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Editorial

Papa Francisco

Encontro com o Pastor

Com a Palavra

Espiritualidade

Liturgia e Vida

Comportamento

Francisco reforça que a 
mudança de que a Igreja 
precisa começa em nós

Deus nos espera quando 
vamos pedir perdão no 
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É momento de acolher os 
propósitos e orientações 
para a fase pós-sinodal

‘O sínodo não nasceu 
pronto; foi um caminho 
feito juntos, dia após dia’

A Quaresma é tempo 
propício para se viver a 
espiritualidade do ‘deserto’

Da mistura do Seu  
Sangue e de suas lágrimas,  
veio-nos a fé e a salvação
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a elaboração de imagens  
e a criatividade
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Celam realiza 
reuniões finais da fase 
continental do Sínodo 

Secretários-gerais e pre-
sidentes de conferências 
episcopais da América La-
tina e do Caribe estão reu-
nidos, até o dia 23, para 
reler o relatório da fase con-
tinental do Sínodo sobre a 
sinodalidade, redigido após 
amplo processo de escuta 
à Igreja no continente.
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A Pastoral da Saúde da 
Arquidiocese de São Pau-
lo iniciou no sábado, 18, 
mais uma edição dos cur-
sos anuais voltados a for-
mar agentes para as visitas 
domiciliares e hospitalares 
aos enfermos. 

A aula inaugural, no salão 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde, na Vila Mariana, 
foi precedida de uma missa 
com o Cardeal Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, que  
enalteceu os membros des-
ta Pastoral por se mante-
rem próximos aos enfermos 
onde quer que estejam e 
lembrou-lhes de que este é 
um trabalho prioritário para a 
Igreja, pois foi realizado pelo 
próprio Cristo. “Tenham cer-
teza de que a dedicação aos 
doentes não será esquecida 
por Deus”, ressaltou. 

As aulas acontecerão 
em paróquias das seis re-
giões episcopais até o mês 
de novembro.  
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Em julho de 2013, o Papa Francisco fez a primeira viagem de seu ponti!cado. Destino: Lampedusa, uma ilha ao sul da Itália, ponto mais próximo do con-tinente africano, a 113km da costa tu-nisiana. Essa pequena ilha é a porta de entrada dos imigrantes que embarcam numa viagem arriscada em barcos pre-cários e botes in"áveis, permanecendo por dias à deriva, até que sejam socor-ridos pela guarda costeira.
O trajeto pelo Mediterrâneo tor-na-se um caminho de esperança, mas, também, de infortúnio, pois dezenas de pessoas sucumbem no decorrer da viagem, vítimas da fome, frio e de nau-frágios, como o ocorrido em 2013, que vitimou cerca de 360 imigrantes. E este "uxo continua a existir. Estima-se que somente em 2021 chegaram ali 12 mil pessoas, em barcos, vindas da África.

A visita a Lampedusa e o encontro do Papa com os imigrantes e habitan-tes da cidade, longe de ser um fato mi-diático, foi uma manifestação de sua personalidade dinâmica e da concep-ção de Igreja que passaria a predomi-nar em seu ponti!cado.
O Papa propõe uma Igreja em sa-ída, que não espera ser procurada pe-los necessitados, mas vai ao encontro daqueles que estão caídos nas margens da sociedade, descartados pelos siste-mas econômicos vigentes, porque são 

10 anos com Francisco: ‘não podemosdeixar ninguém caído nas margens da vida’
Marli Pirozelli N. Silva*

A frase do Papa Francisco que dá título a este artigo, escrita na Fratelli tutti (FT 68), bem explicita a paixão humana que move o Santo Padre. Como ser cristão e permanecer indiferente à dor de tantos nossos irmãos? Nunca será demais lembrar que essa não é uma opção ideológica, mas uma posição existencial que nasce do seguimento de Cristo – um convite para que nós mesmos, seguindo o caminho trilhado por Francisco, nos descubramos cada vez mais perto de Cristo.

idosos, doentes, indefesos ou não pos-suem capacidade produtiva para inse-rir-se na sociedade.
O Papa Francisco, vindo de uma grande cidade da América Latina, re-pleta de contrastes econômicos e so-ciais, escancarou uma das grandes ja-nelas da Igreja, dirigindo nosso olhar para situações “invisíveis”, lembran-do-nos de que o Cristianismo deve permear todos os contextos sociais e existenciais, alcançando principal-mente os mais frágeis (pobres, nasci-turos, migrantes, refugiados, idosos, desempregados, sem teto, toxicode-pendentes, entre outros).

A insistência em exigir medidas internacionais para acabar com a pobreza e o cuidado para com os ex-cluídos não é, portanto, uma opção 

ideológica, mas uma opção evangé-lica e que sempre fez parte da prática pastoral do Papa.
Como sacerdote, Francisco per-corria as periferias de Buenos Aires (villas), levando consigo jovens semi-naristas para conhecerem de perto a pobreza e a realidade cruel das novas formas de escravidão (prostituição, adolescentes inseridos no trá!co, al-coolismo, entre outras mazelas). Ele lhes dizia que “só compartilhando a vida dos pobres, poderiam descobrir as verdadeiras possibilidades da jus-tiça no mundo opostas a uma justiça abstrata”

Atento aos novos contextos eco-nômicos, sociais e culturais, Francis-co procura identi!car os mecanismos geradores das diferentes formas de ex-

clusão e convoca todos os homens de boa vontade a buscarem soluções para os grandes desa!os atuais, sem excluir nenhuma contribuição. 
De forma coerente, assumiu inte-gralmente os princípios norteadores da Doutrina Social da Igreja (defesa da dignidade, bem comum, solidarie-dade e subsidiariedade) e sublinhou elementos tais como o cuidado com os mais frágeis, a misericórdia e a busca da fraternidade universal. 

O Papa propõe uma Igreja que seja um sinal de caridade no mundo, algo que nos remete aos primeiros tempos: uma Igreja simples, solícita com as necessidades concretas das pessoas (assim foi instituída a dia-conia), atenta aos mais frágeis, ofe-recendo proteção às viúvas e órfãos, visitando os presos, cuidando de cristãos e pagãos durante as grandes epidemias dos séculos I e II.
Esta é uma grande característica da proposta de Francisco: nenhuma abstração, nenhum valor apenas teó-rico, porque “Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros” (Evangelii gaudium, EG 270).

*  Professora universitária de Doutrina Social da Igreja, com especialização em Doutrina Social (Puc-Goiás), graduação em História e mestrado Ğŵ�&ŝůŽƐŽĮĂ�ĚĂ��ĚƵĐĂĕĆŽ͕�ĂŵďŽƐ�ƉĞůĂ�h^W͘

Arte Jovenal Pereira sobre fotos de Vatican Media e Luciney Martins/O SÃO PAULO 

Reprodução

Podemos continuar indiferentes 
à dor de tantos irmãos?
No mês em que se celebram os dez anos do pontificado do Papa Francisco, 
o Caderno Fé e Cidadania ressoa os apelos do Pontífice por uma Igreja que 
seja um sinal de caridade no mundo, bem como seus recorrentes pedidos às 
pessoas de boa vontade e líderes mundiais para que cessem todas as formas 
de exclusão para com aqueles que estão às margens da sociedade, como os 
idosos, doentes, refugiados, imigrantes e pessoas em situação de rua.
Sublinhando elementos como o cuidado com os mais frágeis, a misericórdia 
e a busca da fraternidade universal, Francisco reforça ao mundo os 
princípios norteadores da Doutrina Social da Igreja: a defesa da dignidade 
humana, a busca do bem comum, a solidariedade e a subsidiariedade.

Cardeal Scherer preside missa em ação de graças pela abertura dos cursos da Pastoral da Saúde, dia 18

Dom Odilo: ‘A dedicação aos doentes
não será esquecida por Deus’

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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No sábado, dia 25 de 
março, a arquidiocese 
de São Paulo celebra o 
encerramento das ati-

vidades do seu 1º sínodo arquidio-
cesano. Do anúncio e preparação do 
sínodo à sua conclusão, passaram-
-se seis anos de oração ao Espírito 
Santo e esforços conjuntos para ver, 
ouvir e discernir sobre as realida-
des da nossa Igreja e para ouvir os 
apelos de Deus à nossa Igreja pau-
listana. Agora chegou o momento 
de dar graças a Deus pelo trabalho 
realizado e de acolher os propósitos 
e orientações do sínodo para a fase 
pós-sinodal em nossa Arquidiocese.

A primeira etapa do sínodo foi 
dedicada às realidades mais básicas 
de nossa Igreja, no âmbito das paró-
quias, das organizações e expressões 
eclesiais dentro delas. Nessa etapa, 
foi ouvido o povo, para compreen-
der como estão os católicos e a si-
tuação religiosa e pastoral de nossa 
Arquidiocese nas suas expressões 
mais básicas. O povo participou de 
muitas maneiras, sobretudo nas ati-
vidades dos grupos sinodais e nos 
Conselhos de Pastoral paroquiais. 
Uma pesquisa de campo, com vi-

sitas domiciliares e mais de 20 mil 
formulários de respostas obtidas, 
junto com um levantamento sobre 
as situações pastorais objetivas, en-
riqueceu essa primeira etapa; seus 
resultados ainda precisam ser mais 
analisados, pois contêm uma enor-
midade de informações relevantes.

Em 2019, passamos à etapa das 
organizações eclesiais supraparo-
quiais, dos vicariatos e das regiões 
episcopais para um amplo discer-
nimento sobre essas realidades 
pastorais e sua contribuição para a 
vida e a missão de nossa Arquidio-
cese. Em 2020, o sínodo deveria ter 
passado à assembleia sinodal arqui-
diocesana. No entanto, com a che-
gada da pandemia de COVID-19, 
foi necessário interromper a maior 
parte das atividades programadas, 
para não expor a riscos a saúde das 
pessoas, à espera de que a situação 
melhorasse. Assim permanecemos 
por dois anos, em 2020 e 2021. Du-
rante esse período, no entanto, o 
sínodo não foi propriamente inter-
rompido, pois continuou a re!exão 
e a oração ao Espírito Santo pelo 
bom êxito dos trabalhos sinodais.

Em 2022, foi possível realizar a 
assembleia sinodal arquidiocesana, 
com ampla participação de repre-
sentantes de todas as expressões de 
vida eclesial. Antes, porém, houve 

um momento de pré-assembleia e 
foram chamados em causa nova-
mente os Conselhos de Pastoral das 
paróquias, a "m de oferecerem mais 
uma contribuição para a elaboração 
do texto de trabalho da assembleia. 
Foi uma participação importante 
após a pausa forçada da pandemia. 
A assembleia sinodal, realizada em 
sete sessões ao longo do ano, teve a 
tarefa de fazer um grande discerni-
mento sobre tudo o que foi visto e 
ouvido ao longo do sínodo nas eta-
pas anteriores, e de elaborar propos-
tas de ação e respostas aos desa"os e 
urgências à evangelização e à pasto-
ral percebidas ao longo do processo.

A assembleia trabalhou com co-
missões temáticas e elaborou um 
conjunto de propostas especí"cas 
para os diversos campos da ação pas-
toral, que foram submetidas à vota-
ção e obtiveram um amplo consen-
so da assembleia. Elas representam 
“propósitos” do sínodo que, agora, 
precisam ser assimiladas e traduzidas 
em novas práticas na vida pastoral. O 
sínodo, porém, levantou e trouxe à 
tomada de consciência uma série de 
questões transversais, que interessam 
a todos, e não apenas a algum gru-
po ou setor pastoral. Essas questões, 
que são cruciais para a realização 
do “caminho de comunhão, partici-
pação e renovação missionária” em 

nossa Arquidiocese, serão sintetiza-
das numa Carta Pastoral pós-sinodal 
do Arcebispo, a ser divulgada no en-
cerramento do sínodo, e que estará à 
disposição de toda a Arquidiocese.

Com o encerramento das ativi-
dades do sínodo, inicia-se a etapa 
da devolução do sínodo a toda a 
Arquidiocese, para a recepção das 
propostas e orientações produzidas. 
Na nova fase, com a implementação 
do sínodo, espera-se que ele traga 
os desejados efeitos de “comunhão, 
conversão e renovação missioná-
ria” em nossa Arquidiocese. Com o  
sínodo, desencadeamos processos, 
que vão produzir os seus frutos com 
o tempo, a paciência e a perseveran-
ça, sem esquecer que o Espírito San-
to é o principal protagonista da Igre-
ja. A Ele continuaremos recorrendo 
com fé, pedindo sua luz, orientação, 
sabedoria, discernimento, conselho, 
fortaleza, coragem e alegria.

A celebração de encerramento 
será também um momento de re-
novado envio missionário de toda a 
Igreja em São Paulo. Nosso sínodo 
teve um forte apelo missionário. O 
motivo de a Igreja estar na cidade 
de São Paulo é a presença missioná-
ria do Evangelho do Reino de Deus 
nesta cidade. Somos discípulos-mis-
sionários de Jesus Cristo para que, 
Nele, todos tenham vida.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Encerramento do 
sínodo arquidiocesano
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
COORDENADOR ARQUIDIOCESANO 
DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Em 17/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Coordenador da Pastoral da Comuni-
cação da Arquidiocese de São Paulo, o Reve-
rendíssimo Padre Antônio Francisco Ribei-
ro, pelo período de (03) três anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
COORDENADOR ARQUIDIOCESANO 
DA PASTORAL CARCERÁRIA
Em 15/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Coordenador da Pastoral Carcerária 
da Arquidiocese de São Paulo, o Reverendís-
simo Padre Gianfranco Graziola, IMC, pelo 
período de (02) dois anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO DE 
PASTORAL:
Em 15/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Eclesiástico da Associação 

Apostolado da Oração da Arquidiocese de 
São Paulo, o Reverendíssimo Padre Everaldo 
Sanches Ribeiro, pelo período de (03) três anos. 
Em 03/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Eclesiástico da Pastoral Bí-
blico-Catequética da Região Episcopal Sé, o 
Reverendíssimo Padre Sancley Lopes Gon-
dim, pelo período de (03) três anos. 
Em 28/02/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Eclesiástico do Movimento 
de Schoenstatt da Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Padre Lucas Antônio Silva 
Martinez, pelo período de (02) dois anos. 
Em 28/02/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Eclesiástico da Pastoral da 
Saúde da Região Episcopal Lapa, o Reveren-
díssimo Padre Lucas Antônio Silva Martinez, 
pelo período de (02) dois anos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE PASTORAL:
Em 09/03/2023, foi nomeado e provisionado 

como Assistente Pastoral da Paróquia São 
Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara, na Re-
gião Episcopal Ipiranga, o Diácono Frei Re-
nato Vieira Lima, SCJ, pelo período de (01) 
um ano. 
Em 09/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Pastoral do Instituto Me-
ninos de São Judas Tadeu, no bairro do Jaba-
quara, na Região Episcopal Ipiranga, o Diáco-
no Frei Mateus de Almeida Brito, SCJ, pelo 
período de (01) um ano. 
Em 01/03/2023, foi nomeado e provisionado 
como Assistente Pastoral da Paróquia São 
Paulo Apóstolo, no bairro da Parada Inglesa, 
na Região Episcopal Sant’Ana, o Diácono Per-
manente Marcelo dos Reis, pelo período de 
(01) um ano. 

PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E 
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 01/03/2023, foi prorrogada a nomeação 
e provisão como Pároco da Paróquia Santa 
Terezinha, no bairro da Vila Teresinha, na Re-

gião Episcopal Brasilândia, do Reverendíssimo 
Padre Gilberto dos Santos Martins, pelo pe-
ríodo de (01) um ano. 
Em 01/03/2023, foi prorrogada a nomeação 
e provisão como Pároco da Paróquia Bom 
Jesus dos Passos, no bairro Nossa Senho-
ra do Ó, na Região Episcopal Brasilândia, 
do Reverendíssimo Padre Airton Pereira 
Bueno, pelo período de (01) um ano. 
Em 01/03/2023, foi prorrogada a nomeação e 
provisão como Pároco da Paróquia São Judas 
Tadeu, no bairro da Vila Miriam, na Região 
Episcopal Brasilândia, do Reverendíssimo Pa-
dre Antônio Leite Barbosa Junior, pelo perí-
odo de (01) um ano. 
Em 01/03/2023, foi prorrogada a nomeação 
e provisão como Pároco da Paróquia São 
Luís Gonzaga, no bairro da Vila Pereira 
Barreto, na Região Episcopal Brasilândia, 
do Reverendíssimo Padre Roberto Carlos 
Queiroz Moura, pelo período de (01) um 
ano. 

Atos da Cúria

A Caritas Arquidiocesana de São Pau-
lo (CASP) apresentou o seu balanço de 
2022 na 59ª Assembleia Geral Ordiná-
ria, na quinta-feira, 16, conduzida pelo 
presidente do Conselho Deliberativo, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer. As contas 
da entidade foram aprovadas por unani-
midade pelos membros da assembleia.

Além do Arcebispo Metropolitano, 
compuseram a mesa da assembleia Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, Dom Carlos 
Silva e Dom José Benedito Cardoso, 
Bispos Auxiliares da Arquidiocese de  
São Paulo. 

O balanço de 2022 da CASP foi apre-
sentado pelo diretor tesoureiro, Fábio Hen-
rique Krubiniki. Em sua explanação, ele 
ressaltou a importância do papel daqueles 
que colaboram com a CASP para que pos-
sa exercer a sua responsabilidade social de 
promover a caridade, em projetos como o 
Serviço de Acolhida e Orientação para Re-
fugiados (SAOR), desenvolvido em par-
ceria com o Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados (ACNUR);  
Projeto Autonomia para Jovens, cujo par-
ceiro é o Ministério dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania; Projeto Labores, com 
o Ministério da Justiça e Segurança Públi-

Encontro de líderes da Pastoral da Criança da Arquidiocese
A Pastoral da Criança da Arquidiocese de São Paulo realizou no sábado, 18, no Centro 
Pastoral São José, no Belenzinho, um encontro entre líderes, coordenações e assesso-
res. Na ocasião, uma missa foi presidida pelo Padre Jorge Bernardes, Assistente Eclesi-
ástico da Pastoral da Criança da Arquidiocese de São Paulo, assistido pelo Diácono Nil-
son Amancio. Participaram 65 líderes da Pastoral e houve a partilha de vivências e uma 
formação sobre a atuação missionária a partir de textos bíblicos. Atualmente, a Pasto-
ral da Criança da Arquidiocese acompanha 2.794 crianças e 86 gestantes, por meio da  
atuação de 262 líderes.              (por Selma Leite Galindo da Silva, coordenadora Pastoral da Criança)

Irmãs Paulinas: há 70 anos reconhecidas como instituto religioso
O Cardeal Odilo Pedro Scherer visitou, no dia 15, as Irmãs Paulinas da Comunidade Divino 
Mestre, na Vila Mariana, capital paulista. Na ocasião, Dom Odilo falou sobre os trabalhos do 1º 
sínodo arquidiocesano de São Paulo, cuja celebração conclusiva será no sábado, 25, às 15h, 
na Catedral da Sé. O Arcebispo de São Paulo também presidiu missa em ação de graças pe-
los 70 anos de aprovação, pelo Vaticano, em 15 de março de 1953, das constituições da Pia 
Sociedade das Filhas de São Paulo (Irmãs Paulinas), que passaram, assim, a ser reconhecidas 
como um instituto religioso de direito pontifício, como apóstolas consagradas para o anúncio 
do Evangelho pelos meios de comunicação social.           (Com informações das Irmãs Paulinas)

Em assembleia geral são aprovadas as contas de 2022 da Caritas Arquidiocesana
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CASP

ca; além dos projetos realizados por cada 
um dos seis Núcleos Regionais. 

ANIVERSÁRIO E CAMPANHA
O diretor da CASP, o Diácono Már-

cio Ribeiro, aproveitou a oportunidade 
para informar sobre os projetos em cur-
so, como o novo site da CASP, que será 
lançado no dia 4 de abril, quando a orga-
nização completa 55 anos.

“O site, juntamente com nossas redes 

sociais, será um canal de comunicação 
muito importante para divulgar com 
bastante transparência todos os serviços 
e ações da Caritas e de seus Núcleos Re-
gionais”, disse.

Ribeiro antecipou o resultado da 
Campanha SOS Litoral Norte, realizada 
pela Arquidiocese de São Paulo por meio 
da CASP, para ajudar as vítimas das for-
tes chuvas que caíram na região no fe-
riado prolongado de carnaval. Foram 

arrecadados R$ 233 mil, provenientes de 
758 contribuições, recursos que foram 
encaminhados para a Paróquia de São 
Sebastião e a Caritas local.

O Diácono Márcio Ribeiro também 
enfatizou a continuidade do processo de 
fortalecimento dos Núcleos Regionais, 
no âmbito do projeto Promove, voltado 
a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, subsidiado pela Congregação Ir-
mãs da Santa Cruz.

Por "m, o Vice-diretor da CASP, Pa-
dre Marcelo Maróstica Quadro, destacou 
o papel do organismo na promoção e 
proteção de direitos de pessoas em situa-
ção de refúgio no Brasil. Em 23 de janei-
ro, ele esteve em Brasília (DF) represen-
tando a CASP, em reunião no Ministério 
da Justiça, ocasião em que foi criado um 
grupo de trabalho do qual a CASP parti-
cipará do eixo de número 3, para discutir 
diretrizes visando a combater a xenofo-
bia e o racismo. Nesse grupo, a CASP 
terá direito a voz e voto.

Por "m, Dom Odilo enfatizou o ex-
traordinário serviço promovido pela 
CASP no atendimento das pessoas em 
situação de refúgio. “A caridade organi-
zada agrega à caridade”, frisou, encora-
jando a CASP a preparar voluntários ao 
serviço das pessoas e do Reino de Deus.

Assessoria de Comunicação da CASP

Arquivo pessoal Pastoral da Criança
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Francisco e a reforma da Igreja, que sempre começa em nós
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. 

PATRICIA MIDÕES DE MATOS

“Ordenou o Senhor Deus ao ho-
mem, dizendo: ‘De toda árvore do jar-
dim, comerás livremente, mas da árvo-
re da ciência do bem e do mal, dela não 
comerás; porque no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás’”. (Gn 
2,16-17). Deus nos criou em liberdade 
e estado de verdadeira felicidade. E o 
que fazemos com elas? São Francisco 
de Sales perguntava: “Foi dado ao co-
ração humano a capacidade de amar, 
mas o que amar?”.

O que estamos fazendo com essa 
capacidade inalienável ao ser humano, 
a liberdade? Ela traz a ação e a reali-
zação. Em contraposição a ela, estão a 
dúvida e o medo. E o primeiro medo 
do qual temos conhecimento quanto 
aos ensinamentos cristãos é o medo de 
Adão: “O Senhor Deus chamou o ho-
mem: ‘Onde estás?’, disse ele. ‘Ouvi teu 
passo no jardim’, respondeu o homem; 
‘e tive medo porque estou nu, e me  
escondi’”. (Gn 3,8-10)

Quando Adão se viu nu, escon-
deu-se no jardim de delícias em que 
ele morava, lugar expressamente pre-
parado por Deus para sermos felizes, 
como nos ensina a Suma Teológica. Ao 
percorrermos os capítulos do Gênesis,  
detendo-nos mais profundamente na 
justi"cativa de Adão, percebemos que 
o seu medo tomou o lugar do temor 
– bom e salutar – a Deus, princípio da 

‘Onde estás?’ – liberdade, medo e determinação
contrapartida, o amparo do Pai toma 
lugar na cena. Diante da nudez do "-
lho, Deus tece roupas. Ele nos reveste 
de força e dignidade. Cabe a nós reali-
zarmos a nossa parte, o nosso trabalho 
no mundo – conjunto perfeito e gran-
dioso da obra divina. O que nos move? 
O uso dessa vestimenta suprime a dú-
vida, o medo e o esconder-se da vida. 
A virtude é justamente essa vestimen-
ta que devemos usar: a liberdade de 
agir mesmo que isso exponha nossa  
fragilidade.

Agir com liberdade e imprimir em 
tudo esse amor que nos foi revelado: 
isso deve nos mover. É a ordem no 
amor, do qual fala São Francisco de 
Sales.

O medo de Adão é o melhor sinal 
para compreendermos essa nudez e 
medo contemporâneos. Na justa me-
dida entre o medo do que está por vir 
e a resolução de problemas à luz da fé, 
podemos meditar sobre a liberdade 
para agir, que o Espírito Santo nos dei-
xa na infalível ciência de Deus. A pele 
com que Adão e Eva foram cobertos 
corresponde à misericórdia que nos 
cobre e abriga, com a certeza e ânimo 
de que fomos agasalhados com o vir-
tuoso suporte para seguirmos a nossa 
jornada e cumprirmos nossa vocação.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

sabedoria. O medo da re!exão atra-
sada, medo tardio. Diante de nossos 
limites, de algo novo ou do mundo, 
nós nos escondemos da presença de 
Deus. Ora, o re!exo desse medo não 
nos leva à superação. Impede o re!etir 
condicionado à oração.

O medo do futuro é um legado 
que herdamos. Sempre que temos dú-
vida, temos medo e nos paralisamos. 
Assim como o primeiro ser humano a 
tentar se esconder de Deus, repetimos 
a sua ação sempre que sentimos medo 
do desconhecido. Nós nos enganamos 

e fugimos de Sua face. A dúvida ou o 
medo nos impede de viver. Como va-
mos agir, desenvolver nossos talentos, 
se estamos escondidos ou estagnados 
sentindo medo? Uma humanidade 
inteira quedada, interrompida pelo 
medo veiculado por órgãos de trans-
missão de notícias. Uma narrativa 
malformulada sobre a queda do ho-
mem, fundamentada nas incertezas 
do amanhã.

A história segue apregoando que 
foram tecidas túnicas para Adão e Eva. 
Deus não abandona a sua criação. Em 

Opinião

Patricia Midões de Matos, mestre em 
Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero. 

Especialista em Ciências Humanas pelo Instituto 
Internacional de Ciências Sociais (IICS).

Quem acompanhou o noti-
ciário sobre os 10 anos de 
ponti"cado de Francisco na 
imprensa laica, pôde obser-

var a preocupação recorrente em avaliar 
o quanto ele fez em termos de reformas 
na Igreja Católica. Talvez inconsciente-
mente, talvez maldosamente, passa-se 
a impressão de uma instituição falida, 
que só será e"ciente se passar por pro-
fundas reformas. A Igreja Católica, como 
qualquer outra instituição humana, está 
cheia de falhas e problemas, mas qual-
quer "el católico sabe que ela é muito 
mais que seus problemas, tanto para ele 
quanto para sua família.

As reformas são sempre muito im-
portantes. Quando bem conduzidas, 
trazem grandes ganhos para toda a co-
munidade bene"ciada. Contudo, um pa-
pado não pode ser avaliado em termos 
de quantas reformas realizou ou deixou 
de realizar. Pensar a Igreja a partir de 
uma “contabilidade institucional” seria 
sobrepor as normas e as estruturas hu-
manas à própria ação da graça de Deus. 
No fundo, seria uma grande traição ao 

próprio Francisco, que desde o início 
denunciou os perigos de uma Igreja sem 
Cristo, reduzida a uma espécie de ONG 
planetária...

Francisco sempre deixou claro que 
deseja uma Igreja “em saída” (Evangelii 
gaudium, EG 20-24), “pobre para os po-
bres” (EG 197-201). Essa Igreja, porém, 
antes de ser uma instituição devidamen-
te normatizada, é um povo, uma comu-
nidade de fé, somos cada um de nós. O 
maior êxito de Francisco não consiste 
em mudar normas institucionais ou mo-
dalidades de fazer pastoral, mas de nos 
incentivar a nos pormos “em saída”, a nos 
fazermos “pobres para os pobres”. É sem-
pre em nosso coração que se revela, em 
primeiro lugar, o êxito do encontro com 
Cristo.

Nem sempre nos apercebemos disso, 
mas todos os papas nos são dados por 
Deus para ajudar a nossa conversão. Sen-
do seres humanos, como nós mesmos, 
têm temperamentos, histórias e visões 
de mundo diversas. Alguns nos atraem 
mais, outros menos... Mas de todos Deus 
se serve para se aproximar de nós. Cabe 

à nossa liberdade, sempre tão precária, 
aderir mais ou menos ao Seu gesto de 
aproximar-se de nós.

Como na parábola do semeador, 
cada papa pode ser visto como uma se-
mente que cai no solo de nosso coração. 
Algumas vezes, somos por demais so-
berbos, nos consideramos bons demais 
para nos sentirmos interpelados pelo 
papa. Pensamos “a Igreja que se conver-
ta primeiro, pois eu já estou no caminho 
indicado por ele”; ou “esse papa não é su-
"cientemente bom e sábio para me dizer 
o que fazer, voltarei a seguir o papado 
quando aparecer outro melhor”. Outras 
vezes, calçamos as sandálias da humilda-
de, nos perguntamos “em que o papa me 
chama à conversão?” e, de um modo ou 
de outro, desfrutamos da graça que Deus 
nos reservou por meio daquele homem. 
Muitas vezes ainda, talvez na maioria 
delas, engrossamos aquela multidão que 
passa distraída por suas palavras e seu 
testemunho, gostando ou desgostando, 
mas acreditando que são coisas que di-
zem respeito aos outros, não a nós.

Seja qual for o caso, ainda há tem-

po – sempre há tempo – para nos con-
vertermos (ou nos convertermos ainda 
mais) àquilo que Deus queria nos dizer 
nos dando Jorge Mário Bergoglio como 
papa. Como Francisco disse aos jovens, 
citando Madre Teresa de Calcutá, a mu-
dança de que a Igreja precisa é aquela que 
começa em nós (Vigília de Oração em 
Copacabana, XXVIII Jornada Mundial 
da Juventude). O Pai pode suscitar das 
pedras "lhos de Abraão (Mt 3,9), mas 
escolheu precisar de nós, seres dotados 
de liberdade, para mudar nosso coração.

Debates ideológicos, análises con-
troversas e posições duvidosas – fora 
e dentro da Igreja – sempre houve e 
sempre haverá. Não devem ser ignora-
dos, mas enfrentados com um sincero 
desejo de bem e de verdade. Que estes 
10 anos do papado de Francisco não se-
jam, para nós, ocasião de escândalos e 
divisões, mas tragam a verdadeira ale-
gria de percebermos o quanto a mise-
ricórdia de Deus nos acompanha e nos 
procura, para seguirmos cada vez mais 
o exemplo de Cristo no amor e no ser-
viço aos irmãos.
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A Quaresma é um tempo propício para 
se viver a espiritualidade do deserto; 
a"nal, este tempo é, antes de tudo, de 
busca e encontro, em que o grande 

convite é a conversão. 
A espiritualidade do deserto é um grande ma-

nancial que não perde sua força. Isso porque o de-
serto é um lugar de encontro, de descoberta e, so-
bretudo, um lugar de crescimento. Por ser um lugar 
árido, aparentemente sem vida, parece, à primeira 
vista, um lugar de morte. Entretanto, o deserto é o 
lugar onde Deus fala ao coração, penetra no mais 
íntimo do ser, onde Ele diz o Seu nome. Em ter-
mos bíblicos, o deserto está estritamente ligado à 
experiência de libertação, não somente como um 
lugar de refúgio, mas local onde se pode renovar e 
descobrir novas fontes de vida. 

Cumpre-nos a de"nição de deserto: um espaço 
de tempo que se situa fora da experiência histórica. 
Em outras palavras, o homem como ser histórico, 
concreto e autêntico é “situado”, sua existência se 
concretiza na história, no tempo. Deus, por mais 
universal que seja a sua mensagem, ao “entrar” 
no seio da humanidade se “situou” no tempo, uti-
lizou-se da língua humana e cultura local, com o 
propósito da universalidade de sua pregação e 
atos que não se situam no tempo e/ou na história 
linearmente concebidos. Deste modo, o tempo do 
deserto é como um período espaço-temporal, an-
tes como uma busca atemporal do Eterno que não 
cabe no tempo, uma verdadeira conversão da rea-
lidade objetiva de si em busca do Eterno Outro que 
marcou a história. 

Este tema assume, sobretudo nos dias atuais, 
uma grande importância, sendo que na espirituali-
dade do deserto se encontra o cerne da experiência 
existencial do homem, em que ele se encontra ex-
posto; a"nal, o deserto se torna lugar de procura, de 
orientação, em que a vida muda e se renova. Assim, 
na atualidade em que a estabilidade das instituições 
signi"cantes e objetivas da vida humana se encon-
tram obnubiladas, em que se tem tanto barulho e 
pouca interioridade, sente-se cada vez mais a ne-
cessidade daquele encontro, de repousar a cabeça e 
encontrar signi"cações à opulência de nossas vidas 
e alternativas aos modelos econômicos que nos ob-
jeti!cam e nos transformam em mercadorias facil-
mente substituíveis e sem importância.  

Portanto, uma espiritualidade do deserto não 
signi"ca uma espiritualidade sem história, isto é, 
não se trata de espiritualismo. Por isso, a Quares-
ma nos serve como um caminho de silêncio, de 
solidão e de oração no deserto com Jesus, que nos 
abre os olhos a uma realidade mais profunda, nos 
ensina a transformar as nossas dores em cantos de 
alegria e a pronunciarmos palavras de esperança. 
Auxilia-nos no desa"o perpétuo, difícil e doloroso 
do equilíbrio entre nossas paixões, realizações de 
nossos anseios e, ainda, a nos solidarizarmos com 
as perdas, com as misérias, com as condições inu-
manas às quais muitos são submetidos. Em suma, 
um verdadeiro caminho cristão. 

DOM CÍCERO 
ALVES DE FRANÇA

BISPO AUXILIAR 
DA ARQUIDIOCESE NA 

REGIÃO BELÉM

Espiritualidade
Espiritualidade 
do deserto

Comportamento

LUIZ VIANNA

O tema da Inteligência Arti"cial 
(IA) tomou todas as rodas de inte-
resse. Num mundo em que todos 
são especialistas em absolutamente 
tudo, naturalmente muitos comen-
tários não têm qualquer fundamen-
to. Tem de tudo: que a IA é como 
uma entidade provida de conheci-
mento e entendimento absolutos ou 
que suas respostas seriam inspiradas 
pelo anticristo. Todas redondamen-
te enganadas.

No meu último artigo, discorri, 
de forma simplista, sobre o ‘treina-
mento” de uma IA, sempre baseada 
e circunscrita à base de conhecimen-
to utilizada para a sua criação. É im-
portante ter em mente esse conceito: 
de que existe uma base de dados ou 
de conhecimento envolvida.

Assim, num mundo profunda-
mente secularizado e muito conta-
minado pela visão anticristã, não 
podemos achar que a IA não estaria 
de alguma forma in!uenciada pelo 
“tom” do conhecimento utilizado 
para criá-la. 

Considerando que até mesmo 
humanos não inspirados pelo Espí-
rito Santo e largados no mundo se 
tornam “mundanos”, por que a IA 
não? Aí precisamos ser justos: ela 
em si, a IA, não tem culpa. A cul-
pa é do repertório fornecido pelos  
humanos.

Olhando com mais atenção, o 
nome “inteligência” parece também 
exagerado, pelo menos até agora. Se 
suas respostas são baseadas em um 
grande conjunto de dados, então é 
um sistema provido de grande reper-
tório e não de inteligência. No cam-
po humano, chamamos uma pessoa 
com grande repertório de “expe-
riente”. Talvez fosse mais honesto 
chamá-la de “repertório arti"cial”. 

Em paralelo, estão tentando dar 

A inteligência e a 
criatividade secular

à IA características humanas, que ela 
não tem. É verdade que muitos têm 
feito o mesmo com os animais do-
mésticos. Por mais que achemos que 
eles possam ter virtudes ou consci-
ência avançada, não têm. A IA tam-
bém não.

Ela não tem consciência, senti-
mento ou criatividade. Todos esses 
dons, e tantos outros originados na 
criação divina, foram dados com ex-
clusividade à obra prima da criação: 
eu e você. 

Perguntei isso a ela (IA), que me 
respondeu:

“A IA pode gerar respostas que pa-
recem criativas porque foi exposta a 
uma ampla variedade de informações 
e padrões linguísticos durante o trei-
namento. No entanto, é importante 
destacar que a ‘criatividade’ exibida 
por esses modelos é diferente da cria-
tividade humana.”

Não é nas interfaces conversa-
cionais (chat), porém, em que essa 
tal “criatividade” pode ser mais bem 
notada. Dessas outras, a que me pa-
rece mais intrigante são aquelas que 
criam desenhos baseados em uma 
descrição. 

Você escreve uma descrição de-
talhada e a IA, baseada em seu reper-
tório, cria uma imagem totalmente 
nova, a partir da descrição fornecida.

Correram vídeos por aí mostran-

do alguns desenhos, um deles de São 
Miguel com seis dedos ou de Nossa 
Senhora com símbolos maçônicos, 
alertando que seriam imagens com 
marcas do anticristo. Não sabemos, 
contudo, se foi um erro ou se a pró-
pria descrição já não estaria embar-
cada com essas características. Para 
demonstrar isso, resolvi testar. 

As imagens que você vê abai-
xo foram desenhadas por uma IA 
com base em uma descrição bastan-
te simples: “A Santa Mãe de Deus, 
abençoando o globo no estilo de 
uma pintura a óleo”.

Podemos discutir sua precisão 
no campo da fé ou das artes, mas de-
vemos reconhecer que o pedido foi 
atendido com muita assertividade.

Assim, devemos tratar o tema da 
IA com o mesmo cuidado pedido a 
um cristão para tudo. A sobriedade, 
evitando um “juízo temerário”, e a 
“coerência cristã”, que não pode fa-
zer concessões ao que é contrário ao 
Cristo. 

Muitas discussões e orações ain-
da serão necessárias. Que o Espírito 
Santo nos ajude! 

Luiz Vianna é engenheiro, pós graduado  
em marketing e CEO da Mult-Connect,  
uma empresa de tecnologia. Autor dos  
livros “Preparado para vencer” e “Social  

Transformation e seu impacto nos negócios”,  
é também músico e pai de três "lhos.

Na manhã da segunda-feira, 20, os irmãos remidos da Venerável Irmandade São Pedro dos Clérigos, da Arquidio-
cese de São Paulo, peregrinaram ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, onde participaram da missa presi-
dida por Dom Cícero Alves de França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese. Criada em 1762,  a Irmandade tem por !nalidade 
o culto divino, a devoção ao seu padroeiro, São Pedro, e a assistência espiritual, material e cultural de seus associados.

Arquivo pessoal

Reprodução
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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.

Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo abre inscrições para 
trabalho voluntário e estágio
https://bityli.com/E24t5p

Destinação social do IR 
pode chegar a R$ 9,65 
bilhões em 2023
https://bityli.com/iT7gkS

Comissão para a Juventude da 
CNBB renova compromisso de 
estar ao lado dos jovens
https://bityli.com/W7ULEp

Brasil despeja por dia na 
natureza o equivalente a 5,5 mil 
piscinas olímpicas de esgoto
https://bityli.com/1FMLzU

Cardeal Scherer: Sínodo 
universal ‘supera a tendência 
às polarizações’
https://bityli.com/f0Kd5j

“Nessa época do ano já é esperado 
que haja maior número de casos, e tive-
mos neste início de 2023 um aumento 
substancial no volume das chuvas, um 
calor intenso também, o que favorece a 
proliferação do mosquito e, por conse- 
quência, mais casos da doença. Precisa-
mos ainda ver  qual será o comportamen-
to da curva de contágio até o "nal do perí-
odo desta sazonalidade, ou seja, até o "nal 
do outono. Esperamos que haja um declí-
nio”, explicou, ao O SÃO PAULO, Gla-
dyston Carlos Vasconcelos Costa, biólogo 
da Divisão de Vigilância de Zoonoses da 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa) da Prefeitura de São Paulo. 

COMBATE AO MOSQUITO
A principal estratégia para o combate 

à doença continua sendo evitar que haja 
locais ou recipientes que acumulem água 
e, assim, se transformem em criadou-
ros do mosquito (leia detalhes no box). 

A Secretaria Municipal da Saúde 

Alerta: País tem expansão de casos de dengue
EM SP, OCORRERAM 13 
ÓBITOS PELA DOENÇA 
NOS DOIS PRIMEIROS 
MESES DE 2023; A 
MAIS RECENTE VACINA 
APROVADA PELA ANVISA 
CONTRA A DENGUE 
AINDA NÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL NO PAÍS

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Transmitida pelo mosquito Aedes ae-
gypti e com maior incidência de casos em 
épocas mais chuvosas e quentes do ano, a 
dengue está em expansão em diferentes 
partes do Brasil. Nos dois primeiros me-
ses de 2023, o número de casos foi 46% 
maior em relação ao mesmo período de 
2022. No ano passado, a doença ceifou 
1.016 vidas e houve cerca de 1,5 milhão de 
casos, conforme dados do Boletim Epide-
miológico do Ministério da Saúde. 

No estado de São Paulo, em janeiro e 
fevereiro, cerca de 21 mil pessoas foram 
diagnosticadas com a dengue e houve 13 
óbitos. A maioria dos casos foi no Noro-
este paulista, mas também há números 
expressivos de infecções na capital pau-
lista. Até 13 de março, nas dez primeiras 
semanas epidemiológicas do ano, foram 
con"rmados 1.193 casos de dengue na 
cidade, alta de 32,85% em relação aos 898 
casos no mesmo período do ano passado.

(SMS), em nota à reportagem, informou 
que as ações de prevenção e combate à 
dengue têm ocorrido de forma rotinei-
ra em todas as regiões da cidade e são 
realizadas pelas Unidades de Vigilância 
em Saúde (Uvis). “Nos casos de imóveis 
vazios e abandonados [potenciais locais 
com criadouros do mosquito], as Uvis 
contatam as subprefeituras para localiza-
ção do proprietário e viabilização da vis-
toria do imóvel”. 

A SMS informou, ainda que nes-
te ano já foram realizadas 761 mil ações 
de prevenção ao mosquito Aedes aegyp-
ti, incluindo visitas a casas, vistorias em 
imóveis e pontos estratégicos, bloqueios 
e nebulizações – aplicação de inseticidas 
pelo ar (o popular fumacê), feito por meio 
de equipamentos instalados em veículos 
como pick-ups ou máquinas costais me-
nores, carregadas pelos agentes da vigi-
lância em saúde. 

“Toda vez que um caso de dengue é 
noti"cado, as nossas equipes da vigilância 

em saúde vão a campo com os equipa-
mentos e insumos necessários para fazer a 
nebulização para matar o mosquito. Não 
importa se houve um caso apenas ou mais 
em um local, o procedimento é o mesmo”, 
assegurou Gladyston Costa.  

Ao longo do ano, os agentes fazem um 
trabalho preventivo, de casa em casa, dan-
do orientações aos munícipes e veri"can-
do se há recipientes com água parada que 
podem se tornar criadouros do mosquito. 
Também há divulgações sobre as medidas 
preventivas por meio da imprensa, sites e 
redes sociais da Prefeitura, e por meio da 
distribuição de pan!etos nas casas e em 
locais de grande circulação de pessoas, 
como escolas, unidades básicas de saúde 
e estações de trens e metrô.

Qualquer pessoa pode denunciar cria-
douros de mosquitos e pedir a vistoria de 
um local, seja pelo telefone 156, seja pelo 
site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br, bus-
cando o serviço “Pernilongo/Mosquito 
– Solicitar vistoria em local infestado”. O 
prazo de espera pode chegar a até 60 dias. 

UMA NOVA VACINA,  
MAS AINDA NÃO DISPONÍVEL

No dia 2, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou o regis-
tro de uma nova vacina contra a dengue. 
O imunizante Qdenga, produzido por 
uma farmacêutica chinesa, é composto de 
quatro diferentes sorotipos do vírus cau-
sador da doença.

O imunizante foi desenvolvido após 
estudos clínicos que envolveram mais 
de 28 mil pessoas, incluindo crianças e 
adultos, em áreas endêmicas para a den-
gue – como o Brasil – e localidades não 
endêmicas. A vacina apresentou e"cácia 
de 80,2% para prevenção de casos leves 
da doença e de até 95% contra hospitali-
zações e mortes. 

A Qdenga é recomendada para pesso-
as de 4 a 60 anos, em esquema de duas do-
ses, com um intervalo de três meses entre 
as aplicações. Trata-se de uma cobertura 
maior que a do outro imunizante já auto-
rizado no Brasil, a Dengvaxia, encontrada 
apenas na rede privada, a preços que va-
riam de R$ 200 a R$ 300. São necessárias 
três doses para a imunização, em pesso-
as entre 9 e 45 anos e que já tenham tido 
dengue anteriormente. 

O novo imunizante ainda não está à 
venda no Brasil, algo que só deve ocor-
rer a partir do segundo semestre, e não 
há projeções de quando estará no Pro-
grama Nacional de Imunizações, con-
dição necessária para que passe a ser 
disponibilizado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Na avaliação do biólogo da Divisão de 
Vigilância de Zoonoses da Covisa da Pre-
feitura de São Paulo, à medida que a vaci-
na se tornar mais conhecida pelas pesso-
as, será preciso intensi"car os alertas para 
que não haja descuidos com as medidas 
de combate ao mosquito. “Preocupa-nos 
que possa haver este relaxamento nos 
cuidados. E é importante que as pessoas 
não se esqueçam que o Aedes aegypti é 
um vetor não apenas para a dengue, mas 
também para a chicungunha, zika vírus e 
a febre amarela”, avaliou. 

ESTEJA ATENTO AOS SINTOMAS DA DENGUE

Estes são alguns dos locais onde 
o acúmulo de água potencializa 
a proliferação do mosquito:

  Calhas em telhados [fre-
quentemente ficam entupi-
das com folhas de árvores e 
sujeiras]
  Ralos em áreas abertas 
[quase nunca são higieniza-
dos ou desentupidos]   
  Vaso sanitários de ambien-
tes à parte da alvenaria 

principal das casas [como 
as edículas ou o ‘quartinho 
no fundo do quintal’]
  Piscinas [se o uso não for 
frequente, o melhor é sempre 
esvaziá-las]
  Pratinhos sob os vasos de 
plantas 
  Garrafas PET, embalagens, 
tampinhas de garrafas e 
outros recipientes descar-
tados a céu aberto

COMBATA OS CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI

A dengue é uma doença viral 
transmitida aos humanos por 
meio da picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti – um 
arbovírus também responsável 
pela transmissão da chicungu-
nha, zika vírus e febre amarela. 
Existem quatro sorotipos do vírus 
da dengue e quem se infecta com 
um deles e se recupera fica pro-
tegido para sempre deste soroti-
po, mas não dos demais, ou seja, 
pode ter dengue novamente. 
O sintoma mais característico 
da doença é febre alta (acima 

de 38°C), de início abrupto, 
que geralmente dura de 2 a 7 
dias. Ela vem acompanhada de: 

  Dor de cabeça;
  Dores no corpo e  
articulações;
  Mal-estar (fraqueza, moleza)
  Falta de apetite; 
  Dor atrás dos olhos;
  Manchas vermelhas na pele.

Quem apresentar esses sinto-
mas deve procurar uma UBS 
o mais rápido possível ou bus-
car orientação pelo Disque 
Saúde: 136. 

Prefeitura Municipal de São Paulo/Divulgação
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Depois de 19 anos de intensos tra-
balhos, com a participação de bispos, 
sacerdotes e leigos especializados, o 
Dicastério para o Culto Divino e Dis-
ciplina dos Sacramentos da Santa Sé 
aprovou a 3# edição do Missal Romano 
para o Brasil.

Em entrevista ao Vatican News, o 

Padre Leonardo José de Souza Pinheiro, 
Assessor para a Comissão de Liturgia 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e Secretário da Comis-
são Episcopal para os Textos Litúrgicos 
(Cetel), explicou que não se trata de 
mudanças no Missal, mas de revisão nas  
traduções.

“O Missal Romano é publicado em 
língua latina na sua versão o"cial e cada 
país, por meio de sua conferência epis-

copal, tem a missão de traduzir para a 
sua própria língua. Há 19 anos estavam 
acontecendo esses trabalhos de tradução 
e, em 15 de dezembro de 2022, foram 
entregues no Dicastério para serem ava-
liados e aprovados. Agora veio a aprova-
ção”, detalhou o Sacerdote.

A respeito dos próximos passos, Pa-
dre Leonardo relatou que serão dados 
os encaminhamentos "nais, revisando 
o que foi apontado pelo Dicastério, que 

não diz respeito ao conteúdo, mas à for-
ma, bem como inserir as partituras das 
músicas.

Ainda não está previsto quando o 
novo Missal será publicado. Há a possibi-
lidade, porém, de que a data seja anuncia-
da durante a Assembleia Geral da CNBB 
que acontecerá no mês de abril, tanto 
para a publicação quanto para a obriga-
toriedade do uso da nova tradução.

(Com informações de Vatican News)

NÃO CAIA EM GOLPES
O SÃO PAULO informa que NINGUÉM está autorizado a telefonar 
para paróquias ou congregações religiosas oferecendo assinatu-
ras do jornal impresso ou de sua versão digital. Pedimos aos que 
receberem algum telefonema ou mensagem com tal proposta 
que nos informem pelos seguintes contatos: telefone/WhatsApp 
(11) 99633-6033 ou pelo e-mail assinaturas@osaopaulo.org.br.

Alexandre Vannucchi Leme era um 
assíduo estudante de Geologia da USP e, 
aos 22 anos, em 1973, em meio ao regi-
me militar no Brasil, tentava reorganizar 
as ações do Diretório Central dos Estu-
dantes daquela universidade. Em 15 de 
março daquele ano, foi preso e levado 
ao DOI-Codi, sendo encontrado morto 
dois dias depois.

Inicialmente, Alexandre foi enter-
rado como indigente e quase uma se-
mana depois veio a o"cialização de seu 
falecimento, supostamente por atrope-
lamento, após tentar escapar da Polícia. 
Indignados com a falsa notícia da razão 
da morte, estudantes da USP pediram 

pessoas na Catedral da Sé.
Na noite da sexta-feira, 17, na mes-

ma Catedral, uma missa foi celebrada 
para recordar os 50 anos do assassi-

Missa e ato público recordam os 50 anos 
do assassinato de Alexandre Vannucchi Leme

3ª edição do Missal Romano para o 
Brasil é aprovada pela Santa Sé

a Dom Paulo Evaristo Arns, então Ar-
cebispo de São Paulo, que celebrasse a 
missa de 7$ dia na Cidade Universitá-
ria. O Arcebispo consentiu, mas mar-
cou a celebração para a Catedral da Sé. 

“Só Deus é dono da vida; dele a ori-
gem, e só Ele pode decidir o seu "m(...). 
A vida desenvolve-se toda dentro da co-
munidade e da sociedade, em favor dela. 
Deus nos repete a pergunta, desde as 
primeiras até as últimas páginas do Livro 
Sagrado: ‘Onde está teu irmão? A voz do 
sangue do teu irmão clama da terra por 
mim!’ (Gn 4,9)”, disse o ‘Cardeal da Es-
perança’, na homilia da missa, em 30 de 
março de 1973, que reuniu cerca de 5 mil 

nato de Alexandre Vannucchi Leme. 
A Eucaristia foi presidida por Dom 
Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi 
das Cruzes (SP) e Presidente do Regio-
nal Sul 1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). 

No mesmo dia, à tarde, ocorreu o ato 
“Alexandre Vive! 50 anos”, na Faculda-
de de Direito da USP. A iniciativa, bem 
como a missa, foi organizada pelo Insti-
tuto Vladimir Herzog, a Comissão Arns 
e Núcleo de Preservação da Memória 
Política.

Apenas no ano de 2014, o Estado 
brasileiro fez a reti"cação da certidão de 
óbito de Alexandre, incluindo a informa-
ção de que ele foi morto no DOI-Codi  
em decorrência de “lesões provocadas 
por tortura”.

(Por Redação - Com informações  
de USP Notícias e Instituto Vladimir Herzog)

Arquivo-USP Luciney Martins/O SÃO PAULO

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Foto de Alexandre Vannucchi Leme; sua irmã, Maria Cristina, fala na Catedral da Sé sobre o assassinato do universitário ocorrido há 50 anos
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Terminou na segunda-feira, 20, 
na sede do Conselho Episcopal La-
tino-Americano e Caribenho (Ce-
lam), em Bogotá, na Colômbia, a 
reunião, iniciada na sexta-feira, 17, 
com representantes da Igreja no con-
tinente que foram responsáveis pela 
redação de uma síntese da fase con-
tinental do Sínodo 2021-2024, con-
vocado pelo Papa Francisco, com a 
temática da sinodalidade.

Entre os dias 21 e 23, os secretá-
rios gerais e os presidentes das con-
ferências episcopais irão reler cole-
gialmente o relatório, para possíveis 
apontamentos e complementações, 
antes do envio à Secretaria Geral do 
Sínodo, que será feito em 31 de março, 
para juntar aos relatórios dos demais 
continentes, os quais serão a base do 
Instrumentum Laboris da XVI Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, que ocorrerá em outubro des-

te ano e em outubro de 2024.
Em entrevista ao Vatican News, 

Dom Miguel Cabrejos, Presidente 
do Celam, reiterou que concluída 
esta etapa, “o sentimento de todo 
o povo é que está realmente a viver 
um kairós, um tempo de graça, guia-
do pelo Espírito de Deus, porque de 
outra forma não se compreenderia 
como este trabalho foi realizado”.

Dom Miguel Cabrejos assinalou 
que “este processo do Sínodo da si-
nodalidade foi levado a cabo presen-
cialmente em cada uma das [quatro] 
regiões do continente”, algo que ele 
de"ne como “uma peregrinação 
eclesial sinodal”.

“Eclesial porque o povo de Deus 
estava representado de uma peque-
na forma”, sublinhou o Presidente do 
Celam, salientando que entre os 406 
participantes nas quatro assembleias 
havia “leigos, leigas, religiosos e reli-
giosas, diáconos, sacerdotes e bispos, 
eclesialmente”.

Além disso, Dom Miguel disse 

que o processo “tem sido sinodal, 
temos caminhado juntos, temos sen-
tido juntos, temos ouvido juntos as 
opiniões, as preocupações e também 
as contribuições”.

Dom Miguel Cabrejos destaca 
que “tem havido um verdadeiro es-
pírito de comunhão, porque todos 
nos entendemos apesar das dife-
renças linguísticas”, dado que nos 
países que fazem parte do Celam se 
falam espanhol, português, inglês 
e francês, “mas no "nal, apesar das 
diferentes línguas, todos nos enten-
demos uns aos outros”.

O Presidente do Celam frisou que 
todas as conferências episcopais par-
ticiparam, o que ele considerou um 
grande feito. Destacando mais uma 
vez a orientação do Espírito de Deus 
no processo, lembrou que “o Espírito 
sopra onde quer, quando quer e como 
quer”, insistindo que “certamente não 
seria possível se o Espírito de Deus 
não estivesse no nosso meio”.

Fonte: Celam

Dia Mundial da 
Síndrome de 
Down chama à 
conscientização

Na terça-feira, 21, foi celebrado o Dia Mun-
dial da Síndrome de Down, data promovida 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
para conscientizar sobre a dignidade huma-
na inerente às pessoas com a síndrome, bem 
como seu valor e contribuição como promo-
toras do bem-estar e da diversidade em suas 
comunidades. 

Em 2011, a ONU escolheu 21 de março (3/21 
na forma usual de escrever dia e mês em inglês) 
como a data para o Dia Mundial da Síndrome de 
Down, porque a síndrome se manifesta quando 
o cromossomo número 21 se triplica.

Segundo a ONU, a incidência estimada da 
síndrome de Down no mundo é de 1 a cada mil 
recém-nascidos. Segundo os dados da Federa-
ção Brasileira das Associações de Síndrome de 
Down, estima-se que no Brasil a incidência 
seja de 1 a cada 700 nascimentos.

HISTÓRICO
A síndrome foi descoberta pelo pesquisa-

dor britânico John Langdon Down em 1866, 
embora ele não tenha chegado às causas.

Em 1958, o pesquisador católico francês Je-
rome Lejeune descobriu que se tratava de uma 
alteração cromossômica: a trissomia do par de 
cromossomos 21, e publicou sua descoberta na 
revista Nature em 1959.

Lejeune foi indicado ao Prêmio Nobel, mas 
sua candidatura não foi adiante devido à sua 
convicção contra o aborto de crianças com 
essa alteração genética. Ele foi nomeado por 
São João Paulo II como membro da Pontifícia 
Academia para a Vida no Vaticano. 

Após sua descoberta, Lejeune "cou muito 
desapontado ao perceber que os governos esta-
vam usando a detecção da Síndrome de Down 
para abortar essas crianças, e não para contribuir 
com o tratamento dessa de"ciência. Por isso, de-
dicou sua vida à defesa dessas crianças e se opôs 
à lei do aborto na França, embora isso lhe cus-
tasse a rejeição da comunidade cientí"ca e ele 
deixasse de receber doações para suas pesquisas.

Atualmente, está em processo de beati"ca-
ção. O Papa Francisco autorizou em 21 de janei-
ro de 2021 a promulgação do decreto da Congre-
gação para as Causas dos Santos que reconhece 
suas virtudes heroicas, um passo anterior para 
seu reconhecimento como beato. (JFF)

Fonte: ACI Digital

As igrejas católicas na Áustria plane-
jam permanecer abertas, apesar de uma 
ameaça geral de atos terroristas contra 
igrejas cristãs.

A Polícia de Viena declarou que o 
país tem indícios de que um ataque com 
“motivação islamista” havia sido plane-
jado na cidade e que, em decorrência 
disso, aumentou o patrulhamento em lo-

cais de culto como “medida preventiva”.
Via Twitter, a instituição informou 

que a população notaria “um número 
maior de forças policiais em patrulha 
com equipamentos especiais”, acrescen-
tando que “o motivo é uma ameaça não 
especí"ca de ataque contra igrejas”.

Michael Prüller, porta-voz da Arqui-
diocese de Viena, a"rmou que as igrejas 
católicas não parecem ser o alvo princi-
pal: “Parece que não fomos os principais 
afetados. Embora tenhamos sido infor-

mados pela Polícia sobre a ameaça geral, 
também fomos informados de que não 
há perigo iminente para os católicos”.

A Arquidiocese, portanto, “decidiu 
manter as igrejas abertas ao público e, no 
momento, continuar celebrando todas as 
liturgias conforme planejado”.

A Catedral de Santo Estêvão, no centro 
de Viena, estava lotada de "éis e de turis-
tas na semana passada. A Polícia declarou 
que, se for identi"cado um perigo concre-
to para a população em determinado lo-

cal, será emitido imediatamente um aviso 
“por todos os canais disponíveis”.

Segundo a mídia local, a comunida-
de cristã síria poderia ser o principal alvo 
do ataque.

Em 2020, um homem que tentou se 
juntar ao grupo terrorista Estado Islâ-
mico perpetrou um ataque em Viena, 
armado com um ri!e automático e um 
falso colete explosivo. Ele matou quatro 
pessoas antes de ser morto pela Polícia.

Fonte: Aleteia

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Templos católicos não cedem a ameaças e permanecem abertos
Áustria

América Latina e Caribe

Celam:  síntese da 
fase continental está 
em etapa conclusiva

Celam

Na sede do Celam, em Bogotá, bispos e teólogos peritos participam de reuniões para a elaboração da síntese da fase continental
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Em vez de buscar fama, sucesso e 
reconhecimento, o verdadeiro cristão 
busca uma só coisa, ou melhor, uma só 
pessoa: Cristo. Assim ensinou o Papa 
Francisco na pregação da celebração 
penitencial de sexta-feira, 17, que pre-
sidiu na Paróquia de “Santa Maria delle 
Grazie al Trionfale”, nos arredores do 
Vaticano, em Roma. Foi a primeira vez 
desde a pandemia de COVID-19 que o 
Papa, Bispo da Diocese de Roma, pôde 
voltar a uma paróquia romana.

A visita fez parte da iniciativa “24 
horas para o Senhor”, por meio da qual 
várias igrejas do mundo permanecem 
abertas por um dia para oração e para 
o sacramento da Reconciliação. 

Recordando a leitura da carta de 
São Paulo aos Filipenses (3,7), o Pontí-
"ce notou a total rendição do apóstolo 
Paulo a Cristo, pois deixou para trás 
tudo aquilo que antes ele considerava 
“ganho” e, na verdade, era “motivo de 
perda” em sua relação pessoal com Je-
sus Cristo.

O Papa Francisco a"rmou que, 
muitas vezes, essas coisas não são só 
bens materiais, mas “riquezas religio-
sas”, isto é, a ideia de que temos muitos 

méritos, somos mais santos e justos do 
que os outros. Em vez disso, para Pau-
lo, “tudo aquilo o que lhe havia dado 
um certo prestígio, uma certa fama, 
deixa para trás, pois, para ele, Cristo é 
mais importante”. Do mesmo modo, 
a"rmou o Pontí"ce, também cada cris-
tão deve fazer um exame de consciên-
cia e comportamento.

“Quantas vezes acontece de alguém 
se pensar melhor do que os outros. 
Cada um, no próprio coração, pense se 
alguma vez isso aconteceu. Quem faz 
isso se deixa apagar do fato que preser-
vou as aparências. Se sente em ordem, 
mas não consegue abrir espaço para 
Deus, porque não sente necessidade 
Dele”, declarou Francisco.

Tantas vezes pensamos ser “católi-
cos limpos” porque frequentamos a pa-
róquia ou a missa, acrescentou o Papa, 
ou porque realizamos serviços na igre-
ja. Em vez disso, o mais justo é aquele 
que diz: “Não preciso de nada, o Se-
nhor me salvou”. Nesse caso, comentou 
o Papa, entra-se em diálogo com Deus, 
em vez de realizar “um monólogo” em 
que o “eu” está no centro de tudo. 

DEUS ESPERA
“Por isso, a escritura recorda que só 

a oração do pobre penetra as nuvens 

(cf. Ec 35,21), porque só quem é pobre 
em espírito, quem se sente necessitado 
de salvação e mendicante de graça, se 
apresenta diante de Deus sem exibir 
méritos, sem pretensões, sem presun-
ções: não tem nada e, portanto, encon-
tra tudo, porque encontra o Senhor”, 
declarou.

O Senhor se aproxima de nós, dis-
se o Papa, “quando tomamos distância 
do nosso ‘eu’ presunçoso”. Para aproxi-
mar-se de Deus é preciso reconhecer: 
“Eu sou o primeiro dos pecadores, e 
se não caí na sujeira maior é porque a 
sua misericórdia me segurou pela mão. 
Graças a ti, Senhor, estou vivo. Graças 
a ti, Senhor, não me destruí no pecado”, 
completou. 

“Deus é assim: nos espera no fun-
do, porque em Jesus Ele quis ir até o 
fundo, porque não tem Deus de des-
cer até os abismos que nós habitamos, 
de tocar as feridas de nossa carne, de 
acolher nossa pobreza, de acolher as 
falências da vida, os erros que por 
fraqueza e negligência cometemos, e 
todos os fazemos”, re!etiu. “Deus nos 
espera ali, no fundo, nos espera espe-
cialmente quando, com tanta humil-
dade, vamos pedir perdão no sacra-
mento da Con"ssão, como faremos 
hoje. Ele nos espera ali”.

No sábado, 18, em encontro com fa-
mílias de refugiados na Europa, pessoas 
que escaparam da África e do Oriente 
Médio por meio de corredores huma-
nitários, o Papa Francisco re!etiu sobre 
a atual e duradoura crise migratória. 
Os corredores humanitários, que ele 
considera “essenciais”, são fruto de um 
acordo assinado entre a Comunidade 

de Sant’Egidio, a Federação das Igrejas 
Evangélicas na Itália, a Mesa Redonda 
Valdesa, a Conferência Episcopal Italia-
na (CEI), a Caritas e o governo da Itália.

Essas associações enviam voluntários 
a países que vivem crises humanitárias, 
especialmente a Síria e da África, além 
dos que já se encontram na Grécia, e 
trabalham para facilitar a entrada deles 

em países europeus por vias diplomáti-
cas. Além da Itália, a França, a Bélgica e 
Andorra, por exemplo, recebem os re-
fugiados. Desde 2016, quando o projeto 
começou, já foram acolhidas mais de 6 
mil pessoas.

“Os corredores constroem pontes 
que tantas crianças, mulheres, homens 
e idosos, provenientes de situações 

muito precárias e perigos graves, "-
nalmente atravessaram, em segurança, 
legalidade e dignidade para os países 
an"triões”, disse o Papa. “Eles cruzam 
fronteiras e, mais ainda, os muros da 
indiferença sobre os quais é estilhaça-
da a esperança de tantas pessoas que 
aguardam por anos em situações dolo-
rosas e insuportáveis.” (FD)

Corredores humanitários são essenciais para proteger os refugiados

Papa Francisco: ‘Cristo é mais importante’
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO, EM ROMA

Vatican Media
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Muitos dos que chegavam à Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde, na Vila Maria-
na, no sábado, 18, minutos antes da missa 
das 9h, se colocavam em atitude de oração 
diante da imagem de São José – o Esposo 
da Virgem Maria, Guardião das Famílias, 
Pai Adotivo de Jesus, Patrono da Igreja e, 
também, “Padroeiro dos Moribundos” –, 
cuja memória litúrgica neste ano, excep-
cionalmente, foi celebrada naquele dia.  

Sob a intercessão de São José e ro-
gando as bênçãos de Deus, os agentes da 
Pastoral da Saúde participaram da missa 
de abertura dos cursos anuais voltados a 
formar pessoas para as visitas domiciliares 
e hospitalares aos enfermos. 

A Eucaristia foi presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano, tendo entre os concelebrantes cape-
lães hospitalares e o Padre João Mildner, 
Assistente Eclesiástico Arquidiocesano da 
Pastoral da Saúde. 

TRABALHO PRIORITÁRIO 
PARA A IGREJA

Dom Odilo, na homilia, enalteceu o 
empenho dos agentes da Pastoral da Saúde 
em se manterem próximos dos enfermos 
onde quer que estejam e lembrou-lhes de 
que este é um trabalho prioritário para a 
Igreja, pois foi realizado pelo próprio Cristo.

“Jesus esteve sempre rodeado de pes-
soas com problemas de saúde e sempre se 
interessou por elas, esteve sensível a suas 
dores, angústias e sofrimentos”, a"rmou o 
Cardeal, destacando que esta obra de mi-
sericórdia também é motivo de salvação 
para quem a realiza: “Tenham certeza de 
que essa dedicação aos doentes não será 
esquecida por Deus”.

O Arcebispo Metropolitano também 
lembrou que quem enfrenta uma doen-
ça com fé e esperança tem a certeza da 
proximidade de Deus e dá novo sentido 
a este sofrimento, e que isso deve sempre 
estar no horizonte do trabalho da Pasto-
ral da Saúde. “Vocês são os mensageiros 
do Reino de Deus aos doentes”, disse aos 
agentes, recomendando-lhes, ainda, que 
sempre rezem pela intercessão de São José 
em favor dos enfermos: “Peçam a São José, 
sobretudo pelos moribundos, para que 
aqueles que fazem a passagem desta vida 
para a outra tenham, na hora da morte, 
a felicidade de se encontrarem com Deus 
reconciliados, paci"cados interiormente e 
com fé renovada”. 

A PASTORAL DA SAÚDE E A 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Após a missa, foi realizada a aula inau-

‘Vocês são os mensageiros 
do Reino de Deus aos doentes’
AFIRMOU O CARDEAL 
SCHERER NA MISSA 
DA ABERTURA DOS 
CURSOS ANUAIS DA 
PASTORAL DA SAÚDE

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

gural dos cursos, com a temática “A Pas-
toral da Saúde e a Campanha da Fraterni-
dade”, ministrada por Dom Cícero Alves 
de França.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
São Paulo ressaltou que lidar com o sofri-
mento é o ponto comum entre o tema da 
CF 2023 – a fome – e o agir dessa Pastoral. 

Dom Cícero ressaltou que o sofrimen-
to é “uma condição conatural à existência 
humana” e não um “castigo de Deus”. Ao 
apresentar trechos da encíclica Salvi!ci 
doloris, escrita por São João Paulo II, em 
1984, sobre o sentido cristão do sofrimen-
to humano, o Bispo lembrou que o ser 
humano é capaz de superar o sofrimento e 
que Deus jamais é indiferente ao sofrer de 
Seus "lhos. “É missão da Pastoral da Saúde 
dizer ao enfermo: ‘Deus está com você’. Ele 
assume a nossa vida, inclusive os nossos 
sofrimentos, porque nos ama”, comentou.

O Bispo lembrou também que a Pasto-
ral da Saúde tem contato muito próximo 
com a realidade dos excluídos, pois a pes-
soa enferma muitas vezes vive a realidade 
da fome e de outras exclusões sociais. “A 
Pastoral da Saúde deve trazer para o cerne 
da comunidade aquele irmão que está do-
ente e excluído”, exortou. 

CURSOS OFERECIDOS
Como nos anos anteriores, são dois os 

cursos oferecidos: o de Pastoral da Saúde, 
que ocorre a cada dia da semana em uma 
região episcopal (veja detalhes no box); e o 
curso de Pastoral Hospitalar, aos sábados 
pela manhã, na Paróquia Santa Generosa, 
no bairro do Paraíso. 

As aulas iniciadas neste mês serão con-
cluídas em novembro. Ao todo, são abor-
dados 24 temas. A média de inscritos nos 
últimos anos têm sido de 300 alunos. 

“Quem faz os cursos vai saber como 
caminhar como agente de pastoral, e terá 
conhecimentos gerais sobre a Igreja, saú-
de pública, os direitos do enfermo e como 
auxiliá-lo para a busca de tais direitos”, ex-
plicou, ao O SÃO PAULO, José Gimenes, 
coordenador arquidiocesano da Pastoral 
da Saúde, detalhando que no caso do cur-

so da Pastoral Hospitalar, o participante é 
preparado para atuar de modo especí"co 
em uma unidade hospitalar. 

“Nos cursos, insistimos muito nes-
te cuidado de que na Pastoral da Saúde 
ninguém age em nome pessoal. O que 
fazemos e falamos é em nome da Igre-
ja”, lembrou à reportagem o Padre João 
Mildner. “A nossa missão é servir sempre. 
Não há dia ou horário: onde e quando o 
doente precisar, estaremos lá. Os cursistas 
são pessoas simples das nossas comunida-
des, mas com profundo desejo de servir a 
quem está sofrendo”, complementou. 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS 
Uma das novidades nos cursos deste 

ano será a abordagem sobre as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saú-
de (PICS), institucionalizadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS) desde 2006. Trata-
-se de tecnologias em saúde voltadas ao 
cuidado, equilíbrio e bem-estar integral 
da pessoa, – física, mental, emocional e 
espiritualmente. Algumas delas são a acu-
puntura, homeopatia, ioga, cromoterapia 
e auriculoterapia. 

“Pretendemos somar aos cursos da 
Pastoral da Saúde as terapias integrativas, 
fazendo com que estas informações che-
guem aos agentes, a "m de que entendam 
melhor que hoje temos dois modelos de 
saúde no SUS: a saúde alopática e a saúde 
natural. A partir da portaria 971, do ano 
de 2006, do Ministério da Saúde, está au-
torizado em todo o território nacional a 
implantação de 29 práticas integrativas, e 
a Pastoral tem buscado que tais terapias 
sejam acessíveis a toda a população”, ex-
plicou Raquel Bacchiega, psicanalista e te-
rapeuta integrativa, que será a responsável 
por essa temática nos cursos. 

“Vamos apresentar quais são as 29 
práticas disponíveis, a "m de que o agente 
possa informar a uma família que tenha 
alguém acamado que pode procurá-las 
na rede pública. O agente também poderá 
optar pela formação em terapias integra-
tivas, para que aplique as técnicas. Assim, 
vamos também dar cursos com certi"ca-

ção, repassando a nossa experiência”, com-
plementou Raquel, que atualmente, em 
conjunto com a Pastoral da Saúde, realiza 
atendimento psicoterápico na Região Bra-
silândia, experiência que poderá ser repli-
cada para outras regiões episcopais.

COMO PARTICIPAR DOS CURSOS
Ainda é possível inscrever-se 
para os cursos nos locais onde 
ocorrem as aulas. A contribuição 
financeira mínima pedida  é de 
R$ 30 mensais. Outras infor-
mações em (11) 3660-3743 ou 
pastoraldasaudeasp@gmail.com
CURSO DA PASTORAL DA SAÚDE
(Sempre das 14h às 16h30)
Região Sé – às segundas-feiras
Paróquia São Cristóvão (Aveni-
da Tirandentes, 84, Luz).
Região Lapa – às terças-feiras
Paróquia Nossa Senhora da 
Lapa (Rua Nossa Senhora da 
Lapa, 298, Lapa).
Região Brasilândia – às  
quartas-feiras
Paróquia Santa Cruz (Avenida Ita-
beraba, 2.093, Freguesia do Ó).
Região Santana – às quintas-
-feiras
Santuário Nossa Senhora da Sa-
lette (Rua Doutor Zuquim, 1.746, 
Alto de Santana).
Região Ipiranga – às sextas- 
-feiras 
Cúria Regional (Rua Xavier de 
Almeida, 818, Ipiranga).
Região Belém – aos sábados
Centro Pastoral São José (Avenida 
Álvaro Ramos, 366, Belenzinho).
CURSO PASTORAL HOSPITALAR
Aos sábados, das 9h às 11h30
Paróquia Santa Generosa (Ave-
nida Bernardino de Campos, 
360, Paraíso).

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, e participantes da missa de abertura dos cursos da Pastoral da Saúde, realizada no sábado, dia 18
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Em julho de 2013, o Papa Francisco fez 
a primeira viagem de seu ponti"cado. 
Destino: Lampedusa, uma ilha ao sul 
da Itália, ponto mais próximo do con-
tinente africano, a 113km da costa tu-
nisiana. Essa pequena ilha é a porta de 
entrada dos imigrantes que embarcam 
numa viagem arriscada em barcos pre-
cários e botes in!áveis, permanecendo 
por dias à deriva, até que sejam socor-
ridos pela guarda costeira.

O trajeto pelo Mediterrâneo tor-
na-se um caminho de esperança, mas, 
também, de infortúnio, pois dezenas 
de pessoas sucumbem no decorrer da 
viagem, vítimas da fome, frio e de nau-
frágios, como o ocorrido em 2013, que 
vitimou cerca de 360 imigrantes. E este 
!uxo continua a existir. Estima-se que 
somente em 2021 chegaram ali 12 mil 
pessoas, em barcos, vindas da África.

A visita a Lampedusa e o encontro 
do Papa com os imigrantes e habitan-
tes da cidade, longe de ser um fato mi-
diático, foi uma manifestação de sua 
personalidade dinâmica e da concep-
ção de Igreja que passaria a predomi-
nar em seu ponti"cado.

O Papa propõe uma Igreja em sa-
ída, que não espera ser procurada pe-
los necessitados, mas vai ao encontro 
daqueles que estão caídos nas margens 
da sociedade, descartados pelos siste-
mas econômicos vigentes, porque são 

10 anos com Francisco: ‘Não podemos
deixar ninguém caído nas margens da vida’
Marli Pirozelli N. Silva*

A frase do Papa Francisco que dá título a este artigo, 
escrita na Fratelli tutti (FT 68), bem explicita a paixão 
humana que move o Santo Padre. Como ser cristão e 
permanecer indiferente à dor de tantos nossos irmãos? 
Nunca será demais lembrar que essa não é uma opção 
ideológica, mas uma posição existencial que nasce 
do seguimento de Cristo – um convite para que nós 
mesmos, seguindo o caminho trilhado por Francisco, nos 
descubramos cada vez mais perto de Cristo.

idosos, doentes, indefesos ou não pos-
suem capacidade produtiva para inse-
rir-se na sociedade.

O Papa Francisco, vindo de uma 
grande cidade da América Latina, re-
pleta de contrastes econômicos e so-
ciais, escancarou uma das grandes ja-
nelas da Igreja, dirigindo nosso olhar 
para situações “invisíveis”, lembran-
do-nos de que o Cristianismo deve 
permear todos os contextos sociais 
e existenciais, alcançando principal-
mente os mais frágeis (pobres, nasci-
turos, migrantes, refugiados, idosos, 
desempregados, sem teto, toxicode-
pendentes, entre outros).

A insistência em exigir medidas 
internacionais para acabar com a 
pobreza e o cuidado para com os ex-
cluídos não é, portanto, uma opção 

ideológica, mas uma opção evangé-
lica e que sempre fez parte da prática 
pastoral do Papa.

Como sacerdote, Francisco per-
corria as periferias de Buenos Aires 
(villas), levando consigo jovens semi-
naristas para conhecerem de perto a 
pobreza e a realidade cruel das novas 
formas de escravidão (prostituição, 
adolescentes inseridos no trá"co, al-
coolismo, entre outras mazelas). Ele 
lhes dizia que “só compartilhando a 
vida dos pobres, poderiam descobrir 
as verdadeiras possibilidades da jus-
tiça no mundo opostas a uma justiça 
abstrata”

Atento aos novos contextos eco-
nômicos, sociais e culturais, Francis-
co procura identi"car os mecanismos 
geradores das diferentes formas de ex-

clusão e convoca todos os homens de 
boa vontade a buscarem soluções para 
os grandes desa"os atuais, sem excluir 
nenhuma contribuição. 

De forma coerente, assumiu inte-
gralmente os princípios norteadores 
da Doutrina Social da Igreja (defesa 
da dignidade, bem comum, solidarie-
dade e subsidiariedade) e sublinhou 
elementos tais como o cuidado com os 
mais frágeis, a misericórdia e a busca 
da fraternidade universal. 

O Papa propõe uma Igreja que 
seja um sinal de caridade no mundo, 
algo que nos remete aos primeiros 
tempos: uma Igreja simples, solícita 
com as necessidades concretas das 
pessoas (assim foi instituída a dia-
conia), atenta aos mais frágeis, ofe-
recendo proteção às viúvas e órfãos, 
visitando os presos, cuidando de 
cristãos e pagãos durante as grandes 
epidemias dos séculos I e II.

Esta é uma grande característica 
da proposta de Francisco: nenhuma 
abstração, nenhum valor apenas teó-
rico, porque “Jesus quer que toquemos 
a miséria humana, que toquemos a 
carne sofredora dos outros” (Evangelii 
gaudium, EG 270).

*  Professora universitária de Doutrina Social da 
Igreja, com especialização em Doutrina Social 
(PUC-Goiás), graduação em História e mestrado 
Ğŵ�&ŝůŽƐŽĮĂ�ĚĂ��ĚƵĐĂĕĆŽ͕�ĂŵďŽƐ�ƉĞůĂ�h^W͘

Arte Jovenal Pereira sobre fotos de Vatican Media e Luciney Martins/O SÃO PAULO 
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O século XXI trouxe situações com-
plexas, difíceis e até aterrorizantes: 
viu-se que nada é perene, cristalino 
e concreto. Embora vivendo em uma 
sociedade globalizada e digital, as re-
lações humanas parecem ter retroce-
dido. Vive-se o agora, o instantâneo, 
o imediato e apenas o momento. Os 
acontecimentos, os desastres, as guer-
ras e as misérias humanas passaram a 
ser meras notícias, que se diluem com 
as próximas. 

O mundo experimenta grandes 
mudanças, transformações e, espe-
cialmente, grandes di"culdades nos 
mais diversos pontos do globo. Tor-
nou-se comum conviver com con!i-
tos armados, a fome e a seca, impon-
do que o ser humano se desloque e 
seja empurrado de sua casa, de sua 
cidade, de seu país e até de sua pró-
pria vida. 

A esse respeito, vale mencionar 
a encíclica Fratelli tutti (FT), escrita 
pelo Santo Padre, Papa Francisco, no 
ano de 2020, em que se aborda uma 
grande variedade de temas, conexos 
à ideia de aprofundamento da frater-
nidade e da amizade social à luz do 
Evangelho de Jesus Cristo, destacan-
do-se a necessidade de eliminação de 
fronteiras entre as pessoas, a existên-
cia de con!itos e o medo, a globali-
zação e o progresso sem um rumo 
comum, as pandemias, bem como as 
pessoas que são obrigadas a se refu-
giar ou imigrar. 

Como registra o Papa Francisco, 
vive-se na atual conjuntura um dos 
mais perigosos momentos da hu-
manidade desde a Segunda Guerra 

A encíclica Fratelli tutti e os refugiados e migrantes
0DUFR�$QWRQLR� 
0DUTXHV�GD�6LOYD

O desrespeito aos refugiados, por violar a dignidade da 
pessoa humana, afronta todas as dimensões dos direitos 
fundamentais. Tais práticas, no mínimo, aniquilam 
o direito à liberdade e suprimem os direitos sociais. 
Pelo princípio da dignidade humana, todo ser humano 
deve ser reconhecido como membro da humanidade e 
ser tratado com respeito e consideração pelos demais 
indivíduos, grupos, organizações sociais e pelo  
Estado. Trata-se de princípios que devem orientar  
toda a humanidade, particularmente caros aos  
católicos, brilhantemente expostos na encíclica  
Fratelli tutti, do Papa Francisco.

Mundial, de modo que a humani-
dade parece ter chegado ao seu li-
mite. Consoante escreve, “há regras 
econômicas que foram e"cazes para o 
crescimento, mas não de igual modo 
para o desenvolvimento humano in-
tegral. Aumentou a riqueza, mas sem 
equidade e, assim, ‘nascem novas po-
brezas’ [Caritas in veritate, CV 22]” 
(FT 21). Em suas palavras: 

“As guerras, os atentados, as per-
seguições por motivos raciais ou 
religiosos e tantas afrontas contra a 
dignidade humana são julgados de 
maneira diferente, segundo conve-
nham ou não a certos interesses fun-
damentalmente econômicos: o que é 
verdade quando convém a uma pes-
soa poderosa, deixa de sê-lo quando 
já não a bene"cia. Estas situações de 
violência vão-se multiplicando cruel-
mente em muitas regiões do mun-
do, a ponto de assumir os contornos 
daquela que se poderia chamar uma 

terceira guerra mundial por pedaços” 
(FT 25).

Nesse contexto, a questão relacio-
nada aos migrantes e refugiados, no 
sentido de serem acolhidos e tratados 
como seres humano dignos e deten-
tores de direitos, não pode ser en-
tendida como um problema deste ou 
daquele país, mas como demanda de 
toda a humanidade, e não apenas do 
catolicismo, sendo necessário o com-
bate a todo e qualquer tipo de discri-
minação e de intolerância. 

Como ressalta o Papa Francisco 
na Fratelli tutti, apesar de ser propa-
gado por alguns regimes populistas, a 
partir de leituras econômico-liberais, 
que se deve evitar a todo custo a che-
gada de pessoas migrantes, inclusive 
com limitação à ajuda para países po-
bres, tais a"rmações, além de impre-
cisas, ignoram o fato de que migran-
tes e refugiados são seres humanos 
com a vida dilacerada (FT 37). 

É necessário que se retome a 
noção de que se impõe respeitar a 
dignidade de cada pessoa humana, 
que isso implica respeito mútuo entre 
as pessoas, no ato da comunicação e 
na oposição a qualquer interferência 
indevida na vida privada pelo Estado. 
Tais direitos são inerentes, reconheci-
dos pelas pessoas, não podendo, por-
tanto, ser desconhecidos ou negados 
pelo Estado. A este cabe, ainda, criar 
condições favoráveis para sua inte-
gral realização. Como aponta o Papa 
Francisco: 

“Muitas vezes, constata-se que, 
de fato, os direitos humanos não são 
iguais para todos. O respeito destes 
direitos é condição preliminar para o 
próprio progresso econômico e social 
de um país. Quando a dignidade do 
homem é respeitada e os seus direi-
tos são reconhecidos e garantidos, 
!orescem também a criatividade e a 
audácia, podendo a pessoa humana 
explanar suas inúmeras iniciativas a 
favor do bem comum” (FT 22).

É preciso, portanto, não só colocar 
em prática os ensinamentos trazidos na 
encíclica em questão, mas, sobretudo, 
recordar-se das advertências feitas pelo 
Papa Francisco, para quem “cuidar do 
mundo que nos rodeia e sustenta signi-
"ca cuidar de nós mesmos” e, mais do 
que isso, “precisamos nos constituir-
mos como um ‘nós’ que habita a casa 
comum”. 

*  Professor Titular da Faculdade de Direito da PUC-
SP, Presidente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello 
;Wh�Ͳ^Wͬ��EhZͿ͘���Ƶŵ�ĚŽƐ�ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ�
do livro “Refugiados, imigrantes e igualdade 
dos povos: estudos em homenagem a António 
Guterres”͘�^ĆŽ�WĂƵůŽ͗�YƵĂƌƟĞƌ�>ĂƟŶ͕�ϮϬϭϳ
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Em uma segunda-feira, por volta 
das 8h da manhã, José dormia en-
rolado em um cobertor quando foi 
acordado com um jato d’água. Ain-
da sem entender o que acontecia, se 
levantou-se rapidamente e, quando 
se deu conta, a mochila que usava 
para guardar seus poucos pertences 
pessoais havia desaparecido. Logo 
a viu na caçamba de um caminhão 
que trazia os dizeres “Limpeza Ur-
bana”. A cena aconteceu em São 
Paulo, mas poderia ser no Rio de 
Janeiro (RJ), em Recife (PE) ou em 
Curitiba (PR), já que todos os gran-
des centros urbanos compartilham 
dessa inaceitável realidade de mi-
lhares de pessoas que fazem da rua 
sua moradia. 

O Decreto 7.053/2009, que insti-
tui a Política Nacional da População 
em Situação de Rua, de"ne popula-
ção em situação de rua como o “gru-
po populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza extre-
ma, os vínculos familiares interrom-
pidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e 
as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma tem-
porária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como mora-

Desigualdade Social

*  Professor da Fundação Getúlio Vargas - SP; foi 
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�ĚĂ�WŽŶƟİĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ�
^ĆŽ�WĂƵůŽ͘

A Agenda 2030 é um mapa de es-
tratégico com os 17 objetivos e 169 
metas buscando a identi"cação e a 
superação de desa"os comuns a toda 
população mundial. Assim, re!etir e, 
principalmente, agir sobre essa Agen-
da é uma obrigação de todos. Entre os 
objetivos estabelecidos é importante 
discutirmos, particularmente, o ODS 
número 10 – Redução das Desigual-
dades. Esse ODS tem a intenção de 
reduzir a desigualdade nos países e 
entre eles. 

Destaca-se entre as metas estabe-
lecidas a 10.2: “Até 2030, empoderar 
e promover a inclusão social, econô-
mica e política de todos, independen-
temente da idade, gênero, de"ciência, 
raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra.” 

O retrato mais amplo da desi-
gualdade no mundo é o da condição 
econômica. No caso brasileiro, deve-
mos lembrar que moramos num país 
que está no mesmo grupo de Lesoto, 
Botsuana, Moçambique e África do 
Sul, aquele dos países com os maiores 
Índices de Desigualdade do Mundo. 
Segundo a Oxfam International, no 
Brasil, 1% dos mais ricos detém mais 
de 49% da riqueza nacional, e esta-

mos entre os 20 países com mais su-
per ricos. Nos Estados Unidos, o 1% 
no topo possui 35,1% da riqueza; na 

China, mais de 30%; no Canadá, 25%; 
na França, 22%. Adicionalmente, se-
gundo a Oxfam International, 1% das 

pessoas mais ricas do mundo acelerou 
a mudança climática. Todos devem se 
envolver na superação dessa situação.

A Igreja Católica, sem dúvida, há 
muito está envolvida nessa questão. 
Na encíclica Populorum progressio 
(1967), do Papa Paulo VI, ela se en-
volveu intensamente no debate sobre 
o conceito de desenvolvimento. A 
ampla discussão sobre a realidade so-
cial foi iniciada em 1967 com a Pon-
tifícia Comissão Iustitia et Pax (hoje, 
transformada em Dicastério para a 
Promoção do Desenvolvimento Hu-
mano Integral). O envolvimento da 
Igreja Católica nas questões sociais 
também se re!ete claramente nas 
encíclicas de orientação social do 
Papa João Paulo II, ou seja, Laborem 
Exercens, Sollicitudo Rei Socialis e 
Centessimus Annus e no Compên-
dio da Doutrina Social da Igreja. O 
compromisso da Igreja Católica em 
moldar uma visão de desenvolvimen-
to global, sem dúvida, encontra seu 
ápice no conceito de ecologia integral 
proposto pelo Papa Francisco em sua 
encíclica Laudato si’.

Ao longo de toda a história, a humanidade conviveu com 
os mais variados tipos de obstáculos. A nossa evolução, 
porém, mostra força e capacidade de sobrevivência como 
seres humanos e permitiu que todos vivêssemos mais e 
melhor. Por mais que enxerguemos problemas, não podemos 
deixar de admitir que conquistamos muitos avanços, 
principalmente cientí!cos.  No entanto, ainda não podemos 
dizer que conquistamos a convivência em uma sociedade 
justa. O nosso avanço em diversos campos ainda não nos 
permitiu o amadurecimento social, não conseguimos 
eliminar as nossas desigualdades em suas mais variadas 
formas de expressão.  Buscando superar essa situação, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, adotou 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como 
um apelo universal à ação para acabar com a pobreza, 
proteger o planeta e garantir que até 2030 todas as pessoas 
desfrutem de paz e prosperidade. Contudo, como resumido 
no livro Sustainable Development Goals and the Catholic 
Church: Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030 
(Abingdon, Inglaterra: Routledge, 2020), a Igreja Católica 
mesmo antes de 2015 já se manifestava sobre a temática. 

Fabio Gallo*

A população em situação de rua e a normalização do absurdo
Fernanda  
3HQWHDGR�%DOHUD

Muitas vezes vista como mero elemento indesejável 
da paisagem urbana, a população em situação 
de rua não goza do mesmo grau de respeito e 
consideração conferido aos demais cidadãos, o que 
é incompatível com um Estado que tem entre seus 
objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e 
a obrigação de realizar e concretizar direitos sociais. 
Para que sejam cumpridos esses objetivos em relação 
à população em situação de rua, é urgente a efetivação 
do direito social à moradia.

dia provisória”. Em suma, quem está 
na rua é quem não tem casa, sendo 
esse o ponto central da de"nição. 

O mesmo decreto determinou, 
ainda em 2009, que fosse instituída a 
contagem o"cial da população em si-
tuação de rua em âmbito nacional, o 
que não se concretizou até o presente 
momento. A justi"cativa o"cial é a 
complexidade de realizar contagem 
de população sem endereço "xo. As-
sim, a população em situação de rua 
continua invisível nos dados o"ciais, 
o que prejudica a implementação de 
políticas públicas. Sem dados o"-
ciais, resta-nos socorrer pelas estima-
tivas. A mais recente delas, publicada 
pelo IPEA em dezembro de 2022, 
apontou crescimento de 38% da 

população em situação de rua entre 
2019 e 2022, chegando pelo menos a 
281.472 pessoas.

Esse número inaceitável de pes-
soas que vivem nas ruas tem em 
comum, além da falta de moradia, 
o cotidiano marcado pela violência. 
Viver nas ruas apresenta-se como 
resultado de uma série de violações 
de direitos ao mesmo tempo em que 
enseja e potencializa novas violações. 
Por não ter garantido o seu direito à 
moradia, essas pessoas sofrem diver-
sas outras violações. Leis que crimi-
nalizam a pobreza, construções que 
impedem que descansem nas ruas, 
operações de limpeza que subtraem 
seus pertences pessoais são apenas 
alguns dos exemplos das violações 

à integridade física e psicológica de 
quem está em situação de rua. 

A violência contra as pessoas em 
situação de rua também se revela no 
desprezo injusti"cado que sofrem 
por parte signi"cativa da socieda-
de – no episódio do líder indígena 
Galdino Jesus dos Santos, queimado 
vivo enquanto dormia em um pon-
to de ônibus em Brasília (DF) em 
1997. Galdino não vivia nas ruas, 
mas foi confundido como tal, e, por 
estar dormindo numa via pública, 
alguns se sentiram autorizados a 
exterminá-lo. Um dos responsáveis 
pelo assassinato se justi"cou publi-
camente: “Desculpa, pensei que era 
um mendigo”, como se tal confusão 
justi"casse o ato hediondo.

A falta de moradia é um profun-
do atentado à dignidade, à inclusão 
social, ao direito à vida, à não dis-
criminação, à saúde, à água, ao sa-
neamento, à segurança e à vedação 
a tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. Não há superação da 
situação de rua sem acesso à mora-
dia. Paremos de normalizar a vida 
nas ruas. Direito à moradia é direi-
to fundamental básico e precisa ser 
tratado como tal.

Ύ���ĚǀŽŐĂĚĂ�Ğ��ĞĨĞŶƐŽƌĂ�WƷďůŝĐĂ�ŶŽ�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�
São Paulo
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“A Igreja, com a sua Doutrina Social, 
não só não se afasta da própria missão, 
mas lhe é rigorosamente "el. A reden-
ção realizada por Cristo e con"ada à sua 
missão salví"ca é certamente de ordem 
sobrenatural. [Mas...] O sobrenatural 
não deve ser concebido como uma en-
tidade ou um espaço que começa onde 
termina o natural, mas como uma ele-
vação deste, de modo que nada da or-
dem da criação e do humano é alheio 
ou excluído da ordem sobrenatural e 
teologal da fé e da graça” (CDSI 64).

“O homem todo — não uma alma 
separada ou um ser encerrado na sua 
individualidade, mas a pessoa e a so-
ciedade das pessoas — "ca implicado 
na economia salví"ca do Evangelho. 

A famosa frase do título foi escrita por 
Euclides da Cunha, em Os Sertões, pu-
blicado em 1902, a partir das observa-
ções do autor, correspondente do jornal 
O Estado de São Paulo na guerra de 
Canudos (1896-1897). Nem por isso o 
preconceito contra os nordestinos foi 
erradicado da cultura brasileira. Vez 
por outra, essa discriminação emerge 
com inusitada virulência, seja nas ruas, 
botecos e praças do cotidiano, seja na 
voz de alguma "gura de destaque, como 
foi o caso de um vereador em Caxias do 
Sul (RS), tentando minimizar um gra-
víssimo caso de trabalho escravo.

Basta um rápido olhar sobre nossa 
história para con"rmar a força e a re-
sistência da população nordestina. Os 

Um entre os itens a serem examinados 
de forma duradoura pela reforma tribu-
tária será o da incidência sobre os bens 
de consumo dos grupos vulneráveis. 
Em contrapartida, deverá ser revista a 
incidência sobre os mais aquinhoados. 
Enquanto esse momento não chega, é 
preciso ser mantido o programa do au-
xílio-gás, destinado às famílias de baixa 
renda. Muitas famílias pobres, cerca de 
cinco e meio milhões delas, estarão ap-
tas a receber o auxílio-gás.

Dezesseis anos passados da morte 
de Dom Luciano Mendes de Almei-
da, e já em andamento a fase romana 
de seu processo de beati"cação, vale 

A missão da Igreja se restringe às almas?
-~OLR�&pVDU� 
GH�3DXOD�5LEHLUR

Durante mais uma Campanha da Fraternidade, ressurge 
o discurso de que ela desvia a Igreja de sua missão. Esse 
discurso, porém, nada tem de católico, e isso deve ser ainda 
mais lembrado no décimo aniversário do ponti!cado de 
Francisco. O Magistério da Igreja nega a ideia de que sua 
missão se restringe às almas e que falar dos males sociais a 
desvia de seu caminho. O Compêndio da Doutrina Social  
da Igreja (CDSI),  publicado no ponti!cado de São João 
Paulo II, pôs !m a esse tipo de discussão.

Portadora da mensagem de Encar-
nação e de Redenção do Evangelho, 
a Igreja não pode percorrer outra via: 
com a sua Doutrina Social e com a 
ação e"caz que ela ativa, não somente 
não falseia o seu rosto e a sua missão, 
mas é "el a Cristo e se revela aos ho-
mens como ‘sacramento universal da 
salvação’“ (CDSI 65).

A Doutrina Social “é Magistério 
autêntico, que exige a aceitação e a ade-
são por parte dos "éis”, ainda que “o 
peso doutrinal dos vários ensinamen-
tos e o assentimento que requerem 
devem ser ponderados em função da 
sua natureza, do seu grau de indepen-
dência em relação a elementos con-
tingentes e variáveis, e da frequência 

com que são rea"rmados” (CDSI 80).
Uma anedota conta que, ao ver a 

imagem de Nossa Senhora do Equilí-
brio, São Paulo VI teria dito: “É disso 
que o mundo precisa”. Também São 
Tomás de Aquino a"rmou que a vir-
tude está no meio, ou seja, no equilí-
brio. Somente com essa virtude é pos-
sível entender o Evangelho de Cristo e 
a Doutrina da Igreja.%O mesmo Jesus 
que vinculou a salvação à obrigação 
de cuidar dos marginalizados, pobres 
e excluídos (Mt 25,31-47) disse que 
não só de pão vive o homem (Mt 4,4). 
Uma leitura parcial, somada ao ex-
tremismo, às ideologias e fanatismos 
da sociedade, produzem confusão. A 
solução? O equilíbrio.

*  Psicólogo, mestrando em Ciências Sociais 
;h�Z:Ϳ͕�ŵĞŵďƌŽ�ĚŽ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ��ŽŵƵŶŚĆŽ�
WŽƉƵůĂƌ͕ �ĐŽůĂďŽƌĂ�ŶĂ�ƉĄŐŝŶĂ�Apostolado 
Ratzinger – Caritas In Veritate.

O nordestino é, antes de tudo, um forte
3DGUH�$OIUHGR�-RVp�
*RQoDOYHV��&6

A pessoa humana, um grupo social ou regional, mede sua 
resistência e sua identidade na relação com o outro. Não 
basta uma coexistência mais ou menos harmoniosa, a simples 
justaposição de expressões culturais e religiosas ou uma 
convivência pací!ca entre eles. A riqueza mútua e profunda 
vem da empatia, da depuração e da puri!cação que sofrem os 
valores e contravalores daqueles que se encontram. O outro se 
transforma em um espelho para nossa existência. “O outro tem 
algo a dizer não só sobre ele, mas de modo particular sobre nós 
mesmos”, diz o !lósofo Gadamer. Frente a frente, uns em diálogo 
com os outros, é que se dá o processo sempre dinâmico da 
formação de identidade.

chamados “ciclos econômicos” se deve-
ram em grande parte ao seu trabalho. 
O ciclo da borracha levou ao redor de 
500 mil maranhenses e cearenses para 
a selva amazônica – trabalhadores 
transformados na população ribeiri-

nha de hoje. Os ciclos da cana-de-açú-
car, do cacau, do algodão e do café 
contaram com não pouca mão de obra 
nordestina e afro-brasileira. As multi-
dões de nordestinos e mineiros que se 
deslocaram para o centro-sul do País 

medem-se aos milhões. A construção 
do eixo industrial Rio e São Paulo e da 
nova capital de Brasília reúne lágrimas, 
suor e sangue de sua gente. 

Inúmeros nordestinos procuram 
escapar da pobreza e da di"culdade 
de levar para a família “o pão nosso de 
cada dia”. Chegados a uma nova terra 
de destino, empenham-se em superar 
suas carências e reconstruir o futuro. 
Longe da preguiça, carregam o em-
penho em vencer na vida. Ao trazer 
consigo a incerteza, a inquietude e a 
insegurança, tornam-se fator positivo 
de mudança econômica, social e políti-
ca. O estado de precariedade em que se 
encontram pode levá-los a perdas ain-
da mais graves – mas pode igualmente 
fazer deles fortes lutadores que nos en-
sinam a alargar nossos horizontes.

*  Pertence à Congregação dos Missionários de 
^ĆŽ��ĂƌůŽƐ�;^ĐĂůĂďƌŝŶŝĂŶŽƐͿ͘

O gás para os descartados
Wagner Balera*

O principal item de consumo da família, quase um 
complemento da casa, é o fogão a gás, e aí começa a se delinear 
o problema do custo do gás. Com os efeitos da pandemia 
e da crise econômica global, muitas famílias, excluídas do 
mercado de trabalho, não contam mais com renda su!ciente 
para adquirir o gás. A justa inclusão no mercado de trabalho 
permitiria, naturalmente, que eles auferissem remuneração 
su!ciente para o custo da alimentação, que inclui o preparo 
e cozimento, portanto, a utilização do gás. Mas, para muitos 
descartados não é isso o que acontece.

recordar algo que ele contou inúmeras 
vezes. Ao encontrar-se nas ruas da ci-
dade com os descartados, esses não lhe 
pediam alimentos, passagens ou remé-
dios. Pediam que lhes comprasse um 

botijão de gás. Por que não se incluir o 
GLP na cesta básica, proposta que, de 
quando em vez, é formulada por aí?

Deixei para o "nal deste breve escrito 
a razão justi"cadora do título que lhe dei: 

o gás para os descartados. Boa parte dos 
programas sociais existentes segue esse 
mesmo padrão. São louváveis, claro, mas 
não cuidam do projeto maior da inclusão 
social. Atendem pontuais demandas dos 
descartados como que tentando man-
tê-los à tona na maré montante das inu-
meráveis tragédias que os atingem quase 
cotidianamente. E a política social que 
inclui os descartados? E o compromisso 
estampado na Constituição do Brasil com 
a erradicação da pobreza e da marginali-
zação? E os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável, com sua abrangente pauta 
de inclusão? 2030, a data assinalada para 
o cumprimento de tal magno programa, 
é depois de amanhã!

Ύ���ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ�ĚŽ�EƷĐůĞŽ�ĚĞ��ƐƚƵĚŽƐ�ĚĞ��ŽƵƚƌŝŶĂ�
Social, Faculdade de Direito da PUC-SP

Opinião
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Com o aumento do desemprego, da 
in!ação e da pobreza, intensi"cados pela 
pandemia de COVID-19, tem crescido o 
número de pessoas que estão em risco de 
passar fome.

Diante dessa realidade, a Conferên-
cia Vicentina Nossa Senhora da Salette, 
atuante na Basílica Menor de Sant’Ana 
há 108 anos, vem promovendo e estimu-
lando as ações no combate à fome das 
famílias carentes no entorno paroquial. 
As várias famílias bene"ciadas são con-
templadas com o recebimento de cestas 
básicas, roupas, remédios, kits de higiene 
e, ainda, a visita dos voluntários Vicen-
tinos em suas casas, para acompanhar a 
realidade familiar e promover a inclusão 
de acordo com as necessidades de cada 
uma delas e, assim, contribuir com a luta 
contra esse desa"o humanitário.

SACIAR A FOME
A Conferência Vicentina Nossa Se-

nhora da Salette foi fundada em 1914, na 
Paróquia Sant’Ana. É uma organização 
civil de leigos, homens e mulheres, dedi-
cada ao trabalho cristão de caridade.

Neusa Evaristo Teixeira, presidente 
dessa Conferência Vicentina, ressaltou 
que além de atuar em situações emer-
genciais, provendo alimentos, roupas e 
remédios para pessoas e famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social, a “So-
ciedade de São Vicente de Paulo busca 
encontrar formas de promoção das pes-
soas que ajudam, visando a torná-las in-
dependentes e produtivas, procurando 
manter contato próximo com os assisti-
dos, realizando visitas às famílias”.

“A fome nos desa"a e também nos 
desinstala. É preciso agir! Não é possível 
"carmos parados diante do mandato de 
Jesus e do grito da realidade dos nossos 
irmãos que pedem um alimento para sa-
ciar a fome”, a"rmou Neusa, recordando 
a passagem de Mateus 14,19. 

“Nossas ações são um pequeno grão 
de areia diante da gritante realidade que 
nos cerca. Mas, "car de braços cruzados 

CF 2023 – FRATERNIDADE E FOME

Basílica Menor de Sant’Ana e Vicentinos 
promovem ações em favor de famílias carentes

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

não está nos planos dos sete membros 
da Conferência Nossa Senhora da Salet-
te”, disse ela, que há 12 anos é voluntária  
vicentina.

AÇÕES CONCRETAS
“Há muita gente lutando contra a 

fome no Brasil. No entorno paroquial, a 
cada dia cresce o número de pessoas em 
situação de rua e que moram embaixo do 
viaduto do metrô. As comunidades Cin-
gapura e Zaki Narchi estão cheias e com 
situações de fome extrema. Diariamente, 
o Cristo na "gura do pobre faminto e se-
dento de alimentos, roupas e água bate à 
nossa porta”, disse o Padre José Roberto 
Abreu de Mattos, mais conhecido como 
Padre Beto, Reitor da Basílica Menor de 
Sant’Ana.

Ao O SÃO PAULO, o Sacerdote 
ressaltou a importância da atuação dos 
Vicentinos e as várias campanhas rea-
lizadas na Basílica no combate à fome. 
“‘Dai-lhes vós mesmos de comer’ é o 
lema da Campanha da Fraternidade, 
pelo qual somos convocados a intensi-
"car nossas ações e, sobretudo, a olhar 
com amor e compaixão para o rosto do 
pobre que vem ao nosso encontro. E só 
é possível ajudar graças à atuação dos 
voluntários Vicentinos, voluntários das 

pastorais sociais e dos paroquianos que 
contribuem com as doações”, disse. 

Além dos trabalhos dos Vicentinos 
na Basílica, são distribuídas, mensalmen-
te, em média, 800 cestas básicas. Existe 
também a Pastoral do Café da Manhã 
dos Pobres, que distribui, diariamente, 
de forma gratuita, o café da manhã para 
mais de 100 pessoas em situação de rua.  

“Temos a convicção de que o pouco 
que fazemos, mesmo sendo no atendi-
mento pontual de saciar a fome, estamos 
atendendo o mandamento de Jesus ‘par-
tiu o pão e deu aos discípulos’, e, com as 
doações recebidas, somos testemunhas 
da multiplicação que sacia e acalenta 
os irmãos carentes”, falou o Padre Beto, 
mencionado a necessidade de agir para 
transformar a realidade da fome.

A REALIDADE DA FOME
A escalada da fome no Brasil está em 

rápida ascensão e se expressa em pra-
tos cada vez mais vazios. Estima-se que 
cerca de 33 milhões de pessoas não têm 
o que comer. Faz parte dessa estatística 
Josefa Elizabete, 64, que está desempre-
gada e sem o benefício da aposentadoria. 
Ela bateu à porta da Basílica em busca de 
alimentos durante a pandemia. “Desem-
pregada e sem renda, cheguei ao ponto 

de não ter nada em casa para comer. De-
sesperada e com fome, uma amiga me 
disse que os Vicentinos poderiam me 
ajudar. Desde então, recebo uma cesta 
básica que sacia a minha fome. Toda vez 
que venho buscar os alimentos doados, 
sinto a mão de Deus me abençoando”, 
disse, emocionada, enquanto recebia 
uma cesta básica.

Edilene Santos, 33, está desemprega-
da há alguns anos e encontrou nas ações 
dos Vicentinos esperança e suprimentos. 
“Como mãe, é difícil ver os "lhos pedir 
comida e não tê-la. Com os alimentos 
doados, consigo manter as refeições da 
minha família”, disse a mãe do Mateus, 
de 9 anos, que, com o incentivo dos vo-
luntários, ingressou na Catequese.

Reinilda da Silva Costa, 38, tem dois 
"lhos. Desempregada, ela depende da 
ajuda dos Vicentinos que visitam sua 
casa: “A visita é um momento de partilha 
das di"culdades enfrentadas, mas, sobre-
tudo, de renovação da fé e reavivamento 
na esperança de dias melhores”.

Luiz Antonio Alexandre de Oliveira 
é representante dos Vicentinos na Basíli-
ca há 35 anos. Ele salientou que as ações 
desempenhadas são frutos da dedicação 
dos voluntários e do incentivo do Pá-
roco. “Cada visita realizada, cada cesta 
doada, cada história compartilhada é 
a expressão de amor de Deus por nós”, 
disse, contando histórias de famílias que, 
com as atividades, puderam reconstruir 
suas vidas, saindo da situação em que se 
encontravam. 

Oliveira mencionou a importância 
da atuação da Igreja, dos movimentos 
sociais, das ONGs e outras instituições 
que estão empenhadas no combate à 
fome. 

O texto-base da Campanha da Fra-
ternidade reforça que “é preciso visibili-
zar e valorizar as grandes redes de prote-
ção alimentar que já existem e realizam 
um trabalho primoroso” (CF nº94). 
Desse modo, deve-se intensi"car as 
ações emergenciais e proporcionar no-
vas possibilidades para erradicar a fome 
com novos postos de trabalho e políticas 
públicas assertivas.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP) foi fundada em 
1833, em Paris, por seis jovens 
universitários católicos, entre os 
quais o Beato Antônio Frederico 
Ozanan. 
Trata-se de uma organização ci-
vil de cristãos leigos dedicada ao 
serviço da caridade. Tem como 
objetivo aliviar o sofrimento das 
pessoas vulneráveis, refletindo e 
atuando sobre suas causas. 
A SSVP rapidamente espalhou-se 
pelo mundo e hoje está presente 
em 150 países, auxiliando diaria-
mente cerca de 30 milhões de 

pessoas, por meio da dedicação 
dos cerca de 800 mil confrades 
(homens) e consócias (mulheres). 
No Brasil, a SSVP foi fundada em 
1872 e hoje conta com cerca de 
20 mil Conferências, com apro-
ximadamente 153 mil membros, 
que mantêm creches, escolas, 
projetos sociais, lares de idosos 
e um contato semanal com cerca 
de 74 mil famílias em situação de 
necessidade, além de atuar em 
situações emergenciais proven-
do alimentos, roupas e remédios 
para pessoas em vulnerabilida-
de social.

CONHEÇA MAIS SOBRE OS VICENTINOS

Fotos: Roseane Welter

Desempregadas, Edilene Santos e Reinilda Costa Silva estão entre as pessoas assistidas pela conferência vicentina que atua na Basílica Menor de Sant’Ana, na zona Norte de São Paulo
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SÉ

Ao longo do mês de março, os "éis 
da Paróquia São José, no Jardim Euro-
pa, por meio de diversas iniciativas, se 
prepararam para celebrar o Padroeiro. 
A novena de São José, juntamente com 
a Capelinha do Santo, foi distribuída aos 
paroquianos em todas as missas domi-
nicais, a "m de incentivar a oração em 
casa, em família.  

O Terço de São José foi rezado antes 
das missas diárias, com os grupos de ora-
ção, e as orações de consagração ao Pai 
adotivo de Jesus, como a “Oração de São 
José pela minha família” e a “Oração a 
São José que o Papa Francisco reza todos 
os dias, há 40 anos” foram constantes du-
rante as atividades paroquiais. 

O Padroeiro foi celebrado solene-
mente na segunda-feira, 20, com seis 
missas, sendo a primeira delas às 7h, 
presidida por Dom Rogério Augusto das 
Neves e concelebrada por Dom Oswal-
do Paulino, O. Praem, Pároco; e pelos 
Cônegos André Bertolucci Sagioro, O. 
Praem; Emmanuel Talabera, O. Praem; e 
Hugo Ramón Sánchez, O. Praem.

Edital de Convocação
3HOR�SUHVHQWH�HGLWDO�¿FD�FRQYRFDGD�3DWUtFLD�*LJDQWH��FRP�HQGHUHoR�GHVFRQKHFLGR�SDUD�TXH�FRP-
SDUHoD�GH� WHUoD�D�VH[WD�IHLUD��GDV���K�jV���K��DR�7ULEXQDO�(FOHVLiVWLFR� ,QWHUGLRFHVDQR�GH�6mR�
3DXOR��j�$Y��1D]DUp������±�,SLUDQJD�±�6mR�3DXOR�±�63��SDUD�WUDWDU�GH�$VVXQWR�TXH�OKH�GL]�UHVSHLWR�

Mons. Sérgio Tani
³9LJiULR�-XGLFLDO´

A Paróquia Santa Teresa de Jesus, Setor Jardins, realizou na quinta-feira, 16, mais um 
encontro formativo da Escola de Evangelização São Paulo – uma proposta de troca de 
ideias e esclarecimentos sobre a fé –, desta vez com o tema “A Igreja Católica”, condu-
zido pelo Frei Atanael de Almeida Lima, O. Carm., Pároco. O próximo encontro será no 
dia 23, das 20h30 às 21h30.                                                                                   (por Erika Carvalho)

No dia 8, a Fraternidade O Caminho, que !ca no bairro da Luz, recebeu a visita de 
Dom Rogério Augusto das Neves. Durante a missa que presidiu, o Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Sé deixou palavras que motivaram a todos a permanecer em ora-
ção e viver na intimidade com Deus. Em seguida, o Prelado conheceu a casa e os tra-
balhos desenvolvidos, bem como os religiosos e aqueles acolhidos para tratamento em  
dependência química.                                                                                (por Fraternidade O Caminho) 

No domingo, 19, na Paróquia Santuário do Sagrado Coração de Jesus, nos Campos 
Elísios, durante missa presidida por Dom Rogério Augusto das Neves foi apresentado o 
Padre Narciso Ferreira, SDB, como Vigário Paroquial. Concelebraram os Padres Ernesto 
Piccini, SDB, Inspetor; Cassio Rodrigo de Oliveira, SDB, Vice-inspetor; e Alcy Mauricio da 
Silva Júnior, SDB, Pároco. Antes da bênção !nal, Padre Narciso falou sobre seus 50 anos 
de sacerdócio, lembrou que fora ordenado naquele local e colocou-se à disposição de 
toda a comunidade.                                                                                     (por Cuca Foto Sacra) 

No sábado, 18, a Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, Setor Pinheiros, recebeu 
Dom Rogério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, que além 
de ter presidido a missa das 16h, concelebrada pelo Padre Vandro Pisaneschi, Pároco, pro-
feriu uma palestra a respeito do aborto, possibilitando aos participantes uma compreen-
são maior acerca dos princípios da Igreja que dizem respeito à defesa da vida humana. 

(por Pascom paroquial)

São José é festejado 
por fiéis no Jardim Europa

ELAINE ELIAS
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO 

Na homilia, o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Sé enalteceu a 
postura de São José, a"rmando que ele 
fora “...um protagonista silencioso, ca-
paz de obedecer, sem se diminuir, por-
que a verdadeira obediência é um ato 
de liberdade. Quem obedece na base 
da força, não obedece, é submetido, 

mas quem obedece livremente, obede-
ce de verdade porque escuta o que lhe 
é pedido e acolhe no próprio coração. 
[...] Além disso, São José é também um 
exemplo para nós, um ser humano jus-
to, piedoso, que acredita em Deus, que 
busca a justiça, naquilo que ele é capaz, 
de ser bom e fazer o bem, e que faz com 

que as suas decisões sejam baseadas na 
sua fé.”

A última missa do dia, às 19h, foi pre-
sidida pelo Pároco, seguida de uma pro-
cissão com a imagem de São José pelas 
ruas do bairro, acompanhada de cente-
nas de devotos e paroquianos, que can-
tando e rezando, louvavam o Padroeiro.

Marcos Andrade

Cuca Foto SacraPascom paroquial

Fraternidade O Caminho



14 | Regiões Episcopais | 22 a 28 de março de 2023 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

BRASILÂNDIA

No domingo, 19, o Padre Gutemberg Pereira, Administrador Paroquial da Paróquia São 
Francisco de Assis, Setor Dom Paulo Evaristo, se reuniu com os jovens paroquianos para 
conhecê-los melhor e propor a criação de um grupo com interesses comuns, a !m de 
promover atividades que visem ao seu crescimento na fé e estimulem sua vivência co-
munitária e, assim, se consiga atrair outros jovens e animar toda a comunidade. Apro-
veitou, também, para apresentar a Infância e Adolescência Missionária (IAM), que está 
sendo criada na Paróquia, além de contar com a presença da jovem Lilian Oliveira, que 
apresentou o Movimento Eucarístico Jovem (MEJ), e da Irmã Maria de Lourdes Pimentel, 
que falou sobre as vocações religiosas e sacerdotais. 

(por Júlia Florêncio Rodrigues e Marcos Rubens Ferreira)

Na tarde do sábado, 18, a rádio 9 de Julho realizou, no Mosteiro da Luz, uma progra-
mação especial para comemorar os 24 anos de sua volta ao ar, em caráter experimen-
tal. Ouvintes e comunicadores puderam interagir, houve apresentações de programas 
ao vivo, além da missa, presidida pelo Padre Marcos Roberto Pires, e concelebrada 
pelo Cônego Antônio Aparecido Pereira (Padre Cido), ambos comunicadores da emis-
sora da Arquidiocese de São Paulo, que pode ser ouvida em AM 1.600 kHz, pelo site  
www.radio9dejulho.com.br, nas plataformas digitais e pelo aplicativo ArquiSP.

Com o tema “São José, modelo de fé a serviço da vida na família, na Igreja e no trabalho”, 
aconteceu o tríduo em honra do padroeiro da Comunidade São José da Paróquia Santa 
Cruz de Itaberaba, Setor Freguesia do Ó. No primeiro dia do tríduo, foi rezado o Terço com 
a comunidade; no segundo, houve a missa presidida pelo Padre Juarez Dirceu de Passos, 
da Paróquia São José, em Perus; no terceiro dia e na Solenidade de São José, no sábado, 
18, a missa foi presidida pelo Padre Carlos Alves Ribeiro, Pároco.               (por Eliana Lubianco) 

No domingo, 19, Dom Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Bra-
silândia, presidiu a missa de encerramento da festa do padroeiro da Capela São José da 
Paróquia Nossa Senhora das Dores, Setor Jaraguá. Concelebrou o Padre Walter Merlugo, 
Administrador Paroquial. O Sacerdote e o Bispo caminharam com o povo em procissão. 

(por Pascom da Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Os !éis da Paróquia São José, na Vila Palmeira, festejaram seu padroeiro com uma no-
vena preparatória e, no sábado, 18, participaram da missa presidida pelo Padre Adria-
no Sacardo, CSCh, Superior Provincial dos Padres Cavanis, e concelebrada pelos Padres 
José Carlos da Silva Leite, CSCh, Administrador Paroquial; Márcio Campos da Silva, CSCh, 
Vigário Paroquial; e Aparício Carneiro Filho, CSCh, Capelão da Marinha do Brasil. Antes 
da missa, houve uma procissão com a imagem de São José pelas ruas do bairro. No !m 
da celebração, foi feita a consagração ao padroeiro, com entrega das !tas para os novos 
membros da Corte de São José.                                                            (por Júlio César dos Santos) 

No dia 14, o Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora da Expectação , no Se-
tor Freguesia do Ó, convidou as famílias para participarem da via-sacra. O Padre Cleyton 
Pontes Silva conduziu as re"exões trazidas pelo material alusivo à Campanha da Fraterni-
dade deste ano, cuja tema é “Fraternidade e fome”.                                     (por Marta Gonçalves)

No domingo, 19, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Jairo de Almei-
da, no Recanto dos Humildes, aconteceu o 2° Encontro das Mulheres da Paróquia 
Santíssima Trindade, Setor Perus, com o tema “Mãos de Marta e coração de Maria”. A 
atividade reuniu mais de 100 mulheres e contou com as palestrantes Nelma Antunes e 
Celiane Pereira, do Movimento Aliança de Misericórdia, além de Kátia Manicardi, men-
tora de mulheres e logoterapeuta, e Renata Ligie, da Pastoral Familiar da Paróquia Santa 
Rosa de Lima, Setor Perus. Houve momentos de espiritualidade, re"exão e adoração ao 
Santíssimo Sacramento. O encerramento foi feito com a missa, presidida pelo Padre José 
Miguel Portillo, CSSp. Pároco.                                                    (por Gabrielly Botelho e Luigi Brandão)

A Paróquia Santos Apóstolos promoveu no domingo, 19, a 1ª Macarronada do Terço 
dos Homens. Todo o valor arrecado será utilizado para ajudar na manutenção paroquial. 

(por Pascom paroquial)

Mila Christian

Pascom paroquial

Julio Cesar dos Santos

Marta Gonçalves

Pascom da Paróquia Nossa Senhora das Dores

Arquivo pessoal

Luciney Martins/O SÃO PAULO

24 ANOS DA RÁDIO 9 DE JULHO
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IPIRANGA

Como uma iniciativa do Serviço à 
Pastoral Vocacional, juntamente com a 
Região Ipiranga, a "m de estimular pasto-
rais, paróquias e congregações religiosas 
a vivenciarem melhor o 3º Ano Vocacio-
nal do Brasil, cujo tema é “Vocação: Gra-
ça e Missão” e o lema “Corações ardentes, 
pés a caminho”, foi realizado no sábado, 
18, no auditório do campus Ipiranga da  
PUC-SP, o Pré-Congresso Vocacional, 
com a participação de padres, religiosos e 
leigos atuantes na Região Ipiranga. 

O encontro contou com a presença 
de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Ipiranga, e do Padre José Carlos dos 
Anjos, Animador da Pastoral Vocacional 
Arquidiocesana. 

No sábado, 18, as crianças da Catequese da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Setor 
Anchieta, !zeram uma visita ao Museu da Arte Sacra de São Paulo, no bairro da Luz. A 
ideia, segundo a catequista Eloiza Naccarati, foi apresentar a elas, por meio da arte, as-
pectos históricos da Igreja, a importância da preservação de imagens e objetos ao longo 
do tempo e a memória católica. No intervalo para o lanche, as crianças puderam acom-
panhar a programação da rádio 9 de  Julho ao vivo, celebrando a Solenidade de São José 
nos jardins do Mosteiro da Luz. As crianças também visitaram as dependências da Ca-
valaria da Polícia Militar de São Paulo.                                                             (por Karen Eufrosino)

São José, por ser o pai adotivo de Jesus, foi o santo escolhido pelo Padre Gregório Westrupp, 
fundador da Obra Social, para ser o patrono da Capela do Orfanato, hoje Instituto Meninos 
de São Judas Tadeu (IMSJT). No domingo, 19, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, presidiu 
a missa nessa Capela. Concelebraram os Padres Cristiano Francisco de Assis, SCJ, Diretor do 
IMSJT; Dionísio Tecilla, SCJ; e Juliano Martins de Moraes, SCJ, com a assistência do Diácono 
Mateus de Almeida Brito e dos fraters que trabalham no Instituto: Alanilson de Oliveira, SCJ; 
Gabriel Carvalho, SCJ; Lucas Ferreira da Silva, SCJ; e José Zorer, SCJ.           (por Renata Câmara)

No sábado, 18, no auditório do Instituto São Paulo de Estudos Superiores (Itesp), ini-
ciou-se a formação para cerca de 300 futuros ministros extraordinários da Sagrada Comu-
nhão da Região Ipiranga. A abertura foi conduzida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, e a palestra principal, sobre pães e ce-
reais na Bíblia, foi ministrada pelo professor doutor Matthias Grenzer, docente da PUC-SP. 
Ao longo de 2023, serão realizados nove encontros formativos e, !nalizada a preparação, 
haverá as investiduras em novembro.                                                                (por Karen Eufrosino)

Na quinta-feira, 16, o clero atuante na Região Ipiranga esteve reunido na Cúria Regio-
nal para a manhã de espiritualidade da Quaresma. A re"exão foi conduzida por Dom Ro-
gério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé. Ao !nal do encon-
tro, os padres e diáconos tiveram a oportunidade de se confessar na Paróquia Imaculada 
Conceição, Setor Ipiranga.                                                                                         (por Pascom regional)

A Paróquia São José, no Ipiranga, 
celebrou a solenidade de seu padroeiro 
com um tríduo preparatório, que come-
çou na quinta-feira, 16, com a missa ofe-
recida em intenção pelos que sofrem de 
depressão e câncer. 

Na sexta-feira, 17, a missa foi dedica-
da à consagração das famílias ao coração 

de São José. No sábado, 18, foram aben-
çoadas as velas destinadas aos voluntá-
rios da tradicional celebração. 

No domingo, 19, as atividades tive-
ram início às 6h, com a celebração da 
primeira missa, seguida de outras cele-
brações, bênçãos individuais e venda de 
artigos religiosos, como o lírio, o cordão e 
o bolo de São José, ao longo de todo o dia. 

Encerrando as festividades, Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Au-

xiliar da Arquidiocese na Região Ipiran-
ga, presidiu a celebração eucarística às 
19h, tendo por concelebrantes os Padres 
Gilmar Souza da Silva, NDS, Pároco; 
Oberdan Santana da Silva, NDS, Vigário 
Paroquial; e Gino Sorgon, C.O., da Dio-
cese de Santo André, com a assistência 
do Diácono Rogério Almeida Neves. 

Ao "nal da celebração, os "éis parti-
ciparam de uma procissão pelas ruas do 
bairro do Ipiranga.

Dom Ângelo preside missa solene na festa de São José
MARIANA MARIANO

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Pré-Congresso Vocacional 
mobiliza padres, religiosos e leigos

KAREN EUFROSINO
COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

A Irmã Clotilde Prates de Azevedo, 
apostolina, apresentou uma re!exão 
sobre o texto-base do Ano Vocacional 
e um resgate histórico do início do ser-
viço de animação à vocação no Brasil, 

que ajudou os diversos grupos a discu-
tirem gestos concretos em favor desse 
serviço. 

Ao "nal do encontro, Dom Ângelo 
presidiu a celebração eucarística, com 

a assistência do Diácono Seminarista 
Alysson Carvalho. A atividade serviu de 
aquecimento para o Congresso Vocacio-
nal Arquidiocesano, que acontecerá em 
outubro.

Claudio Seiji

Andrea Cocco

Padre Anderson Bispo Pascom regional

Eliton Holanda

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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LAPA

Os "éis da Paróquia Nossa Senhora 
da Lapa, junto com diáconos e padres 
atuantes na Região Lapa, participaram, 
no dia 15, da missa em ação de graças 
pelo aniversário de quatro anos de or-
denação episcopal de Dom José Bene-
dito Cardoso.

A celebração eucarística foi presidi-
da pelo próprio Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Lapa e teve entre 
os concelebrantes os Padres João Car-
los Deschamps de Almeida, Vigário-
-geral Adjunto, e Pedro Augusto Ciola 
de Almeida, Coordenador Regional de  
Pastoral. 

Dom José Benedito mencionou 
seus 37 anos de ordenação sacerdotal e 
os quatro de ordenação episcopal. Em 
2019, quando foi nomeado Bispo Auxi-

AGENDA REGIONAL: Na sexta-feira, 24, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora da 
Lapa, acontecerá a reunião de Dom José Benedito Cardoso com os coordenado-
res da Pastoral da Comunicação (Pascom) dos setores e das paróquias da Região.

No domingo, 19, Dom José Benedito Cardoso presidiu missa na Comunidade 
São Remo, que pertence à Paróquia São Patrício, Setor Rio Pequeno.

(por Benigno Naveira) 

A Comissão de Animação Bíblico-Catequética da Região Lapa realizou 
no sábado, 18, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Setor Leopoldina, 
o Encontro dos Catequistas de Adultos, com assessoria de Dom José Be-
nedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, e do Padre 
Geraldo Raimundo Pereira, Assistente Eclesiástico da Comissão de Anima-
ção Bíblico-Catequética regional.                                  (por Benigno Naveira)

No terreno localizado na Rua Jurum-
bi, 700, onde será construído o novo 
templo da Paróquia São José, no Jardim 
Monte Alegre, Setor Pirituba, no sába-
do, 18, a comunidade paroquial come-
morou o dia do padroeiro, participan-
do da celebração eucarística presidida 
pelo Padre Marcelo Jordan, Pároco da 
Paróquia Santa Isabel Rainha, da Re-
gião Belém, e concelebrada pelo Padre 

Messias de Morais Ferreira, Pároco. 
Na homilia, o Padre Marcelo lem-

brou a cumplicidade e companheirismo 
de São José em relação a Nossa Senhora 
e o quanto seu silêncio e abertura à von-
tade de Deus foram exemplares para que 
pudesse cumprir sua missão.  

No domingo, 19, Dom José Benedito 
Cardoso presidiu a celebração eucarísti-
ca na Paróquia São José (foto). 

São José é celebrado no Jardim Monte Alegre

A comunidade paroquial de 
São Patrício, Setor Rio Pequeno, 
celebrou seu padroeiro com uma 
festa patronal com o tema “Segue-
-me, assim como São Patrício ou-
viu e seguiu a Jesus”.

As comemorações começaram 
com um tríduo entre os dias 14 e 
16, com momentos de adoração ao 
Santíssimo e celebrações eucarísti-
cas presididas por bispos convida-
dos: Dom João Bosco Barbosa de 
Souza, Bispo de Osasco (SP), no 
dia 14; Dom José Benedito Cardo-
so, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 

na Região Lapa, no dia 15; e Dom 
Rogério Augusto das Neves, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Sé, no dia 16.

Na sexta-feira, 17, na memória 
litúrgica do Padroeiro, a missa foi 
presidida Dom Cícero Alves de 
França, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Belém (foto), 
concelebrada pelo Padre Ernandes 
Alves da Silva Júnior, Pároco, com 
a assistência dos Diáconos Semi-
naristas Jonathan Aparecido Lopes 
Gasques e Yago Ferreira. 

“Hoje estamos festejando o pa-

droeiro São Patrício, que foi um 
grande evangelizador e missio-
nário. Ele atuou não somente na 
Irlanda, mas também em todo o 
continente europeu, para onde es-
tendeu a evangelização, juntamen-
te com os monges irlandeses”, disse 
Dom Cícero na homilia.

O Bispo lembrou que a Paró-
quia São Patrício é muito impor-
tante em sua vida, uma vez que foi 
ali que ele, ainda leigo, trabalhou 
como secretário paroquial e, na 
convivência com os padres, sentiu 
o chamado ao sacerdócio. (BN)

No Rio Pequeno, fiéis manifestam sua devoção a São Patrício

Dom José Benedito comemora 4 anos 
de ordenação episcopal

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

liar, recordou sua inquietação inicial ao 
vir da Paróquia São Roque, na cidade 
de Itapetininga (SP).  “Quando cheguei, 
não sabia nada sobre a Região Lapa. Fui 
conhecendo os padres, os diáconos e 

os paroquianos e aprendendo com eles. 
Hoje, já conheço todas as paróquias e co-
munidades, e cumprimento todo o clero 
da Região por seu empenho e dedicação 
no trabalho paroquial”, a"rmou. 

Padre Deschamps, em nome do todo 
o clero, saudou Dom José pelo aniver-
sário e pediu a Deus que o ilumine e 
o proteja sempre em seu caminho de  
evangelização. 

Pascom paroquial

Benigno Vaveira

Benigno Vaveira

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Lapa a"rmou que São José é o mo-
delo a ser imitado pelos pais cristãos, ho-
mem que se guiou pela fé, cultivou as tra-
dições da religião e as transmitiu ao "lho, 
dedicando atenção e carinho à família. São 
José também cuidou da educação do "lho, 

consciente de que Jesus não lhe pertencia, 
mas devia ser amparado e orientado para 
corresponder ao projeto de Deus. 

As Paróquias São José, Setor Butan-
tã, e São José Operário, Setor Rio Pe-
queno, também comemoraram o dia do  
padroeiro. (BN)
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BELÉM

Na tarde do sábado, 18, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer presidiu missa na 
Paróquia São José, no Belenzinho, em 
honra do padroeiro. Concelebraram os 
Padres Marcelo Maróstica Quadro, Páro-
co, e Luiz Carlos Ferreira Tose Filho, Se-
cretário do Arcebispo, com a assistência 
do Diácono Seminarista Yago Ferreira. 
Houve a participação de centenas de "éis.

Na homilia, o Cardeal ressaltou que 
São José foi “olhado e escolhido por Deus 
com muito carinho e predileção”. 

Dom Odilo destacou também o iní-
cio do ponti"cado do Papa Francisco no 
dia de São José, em 19 de março de 2013, 

AGENDA REGIONAL - No dia 31, das 19h às 22h, a Paróquia Santo Antônio de Lisboa, 
no Tatuapé, promoverá a palestra “A última semana de Jesus”, que abordará o aspecto 
teológico da Semana Santa. O estudo será conduzido pelo professor e dutor em Teologia, 
Sérgio Alejandro Ribaric.                                                                                      (por Fernanda Palestra)

No dia 15, a Província de São Paulo dos Missionários do Sagrado Coração (MSC), jun-
to com as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração e os Leigos da Família Chevalier, 
celebraram o 199º aniversário natalício do Servo de Deus, Padre Júlio Chevalier, fundador 
dessas famílias religiosas, e deram início ao ano jubilar em preparação do bicentenário do 
nascimento do Padre Júlio Chevalier. A Eucaristia foi presidida por Dom Manuel Ferreira 
dos Santos, MSC, Bispo de Registro (SP) e concelebrada por padres da Congregação. 

(por Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração)

Este encontro tem como objetivo proporcionar um momento de comunhão e partilha 
entre as crianças, jovens e adultos que servem o altar. As inscrições podem ser feitas no 
link a seguir: https://bit.ly/3T3p"b                                             (por Centro Pastoral São José)

Nos dias 18 e 19, as paróquias dedica-
das a São José na Região Belém celebra-
ram a memória litúrgica de seu padroeiro, 
com missas e festividades que reuniram 
milhares de "éis.

A Paróquia São José, no Belenzinho, 
celebrou São José com uma vasta progra-
mação religiosa. No sábado, 18, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer presidiu a missa fes-
tiva do padroeiro. No domingo, 19, milha-
res de "éis se reuniram em seis missas, em 
caráter quaresmal, na paróquia centená-
ria. Às 15h, Dom Cícero Alves de França, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Belém, presidiu missa, concelebrada pelos 
Padres Marcelo Maróstica Quadro, Páro-
co, e Christian Uptmoor, Pároco da Paró-
quia São Carlos Borromeu. 

No Tatuapé, a Paróquia São José do 
Maranhão celebrou o padroeiro com uma 
missa no sábado, 18, presidida pelo Padre 
Arlindo Teles, Pároco, com a presença de 
centenas de pessoas. 

No domingo, 19, seis missas foram 
celebradas. Às 10h, Dom Cícero Alves 
de França, presidiu a Eucaristia (foto), 
concelebrada pelo Padre Arlindo Te-
les, Pároco. Na homilia, o Prelado 
ressaltou o sinal da cura do cego por 
Jesus e a"rmou que este homem saiu 
transformado após o encontro com 
Cristo. “Somos convidados a pensar 
em nossas cegueiras, e ao encontro 
com Jesus, nós vemos”, a"rmou.

O dia foi encerrado com um concer-
to da banda da Polícia Militar. A festa 
popular acontecerá nos dias 25 e 26, das  
18h às 22h.

A festa popular de São José acontecerá 
ainda no último "m de semana de março: 
no sábado, 25, das 18h às 22h, e no domin-
go, 26, das 11h às 14h e das 18h às 22h. 

Na Paróquia São José, na Vila Zelina, a 
solenidade do padroeiro foi marcada por 
uma carreata, na tarde do sábado, 18, que 
percorreu as ruas do bairro com a imagem 
de São José, conduzida pelo Padre José 

Geraldo, Vigário Paroquial. Em seguida, 
foi celebrada a missa, presidida pelo Padre 
Fausto Marinho, Pároco. 

No domingo, 19, foram celebradas 
cinco missas, sendo a última às 18h, pre-
sidida por Dom Cícero Alves de França. 
A festa social acontecerá no sábado, 25, 
das 17h às 22h, e domingo, 26, das 11h 
às 20h30. 

CENTRO PASTORAL SÃO JOSÉ

Fiéis agradecem ao ‘Guardião das Famílias’ e ‘Patrono da Igreja’

Dom Odilo: ‘São José foi olhado e escolhido 
por Deus com muito carinho e predileção’

KAIQUE MAZAIA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

e recordou a fala do Pontí"ce: “Deus 
con"ou o início da Igreja a São José”, re-
ferindo-se à Sagrada Família. 

O Purpurado a"rmou que São José 
continua a olhar e cuidar da Igreja nos 
dias de hoje “como um bom pai de fa-
mília”, e exortou os "éis, sobretudo as 
famílias, a terem a devoção a São José, 
recorrendo a ele nos problemas difíceis. 

Dom Odilo frisou que o Evangelho 
descreve São José como um homem 
justo; e que os "éis devem tomar como 
exemplo a justiça e a humildade do San-
to. “Deus olha o coração, escolhe as pes-
soas que Ele quer escolher para a missão, 
como conferiu a São José”, a"rmou, res-
saltando que o Santo cumpriu sempre os 
desejos de Deus e assumiu sua missão 

com toda liberdade e responsabilidade. 
Ao "m da homilia, Dom Odilo pediu 

a intercessão de São José pelas famílias: 
“Não desanimem com as di"culdades, 

olhem com coragem para a vida, edu-
quem bem seus "lhos, pois estarão imi-
tando São José”. 

(Colaborou: Fernando Arthur)

Luiz Ivanov

Kaique Mazaia

Divulgação Miguel  Ibarra Escalante
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A Maria Almerinda, aqui 
de São Paulo, me enviou esta 
interessante pergunta: “Existe 
alguma passagem na Bíblia di-
zendo se Jesus alguma vez "cou 
doente? Ou Ele, mesmo como 
homem, não adoecia?”.

Minha irmã, os evangelhos 
nos mostram Jesus acolhendo 
os doentes e curando a todos. 
Aos que se dirigiam a Ele dizen-
do “Senhor, se o Senhor quiser, 
pode me curar”. Ele respondia: 
“Quero!” E a pessoa se curava. 
A outros, Ele impunha as mãos. 
A outros, fazia algum gesto de 
cura. E todos recebiam o dom 
da saúde. 

E Ele, Jesus, "cava doente?
Quem responde a esta per-

gunta é o apóstolo Paulo, quan-
do nos diz que Jesus foi igual a 
nós em tudo, menos no pecado. 
Ouça o apóstolo, Maria Alme-

rinda: diz ele que em Jesus não 
temos um pontí"ce incapaz de 
compadecer-se de nossas fra-
quezas. Ao contrário, Jesus pas-
sou pelas mesmas provações 
que nós, com exceção do pecado 
(Hb 4,14-15). 

E porque Jesus foi igual a nós 
em tudo, menos no pecado, é 
que nós o vemos vencido pelo 
cansaço e dormindo na barca 
apesar da tempestade; é que nós 
o vemos chorando diante do tú-
mulo de Lázaro; o vemos irado 
com os vendilhões do templo 
e diante da hipocrisia dos fari-
seus; o vemos comovido conso-
lando a viúva de Naim que tinha 
perdido um "lho; o vemos com 
medo da morte, pedindo ao Pai 
que afastasse Dele aquela cruz; 
o vemos pedir água à samarita-
na para matar a sede; e o vemos 
gritando que está com sede lá 
de cima da cruz; o vemos can-
sado de tanto atender as pesso-
as e tendo de ouvir o aviso dos 

apóstolos de que todos o pro-
curavam; o vemos gritando de 
angústia com a proximidade da 
morte; e o vemos dando um gri-
to terrível na hora de morrer.

Jesus devia ser um homem 
muito forte, vigoroso. Andava 
pra baixo e pra cima anuncian-
do o Reino de Deus. Derrubou 
gaiolas e bancas com as mãos e 
os pés e chicoteou os que desres-
peitavam o templo. Ele morreu 
jovem, razão por que as enfer-
midades próprias da velhice 
não o atingiram. Mas deve ter 
tido suas dores de cabeça, febre, 
indisposições próprias à nossa 
condição humana.

Por ter passado tudo isso é 
que Ele é capaz de se compade-
cer de nossas fraquezas. Por ser 
igual a nós em tudo, menos no 
pecado, é que Ele, a partir dessa 
igualdade, faz suas as nossas do-
res, liberta-nos dos males físicos 
e espirituais e nos faz "lhos de 
Deus como Ele, pelo Batismo.

Você Pergunta
Jesus adoeceu alguma vez?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Na quinta-feira, 16, aconteceu a 
reunião do clero atuante na Região 
Episcopal Santana, com a partici-
pação de padres e diáconos con-
vocados por Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese e 
Vigário Episcopal nesta Região. 

Durante a reunião, o Car-
deal Odilo Pedro Scherer apre-
sentou uma visão esclarecedora 
sobre o caminhar da Igreja, des-
de o âmbito universal até a Igre-

ja particular na Arquidiocese. 
Um dos destaques da reunião 

foi o incentivo dado pelo Arcebis-
po Metropolitano aos presbíteros 
para participar da etapa pós-sino-
dal, um tempo de graça em que 
serão re!etidas as deliberações do 
1$ sínodo arquidiocesano de São 
Paulo e avaliadas as melhores ma-
neiras de colocá-las em prática.

O encontro foi encerrado com 
um sentimento de renovação e 
de compromisso renovado com a 
missão da Igreja na Região Episco-
pal Santana.

Os !éis da Capela São José da Paróquia Nossa Senhora da 
Anunciação, Setor Vila Maria, participaram na tarde do sábado, 
18, da missa conclusiva da festa do Padroeiro, seguida de pro-
cissão pelas ruas próximas à igreja matriz. A Eucaristia foi presi-
dida pelo Padre Andrés Marengo, Coordenador de Pastoral da 
Região Episcopal Santana                            (por Fernando Fernandes)

No sábado, 18, na Paróquia São José, no Mandaqui, foi cele-
brada pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer a missa em honra do 
padroeiro (foto). Concelebraram os Padres Edmilson Silva, Pá-
roco, e Luiz Carlos Ferreira Tose Filho, Secretário do Arcebispo 
Metropolitano, com assistência do Diácono Márcio Cesena. Na 
manhã do domingo, 19, a missa foi presidida por Dom Rogério 
Augusto das Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Sé, e concelebrada pelo Pároco.                (por Silvano Jacobino)

No domingo, 19, foi celebrada missa 
na Capela de São José, na cúria regional 
de Santana, por ocasião da festa patronal.  

A Eucarística foi presidida pelo Pa-
dre Carlos Alberto Doutel, Vigário-ge-
ral Adjunto da Região Episcopal Santa-
na, e concelebrada pelo Padre Maurício 
Luchini, Pároco da Paróquia Santo 
Antônio, no Tucuruvi, à qual a Capela 
pertence. 

Na homilia, Padre Carlos re!e-
tiu sobre o Evangelho que abordou a 

a não julgar os acontecimentos da vida 
e a esperar pela resposta de Deus. A sua 
grandeza está em ter ensinado Deus a 

ser homem, transmitindo a bondade, o 
amor e os dons que Jesus compartilhou 
com as pessoas.

passagem do homem cego e a vida de 
São José. O Sacerdote destacou o gesto 
de Jesus em fazer lama para ungir os 
olhos do homem, que relembra o ato 
criador de Deus, mostrando que Je-
sus é o novo homem criador que quer 
criar a nova criatura. A passagem tam-
bém recorda a graça do Batismo, pela 
qual todos são lavados e libertados de 
todo pecado.

Padre Carlos lembrou que muitas 
vezes nos tornamos cegos diante das di-
"culdades da vida por falta de vivência 
da fé. São José foi mencionado como um 
exemplo de homem de fé, que nos ensina 

DENILSON ARAUJO
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Dia de festa na Capela de São José, na cúria regional

Cardeal Scherer se reúne
com o clero atuante na Região

DENILSON ARAUJO E 
PADRE SALVADOR ARMAS

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Denilson Araujo

Denilson Araujo

Pascom paroquial

Fernando Fernandes

SANTANA
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Liturgia e Vida

Antes de curar a um cego, o Senhor a"r-
mara que aquela cegueira serviria para que 
as obras de Deus se manifestassem. Neste 
domingo, diz algo semelhante: “Esta doença 
não leva à morte, mas serve para a glória de 
Deus” (Jo 11,4). Mais até do que uma doen-
ça, Ele agora converte a própria morte de seu 
amigo Lázaro em um instrumento para mo-
ver os homens à fé. E porque Cristo assumiu 
plenamente os sentimentos e afetos humanos 
– sem, é claro, a desordem do pecado –, ao 
ver Marta e Maria chorando a morte do ir-
mão, Ele “estremeceu interiormente e "cou 
profundamente comovido” (Jo 11,34). 

Jesus não se deparava apenas com a dor 
de pessoas queridas; o choro e a a!ição dos 
presentes representam aquilo que Ele veio 
remediar: a morte, salário amargo do peca-
do (Rm 6,23). No rosto dos amigos enluta-
dos, talvez o Senhor contemplasse a dor, a 
orfandade, a solidão, as saudades e o vazio 
que a morte e o pecado causariam ao longo 
da história humana. Quem sabe, Jesus pen-
sava também em tantos homens pelos quais 
estava disposto a derramar o seu Sangue 
mas que, sem fé nem caridade, escolheriam 
para si uma eternidade afastada da Vida. 

Quando o chamaram ao túmulo, “Jesus 
chorou” (Jo 11,35) ou, literalmente, “corre-
ram-lhe lágrimas”. Em outra ocasião, o Se-
nhor chorou sobre Jerusalém: “Se hoje tu 
conhecesses a mensagem de paz! Não reco-
nhecestes o dia em que foste visitada!” (Lc 
19,42.44). Não chorava por se sentir privado 
de algo, mas por ver a privação que os ho-
mens, por causa do pecado, impõem-se a si 
mesmos e aos outros. Com essa visão, mais 
tarde, carregando a Cruz por Jerusalém, 
Jesus diria às mulheres que choravam de 
compaixão: “Não choreis por Mim; chorai 
por vós e por vossos "lhos! Se fazem assim 
com o lenho verde, o que acontecerá com o 
seco?” (Lc 23,28.31). 

O choro de Cristo não é um simples de-
sabafo ou um sentimento impotente. Suas 
lágrimas lhe valeram a Ressurreição e, a 
nós, a salvação. A carta aos Hebreus a"rma 
que “nos dias de sua vida terrestre, Ele apre-
sentou pedidos e súplicas, com forte clamor 
e lágrimas, Àquele que o podia salvar da 
morte; e foi atendido por causa da sua pie-
dade” (Hb 5,7). A oração unida às lágrimas 
é irresistível ao Pai eterno! A Santa Mônica, 
que chorava e orava pela conversão do "lho, 
Santo Ambrósio prometeu: “Não pode pe-
recer o "lho de tantas lágrimas”. A dor eleva 
a oração mais facilmente até o Céu! 

Pois bem, depois de chorar, Jesus “le-
vantou os olhos para o alto”, deu graças ao 
Pai, e ordenou: “Lázaro, vem para fora!” (Jo 
11,43). Então, segundo o Evangelho, muitos 
dos judeus presentes “viram o que Jesus "-
zera e creram nele” (Jo 11,45). Viram a “fra-
queza” das lágrimas de Jesus e a “força” da 
ressurreição de Lázaro… E creram! Tam-
bém na Paixão, Jesus mostraria fraqueza 
e preces: angustiado, ferido e humilhado, 
Ele orou no horto e ao ser Cruci"cado. Da 
mistura do seu Sangue e de suas lágrimas, 
veio-nos fé e a salvação. Vendo a “fraqueza” 
de Jesus morto, o soldado creu: ‘Este era o 
Filho de Deus’ (Mt 27,54).

5º DOMINGO DA QUARESMA
26 DE MARÇO DE 2023

‘E Jesus chorou’

sacramento são os pecados cometidos 
por pensamentos, palavras, ações ou 
omissões. A Igreja ensina que pecado 
é, antes de tudo, uma ofensa a Deus 
que rompe a comunhão do ser huma-
no com Ele e, ao mesmo tempo, um 
atentado à comunhão com a Igreja.

Portanto, a pessoa deve confessar 
todos os pecados graves (mortais) 
ainda não confessados, isto é, aqueles 
em que há matéria grave, plena cons-
ciência e consenso deliberado, poden-
do se referir diretamente a Deus, ao 
próximo ou a si mesmo. A Con"ssão 
é o único modo ordinário para obter o 
perdão dos pecados graves.

A Igreja também recomenda que 
os "éis tenham o hábito de confessar 
regularmente os pecados leves (ve-
niais), ou seja, aqueles que possuem 
matéria leve, ou mesmo grave, mas 
sem pleno conhecimento ou sem to-
tal consentimento, que, embora não 
rompam a aliança com Deus, enfra-
quecem a caridade na alma. 

“A con"ssão regular de nossos 
pecados veniais nos ajuda a formar a 
consciência, a lutar contra as nossas 
más tendências, a deixar-nos curar por 
Cristo, a progredir na vida do Espírito” 
(Catecismo da Igreja Católica, 1458).

EXAME DE CONSCIÊNCIA 
Meio e"caz para fazer uma boa 

Con"ssão, o exame de consciência é 
uma prática recomendada para ser 
feita diariamente, e muito oportuna 
como preparação para a Comunhão. 
O apóstolo São Paulo ressalta isso em 
uma de suas cartas: “Examine-se cada 
um a si mesmo e, assim, coma do pão 
e beba do cálice” (1Cor 11,28).

Prática que remonta ao início do 
Cristianismo, o exame de consciência 
consiste na revisão de pensamentos, 

palavras e ações, com a "nalidade de 
veri"car a sua conformidade de vida 
com a vontade de Deus e os ensina-
mentos de Jesus Cristo.

O Catecismo da Igreja Católica 
(CIC) ressalta o exame de consciência 
como um caminho para a conversão 
do cristão, a quem o apelo de Cristo 
à mudança de vida continua após ter 
recebido o Batismo, “principal lugar 
da primeira e fundamental conversão”.

São Clemente de Alexandria dizia: 
“Parece, pois, que o mais importante 
de todos os conhecimentos é o conhe-
cimento de si próprio, pois, quando 
alguém conhece a si próprio, ele há de 
chegar ao conhecimento de Deus”.

Desse modo, conhecer-se é ne-
cessário para dominar-se. O conhe-
cimento de seus defeitos e fraquezas 
dominantes, bem como das virtudes 
mais praticadas, auxilia no progres-
so na prática das virtudes, no triunfo 
sobre as más inclinações e no amor a 
Deus.

Assim, o exame de consciência, 
antes de ser uma recordação das faltas 
cometidas, é uma maneira de o cristão 
indagar a si mesmo acerca das razões 
que o levaram a cometê-las, e buscar, 
com a ajuda de Deus, as motivações e 
instrumentos necessários para vencê-
-las, fortalecendo o autodomínio e a 
vontade interior.

GRAÇA SACRAMENTAL 
Além de receber o perdão dos pe-

cados e a reconciliação com Deus e 
com a Igreja, o cristão recupera, pelo 
sacramento da Con"ssão, a graça 
santi"cante perdida pelo pecado, a 
paz e a serenidade da consciência, a 
consolação do Espírito e o acréscimo 
das forças espirituais para o combate 
ascético.

Confissão: o sacramento 
da misericórdia de Deus e 
da conversão do coração

FERNANDO GERONAZZO 
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Tempo de conversão e de reconci-
liação com Deus, a Quaresma é um pe-
ríodo propício para se aproximar mais 
intensamente da prática da Con"ssão. 

Instituída por Jesus Cristo, a Peni-
tência ou Reconciliação é um dos sete 
sacramentos da Igreja. Ao lado da Un-
ção dos Enfermos, é um dos chamados 
sacramentos de cura. 

Sua origem é narrada no Evangelho 
de João (cf. 20,22-23), quando Jesus 
ressuscitado apareceu aos apóstolos e 
soprou sobre eles dizendo: “Recebei o 
Espírito Santo. A quem perdoardes os 
pecados, serão perdoados; a quem os 
retiverdes, serão retidos”.

O Compêndio do Catecismo da 
Igreja Católica explica que a vida nova, 
recebida pelos sacramentos da inicia-
ção cristã (Batismo, Eucaristia e Con-
"rmação), pode ser enfraquecida e 
até perdida por causa do pecado. “Por 
isso, Cristo quis que a Igreja continu-
asse a sua obra de cura e de salvação 
mediante esses dois sacramentos”, 
consta no Compêndio.

QUEM PERDOA?
As fontes bíblicas enfatizam que 

somente Deus perdoa os pecados e, 
em virtude de sua autoridade divina, 
Cristo Ressuscitado transmite esse po-
der aos homens para que o exerçam 
em seu nome.

Participantes do sacerdócio de 
Cristo, os bispos e padres recebem este 
ministério de perdoar os pecados in 
persona Christi (na pessoa de Cristo). 
Uma vez que os sacramentos são sinais 
visíveis e e"cazes da graça divina e in-
visível, capazes de produzir por si mes-
mos aquilo que signi"cam, na Con"s-
são sacramental o perdão dos pecados 
se dá de forma objetiva e con"rmada 
pelo ministério da Igreja.

Para explicar a relação do ministro 
ordenado com o perdão dos pecados, 
Santo Agostinho fazia uma compara-
ção: Cristo ressuscitou Lázaro, mas quis 
que os discípulos o desatassem de suas 
faixas e lhe restituíssem a liberdade. De 
igual modo, é o Senhor quem perdoa os 
pecados, porém, para fazê-lo, não dis-
pensa o trabalho de seus ministros.

Vale ressaltar que, devido à delica-
deza e grandiosidade desse ministério 
do perdão dos pecados, todo confes-
sor é obrigado, sem exceção alguma, a 
guardar o absoluto segredo dos peca-
dos ouvidos na Con"ssão.

O QUE CONFESSAR? 
A Con"ssão não pode ser confun-

dida com aconselhamento, direção 
espiritual ou terapia. A matéria desse 

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Foram quase seis anos de 
caminhada entre a convocação 
e a conclusão do 1º sínodo ar-
quidiocesano de São Paulo. No 
sábado, 25, às 15h, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer presidirá 
a celebração de seu encerra-
mento, na Catedral da Sé. Na 
ocasião, será publicada uma 
Carta Pastoral do Arcebispo 
Metropolitano, com diretrizes e 
orientações pastorais emanadas 
do processo de escuta e discer-
nimento. 

Em entrevista ao O SÃO 
PAULO, Dom Odilo avaliou os 
trabalhos do sínodo, apresen-
tou destaques daquilo que foi 
visto e ouvido sobre a realidade 
pastoral e evangelizadora na ci-
dade, assim como do processo 
de implementação das propos-
tas sinodais. 

O SÃO PAULO - Qual avaliação 
geral o senhor faz do cami-
nho sinodal percorrido pela 
Arquidiocese nos últimos seis 
anos? 

Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer – O sínodo não nasceu pron-
to, mas foi um caminho feito 
juntos, dia após dia. Tínhamos 
umas ideias e algumas convic-
ções iniciais; contamos com a 
colaboração de muitas pessoas 
na organização do sínodo, em 
cada etapa, e com uma boa par-
ticipação do povo, do clero e re-
ligiosos. A adesão não foi total, 
mas bastante satisfatória. Estou 
convencido de que a decisão de 
realizar este sínodo arquidioce-
sano foi acertada.

Quando o senhor convocou o 
sínodo, destacou esse proces-
so como “olhar-se no espelho” 
e “ouvir o que o Espírito tem a 
dizer para a Igreja que está em 
São Paulo”. O que destaca do 
que se viu e ouviu sobre a rea-
lidade da Arquidiocese? 

Penso que o sínodo foi esse 
“olhar-se no espelho”; procura-
mos ver e ouvir como estão as 
coisas na concretude da vida 
eclesial e pastoral. Essa toma-
da de consciência é importan-
te para que se possam tomar 
decisões e atitudes e"cazes 
para dar novo impulso à vida 
eclesial e à missão evangeli-
zadora. Um grande momento 
desse “olhar-se no espelho” foi 
o levantamento promovido em 
2018 sobre a situação religiosa 

Cardeal Odilo Pedro Scherer

Caminho pós-sinodal: ‘O Espírito Santo 
há de nos assistir nos próximos passos’

FERNANDO GERONAZZO 
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

e pastoral de toda a Arquidiocese; foi isso 
que também aconteceu com o levantamento 
das situações objetivas de nossas paróquias. 
Tudo isso, não por mera curiosidade, mas 
para promovermos um discernimento sobre 
o que o Espírito Santo diz à Igreja em São 
Paulo, quer pela voz do povo e das circuns-
tâncias, quer pela Palavra de Deus e da Igreja.

Como se dará o processo para implementar 
as diretrizes e propostas emanadas dessa 
escuta e discernimento sinodais? 

A assembleia sinodal arquidiocesana ela-
borou uma série de propostas pastorais para 
promover a “comunhão, conversão e reno-
vação missionária” em nossa Arquidiocese. 
São questões que, mais especi"camente, in-
terpelam iniciativas pastorais e organizações 
eclesiais especí"cas. Mas, na conclusão do 
sínodo, também será publicada uma Carta 
Pastoral do Arcebispo, com orientações ge-
rais para a implementação do sínodo. Isso 
tudo requer que o sínodo, por meio das 
orientações e propostas elaboradas, seja ago-
ra devolvido às comunidades e organizações 
eclesiais em todos os níveis da Arquidiocese. 
Será muito importante que haja uma “apro-
priação” das propostas e orientações sino-
dais nas paróquias, envolvendo o povo e as 
expressões da vida eclesial, que estão na base 
da Igreja.

Tendo em mãos a Carta Pastoral e as pro-
postas elaboradas pela assembleia arqui-
diocesana do sínodo, o que devem fazer a 
partir de agora as paróquias, comunidades 
e pastorais da Arquidiocese?

Antes de tudo, é importante que tudo se 
torne conhecido, que se re!ita e pergunte, o 
que tudo isso tem a ver com as respectivas co-

munidades e organizações pastorais. Como 
São Paulo, continuemos a nos perguntar: 
“Senhor, o que devemos fazer?” Precisamos 
de muita oração e docilidade ao Espírito San-
to, pois sem isso todo o trabalho pode "car 
sem fruto. Nosso sínodo é uma proposta de 
“conversão e renovação missionária”, coisas 
muito necessárias na Igreja atualmente.

O senhor percebe que as pessoas envolvi-
das nesse processo despertaram a consci-
ência para uma Igreja mais sinodal na sua 
maneira de ser e atuar?

Sim, quem participou do processo sino-
dal já percebeu a orientação sinodal. Algo 
disso também já se percebe nas comunida-
des. Mas temos um longo caminho a fazer e 
precisamos trabalhar com paciência e lucidez 
para mudar certa cultura, segundo a qual a 
Igreja é uma instituição clerical. Geralmente, 
a Igreja é identi"cada com o clero e o povo é 
visto ou se compreende como “assistido pela 
Igreja” e como se dela não "zesse parte. Uma 
Igreja mais sinodal é caracterizada pela cons-
ciência de que todos os batizados são verda-
deiramente membros da Igreja, a pleno títu-
lo e, pela graça de Deus, participam da sua 
vida e missão, do seu patrimônio espiritual 
e da sua grande esperança. E cada membro 
da Igreja tem dons e carismas, com os quais 
contribui para a vida e a missão da Igreja. 
Na Igreja, o clero tem uma missão de gran-
de importância, mas isso não coloca os clé-
rigos acima dos demais batizados; eles estão 
a serviço do povo de Deus e de Jesus Cristo. 
A base comum na Igreja é a graça de sermos 
membros do Povo de Deus, do Corpo de 
Cristo, da família de Deus. E isso tem início 
no Batismo. Quando isso for mais assimilado 
pelo povo dos batizados, muita coisa mudará 

na “comunhão, participação e 
missão” da Igreja.

Há algum núcleo central nas 
propostas e orientações si-
nodais que mereça atenção  
especial?

O núcleo central do sínodo 
está no seu tema: “caminho de 
comunhão, conversão e reno-
vação missionária”. Isso é o que 
mais precisa "car em evidência 
o tempo todo: promover e viver 
a comunhão eclesial; aceitar os 
apelos à conversão pessoal e 
pastoral, para a renovação da 
vida eclesial e da ação evange-
lizadora. E que nossa Igreja se 
torne mais missionária, pois 
sem isso ela se torna um orga-
nismo envelhecido e sem vita-
lidade. Tudo, nas orientações e 
propostas sinodais, gira em tor-
no desses elementos, presentes 
no tema do sínodo.

Como viver essa etapa de im-
plementação das reflexões 
do sínodo arquidiocesano em 
sintonia com a continuidade 
do caminho sinodal universal? 
Esses caminhos se integram? 

Nosso sínodo arquidioce-
sano iniciou três anos antes da 
convocação do Sínodo uni-
versal pelo Papa Francisco. Foi 
com alegria que constatamos 
que estávamos em sintonia 
com o Sínodo universal, quer 
no tema, quer na metodologia. 
Agora, encerrado o nosso síno-
do, estaremos acompanhando 
as próximas etapas do Sínodo 
universal e, depois, acolhere-
mos as orientações que vierem 
do Papa, na exortação pós-sino-
dal. Estaremos em “comunhão 
sinodal” com toda a Igreja. As 
Igrejas particulares, mundo afo-
ra, têm suas situações próprias 
e assimilarão as orientações 
do Sínodo universal para suas 
realidades particulares. Certa-
mente, muitas dioceses estarão 
iniciando processos semelhan-
tes ao que nós já realizamos em 
São Paulo.

Qual o sentimento do senhor, 
como Arcebispo, ao ver a con-
clusão deste sínodo e os fru-
tos que já podem ser vistos? 

É um sentimento gratidão a 
Deus e a todos os colaborado-
res; sensação de etapa vencida, 
que se abre a novas e exigentes 
etapas pela frente. Até aqui che-
gamos, com a graça de Deus. O 
Espírito Santo há de nos assistir 
nos próximos passos.
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