que o próprio Estado intervenha para proteger, não 
apenas a liberdade religiosa, mas também o patrimônio 
cultural e artístico”, disse, acrescentando que a Igreja 
continuará seu compromisso de combater a violência.

O diretor do museu da Catedral de Santa Cruz, Mar-
celo Quiroz, denunciou esses atos à mídia, quali!can-
do-os de “vandalismo”, pois houve excessos dos grupos 
feministas que vieram ao templo.

“Insultaram, denegriram e bateram nos padres, pes-
soas e até nas mulheres que vieram cuidar daquilo que 
é supostamente um patrimônio”, e garantiu que “a Igreja 
está avaliando formas de apresentar uma denúncia para 
que este espaço, símbolo da fé, seja respeitado”. (JFF)

Fonte: Gaudium Press

Grupos feministas radicais atacam igrejas no Dia Internacional da Mulher
Bolívia

Ao longo das últimas décadas, o Ja-
pão tem experimentado uma acentuada 
queda na fecundidade de sua população. 
Essa situação, porém, tem se agravado e 
causado apreensão nas autoridades, que 
temem que a sociedade do país asiático 
não consiga mais funcionar de forma 
adequada devido à baixa histórica na 
taxa de natalidade. 

No ano passado, pela primeira vez 
em mais de um século, o número de be-
bês nascidos no Japão !cou abaixo de 
800 mil, segundo estimativas o!ciais. Na 
década de 1970, esse número passava de 
2 milhões. Atualmente, a média de !lhos 
de uma mulher japonesa é de 1,3, uma 
das taxas mais baixas do mundo (a Co-
reia do Sul tem a menor, 0,78).

Embora a queda na taxa de natalida-
de seja um fenômeno bastante difundido 
nos países desenvolvidos, o problema é 
mais grave no Japão, dada que a expec-
tativa de vida aumentou nas últimas dé-
cadas, o que signi!ca que há um número 

cada vez maior de idosos e aposentados e 
cada vez menos trabalhadores para sus-
tentá-los, sobrecarregando os serviços de 
saúde e o sistema previdenciário. 

Diante dessas circunstâncias, Fumio 
Kishida, primeiro-ministro japonês, 
anunciou que vai dobrar os gastos !scais 
do governo destinados a programas que 
promovem a natalidade por meio do 
apoio à criação de !lhos, iniciativa que 
deve alcançar cerca de 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país. No entan-
to, outros governos japoneses já tenta-
ram promover estratégias semelhantes, 
sem obter os resultados esperados, como 
ocorreu também em Cingapura.  

“No Japão existe uma cultura laboral 
punitiva que exige longas jornadas de 
trabalho, alto nível de comprometimen-
to e alto desempenho dos funcionários, 
deixando pouco espaço para ter !lhos”, 
a!rmou Tomas Sobotka, vice-diretor do 
Instituto de Demogra!a de Viena, na 
Áustria.

“Está claro que o apoio monetário às 
famílias pode resolver apenas parcial-
mente as razões por trás da baixíssima 
fecundidade no país”, acrescentou.

Outros especialistas no assunto, 
como Poh Lin Tan, acadêmica da Esco-
la de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da 
Universidade Nacional de Cingapura, 
argumentam que é preciso melhorar as 
condições de vida das pessoas para in-
centivar as taxas de natalidade, ou seja, é 
preciso mudanças que não dependam de 
incentivos monetários.  

“A razão pela qual as políticas para 
aumentar a fecundidade não têm fun-
cionado é porque elas não abordam as 
razões fundamentais, como empregos 
instáveis, papéis de gênero desiguais 
dentro de casa, discriminação no am-
biente de trabalho e alto custo de vida”, 
a!rmou a acadêmica. Nesse sentido, “a 
baixa fecundidade é um sintoma de ou-
tros problemas”, concluiu ela. 

Tomas Sobotka é da mesma opi-

nião: “O que o Japão precisa é de uma 
transformação mais profunda, porque 
as normas e expectativas familiares e de 
gênero da sociedade permanecem arrai-
gadas ao passado. Muitas vezes, as mães 
continuam a ser vistas como as únicas 
responsáveis por cuidar da família, pe-
los afazeres domésticos, pelo bem-estar, 
educação e sucesso escolar dos !lhos”, 
a!rmou. 

Segundo Sobotka, poucos países da 
Europa conseguiram um aumento sus-
tentado em suas taxas de natalidade, 
como é o caso da Alemanha, que adotou 
políticas familiares nos últimos 20 anos, 
melhorando as condições de trabalho e a 
assistência infantil para aqueles que deci-
dem ter !lhos.

A Estônia também teve algum su-
cesso ao aplicar algumas medidas se-
melhantes, situação compartilhada pela 
França, que agora é um dos países com 
maior fecundidade da Europa. (JFF)

Fonte: BBC

Plano multimilionário para estimular casais a terem mais filhos pode não surtir efeito
Japão

Espanha

Manifestação a favor da vida 
leva 50 mil pessoas às ruas de Madri

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Si a la Vida
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O Conselho Episcopal Latino Ame-
ricano e Caribenho (Celam) concluiu na 
sexta-feira, 10, em Brasília (DF), a As-
sembleia Regional do Cone Sul da Etapa 
Continental do Sínodo 2021-2024, con-
vocado pelo Papa Francisco, com o tema 
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, par-
ticipação e missão”.

Este foi o último dos quatro encon-
tros regionais promovidos pelo Celam. 
Os outros foram os das regiões Centro-
-América-México, Caribe e Bolivariana. 
O do Cone Sul (foto) teve a participação 
de 186 pessoas da Igreja na Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, entre 
os quais bispos, presbíteros, religiosas, 
religiosos e leigos. 

A metodologia adotada para esses 
encontros foi o da “Conversa Espiritual”, 
com a escuta ativa e receptiva de cada 
participante, divididos em pequenos 
grupos, nos quais ocorreram partilhas e 
leituras orantes a partir do material que 
já havia sido produzido em etapas ante-
riores do Sínodo.

De acordo com Dom Jorge Eduar-
do Lozano, Secretário-geral adjunto do 
Celam, a metodologia adotada foi fun-
damental para o bom êxito desta etapa 
continental do Sínodo, assim como os 
momentos de oração. “Não foi um encon-
tro programático, mas um encontro base-
ado na presença de Deus no nosso meio, 
que fala pelos nossos irmãos e irmãs”.  

Para Sonia Gomes de Oliveira, presi-
dente do Conselho Nacional do Laicato 
do Brasil (CNLB), a assembleia do Cone 
Sul foi ocasião para que o Espírito Santo 

Celam conclui encontros regionais 
da etapa continental do Sínodo 2021-2024

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

indicasse caminhos e ajudasse os leigos, 
especialmente neste Ano Vocacional do 
Brasil, a retomar a sua vocação de res-
ponsabilidade na Igreja a partir da ecle-
siologia do Concílio Vaticano II. 

Na coletiva de imprensa de encerra-
mento da Assembleia, Dom Joel Portella 
Amado, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro 
(RJ) e Secretário-geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
enalteceu a participação da Igreja no 
Brasil nas re"exões do Sínodo, e lem-
brou que 62% das dioceses brasileiras 
enviaram sínteses em preparação à etapa 
continental do Sínodo.

Dom Joel enfatizou que a Assembleia 
Regional do Cone Sul não foi um encon-
tro de peritos em Igreja, mas de irmãos e 
irmãs: “Isto é a grande lição. Conversan-
do com muitos dos representantes dos 
grupos brasileiros, vimos que foi uma 
grande aula de sinodalidade. Porque co-
munhão e sinodalidade só se aprende 
fazendo”.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo e 1# Vice-presiden-
te do Celam, disse em entrevista ao site 
do Conselho que a América Latina tem 

muito a contribuir com o processo do 
Sínodo universal. O Purpurado chamou 
ainda a atenção para a preocupação de 
assegurar no processo do Sínodo aqui-
lo que o Papa tem incentivado e pedido: 
“Vamos nos colocar à escuta daquilo que 
o Espírito Santo diz à Igreja; aquilo que 
já se recomenda desde o os primórdios 
da Igreja: é o Espírito Santo aquele que 
conduz a Igreja”.

“Não se trata de uma assembleia de 
parlamento, como o Papa também tem 
reforçado; É uma assembleia do povo de 
Deus em que se re"ete, se reza, se procu-
ra ouvir o Espírito Santo, fazer o discer-
nimento, a partir daquilo que é a própria 
natureza da Igreja, olhando para a sua 
realidade e a do mundo, para perceber 
os desa!os e buscar soluções e propostas 
que sejam úteis e importantes para o seu 
caminhar”, enfatizou Dom Odilo. 

ETAPAS
A fase continental do Sínodo 2021-

2024 começou em 27 de outubro do ano 
passado com a publicação do Documen-
to de Trabalho para a Etapa Continental 
(DEC), que apresenta um mosaico dos 

processos de escuta que marcaram a pri-
meira fase do Sínodo e subsidiou uma 
nova escuta das Igrejas particulares.

Depois, as conferências episcopais 
organizaram uma nova síntese de cada 
país que foi a base para os diálogos nas 
assembleias da etapa continental. Dos 
dias 17 a 20, em Bogotá, na Colômbia, 
haverá uma reunião da equipe para a 
Fase Continental com delegados de cada 
país para a redação da Síntese Continen-
tal; e de 21 a 23, os secretários-gerais, de 
forma presencial, e os presidentes das 
Conferências Episcopais, de forma virtu-
al, vão reler colegialmente a experiência 
sinodal vivida com base no seu carisma e 
responsabilidade especí!cos, mas respei-
tando o processo realizado e sendo !éis 
às diferentes vozes do povo de Deus.

Este documento será enviado, até o 
dia 31, à Secretaria Geral do Sínodo para 
constituir, juntamente com os dos outros 
seis continentes, a base do Instrumentum 
Laboris da XVI Assembleia Geral Or-
dinária do Sínodo dos Bispos, que terá 
a sua primeira sessão em outubro deste 
ano e a segunda em outubro de 2024.

Fontes: CNBB e Celam

Celam



Edição 02
15 de março de 2023

Daniel Gomes

Parecia notícia repetida, mas era uma nova tragédia: 
em fevereiro, um forte temporal – com o recorde de 682 
milímetros de chuvas em 24 horas – ocasionou des-
lizamentos, desmoronamentos e enchentes no Litoral 
Norte paulista, provocando a morte de 65 pessoas, a 
maioria na cidade de São Sebastião (SP). Exatamen-
te um ano antes, em Petrópolis (RJ), os 530 milíme-
tros de chuvas em 24 horas desencadearam o mes-
mo cenário de caos, levando à morte de 241 pessoas. 

Antes dessas duas tragédias, o recorde de chuvas 
no Brasil havia sido em 1991, em Florianópolis (SC), 
com 400 milímetros em um dia.

Eventos climáticos extremos têm sido cada vez 
mais recorrentes não só no Brasil. Um estudo da Orga-
nização das Nações Unidas apontou que os desastres 
relacionados ao clima saltaram de 3.656 eventos, de 
1980-1999, para 6.681, de 2000-2019, aumento de 83%.

Ainda que não haja um amplo consenso sobre os 
fatores que os ocasionam – o aquecimento global é 
apontado por muitos especialistas em clima como o 
principal deles –, o fato objetivo é que, como recorda o 
Papa Francisco na encíclica Laudato si’, “as mudanças 
climáticas são um problema global com graves impli-
cações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e 
políticas, constituindo atualmente um dos principais 
desa!os para a humanidade” (LS 25). 

CONSEQUÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DESARMÔNICA
Preservar um ambiente íntegro e saudável para to-

dos, conjugando novas capacidades cientí!cas com a 
dimensão ética de respeito à vida e à dignidade huma-
na, é tarefa do ser humano, conforme consta no Com-
pêndio da Doutrina Social da Igreja (cf. CDSI 465).

Há tempos, porém, se veri!ca uma desarmonia na 
relação homem-natureza, como apontou, em 1971, 
São Paulo VI na carta Octogesima adveniens: “Por 
motivo da exploração inconsiderada da natureza, [o 
ser humano] começa a correr o risco de destruí-la 
e de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação. 
Não só já o ambiente material se torna uma ameaça 
permanente, poluições e lixo, novas doenças, poder 
destruidor absoluto; é mesmo o quadro humano que 
o homem não consegue dominar, criando assim, para 
o dia de amanhã, um ambiente global, que poderá 
tornar-se-lhe insuportável” (nº 21).

Na Laudato si’, ao analisar a raiz humana da atual 
crise ecológica, o Papa Francisco alerta que “a falta de 
preocupação em medir os danos à natureza e o impac-
to ambiental das decisões é apenas o re"exo eviden-
te do desinteresse em reconhecer a mensagem que a 
natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas [...] 
Se o ser humano se declara autônomo da realidade 
e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a 
própria base da sua existência, porque ‘em vez de re-
alizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da 
criação, o homem substitui-se a Deus, e deste modo 
acaba por provocar a revolta da natureza’” (LS 117). 

OS MAIS POBRES E OS INTERESSES ECONÔMICOS 
Dos cerca de 4 mil desalojados ou desabrigados 

após a tragédia em São Sebastião (foto), a maioria é de 
famílias pobres, que moravam nas proximidades dos 
morros que se des!zeram e viraram “rios de lama”.  

A crise ambiental atinge particularmente os mais 
pobres, que “vivem nos subúrbios poluídos das cida-
des em alojamentos casuais ou em aglomerados de 
casas decadentes e perigosas” (CDSI 482).

Para além das respostas emergenciais 
diante das tragédias climáticas

Na Laudato si’, o Papa Francisco ressalta que “uma 
verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, que deve integrar a justiça nos de-
bates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o cla-
mor da terra quanto o clamor dos pobres” (LS 49).

Parte desse clamor provém daqueles que vão mo-
rar nas encostas e altos dos morros não por opção, 
mas como última alternativa para ter um lar.  

“Se num lugar concreto já se desenvolveram aglo-
merados caóticos de casas precárias, trata-se prima-
riamente de urbanizar estes bairros, não de erradicar e 
expulsar os habitantes. Mas, quando os pobres vivem 
em subúrbios poluídos ou aglomerados perigosos, 
‘no caso de ter de se proceder à sua deslocação, para 
não acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, 
é necessário fornecer-lhes uma adequada e prévia in-
formação, oferecer-lhes alternativas de alojamentos 
dignos e envolver diretamente os interessados’ [CDSI 
482]. Ao mesmo tempo, a criatividade deveria levar à 
integração dos bairros precários numa cidade acolhe-
dora” (LS 152). 

Antes das grandes intervenções humanas no meio 
ambiente, o Papa Francisco ressalta que deve haver am-
plo diálogo, em especial com aqueles que vivem em um 
local: “A participação requer que todos sejam adequa-
damente informados sobre os vários aspectos e os dife-
rentes riscos e possibilidades, e não se reduza à decisão 
inicial sobre um projeto, mas implique também ações 
de controle ou monitoramento constante” (LS 183).

NÃO BASTAM MEDIDAS EMERGENCIAIS
Na encíclica, Francisco também aponta que “a cul-

tura ecológica não pode se reduzir a uma série de res-
postas urgentes e parciais para os problemas que vão 
surgindo à volta da degradação ambiental, do esgo-

tamento das reservas naturais e da poluição. Deveria 
ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, 
um programa educativo, um estilo de vida e uma es-
piritualidade que oponham resistência ao avanço do 
paradigma tecnocrático” (LS 111).

O Pontí!ce também pondera que “a tecnociência, 
bem orientada, pode produzir coisas realmente va-
liosas para melhorar a qualidade de vida do ser hu-
mano [...] nos dão um poder tremendo. Ou melhor: 
dão, àqueles que detêm o conhecimento e sobretudo 
o poder econômico para o desfrutar, um domínio 
impressionante sobre o conjunto do gênero humano 
e do mundo inteiro. Tende-se a crer que ‘toda a aqui-
sição de poder seja simplesmente progresso, aumento 
de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vi-
tal, de plenitude de valores’ (Guardini, R. O !m dos 
tempos modernos), como se a realidade, o bem e a ver-
dade desabrochassem espontaneamente do próprio 
poder da tecnologia e da economia. A verdade é que 
‘o homem moderno não foi educado para o reto uso 
do poder’ (Guardini, R. Idem)” (LS 103-105).

O Papa recorda, ainda, que “não há duas crises se-
paradas: uma ambiental e outra social; mas uma úni-
ca e complexa crise socioambiental. As diretrizes para 
a solução requerem uma abordagem integral para 
combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluí-
dos e, simultaneamente, cuidar da natureza” (LS 139).

É nessa perspectiva que publicamos a seguir duas 
análises sobre a mais recente tragédia no Litoral Nor-
te paulista. Uma delas indica possíveis caminhos, 
com participação dos entes governamentais e de toda 
a sociedade, para evitar que tais tragédias se repitam; 
a outra aponta para o que se deixou de fazer ou se 
continua negligenciando diante da maior incidência 
das chamadas catástrofes naturais no Brasil.
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O desenvolvimento urbano desorde-
nado e a ocupação de áreas de risco 
é um problema em várias cidades 
brasileiras. De acordo com o Centro 
Nacional de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais (Cema-
den), dos 5.568 municípios do País, 
2.120 são considerados vulneráveis 
a desastres climáticos relacionados a 
chuvas torrenciais. 

A maior parte das cidades moni-
toradas pelo Cemaden !ca nas pro-
ximidades da costa atlântica, onde se 
encontram a Serra do Mar e a Serra 
da Mantiqueira, mais sujeitas à chuva 
de relevo e aos desastres naturais. 

O tema que se coloca após os de-
sastres, como o ocorrido durante o 
carnaval no Litoral Norte paulista, 
especialmente na cidade de São Se-
bastião, é se é possível a prevenção 
a tal risco por meio de instrumentos 
de planejamento urbano e de gestão 
pública. 

PLANO DIRETOR: UM 
INSTRUMENTO FUNDAMENTAL

A questão central e muito comple-
xa diante do fato refere-se ao contro-
le da ocupação de áreas inadequadas 
para habitação. O principal instru-
mento para tanto é o Plano Diretor, 
regulado pelo Estatuto da Cidade, 
promulgado pela Lei 10.257/2001 
para regulamentar os artigos 182 e 
183 da Constituição federal (CF). 

O artigo 182 da CF determina que 
a política de desenvolvimento ur-
bano deve ser executada pelo Poder 
Público Municipal. A Constituição 
também de!ne que o Plano Diretor 
é obrigatório para cidades com mais 
de 20 mil habitantes. 

São Sebastião tem pouco mais de 
90 mil habitantes e possui um Plano 
Diretor estabelecido pela Lei Com-
plementar 263, de 2021. O inciso 
XXI do Art. 3º da referida lei munici-
pal traz a importante de!nição sobre 
o que é “passivo ambiental”. Trata-se 
do “conjunto de danos ambientais 
causados por pessoas físicas ou jurí-
dicas, sobre glebas ou lotes, rios, la-
gos, praias, costões ou mares, sobre 
as quais recai a obrigação da repara-
ção física, biológica, social, cultural  
e !nanceira”. 

No inciso XXV, de!ne-se outro 
conceito fundamental: as “restrições 
ambientais”. São as “caracterísiticas 
naturais especí!cas de uma deter-
minada área que limitam sua plena 
utilização sobre a qual pesa algum 
tipo de enquadramento de proteção 

Os caminhos possíveis para minimizar e evitar desastres naturais
José Mario Brasiliense 
Carneiro* e Eder Brito**

Bom planejamento urbano 
e e!caz gestão municipal, 
incluindo a participação 
de diferentes atores sociais, 
podem reduzir a incidência de 
tragédias como as ocorridas no 
Litoral Norte paulista

ou proibição de uso na legislação  
ambiental”.

O Art. 6º, inciso X, a!rma a ne-
cessidade do “fortalecimento do se-
tor público e valorização das funções 
de planejamento e controle”. No mes-
mo artigo, inciso XII, se de!ne a “re-
gulação pública sobre o uso da terra 
por meio da utilização de instrumen-
to de controle sobre o uso e ocupação 
do território”. E no inciso XIII está 
aquilo que parece ser a questão cen-
tral do problema: a responsabilidade 
dos próprios moradores das áreas de 
risco e dos cidadãos que possuem 
casas de praia na região. Há referên-
cia explicita à necessidade de uma 
“gestão democrática, participativa e  
descentralizada”. 

A legislação municipal de São Se-
bastião, portanto, prevê as situações 
de risco que ali ocorrem com fre- 
quência. Porém, os fatos deste início 
de ano deixam claro que essa lei não 
está tendo efeito prático. 

OS PARADOXOS DO 
TURISMO NO LITORAL NORTE

A lei municipal do Plano Diretor 
também faz menção à atividade eco-
nômica que se desenvolve no entor-
no do turismo. 

No artigo 6º, inciso do XIV, há 
referência de que a organização do 
território deve respeitar as “dife-
rentes características urbanísticas, 
socioculturais e vocações”, a !m de 
valorizar a cultura local. Entretan-
to, no inciso XV fala-se no “fortale-
cimento do turismo e ecoturismo”. 
De modo a equilibrar possíveis 
con"itos, o inciso XVI do mesmo 
artigo a!rma a necessidade de se 

fortalecer o “papel !scalizador do 
poder público”. 

Diante da tragédia ocorrida, é 
possível se chegar à conclusão de que 
o papel !scalizador do poder público 
não ocorreu. Mais do que isso, que a 
atividade econômica central para a 
região, o turismo, tem sido, parado-
xalmente, tanto um fator de desen-
volvimento quanto de retrocesso do 
ponto de vista da sustentabilidade 
social e ambiental.

CONFLITOS POLÍTICOS 
E ECONÔMICOS PELO 
ESPAÇO URBANO

O caso de São Sebastião não é o 
primeiro e, infelizmente não será o 
último. No ano passado, a cidade de 
Petrópolis (RJ) sofreu brutalmente 
com as chuvas que deixaram cerca de 
238 mortos. 

Em apenas um dia, domingo, 20 
de março, o temporal matou cinco 
pessoas, deixou 31 feridos e quatro 
desaparecidos. O índice de chuva 
que chegou a 534,4 mm em 24 horas 
foi o maior da história de Petrópolis. 
A média esperada de chuva para o 
mês de março era de 250 mm. Com 
indicação de alto risco para desliza-
mentos, a Defesa Civil municipal 
emitiu alertas para a população, en-
viados por SMS, TV digital e grupos 
de mensagens.

O desenrolar dos fatos em Petró-
polis e São Sebastião servem de alerta 
para que se busque evitar os fatores 
críticos que se repetem. A ocupação 
irregular de encostas e o desmata-
mento apontam para a pobreza e a 
injustiça social como questões estru-
turais que só podem ser combatidas 

com políticas consistentes de traba-
lho e renda. 

Ao lado delas, é fundamental o 
investimento público maciço nas 
periferias, com políticas de planeja-
mento e controle do desenvolvimen-
to urbano efetivas. Na perspectiva 
do planejamento urbano integrado 
e integral, habitação, abastecimento, 
saneamento, energia, infraestrutura 
e transporte público devem cami-
nhar de mãos dadas quando se pen-
sa nas populações mais carentes das 
periferias.

O FORTALECIMENTO DA 
AUTONOMIA MUNICIPAL

Após o mais recente evento trági-
co no Litoral Norte paulista, assisti-
mos à reunião do presidente da Re-
pública, do governador do estado de 
São Paulo e do prefeito de São Sebas-
tião para tratar dos desa!os da auto-
nomia local e da cooperação federa-
tiva. Lado a lado no mesmo palco, 
alinharam-se e discursaram juntos, 
estruturando esforços para enfrentar 
a tragédia. 

A aparente integração não escon-
de, porém, que o prefeito, dependente 
e frágil, precisou de recursos e conso-
lação dos governos estadual e federal, 
con!rmando a trágica dependência 
dos governos municipais brasileiros. 
Atualmente, os municípios do Brasil 
contam apenas com 15% do total do 
bolo tributário, e sem recursos !nan-
ceiros, as gestões municipais não ad-
quirem competências de planejamen-
to e gestão que somente são possíveis 
com o exercício prático e constante de 
tarefas fundamentais de ordenamento 
e controle territorial.

Rovena Rosa/Agência Brasil

A legislação de São Sebastião trata das situações de risco que ali ocorrem, mas os recentes fatos indicam que essa lei não está tendo efeito
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O texto constitucional de 1988 
defende o projeto político de se im-
plementar no Brasil a autonomia 
municipal existente em outras fede-
rações do mundo. O fato de no País 
o  município ter sido elevado à con-
dição de ente federativo não pode se 
manifestar apenas na Lei Orgânica 
do Município, instrumento que fun-
ciona como uma “constituição mu-
nicipal” e que organiza os assuntos 
de interesse local de forma peculiar 
e detalhada. 

Esse nível de autonomia política 
é insu!ciente quando não existe au-
tonomia !nanceira. A maioria dos 
tributos arrecadados pelos cofres pú-
blicos ainda se concentram na União, 
nos ministérios e no Tesouro Nacio-
nal: cerca de 60% vão para Brasília e 
sobra pouco para os estados e menos 
ainda para os municípios. 

Mesmo no caso de cidades 
como São Sebastião, que recebem  
royalties do Estado pela exploração 
de petróleo, há uma forte depen-
dência das transferências de ICMS 
do Governo Estadual e do Fundo 
de Participação dos Municípios 
oriundos da União. 

Infelizmente, não há previsão em 
nenhum dos textos da reforma tri-
butária em discussão no Congresso 
Nacional de institutos que apontem 
para a autonomia !nanceira muni-
cipal. As cidades continuarão tendo 
seus cofres e sua capacidade de ges-
tão dependentes das transferências 
e, portanto, dos diversos processos, 
visíveis e invisíveis, em que se dão as 
relações político-partidárias. 

Há uma outra luta ainda mais si-
lenciosa quando se fala em autono-
mia municipal nas cidades que es-
tão fora das regiões metropolitanas, 
como é o caso de São Sebastião. Esses 
territórios precisam lidar com a di!-
culdade de preencher seus quadros 
técnico-administrativos nas prefei-
turas com pro!ssionais quali!cados. 

As carreiras do serviço público 
pagam melhores salários no Gover-
no federal e nos governos estaduais, 

com estrutura física e presença nas 
capitais e regiões metropolitanas. 
Além disso, boa parte dos pro!ssio-
nais formados no chamado “Campo 
de Públicas” é absorvida pelo ter-
ceiro setor e pela iniciativa privada, 
com carreiras que demandam uma 
boa compreensão da esfera pública 
e das relações governamentais para 
condução de seus negócios e missões 
sociais. 

É importante ainda apontar a ne-
cessidade de capacitação continua-
da desses quadros que estão em con-
tato direto com as pessoas, sujeitos à 
sobrecarga de trabalho causada pela 
insu!ciência de recursos humanos. 
Não menos importante é a revisão 
de cargos, carreiras e salários, para 
que estas funções sejam mais atra-
entes. Seria necessário, ainda, criar 
carreiras especí!cas na estrutura or-
ganizacional dos governos de toda 
área litorânea em temas altamente 
especializados como geologia, en-
genharia ambiental, meteorologia, 
biologia e outros campos do saber 
prático que devem interagir com o 
planejamento urbano em perspecti-
va intersetorial.

UM BOM EXEMPLO 
DE ENGAJAMENTO DA 
SOCIEDADE CIVIL

Tragédias como a ocorrida no Li-
toral Norte paulista também fazem 
pensar sobre a necessidade de maior 
consciência cívica e de mudança da 
cultura política que embasam as es-
truturas de controle social e partici-
pação democrática no Brasil. Políti-
cas públicas não são (e nem devem 
ser) formuladas e implementadas 
apenas pelo poder público e pelos 
governos. 

Ao longo dos últimos 30 anos de 
regime democrático, começaram a 
surgir em alguns territórios um novo 
paradigma do que se costuma cha-
mar de “governança pública”. Nesses 
locais, as prefeituras, a sociedade ci-
vil organizada e as empresas passa-
ram a construir parcerias voltadas à 

gestão de ações que podem produzir 
impacto e resultados positivos para 
o bem comum. Essa perspectiva de 
aproximação das esferas privada e 
pública traz consigo o princípio cris-
tão da subsidiariedade.

É possível citar o caso do peque-
no município de Pompeia, de 22 mil 
habitantes, no interior paulista. Um 
grupo da sociedade civil organizada 
decidiu construir um planejamento 
estratégico, imaginando uma visão 
possível de ser alcançada no cente-
nário da cidade que irá ocorrer em 
2038. 

No processo de construção desse 
ideal, surgiu uma pergunta óbvia: 
como transformar Pompeia para 
que ela possa estar entre as melho-
res cidades de pequeno porte para 
se viver no Brasil? Partindo desta 
pergunta, os membros do grupo en-
tenderam que os processos de mu-
dança necessários passariam neces-
sariamente pela implementação de 
políticas públicas. Mais do que isso, 
seria fundamental um novo modelo 
de gestão pública capaz de integrar 
empresas, famílias, igrejas, socieda-
de civil e o próprio governo munici-
pal. Esse modelo deveria prever ins-
trumentos para implantar projetos, 
programas e políticas, bem como 
metodologias de monitoramento e 
avaliação.

Decidiram, então, que a melhor 
maneira de orientar Pompeia na di-
reção desejada seria executar um 
Programa de Capacitação de Mem-
bros dos Conselhos Municipais, en-
tendendo que nessas instâncias se 
encontram cidadãos engajados no 
bem comum da cidade.

O programa já é realidade há um 
ano, atendendo a um grupo de 110 
pessoas, lideranças empresariais, so-
ciais e políticas da cidade. Com ajuda 
do curso, o grupo aos poucos desco-
briu que os Conselhos são o primeiro 
lugar a ser ocupado para uma efetiva 
participação democrática e para ins-
titucionalização de uma nova cultura 
política. 

O CAMINHO DE UMA NOVA 
GOVERNANÇA PÚBLICA

Na chamada “nova governança 
pública” – como a que se adotou na 
cidade de Pompeia – a sociedade ci-
vil não se constitui de cidadãos pas-
sivos e estáticos que respondem às 
provocações da propaganda em ano 
de eleição. Os mecanismos robóticos 
das redes sociais, em lugar disso, po-
dem ser instrumentos efetivos para 
uma participação nas discussões so-
bre a cidade. 

Além disso, o cidadão não é um 
usuário-cliente de serviços e equipa-
mentos pagos pelos seus impostos. 
A cidadania vai muito além da rela-
ção passiva com o governo municipal 
como provedor de serviços. Além de 
exigir e!ciência, e!cácia e efetividade 
dos serviços, como se governos fossem 
empresas, os cidadãos devem partici-
par da formulação e controle das polí-
ticas como protagonistas da democra-
cia participativa e representativa. 

Em suma, na “nova governança 
pública”, o cidadão, as famílias, as em-
presas e as organizações legítimas da 
sociedade são parceiros das lideranças 
políticas e ajudam a cuidar da cidade. 

Muitas dessas ideias referentes à 
participação dos cidadãos nos cui-
dados com as cidades e com o meio 
ambiente estão contidas na encíclica 
Laudato si’, do Papa Francisco, que 
chama a atenção para a “Casa Co-
mum”, o planeta Terra. O cuidado 
se inicia exatamente pelos bairros 
e cidades ondem vivem e atuam os 
cidadãos. Nesse sentido, tenhamos 
esperança de que no futuro possam 
ser mitigados os desastres como o 
ocorrido em São Sebastião.

*    José Mario Brasiliense Carneiro, mestre 
Ğŵ�dĞŽůŽŐŝĂ�ƉĞůĂ�WŽŶƟİĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�
>ĂƚĞƌĂŶĞŶƐĞ͕�ĚŽƵƚŽƌ�Ğŵ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�
WƷďůŝĐĂ�ƉĞůĂ����^WͲ&'s�Ğ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĂ�
KĮĐŝŶĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĂ��ƐĐŽůĂ�ĚĞ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ�Ğ�
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**  Eder Brito͕�ŵĞƐƚƌĞ�Ğŵ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�
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Para o sábio, a natureza é uma parcei-
ra poderosa. Para o insensato, é uma 
servidora que nunca se submete tal 
como esperado. Cabe ao ser humano 
utilizar seus recursos de modo a obter 
o melhor de seu potencial, cuidando 
e se precavendo de suas fragilidades. 
Quando não age assim, os recursos se 
esgotam rapidamente, as belezas natu-
rais se degradam e enfeiam e os even-
tos climáticos e geológicos têm seus 
efeitos trágicos potencializados.

A recente tragédia que se abateu so-
bre o Litoral Norte de São Paulo, com 
mais de 60 mortes e 4 mil pessoas de-
salojadas ou desabrigadas, pode muito 
bem ser lida como consequência do 
mau uso do poder – seja tecnocientí!-
co, seja econômico. 

As criações da engenharia, facili-
tando as viagens e a ocupação urbana 
da região, a serviço de um poder eco-
nômico que só viu nas belezas naturais 
uma grande oportunidade de lazer, 
turismo e grandes lucros, geraram um 
processo de desenvolvimento irracio-
nal, que trouxe riscos conhecidos. 

A ocupação de encostas é sempre 
um fenômeno arriscado. Os desliza-
mentos são um perigo bem conhecido, 
agravado pelas chuvas em regiões mui-
to úmidas, como a Serra do Mar. Num 
jogo de contrapesos, as chuvas causam 
inundações nas áreas mais baixas, le-
vando a mais perdas de vidas e danos 
materiais.

Estradas construídas nas vertentes 
dos morros, com vista para o mar, são 
belíssimas, mas sempre perigosas. A 
urbanização exige das municipalidades 
planos diretores rígidos e !scalização 
constante, para evitar a ocupação de-
sordenada das encostas e dos enclaves 
de planície costeira, onde as praias po-
dem ser maravilhosas, mas não permi-
tem o estabelecimento de muitas casas.

Isso não quer dizer que o turismo 
não pode ser praticado. Ele deve exis-
tir, mas bem orientado. Na maior par-
te da região, o turismo centrado em 
pequenos hotéis e pousadas permite 
uma ocupação melhor do espaço, com 
acesso de mais turistas, maior rotativi-
dade no desfrute dos recursos naturais 
e até mais trabalho para a população. O 
turismo baseado em casas de veraneio 
não é proibido, mas deve ser incentiva-
do em áreas em que a planície costeira se 
apresenta mais extensa, permitindo um 
desenvolvimento urbano mais seguro.

O TRIUNFO DA INSENSATEZ
Ao longo da estrada Rio-Santos, 

tudo foi feito de modo diverso. Uma 
via que deveria ser de circulação lo-
cal e restrita, construída com muitos 
túneis, evitando passar pelas encostas 
íngremes e sujeitas a desmoronamen-
tos, tornou-se uma grande rota de cir-
culação regional, passando no meio de 
bairros residenciais, atravessada por 
banhistas a caminho do mar, sofrendo 
frequentes desbarrancamentos e inter-
dições. Os condomínios de casas de ve-

Tragédia, perigo ignorado e mau uso do poder
Francisco Borba  
Ribeiro Neto*

da cidade mora em áreas irregulares, 
geralmente com comprometimento 
ambiental.

Curiosamente, o Litoral Norte de 
São Paulo é um polo de atração para ve-
ranistas preocupados com o meio am-
biente, dispostos a fazer viagens mais 
longas para encontrar praias mais lim-
pas e ter maior contato com a natureza. 

Recentemente, em São Sebastião, 
os veranistas que têm casa em uma 
das praias mais importantes da região 
não permitiram que ali se construísse 
um condomínio de casas populares. 
Alegaram que o condomínio não teria 
serviços de esgoto adequados e seria 
construído num terreno arenoso ina-
dequado. A Prefeitura, por sua vez, ga-
rantiu que os serviços de esgoto seriam 
implantados e que o terreno era apro-
priado. Seja lá quem estiver certo, o 
fato é que não existiram condições po-
líticas para a construção de habitações 
populares de boa qualidade na região...

Outro aspecto desconcertante da 
região é que os municípios são ricos. 
Além da renda auferida com o turis-
mo, recebem royalties da exploração 
e distribuição do petróleo. Contudo, 
os investimentos municipais focam a 
atração aos turistas e os condomínios 
mais ricos. 

evitar novas ocupações de áreas de ris-
co e de proteção ambiental.

Seria possível resolver o proble-
ma em todo o Brasil? Tomemos esses 
dois números: há cerca de 8 milhões 
de brasileiros vivendo em áreas de ris-
co, segundo estimativas do Instituto 
Brasileiro de Geogra!a e Estatística 
(IBGE). O Programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, do Governo federal, en-
tregou de 2009 a 2019 cerca de 5 mi-
lhões de imóveis, atendendo a mais de 
10 milhões de pessoas. Como os nú-
meros mostram, portanto, a meta de 
erradicar a ocupação dessas regiões é 
factível em médio e longo prazo, e até 
em curto prazo, se pensarmos num 
esforço concentrado, em que os riscos 
são maiores.

Enquanto isso, é necessário imple-
mentar, com urgência, planos de con-
tingência e!cientes e bem estruturados 
para minimizar ao menos as perdas de 
vidas. 

Neste mais recente episódio no 
Litoral Norte, foi muito questionada 
a e!ciência da rede de alertas uti-
lizada pela Defesa Civil. Os órgãos 
responsáveis emitiram os boletins 
de alerta e a Defesa Civil os repas-
sou para as prefeituras, que alegam 
ter repassado para a população que 

deve haver rotas de fuga adequadas e 
locais de abrigo emergencial já conve-
nientemente sinalizados e preparados. 
As defesas civis e os órgãos responsá-
veis pelo socorro às vítimas (como o 
Corpo de Bombeiros) precisam estar 
bem equipados e preparados para agir 
rapidamente num momento de crise.

Além disso, projetos urbanísticos 
voltados ao aumento da quantidade 
de áreas verdes e de contenção de en-
costas, proteção de várzeas inundáveis, 
geração de empregos em outras loca-
lidades e até a melhoria no transporte 
público podem ajudar a minimizar es-
ses acidentes ambientais.

As trágicas consequências da ocu-
pação desordenada do litoral paulista 
bem ilustram os alertas do Papa Fran-
cisco na Laudato si’. Desastres num 
paraíso ecológico, destinação cruel dos 
pobres vitimados pela voracidade do 
lucro, inconsequência dos poderosos 
diante da obra de Deus – eis aqui uma 
realidade que nos deveria fazer re"etir 
sobre nosso lugar e nossa responsabili-
dade no mundo.

*  Francisco Borba Ribeiro Neto�Ġ�ƐŽĐŝſůŽŐŽ�Ğ�
ďŝſůŽŐŽ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�Ğ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌ�ŶĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�
�ŝŽĠƟĐĂ͕�ƌĞůĂĕĆŽ�/ŐƌĞũĂ�Ğ�ĐƵůƚƵƌĂ͕�Ğ��ĐŽůŽŐŝĂ�
^ŽĐŝĂů͕�Ğ�ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ�ĚŽ�EƷĐůĞŽ�&Ġ�Ğ��ƵůƚƵƌĂ�
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raneio ocupam indistintamente praias 
extensas e pequenas enseadas.

A população pobre, formada tanto 
por antigos moradores que se dedica-
vam à pesca quanto por migrantes em 
busca de trabalho, foi deslocada para 
as encostas dos morros e vales dos rios 
costeiros. Em São Sebastião, por exem-
plo, o dé!cit habitacional divulgado 
pela Prefeitura atinge 14% da popu-
lação, bem acima da média nacional 
que está em cerca de 8%. Além disso, 
aproximadamente 20% da população 

O QUE PODE E DEVE SER FEITO?
Ainda que os problemas venham 

de longe, medidas mitigadoras podem 
ser adotadas, enquanto se caminha 
para uma solução de!nitiva – que só 
será possível com a desocupação e re-
cuperação ambiental de todas as áreas 
de risco. 

Esta solução “de!nitiva” passa pela 
construção de moradias populares de 
qualidade, em quantidade su!ciente 
para toda a população necessitada – 
além de uma !scalização rigorosa para 

habitava as áreas de risco. Mas nada 
disso foi efetivo. A população não 
parece ter levado os alertas em con-
sideração, as prefeituras não queriam 
espantar os turistas.

Um plano de contingência efetivo 
não implica apenas ter os alertas. Estes 
precisam ser escalonados, para dife-
renciar, por exemplo, uma atenção es-
pecial de uma situação de evacuação 
emergencial. A população tem que 
receber treinamento para saber como 
e para onde fugir numa emergência; 

Prefeitura de São Sebastião
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Um momento para partilhar as vivên-
cias de estudo e oração, dialogar sobre a 
caminhada vocacional ao sacerdócio e de 
proximidade entre os seminaristas da Ar-
quidiocese de São Paulo.

Assim foi a abertura do ‘Ano Semi-
narístico’, realizada na sexta-feira, 10, no 
Seminário de Teologia Bom Pastor, no Ipi-
ranga, com a presença dos reitores, padres 
formadores e seminaristas do Seminário 
Arquidiocesano Imaculada Conceição – 
composto, além do Seminário de Teolo-
gia, dos Seminários Propedêutico Nossa 
Senhora da Assunção e de Filoso!a Santo 
Cura d’Ars – e do Seminário Missioná-
rio Internacional Redemptoris Mater São 
Paulo Apóstolo. Também participou Dom 
Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese e Referencial Arquidiocesa-
no da Pastoral dos Ministérios Ordenados.

O ponto central da atividade foi o 
encontro do Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer com os seminaristas. Na ocasião, o 
Arcebispo Metropolitano motivou-os a 
que conheçam os elementos culturais da 
cidade de São Paulo e que busquem re-
ferências naquilo que !zeram os santos, 
bem-aventurados e grandes padres, para 
levar adiante, como futuros sacerdotes, a 
riqueza da fé cristã.

PÓS-SÍNODO

Dom Odilo fala a seminaristas sobre o sínodo
e os motiva aos estudos e à vida de oração
ARCEBISPO 
METROPOLITANO 
PARTICIPOU DA 
ABERTURA DO ‘ANO 
SEMINARÍSTICO’ NA 
SEXTA-FEIRA, 10

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

católica de cada batizado – pois, embora a 
maioria dos que vivem na cidade se decla-
rem católicos, o percentual dos que partici-
pam das missas e da vida pastoral da Igreja 
ainda é muito reduzido; e a especial valori-
zação do domingo como o Dia do Senhor, 
ocasião em que a comunidade se reúne 
para a Eucaristia e partilha o ser Igreja. 

O Arcebispo também apontou para 
a necessidade de conversão e renovação 
missionária, devendo as comunidades, 
paróquias, pastorais, grupos e associa-
ções assumirem o rosto missionário da 
Igreja; Outro aspecto é dar visibilidade à 
presença da Igreja na metrópole e que os 
leigos deem testemunho da fé cristã nos 
diferentes âmbitos sociais em que estão e, 
também, nas famílias. 

Outra preocupação é com a Catequese 
e a formação cristã, uma vez que se veri!ca 
que há poucos catequistas nas paróquias e 
baixo número de inscritos para as turmas 
de iniciação à vida cristã. A esse respeito, o 

Arcebispo pediu aos formadores que via-
bilizem maneiras para que os seminaristas 
vivam a experiência de ser catequistas ao 
longo da preparação para o sacerdócio. 

SEGUIR A VOZ DA IGREJA
O encontro foi concluído com a 

missa, presidida pelo Arcebispo Metro-
politano. Na homilia, ele recordou que 
a Quaresma é o tempo propício para a 
escuta aos chamados de Deus e para se 
abrir à conversão e ao seguimento de 
Jesus Cristo. Dom Odilo lamentou que 
haja muitos que rejeitem a voz da Igreja 
e a do Papa, e ressaltou que todo católico 
deve estar em comunhão com o Pontí-
!ce, pois quem assim não o faz, mais se 
orienta por ideologias do que pelas ver-
dades do Evangelho. 

O Arcebispo também desejou que 
Deus acompanhe os seminaristas ao lon-
go do ano de estudos e em todas as ati-
vidades pastorais; e recomendou-lhes que 

se valham dos formadores e reitores para 
a clareza no discernimento vocacional. 
Também estimulou que desde agora, no 
seminário, os futuros padres vivam a di-
mensão da irmandade sacerdotal, estrei-
tando laços de amizade e de mútua ajuda.

SENSO DE PERTENÇA
Em entrevista ao O SÃO PAULO, o 

Padre José Adeildo Pereira Machado, Rei-
tor do Seminário de Teologia, ressaltou 
que o encontro permitiu aos seminaristas 
conhecer melhor o que está sendo viven-
ciado pela Igreja e se integrar ainda mais à 
Arquidiocese.  

“Este encontro dá ao seminarista um 
sentido de pertença. O propedeuta que 
está chegando ao seminário, por exemplo, 
talvez ainda esteja um pouco fora do cor-
po eclesial, e aqui se fortalece nesse sentido 
de pertença. Há muito trabalho para todo 
mundo, e ajudaremos a Igreja de Cristo se 
nos prepararmos bem desde agora”, co-

SEMINÁRIOS NA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
O Seminário Arquidiocesano Imaculada Conceição é constituído de três 
casas de formação: Seminário Propedêutico Nossa Senhora da Assunção, 
Seminário de Filosofia Santo Cura d’Ars e Seminário de Teologia Bom Pastor. 

  O processo formativo se inicia no Seminário Propedêutico, onde os candi-
datos residem por um ano, participando de aulas e atividades pelas quais 
são introduzidos à dinâmica da vida comunitária, espiritual e de estudos 
próprias do seminário. Atualmente há 7 seminaristas propedeutas;
  Na etapa seguinte, o Discipulado, o candidato cursa três anos da facul-
dade de Filosofia e no Seminário de Filosofia aprofunda a dimensão do 
padre como discípulo de Cristo. Atualmente, há 25 seminaristas nessa 
etapa.
  A fase posterior é a da Configuração, em que os seminaristas no Se-
minário de Teologia aprofundam a dimensão da identidade sacerdotal 
de Cristo. Eles cursam os quatro anos da faculdade de Teologia. Há 15 
seminaristas atualmente;
  Após se formar em Teologia, o candidato é ordenado diácono, e dedica-
-se por aproximadamente um ano a um estágio pastoral nas paróquias e 
outros organismos eclesiais, antes de ser ordenado sacerdote. Hoje, há 
seis diáconos seminaristas.
  Na Arquidiocese também existe o Seminário Missionário Internacional 
Redemptoris Mater São Paulo Apóstolo, aos cuidados do Caminho Neo-
catecumenal, destinado à formação de padres diocesanos para missões 
em diferentes partes do mundo. Hoje vivem nesta casa de formação 15 
seminaristas.

Dom Odilo recordou aos semi-
naristas o itinerário do sínodo arqui-
diocesano, iniciado em 2017, e cuja 
celebração conclusiva acontecerá no 
dia 25, às 15h, na Catedral da Sé. 

“Mais do que ninguém, vocês 
vão pôr em prática o sínodo e colher 
seus frutos”, ressaltou o Arcebispo 
aos seminaristas. “Os frutos virão 
com o tempo, com paciência e per-
severança”, enfatizou. 

Dom Odilo recordou que da 
assembleia sinodal arquidiocesa-
na, ocorrida em 2022, resultaram 
118 propostas que serão publicadas 
no dia 25, em conjunto com a car-
ta pastoral que o Arcebispo redigiu 
com orientações gerais a partir das 
questões principais que emergiram 
ao longo do sínodo. 

O  Cardeal sublinhou algumas 
das orientações que estarão na carta 
pastoral, entre as quais a necessidade 
de se bem viver a comunhão ecle-
sial – com todos unidos em torno 
de Jesus Cristo, da Palavra de Deus e 
da Eucaristia; o senso de pertença à 
comunidade eclesial e da identidade 

mentou Padre José Adeildo.
O Reitor do Seminário de Teo-

logia também a!rmou que esses fu-
turos padres poderão dar um novo 
dinamismo à Igreja em São Paulo a 
partir dos indicativos do sínodo ar-
quidiocesano. “Nós, como seus for-
madores, devemos ajudá-los a isso 
pela via do estudo no campo acadê-
mico, pela partilha de vida, da ora-
ção e da missionariedade. Sem viver 
a missão, não há como se chegar a 
estes frutos que o sínodo aponta”. 

Também para o Padre João Hen-
rique Novo do Prado, Reitor do Se-
minário Propedêutico, a formação 
dos seminaristas na perspectiva 
dos indicativos do sínodo arqui-
diocesano passa por incentivá-los a 
participar das iniciativas pastorais 
nas paróquias por onde passarem 
ao longo do período de preparação 
ao sacerdócio: “Nossa expectativa é 
formar os jovens seminaristas para 
a missão, prepará-los para essa Igre-
ja em saída, ou seja, formá-los com 
ardor missionário e inseri-los nas 
paróquias para a missão”. 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Seminaristas da Arquidiocese participam de encontro com o Cardeal Scherer realizado na sexta-feira, 10, no Seminário de Teologia Bom Pastor
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IPIRANGA

Na Quaresma, as paróquias da Região Ipiranga, têm 
proporcionado aos paroquianos atividades que os ajudam 
a viver melhor a experiência deste tempo tão importante 
na caminhada de santi!cação. 

No Santuário São Judas Tadeu, Setor Imigrantes, as 
sextas-feiras da Quaresma começam às 6h30, com a ca-
minhada penitencial pelas ruas do bairro. Às quartas e 
sextas-feiras, há, também, a Via-Sacra, às 18h. O Santu-
ário conta, ainda, com a Porta Santa, e os !éis que assim 
desejarem podem passar por ela para obter indulgên-
cias plenárias (com o cumprimento das três condições: 
Con!ssão sacramental dos pecados, receber a Santa 
Comunhão e rezar nas intenções do Papa) em todos os 
domingos da Quaresma.

Na Paróquia Santa Ângela e São Serapião (foto), Se-
tor Cursino, sexta-feira é dia de Retiro Quaresmal, que 
começa às 5h30, com a missa; depois, às 19h30, há a 
Via-Sacra e, na sequência, a pregação quaresmal. Para o 
Padre Christopher Velasco, Pároco, “os exercícios qua-
resmais propostos como morti!cação e união à Paixão 
do Senhor, como a Via-Sacra e as missas penitenciais, 
ajudam a recordar que o mistério da Cruz está no centro 
da pregação e da vivência cristã”. 

No Setor Anchieta, a Paróquia São João Clímaco 
tem intensi!cado a formação dos !éis. As “Quartas 

No domingo 12, na Paróquia Santuário Santa Edwi-
ges, Setor Anchieta, durante missa presidida pelo Pa-
dre Mauro Negro, OSJ, Provincial dos Oblatos de São 
José no Brasil, e tendo entre os concelebrantes o Padre 
Jayson Endaya, OSJ, Provincial dos Oblatos de São José 
nas Filipinas, e Padre Orestes Monteiro, OSJ, Pároco, foi 
celebrada a pro!ssão perpétua dos Freis John Mark Se-
buc Comia e Ericson Kasilag Alfante, Oblatos de São 
José. Oriundos das Filipinas, ambos realizam trabalho 
pastoral na Paróquia Santuário desde a chegada ao  
Brasil, em 2019.                                           (por Bruno Lima)

A Escola da Cidadania Projeto AUÁ, em parceria com a Pastoral da Moradia da Região Ipiranga, realizou no sábado, 
11, na Escola Nacional Paulo Freire (Capela Cristo Operário, Setor Cursino), o segundo encontro da Trilha em Direitos 
Humanos, que trabalhou o tema “Mulheres e seus direitos: uma história de lutas”.                       (por Solange Cervera)

As lideranças paroquiais da Pastoral da Comunicação (Pascom) estiveram reunidas no sábado, 11, na Cúria Re-
gional, para sua primeira formação do ano. O Diácono Seminarista Alysson Carvalho fez uma palestra intitulada 
“A importância da beleza na evangelização”, cujo objetivo foi despertar o olhar para o belo na Igreja, a !m de fa-
cilitar a criação de postagens e fotos para a evangelização pela internet.                                    (por Karen Eufrosino) 

Na Quaresma, paróquias proporcionam 
momentos de oração e reflexão

KAREN EUFROSINO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Sinodais” são uma formação contínua da Paróquia, às 
19h30, que no período quaresmal tem trabalhado os 
círculos bíblicos da Campanha da Fraternidade 2023, 
cujo tema é “Fraternidade e fome”.  

A Paróquia Imaculada Conceição, no Setor Ipiranga, 
tem seu retiro quaresmal às sextas-feiras, na modalida-
de on-line, com orientações sobre a vida de oração no 
período da Quaresma e leituras bíblicas. O Padre Ro-
drigo $omaz, Vigário Paroquial, destacou que, além 
da participação durante a transmissão ao vivo, os !éis 
também podem acessar o conteúdo nas redes sociais da 

Paróquia. “São propostas leituras e orações para todos 
os dias do período quaresmal. Temos um bom número 
de paroquianos que acessam o conteúdo.”

No Setor Vila Mariana, a Paróquia Nossa Senhora da 
Saúde realizou no sábado, 11, um retiro quaresmal para 
seus paroquianos, com momentos celebrativos, adora-
ção ao Santíssimo Sacramento e pregações. Em um dos 
momentos de pregação, o Frei Antonio Leopoldo Sarro-
che Filho, OAR, a!rmou que “como penitência, não de-
vemos rasgar as vestes, como se fazia antigamente, mas 
rasgar o coração em meio à caridade e misericórdia’. 

Pascom Santa Ângela e São Serapião

Ivan BezerraClaudio Seiji

Solange Cervera
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BRASILÂNDIA

A Pastoral da Comunicação da 
Brasilândia realizou no sábado, 11, na 
Paróquia São Luís Gonzaga, Setor Pe-
reira Barreto, sua primeira reunião am-
pliada do ano com os agentes regionais  
da Pascom.

Participaram mais de 40 representan-
tes de paróquias e comunidades que com-
põem os seis setores pastorais, tendo sido 
uma oportunidade para a partilha das re-
alizações do último ano, dos avanços dos 
setores e a apresentação do planejamento 
para 2023, além da indicação da região em 
grupos de trabalho da Pascom na Arqui-
diocese e no estado de São Paulo.

O encontro foi iniciado com uma 
re"exão com a utilização de um grão de 
mostarda, que simboliza como o traba-
lho individual da Pascom se torna gi-
gante quando se olha para as interações 
com as demais pastorais, e quanto enga-
jamento há nas ações desenvolvidas com 
o sentido de evangelizar e comunicar. 

Na tarde do sábado, 11, na Paróquia São Francisco de Assis, Setor Dom Paulo Eva-
risto, o Padre Gutemberg Pereira, Administrador Paroquial, formou o Conselho Paro-
quial de Pastoral com integrantes das Comunidades Nossa Senhora Aparecida, Nossa 
Senhora das Graças e São Francisco de Assis, além da Irmã Maria de Lourdes Pimentel, 
que integra a Pastoral da Mulher Marginalizada. Após a nomeação dos conselheiros, 
foram tratadas as atividades a serem desenvolvidas na comunidade paroquial, tais 
como as reformas e a administração do dízimo. 

(por Rita Valladares, Sandra Cristina e Marcos Rubens)

A Paróquia Nossa Senhora da Expectação, no Setor Freguesia do Ó, promoveu no sá-
bado, 11, uma manhã de espiritualidade. Organizada e conduzida pelo Padre Cleyton 
Pontes Silva, Vigário Paroquial, a atividade teve como convidado o Padre Alan Santos 
Leite, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Japão, que concentrou sua re"e-
xão em Atos dos Apóstolos 2,44. Padre Cleyton dissertou sobre as tentações que Jesus 
sofreu no deserto (Mt 4,1-11) e lançou perguntas aos presentes para serem respondi-
das por escrito sobre o “deserto”, ou seja, a pessoa com Deus em seu íntimo, a partir de 
uma introspecção: “eu-eu”; “eu-próximo” e “eu-Deus”.                                             (por JL Freitas)

No domingo, 12, a Comunidade Nossa Senhora das Graças, da Paróquia São Fran-
cisco de Assis, Setor Dom Paulo Evaristo, homenageou todas as mulheres presentes 
na missa presidida pelo Padre Gutemberg Pereira, Administrador Paroquial, em alusão 
ao Dia Internacional da Mulher.                                                           (por Marcos Rubens)

Na manhã de sábado, 11, nas dependências do convento das Mestras Pias Filippini, na 
Freguesia do Ó, foi realizado o Encontro Regional do Apostolado da Oração, com 
a assessoria do Padre Eliomar Ribeiro, SJ, Diretor Nacional do Apostolado. O evento 
contou com a presença de mais de 140 membros do Apostolado e foi concluído com 
uma celebração eucarística presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap., Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Brasilândia.                                                     (por Taíse Cortês) 

Mais de uma centena de jovens se 
reuniu na manhã do sábado, 11, para a 
Via-Sacra da Juventude da Região Bra-
silândia, no Santuário Sião Jaraguá, co-
nhecido como Santuário Mãe Rainha.

O evento foi iniciado com a anima-
ção de jovens de toda Região e contou 
com a meditação de todas as estações e 
encenação preparada pelos jovens do Se-
tor São José Operário.

Padre José Miguel Portillo, CSSp., Pá-
roco da Paróquia Santíssima Trindade, 
Setor Perus, e Assistente Eclesiástico Re-
gional do Setor Juventude, recordou que 
a Via-Sacra surgiu para ser, nesta Qua-

resma, uma motivação para a juventude 
e preparar os corações para a vivência da 
Páscoa. 

O Sacerdote informou que em maio 
haverá o encontro da Jornada Regional 
da Juventude (JRJ), que já conta com ex-
pressivo número de inscritos. 

Padre Evander Bento Camilo, Vigá-
rio Paroquial da Paróquia Espírito San-
to, Setor São José Operário, e Assistente 
Eclesiástico Regional do Setor Juventude, 
lembrou que a Quaresma “nos chama a 
voltarmos para Deus e a contemplação da 
Via-Sacra é um dos caminhos para isso. 
Esta expressão da juventude fez com que 
acendesse essa chama no coração dos jo-
vens, e o amor que eles têm por Jesus fez 
com que pudessem estar aqui”, concluiu.

MILA CRISTIAN
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Jovens participam de encenação da Via-Sacra no Santuário Mãe Rainha

Pascom regional realiza encontro formativo
PASCOM BRASILÂNDIA

A reunião contou, ainda, com a par-
ticipação do Padre Gabriel Oberle, do 
Movimento de Schoenstatt, que propôs 
a re"exão para os “pasconeiros” quanto 

à sua prática pastoral: “Pascom, você tem 
fome de quê?”, com o intuito de trazer ao 
centro das ações a !gura de Jesus e a co-
municação do Evangelho. 

Em 15 de abril, a Região iniciará a sé-
rie de formações com temas pertinentes 
à prática da pastoral, sendo o primeiro 
sobre storytelling.

Pascom regional

Mila Cristian

João Henrique Fernandes Melo

Glaucio Antônio



No domingo, 12, houve a posse 
canônica do novo Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora Consolata, o 
Padre Cláudio Cobalchini, do Ins-
tituto Missões Consolata (IMC). 
Nascido em Tucunduva (RS), ele 
tem 72 anos de idade, 41 dos quais 
como sacerdote, sempre dedicado à 
missão em regiões distantes e caren-
tes, sendo seus últimos seis anos em 
Manaus (AM) e Boa Vista (RR), de 
2019 a 2022, acumulando a função 
de Vice Superior do Brasil. 

A missa de posse como o 22# 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
Consolata foi presidida pelo Carde-
al Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, sendo 
concelebrantes o novo Pároco, além 

dos Padres Gianfranco Graziola, re-
presentado o Superior da Ordem, 
Lourenço Ferronnatto, e João Car-
los Greco.

Na homilia, Dom Odilo exortou: 
“Nesta Quaresma, nos preparemos, 
re"etindo a mensagem do Evange-
lho. Para quem encontrou o poço, 
não o esconda; quem encontrou a 
rocha, não a esconda, pois sob a ro-
cha está Deus, é Nele que buscamos 
vida; Nele que buscamos salvação”.

Após a homilia, Padre  Cláudio 
recebeu de Dom Odilo os sinais de 
missão de Pároco, a chave da igre-
ja e do sacrário, para que cuide da 
porção do povo de Deus que lhe 
foi con!ado e da Eucaristia, ápice 
e fonte de todo culto da vida cristã. 
Lembrou também que a  Eucaristia 
é o centro de toda ação pastoral e de 
toda a vida da Paróquia.
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SANTANA

No domingo, 12, o Cardeal Scherer presidiu missa na Paróquia Natividade do Senhor, 
Setor Jaçanã, durante a qual a comunidade rendeu graças a Deus pelos 27 anos de sacer-
dócio do Padre Andrés Gustavo Marengo, Pároco, e pelos 22 anos de criação da Paróquia. 

(por Denilson Araujo)

Na noite da sexta-feira, 11, na Paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, Setor Vila Maria, 
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, deu posse canônica 
ao Padre Jovanês Vitoriano, SDS, como Administrador da matriz paroquial e da Capela 
Bom Pastor. Concelebraram a missa os Padres Luís Claudio Vieira, Coordenador do Se-
tor Vila Maria; Luís Carlos Ferreira Tose Filho, Antônio Pedro da Silva, Fausto Marinho e 
Paulo Lima, assistidos pelo Diácono Rogério Ruiz Soler. Participaram da missa paroquia-
nos da matriz, da capela e da Paróquia São João Batista, no Jardim Colonial, onde atu-
ava até então o Padre Jovanês.                                                             (por Fernando Fernandes)

Em missa na sexta-feira, 10, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer deu posse canônica 
ao Padre José Chapron Ribeiro (à direita 
do Arcebispo) como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e São Ma-
thias. Concelebraram os Padres Erly Ave-
lino Guillen Moscoso, Pároco da Paróquia 
Sagrada Família e Coordenador do Setor 
Mandaqui, e Luís Carlos Ferreira Tose Filho.

(por Lenivaldo Jacobino) 

Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Santana.

Durante a reunião, cada represen-
tante de pastoral e movimento teve a 
oportunidade de apresentar as ações 
desenvolvidas e projetos para 2023. Pa-
dre Maykom Florêncio, por exemplo, 
falou sobre o Ano Vocacional do Brasil, 
enquanto os Padres Wagner Aparecido 
Scarponi e Roberto Fernando de Lacer-
da destacaram os desa!os e oportuni-
dades para suas respectivas pastorais e 
movimentos.

Ao !nal da reunião, Padre Andrés 
leu um pequeno trecho da mensa-
gem da encíclica Fratelli tutti, na qual 
o Papa Francisco expressa o desejo de 
que, reconhecendo a dignidade de cada 
pessoa humana, se possa fazer renas-
cer entre todos um anseio mundial de  
fraternidade.

DENILSON ARAUJO 
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Conselho Regional de Pastoral se reúne pela 1ª vez em 2023

No sábado, 11, aconteceu, na Cú-
ria Regional, o primeiro Conselho 

Regional de Pastoral (CRP) do ano. O 
encontro foi liderado pelo Padre An-
drés Gustavo Marengo, Coordenador 
de Pastoral, que transmitiu a todos a 
mensagem de Dom Jorge Pierozan, 

Padre Cláudio Cobalchini assume 
a Paróquia Nossa Senhora Consolata

JOSÉ HENRIQUE MONFRÉ
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

José Henrique Monfré

Lenivaldo Jacobino

Denilson Araujo

Denilson AraujoFernando Fernandes
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BELÉM
Grupo de Jovens ‘Segue-me’ celebra 25 anos de fundação

CLEIDE BARBOSA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No !nal de semana, dias 11 e 12, o 
Grupo de Jovens “Segue-me”  realizou 
um encontro celebrativo dos seus 25 
anos de fundação, na Paróquia São Car-
los Borromeu, na Vila Prudente.

Desde 1998, além dos encontros sema-
nais, o Grupo organiza anualmente três gran-
des encontros focados na formação social e 
espiritual de mais de 300 jovens. 

Na celebração dos 25 anos do Grupo, 
foi realizado o 68º Encontro de Jovens 
com Cristo (EJC) com o tema “Filha, tu 
és a mais querida acima de todas. És luz, 

aquela que traz o meu nome e o de Jesus”, 
inspirado na visão e encorajamento que 
Santa Filomena – padroeira do Grupo 
– um dia teve de Nossa Senhora com o 
Menino Jesus em seu colo. 

No encontro, os participantes pude-
ram re"etir sobre os sacramentos, o amor 
de Deus e a missão do jovem na Igreja. 
No domingo, o Cônego César Gobbo, 
Pároco, presidiu a missa de encerramen-
to do Encontro, concelebrada pelo Padre 
José Osterno.

A missa em ação de graças pelos 25 
anos do Grupo “Segue-me” será realiza-
da no domingo, 19, às 10h30, na Paró-
quia São Carlos Borromeu. 

São José: paróquias iniciam 
programação em honra do patrono

Já tiveram início as comemorações 
em honra de São José, padroeiro dos 
trabalhadores e das famílias, o escolhido 
para ser pai adotivo de Jesus.  Celebrado 
no dia 19, excepcionalmente neste ano, 
por ocasião da Quaresma, sua Solenida-
de será antecipada para 18 de março. 

Na Paróquia localizada na Aveni-
da Zelina, a 43ª Festa de São José é re-
alizada em todos os !nais de semana 
do mês de março. No sábado, 18, às 
14h, haverá carreta pelas ruas do bair-
ro, com a bênção dos carros, e, às 18h, 

a celebração da Solenidade de São José. 
No Tatuapé, a comunidade da Paró-

quia São José do Maranhão reza diaria-
mente a novena preparatória à festa do 
padroeiro, até 18 de março, às 19h, com 
o tema “Com São José, vocacionados à 
missão”. 

No Largo São José do Belém, a Paro-
quia São José celebra a 95º Festa de São 
José (cartaz abaixo). No sábado, 18, o 
Cardeal Scherer, Arcebispo Metropoli-
tano, presidirá a missa da solenidade do 
padroeiro, às 17h. (CB)

No domingo, 12, Dom Cicero Alves de França presidiu missa na Paróquia Santo Antônio 
de Lisboa, no Tatuapé, na qual conferiu o sacramento da Crisma a 21 jovens. Durante a 
celebração, concelebrada pelo Cônego Marcelo Monge, Pároco, foi apresentada à comu-
nidade paroquial a relíquia de Santo Antônio.                                               (por Cleide Barbosa)

Grupo Segue-me

Fernando Arthur

ReproduçãoReprodução
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LAPA

No sábado, 11, na Paróquia Nossa Senhora Auxilia-
dora, Setor Pirituba, houve um encontro formativo para 
os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão 
(MESCs) do Setor Pirituba. 

Conduzida por Dom José Benedito Cardoso, a ativi-
dade contou com a participação do Padre Pedro Augus-
to Ciola de Almeida, Coordenador de Pastoral regional; 
das coordenadoras dos MESCs nos Setores Pirituba, 
Butantã e Lapa; e de 186 ministros extraordinários da 
Sagrada Comunhão do Setor Pirituba.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa 
re"etiu sobre aspectos especí!cos desse serviço eclesial 
e a!rmou: “Os ministros extraordinários são instituídos 
para servir o altar, distribuindo a Comunhão aos !éis 
durante as missas, e também para levá-la para fora da 

No domingo, 12, os !éis da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na Vila Anglo-Brasilei-
ra, Setor Lapa, participaram da celebração 
eucarística presidida por Dom José Bene-
dito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Lapa.         (por Benigno Naveira)

A comunidade de !éis da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, Setor Lapa, que é admi-
nistrada pela Congregação dos Rogacio-
nistas do Coração de Jesus, está em festa 
pela nomeação do Padre Juarez Albino 
Destro, RCJ, como Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese de Porto Alegre (RS) pelo Papa 
Francisco, no dia 8.     (por Benigno Naveira)

Na Paróquia São Francisco de Assis, Se-
tor Butantã, na quinta-feira, 9, realizou-se 
o curso de formação para os novos agen-
tes da Pastoral Carcerária da Região Lapa, 
conduzido pelos coordenadores da Pasto-
ral Carcerária regional, Anderson José da 
Silva e Erica Carolina Rodrigues da Silva, 
com a participação de Dom José Benedi-
to Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa; do Padre Edilberto Alves 
da Costa, Assistente Eclesiástico da Pasto-
ral Carcerária da Região Lapa; e do Padre 
Pedro Augusto Ciola de Almeida, Coorde-
nador de Pastoral regional. 

(por Benigno Naveira)

Na quinta-feira, 9, das 9h às 16h, no salão 
da Paróquia São Patrício, Setor Rio Pe-
queno, houve um dia inteiro de vacina-
ção, destinada a imunizar os paroquianos 
e pessoas que moram no entorno da Pa-
róquia, de 60 anos ou mais, com a vacina 
bivalente contra o coronavírus. 

(por Benigno Naveira)

MUTIRÃO DE CONFISSÕES 
DO SETOR RIO PEQUENO
(Sempre às 20h)
Dia 15, quarta-feira: Paróquia São José 
Operário
Dia 16, quinta-feira: Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida
Dia 17, sexta-feira: Paróquia São Mateus
Dia 21, terça-feira: Paróquia Santo 
Antônio
Dia 22, quarta-feira: Paróquia Santíssima 
Trindade
Dia 23, quinta-feira: Paróquia São Patrício

No dia 5, na Paróquia São Pedro Apóstolo, Setor Lapa, durante missa presidida pelo 
Padre Tadeu Furtado, RCJ, Superior Provincial dos Rogacionistas, 26 crianças recebe-
ram a Eucaristia pela primeira vez.                                                 (por Benigno Naveira)

Pastoral da Saúde realiza encontro 
com coordenadores dos setores

No dia 7, na Cúria Regional, a Pasto-
ral da Saúde da Região Lapa promoveu 
o encontro com os coordenadores dos 
setores.

A coordenadora da Pastoral da Saúde 
regional, Maria Izabel da Silva Guima-
rães, apresentou o Padre Lucas Antônio 
Silva Martinez, Vigário Paroquial da Pa-
róquia São Patrício, Setor Rio Pequeno, 
como o novo Assistente Eclesiástico da 
Pastoral da Saúde da Região Lapa. 

Maria Izabel destacou que o curso 
preparatório para os agentes da Pasto-
ral da Saúde recomeçará no dia 21, das 
14h às 16h, na Paróquia Nossa Senhora 

da Lapa. Ela lembrou, também, que no 
dia 1º de abril, das 8h às 12h, na Área 
Pastoral São João Batista, que pertence 
à Paróquia Santo Alberto Magno, Setor 
Butantã, acontecerá um momento de 

espiritualidade, com a participação de 
todos os agentes, seguido de uma cele-
bração eucarística presidida por Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Lapa. (BN)

A Pastoral Familiar da Região Lapa 
realizou no sábado, 11, na Paróquia São 
João Bosco, Setor Leopoldina, a reu-
nião com os coordenadores dos setores 
pastorais.

O encontro foi conduzido pelo Padre 
Raimundo Rosimar Vieira, Pároco da 
Paróquia São João Maria Vianney, Setor 
Lapa, e Assistente Eclesiástico da Pastoral 
Familiar da Região Lapa, que apresentou 
os novos coordenadores da Pastoral: o 
casal Fabiano e Cintia Teixeira, paroquia-
nos da Paróquia São José, Setor Pirituba. 

Padre Raimundo destacou a impor-
tância de ampliar a ação desta Pastoral 
em todas as paróquias da Região, em 
sintonia com as demais pastorais. Du-
rante a reunião, cada coordenador pa-
roquial partilhou as experiências pas-
torais, ligadas às famílias, realizadas em 
suas paróquias. O Assistente Eclesiástico 
apresentou, também, a agenda pastoral 
deste primeiro semestre e, após um bre-
ve momento de re"exão e oração, em 
que pediu a proteção da Sagrada Família, 
encerrou o encontro.  (BN)

Pastoral Familiar regional tem novo casal coordenador

Mais de 180 ministros extraordinários 
da Sagrada Comunhão participam de formação

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Igreja aos enfermos, idosos e encarcerados, ou seja, aos 
impossibilitados de comparecer às celebrações”. 

Dom José Benedito exortou, ainda, que os MESCs devem 
estar preparados para a celebração da Palavra e das exéquias 
quando necessário. Na sequência, o Padre Pedro Augusto 

ministrou palestra sobre o tema “Liturgia e solidariedade”. 
Por !m, o Bispo abriu um espaço para perguntas 

e esclarecimento de dúvidas dos ministros e informou 
que haverá outros encontros formativos visando aos 
MESCs dos Setores Butantã, Leopoldina e Lapa.

Agnaldo Rizzo

Pastoral Familiar

Pascom paroquial

Agnaldo Rizzo
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SÉ

No sábado, 11, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fáti-
ma, Setor Perdizes, mais de 100 catequistas das paróquias da Região 
participaram de um encontro com Dom Rogério Augusto das Neves. 

A atividade foi marcada pela apresentação do Padre Sancley Lo-
pes Gondim como o novo Assistente Eclesiástico Regional da Pasto-
ral da Animação Bíblico-Catequética.  

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé salientou a im-
portância do papel dos catequistas na formação dos catequizandos 
e na transmissão da fé. Motivou-os a não desanimarem diante dos 
desa!os e encorajou-os a permanecerem !éis à missão con!ada e 
assumida por muitos deles há tanto tempo.

Por !m, recordou a abertura da Escola Bíblico-Catequética São 
José de Anchieta, que iniciará suas atividades na Arquidiocese a par-
tir do próximo mês como projeto formativo para os catequistas.

No domingo, 12, na Paróquia Nossa Se-
nhora de Casaluce, Setor Brás, Dom Ro-
gério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Sé, conferiu 
o sacramento da Con!rmação a quatro 
jovens.                          (por Renato Adelino) 

Nos dias 4 e 11, no auditório SEPAC/Paulinas, foi realizado o curso “Comunicação na Li-
turgia”, organizado pela Paróquia Santa Rita de Cássia, na Vila Mariana, Setor Paraíso, e 
ministrado pela Irmã Helena Corazza, SSP. O Frei Eliseo Lopez Bardon, OSA, Pároco, acom-
panhou as palestras juntamente com os paroquianos da própria matriz paroquial e das 
Paróquias São Judas Tadeu, no Jabaquara; Nossa Senhora da Esperança, em Moema; e 
da Catedral da Sé. Com metodologia teórico-prática, o curso deu ênfase à proclamação 
da Palavra na Liturgia, abordou aspectos sobre a pessoa que comunica, evidenciando 
alguns elementos como postura física e emocional, dicção, acolhimento, demonstran-
do o uso do microfone com exercícios práticos.                        (por Pascom paroquial)

No dia 6, no auditório do Colégio 
Maria Imaculada, no Paraíso, foram reto-
madas as atividades do Curso de Teologia 
para Leigos do Instituto de Teologia da Re-
gião Sé (Itelsé).

Com mais de 40 anos de existência, 
o Itelsé já teve turmas que, simultane-
amente, totalizavam 300 alunos ativos. 
Nesta retomada, o número de inscritos 
chegou a quase 100 pessoas, sob a coor-
denação do Padre Sérgio Bradanini, PIMI. 

Na aula inaugural, Dom Rogério Au-
gusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Sé, externou sua alegria 
por estar presente num momento tão im-
portante, tanto para a Igreja quanto para 
os leigos, agradeceu aos que se inscreve-
ram e enfatizou que é imprescindível que 
o conteúdo dos cursos tenha como fontes 
permanentes os quatro pilares da Teologia 
da Igreja Católica: Tradição, Bíblia, Magis-
tério da Igreja e os Santos Padres.

Os interessados ainda poderão se ins-
crever, durante o mês de março, presen-
cialmente, às segundas-feiras, às 19h30, 
no Colégio Maria Imaculada.

MARIA LÚCIA PIRATININGA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Instituto de 
Teologia retoma 
atividadesEm missa na Paróquia Pessoal 

Coreana Santo André Kim Degun, 
Setor Bom Retiro, no dia 5, Dom Ro-
gério Augusto das Neves apresentou 
o Padre Uldaricus Lee Sang Deok 
como o novo Vigário Paroquial.

Concelebraram os Padres Pio 
Choi Sang Soon, Pároco; Pedro 
Young Ho Noh, Vigário Paroquial, 
e sacerdotes da Diocese de Daejeon, 
da Coreia do Sul. Participaram da 
celebração um grande número de 

!éis e as Irmãs da Diocese de Dae-
gu, religiosas coreanas enviadas para 
atender a comunidade local.

Na homilia, o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Sé reforçou 
que é missão do novo Vigário, bem 
como da comunidade paroquial, vi-
ver e espalhar a história singular do 
padroeiro e do catolicismo coreano 
no Brasil, como descendentes espiri-
tuais de Santo André Kim Degun e 
de todos os outros mártires coreanos 
que defenderam a fé católica mesmo 
diante de perseguições.

PASCOM PAROQUIAL

Paróquia Pessoal Coreana tem novo Vigário Paroquial

Dom Rogério Augusto das Neves 
presidiu, na quinta-feira, 9, na Paróquia 
Santa Generosa, Setor Paraíso, a cele-
bração eucarística durante a qual houve 
a investidura de 49 ministros extraordi-
nários da Sagrada Comunhão (MESCs).

Em sua mensagem aos ministros e !-
éis, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Sé a!rmou: “É difícil imaginarmos 
o que algo aparentemente simples pode 
signi!car para o Reino de Deus. O minis-
tério, seja ele qual for, é dom de Deus, e é 

Ele quem nos capacita para que as pessoas 
vejam a ação Dele em suas vidas”.

Ao lembrar que a fé não é resultado 
dos milagres e dos prodígios de Deus, 
mas a condição para os enxergamos, 
Dom Rogério alertou para a humildade 
que deve ser inerente a quem se coloca à 
disposição de, por exemplo, levar a Euca-
ristia a um enfermo.

“O doente pode ver em vocês um 
anjo. Esta é a grandeza do ministério, po-
rém, o seu valor não está na nossa capaci-
dade, mas no amor e na graça de sermos 
instrumentos de coisas que humanamen-
te somos incapazes de fazer”, concluiu.

JOANA FÁTIMA GONÇALVES
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão 
são investidos na Paróquia Santa Generosa

Dom Rogério realiza encontro com catequistas
CENTRO PASTORAL DA REGIÃO SÉ

Leonardo Sasseron

Arquivo paroquial

Pascom paroquial

Pascom paroquial Renato Adelino
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Ao paralítico curado, Jesus dissera: “Não 
tornes a pecar, para que não aconteça coisa 
pior” (Jo 5,14). Depois, perguntaram-lhe acerca 
de um cego: “Quem pecou para que nascesse 
assim?” (Jo 9,2). O Senhor, porém, declarou que 
este mal não era devido ao pecado, mas “serve 
para que as obras de Deus se manifestem nele” 
(Jo 9,3). Assim, mostrou que é temerário esta-
belecer relação direta entre os males sofridos e 
os pecados individuais próprios ou alheios. 

Por vezes, Deus permite que passemos por 
“correções”. Doenças, perdas e infortúnios nos 
levam a re"etir, a sermos humildes e a nos vol-
tarmos para o Senhor e para o próximo. Em ou-
tras ocasiões, nossos sofrimentos são causados 
por nossas próprias más escolhas, pela vida des-
regrada e pela teimosia. Há, porém, quem prove 
males nesta vida sem ter qualquer culpa direta. 
Isso ocorreu com Cristo e com os santos. 

Antes de se avaliarem as possíveis causas mo-
rais dos sofrimentos próprios ou alheios, é pre-
ciso lembrar: “Não julgo segundo os critérios do 
homem: o homem vê as aparências, o Senhor vê 
o coração” (1Sam 16,7). O justo Jó sofreu mais 
do que qualquer pecador; a Virgem Imaculada 
presenciou a morte do próprio Filho; e Jesus, o 
Verbo encarnado, sofreu mais do que todos os 
seres humanos. Poderíamos acrescentar a essa 
lista tantos sofredores inocentes: Santa Teresi-
nha, São Padre Pio, os Pastorinhos de Fátima…

O porquê dos sofrimentos é um mistério. 
Uma coisa, porém, é certa: se Deus os permite é 
porque vai tirar deles um bem maior. Com sa-
bedoria, o Senhor converte os acontecimentos 
amargos em um bem para aqueles que o amam 
(cf. Rm 8,28). Utiliza os males temporais como 
matéria-prima e ocasião para nos converter, 
amadurecer, puri!car e fortalecer. Além disso, 
o grande mal não reside nos infortúnios desta 
vida, mas, sim, em nos afastarmos de Deus! No 
!m das contas, as privações e dores podem nos 
ajudar a repelir o pecado e a condenação eterna. 

No Evangelho, Jesus converte a cegueira 
física de um homem num caminho para con-
duzi-lo à fé. Nem tudo seriam "ores: o cego é 
expulso da sinagoga e Cristo passa a ser mais 
odiado, a ponto de decidirem matá-lo. Porém, 
deste mal ainda maior – o assassinato do Filho 
de Deus – Ele nos trouxe o maior de todos os 
bens: a Redenção. O suplício tornou-se a salva-
ção, a Santa Cruz.

Jesus cura duas cegueiras: a física e a espiri-
tual. Imaginemos a alegria de um cego de nas-
cença ao passar a enxergar, de repente, a beleza 
do mundo! Mais importante ainda, porém, foi 
ter recebido a luz da fé. O gesto que assinalou 
o seu novo nascimento, o momento mais feliz 
da vida do “cego” que conferiu luz e cores à sua 
existência, foi este: “Ele exclamou: ‘Eu creio, Se-
nhor!’ E prostrou-se diante de Jesus” (Jo 9,38). 

Por meio de um aparente mal, manifes-
tou-se a obra de Deus, que consiste em ‘que 
creiam’ (Jo 6,29)! Os fariseus, sem fé, continu-
aram cegos, críticos, murmuradores… E por-
que pensam ver, mas não crêem, o seu pecado  
permanece (Jo 9,41)!

4º DOMINGO DA QUARESMA
19 DE MARÇO DE 2023

‘Para que as 
obras de Deus se 
manifestem’

Primeira mulher a integrar a Co-
missão Justiça e Paz de São Paulo 
(CJPSP), tendo presidido por três 
vezes este organismo criado em 1972 
pelo Cardeal Paulo Evaristo Arns 
(1921-2016), a socióloga Margarida 
Bulhões Pedreira Genevois comple-
tou 100 anos, na sexta-feira, 10.

“No começo, eu !cava até na sala 
de Dom Paulo. E recebia as pessoas 
que procuravam, pedindo socorro. 
Foi muito emocionante. A gente via de 
perto aqueles dramas todos e ninguém 
em volta tinha ideia, a pessoa não acre-
ditava, familiares, amigos, ninguém 
acreditava que fosse possível, sabe? 
A censura e tudo mais… Às vezes, a 
gente chorava junto. Os dramas eram 
variados”, recordou Margarida, em 
depoimento ao Museu da Pessoa, em 
2019, sobre o trabalho que realizou na 
Comissão Justiça e Paz de São Paulo, 
que ela integrou a partir de 1973. 

Na autobiogra!a “D. Paulo Eva-
risto Arns – Da Esperança à Utopia, 
Testemunho de uma vida”, o Cardeal 

“Diretrizes de renovação da Igre-
ja no ponti!cado do Papa Francisco”. 
Este será o tema da aula inaugural 
deste semestre da Faculdade de Di-
reito Canônico São Paulo Apóstolo 
(Facdsp), que acontecerá de modo 
on-line, no dia 23, das 10h30 às 
12h30.

A abertura o!cial será feita pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano e Grão-chance-
ler da Faculdade, após a qual haverá 
a conferência do Cardeal Gianfranco 
Ghirlanda, S.J, decano da Faculdade 
de Direito Canônico da Pontifícia 

Universidade  Gregoriana, de Roma.
O Cardeal Ghirlanda também é 

consultor na Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica; na 
Congregação para o Clero; no Pon-
tifício Conselho para a Interpretação 
dos Textos Legislativos; no Pontifício 
Conselho para os Leigos; na Congre-
gação para a Evangelização dos Po-
vos; na Congregação para os Bispos; 
e na Congregação para a Doutrina da 
Fé. Além disso, é membro do Dicasté-
rio para os Leigos, a Família e a Vida; 
prelado e advogado no Supremo Tri-

bunal da Assinatura Apostólica e juiz 
de Recurso no Tribunal do Estado da 
Cidade do Vaticano. Também é au-
tor de vários livros, publicou mais de 
110 artigos especializados no âmbito 
do Direito Canônico e colaborou na 
redação de várias constituições apos-
tólicas, sendo a mais recente,  a Prae-
dicate Evangelium, do Papa Francisco

As inscrições para a aula inaugu-
ral são gratuitas e podem feitas pelo 
site https://facdcsp.com.br. Outras 
informações pelo telefone/whatsa-
pp (11) 2061-5011 ou pelo e-mail  
facdcspcursos@gmail.com.

Semestre da Faculdade de 
Direito Canônico será aberto no dia 23

Na segunda-feira, 13, a Câmara dos Deputados pro-
moveu uma sessão solene em homenagem à Campanha da 
Fraternidade 2023, cuja temática é “Fraternidade e fome” e 
o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16).

A sessão foi requerida pelos deputados José Guimarães 
e Juliana Cardoso. Em suas falas, esses parlamentares enal-
teceram a Igreja no Brasil pela escolha da temática da CF 
2023, que ajuda a sociedade a re"etir e agir para o combate 
ao "agelo da fome no País. Em mensagem, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, destacou que os poderes públicos não 
têm o direito de !car inertes “enquanto os cidadãos deste 
País não têm certeza de que conseguirão fazer a próxima re-
feição. Precisamos agir e agir rápido pois a fome tem pressa”.

Dom Joel Portella Amado, Secretário-geral da CNBB, 

agradeceu à Câmara pela iniciativa da sessão, retomou o 
histórico e os propósitos permanentes da Campanha da Fra-
ternidade e destacou que a escolha do tema para a CF 2023 
decorreu do fato de o Brasil ter voltado ao Mapa da Fome, 
mensurado pela Organização das Nações Unidas. 

Para a superação do quadro de insegurança alimentar 
no Brasil, o Secretário-geral da CNBB comentou que é 
preciso reconhecer que a fome é um “vandalismo silencio-
so” a cada ser humano. “É preciso tomar atitudes em vista 
da superação para que nosso País não veja a sua democra-
cia ameaçada pela existência de !lhos que experimentam 
de forma absurda a insegurança alimentar”, disse. “A fome 
é uma ameaça à democracia”, enfatizou. 

Fonte: CNBB

Câmara dos Deputados 
realiza sessão solene pela CF 2023

Ícone na defesa dos direitos 
humanos, Margarida Genevois 
celebra 100 anos de vida

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Arns escreveu que a Comissão Justiça 
e Paz “fez muito mais do que apenas 
defender milhares de pessoas que, 
apesar de inocentes, eram conside-
radas perigosas ao regime militar. 
Dezenas, senão centenas e milhares 
de brasileiros foram preservados da 
tortura e mesmo da morte por causa 
da ação decidida e corajosa de todos 
os membros dessa Comissão valoro-
sa que Deus suscitou no momento 

mais decisivo de nossa reação contra 
o regime totalitário”.

Uma missa em ação de graças 
pelos 100 anos de vida de Margarida 
Genevois foi realizada na noite da se-
gunda-feira, 13, na Paróquia São Do-
mingos, em Perdizes, na zona Oeste, 
com a participação de amigos e pes-
soas que conviveram de modo mais 
próximo com Margarida. 

Ao !nal da celebração, a “dama 
dos direitos humanos” – assim tam-
bém conhecida, pois além da CJPSP 
ajudou a fundar e a coordenar dife-
rentes iniciativas em favor dos direi-
tos dos mais excluídos da sociedade 
– agradeceu o carinho de todos e a 
Deus pelo dom da vida.

“Não sei se poderia ter feito muito 
melhor, mas !z o que pude. Eu sou 
grata a Deus por esta chance imensa 
de poder fazer essas não muitas coi-
sas que !z, mas que vocês, com muita 
generosidade, estão exaltando aqui. 
Obrigada pela amizade”, disse a jubi-
landa, pedindo aos amigos que jamais 
percam a oportunidade de ajudar a 
quem mais precisa e de promover a 
paz e o amor no mundo.

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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“Queridos irmãos e irmãs, 
boa noite.

Vocês todos sabem que o de-
ver do Conclave era apontar o 
Bispo de Roma. Me parece que 
meus irmãos cardeais foram 
quase até o !m do mundo para 
consegui-lo... mas aqui esta-
mos. Eu agradeço pela acolhida 
da comunidade diocesana de 
Roma.

Primeiro, eu diria uma pre-
ce ao nosso bispo emérito Bento 
XVI. Oremos todos juntos por 
ele, que o Senhor o abençoe e 
Nossa Senhora o proteja.

[Oração do Pai-Nosso]
E agora, comecemos esta 

jornada, o bispo e o povo, esta 
jornada da Igreja de Roma, que 
preside, em caridade, todas as 
outras igrejas, uma jornada de 
fraternidade em amor, de con-
!ança mútua. Oremos sempre 
uns pelos outros. Oremos pelo 
mundo todo para que possa 
haver um senso maior de fra-
ternidade. Minha esperança é 
que esta jornada da Igreja, que 
iniciamos hoje, com a ajuda do 
meu cardeal vigário, seja frutí-
fera para a evangelização desta 
bela cidade.

E agora, eu gostaria de dar a 
bênção, mas primeiro quero pe-
dir um favor. Antes que o bispo 
abençoe o povo, eu peço que vo-
cês orem para que o Senhor me 
abençoe – a prece do povo por 
seu bispo. Façamos esta prece – 
sua prece por mim.

[Oração Silenciosa] 
Darei agora minha bênção a 

vocês e a todo o mundo, a todos 
os homens e mulheres de boa 
vontade.

Irmãos e irmãs, agora os dei-
xarei. Obrigado por suas boas-
-vindas. Orem por mim e estarei 
com vocês de novo em breve. Nos 
veremos em breve. Amanhã, 
quero ir rezar a Nossa Senhora, 
para que ela proteja Roma. Boa 
noite e bom descanso!”.

Essas foram as palavras 
ditas pelo Papa Francisco, em 
sua primeira aparição pública 
no balcão da Basílica de São 
Pedro, após o então Arcebispo 
de Buenos Aires, na Argenti-
na, Jorge Mario Bergoglio, ser 
eleito 266º Pontí!ce da Igre-
ja Católica, na noite de 13 de 
março de 2013. 

Por ocasião dos 10 anos da 
eleição de Francisco, O SÃO 
PAULO destaca alguns dados 

e números que ajudam a compreender as 
dimensões desse ponti!cado. 

De 2013 a 2023, o Santo Padre conduziu 
569 orações do Angelus ou Regina Coeli aos 
domingos e solenidades; realizou 437 audi-
ências gerais; presidiu 8 consistórios; 3 jor-
nadas mundiais da juventude; canonizou 899 
santos e beati!cou 1.443 bem-aventurados. 

VIAGENS
Em uma década, Francisco realizou 40 

viagens apostólicas e passou por 60 países 
de quase todos os continentes: 32% na Euro-
pa, 31% na África, 20% na América e 17% na 
Ásia. Em 10 anos de ponti!cado, o Papa só 
não esteve na Oceania.

A primeira viagem internacional foi ao 
Brasil, em 2013, para a Jornada Mundial da 
Juventude, no Rio de Janeiro. Na ocasião, 
o Pontí!ce também passou por Aparecida 
(SP), onde celebrou missa no Santuário Na-
cional em honra da Padroeira do Brasil. A úl-
tima foi à República Democrática do Congo 
e ao Sudão do Sul, de 31 de janeiro a 5 de 
fevereiro. 

SÍNODOS
Foram 5 as assembleias do Sínodo dos 

Bispos presididas pelo Papa Francisco: 
  III Assembleia Geral Extraordinária do Sí-
nodo dos Bispos – “Os desa!os pastorais 
da família no contexto da evangelização” 
(5-19 de outubro de 2014);
  XIV Assembleia Geral Ordinária do Síno-
do dos Bispos – “A vocação e a missão da 
família na Igreja e no mundo contempo-
râneo” (4-25 de outubro de 2015);
  XV Assembleia Geral Ordinária do Síno-

do dos Bispos – “Os jovens, a fé e o dis-
cernimento Vocacional” (3-28 de outubro 
de 2018);
  Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos 
para a Região Pan-Amazônica – “Amazô-
nia, novos caminhos para a Igreja e por 
uma ecologia integral” (6-27 de outubro 
de 2019);
  Em 2021, iniciou um inédito caminho si-
nodal em vista da XVI Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos – “Por 
uma Igreja Sinodal: comunhão, participa-
ção e missão” (2021-2024).

PRINCIPAIS DOCUMENTOS 
Encíclicas 

  Lumen !dei (29 de junho de 2013);
  Laudato si’ (24 de maio de 2015);
  Fratelli tutti (3 de outubro de 2020);

Constituições Apostólicas 
  Vultum Dei quaerere, sobre a vida contem-
plativa feminina (29 de junho de 2016);
  Veritatis gaudium, sobre as universidades 
e faculdades eclesiásticas (8 de dezembro 
de 2017);
  Episcopalis communio, sobre o Sínodo dos 
Bispos (15 de setembro de 2018);
  Pascite Gregem Dei, com a qual se reforma 
o livro VI do Código de Direito Canônico 
(23 de maio de 2021);
  Praedicate Evangelium, sobre a Cúria Ro-
mana e seu serviço à Igreja no mundo (19 
de março de 2022);
  In Ecclesiarum Communion, sobre a orga-
nização do Vicariato de Roma (6 de janei-
ro de 2023).

Exortações apostólicas 
  Evangelii gaudium: exortação apostólica 

sobre o anúncio do Evange-
lho no mundo de hoje (24 de 
novembro de 2013);
  Amoris laetitia: exortação 
apostólica pós-sinodal so-
bre o amor na família (19 de 
março de 2016);
  Gaudete et exsultate: exorta-
ção apostólica sobre o cha-
mado à santidade no mundo 
contemporâneo (19 de mar-
ço de 2018);
  Christus vivit: exortação 
apostólica pós-sinodal aos 
jovens e a todo o Povo de 
Deus (25 de março de 2019);
  Querida Amazonia: exorta-
ção apostólica pós-sinodal 
ao povo de Deus e a todos 
pessoas de boa vontade (2 de 
fevereiro de 2020).
Francisco também publicou 

76 cartas apostólicas, das quais 
56 sob forma de Motu Proprio 

JUBILEU E ANOS ESPECIAIS
  Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia (de 8 de de-
zembro de 2015 a 20 de no-
vembro de 2016);
  Ano da Vida Consagrada 
(2015-2016); 
  Ano de São José (2020-
2021); 
  Ano da Família Amoris Lae-
titia (2021-2022). 

DIAS OU EVENTOS 
ESPECIAIS

2014 – “24 horas para o Se-
nhor” - a ser realizado na sexta-
-feira e no sábado que antecede 
o 4º Domingo da Quaresma, 
para facilitar que os !éis par-
ticipem do Sacramento da Re-
conciliação;

2015 - Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Cria-
ção - de cunho ecumênico, que 
se celebra, todos os anos, no dia 
1° de setembro, instituído com 
o lançamento da encíclica Lau-
dato si’, no dia 24 de maio de 
2015;

2016 - Dia Mundial dos 
Pobres - como sinal concreto 
do Ano Santo da Misericórdia, 
a ser celebrado no 33º Domingo 
do Tempo Comum;

2019 – Domingo da Pala-
vra de Deus - no 3º Domingo 
do Tempo Comum; 

2021 - Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos - a ser come-
morado no 4º domingo de ju-
lho, próximo à festa de Sant’Ana 
e São Joaquim (26 de julho), 
avós de Jesus e protetores de to-
dos os avós.
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