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Cardeal Odilo Pedro Scherer e os bispos auxiliares da Arquidiocese com os contemplados nas categorias da Medalha São Paulo Apóstolo 2022, entregue em cerimônia no TUCA, dia 22

Arquidiocese valoriza as boas obras
de fé, esperança e caridade na cidade
Na noite da segunda-feira, 22, o Teatro da
Universidade Católica de São Paulo (TUCA)
recebeu as mais diversas expressões de fé
da Arquidiocese Metropolitana para a Cerimônia de Entrega da Medalha São Paulo Apóstolo 2022. O prêmio, instituído em 2015, tem
como objetivo valorizar, estimular e dinamizar

Dom Odilo enaltece o
testemunho dos religiosos
consagrados em SP
O Cardeal Scherer presidiu
missa na Catedral da Sé, no sábado, 20, com a participação
de religiosos consagrados. Ele
agradeceu-lhes por colaborarem com a missão evangelizadora da Igreja em São Paulo.
No domingo, 21, no Mosteiro da Luz, em missa presidida pelo Arcebispo, a aspirante Maria José Santos, 49,
recebeu o primeiro hábito das
monjas concepcionistas.
Páginas 19 e 24

a vida eclesial e pastoral na Arquidiocese.
Este ano, a homenagem aconteceu no
contexto da retomada dos trabalhos do sínodo arquidiocesano de São Paulo. Por essa
razão, a Arquidiocese desejou reconhecer e
valorizar as iniciativas de pessoas e instituições que se destacaram no caminho de co-

munhão, conversão e renovação missionária.
O Cardeal Odilo Pedro Scherer ressaltou
que a medalha visa a valorizar “os que fazem
coisas bonitas em nome da fé”, além de incentivar o surgimento de novas iniciativas que ajudem a glória de Deus a brilhar em São Paulo.
Páginas 16 e 17
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Espiritualidade

Deus nos chama a servi-Lo
também nas tarefas civis,
materiais e seculares

Valorizar as pessoas
por aquilo que são e não
pelo que elas têm

Encontro com o Pastor

Liturgia e Vida

Que o sínodo leve à comunhão
eclesial, à conversão e à
renovação missionária

Só aos humildes é
concedido conhecer a Deus
e possuir vida interior
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Por gestos e palavras,
o leigo é a Igreja em
diferentes ambientes
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Consistório: entenda o
que é essa reunião do
Papa com os cardeais
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Arquivo Metropolitano
Dom Duarte Leopoldo e
Silva tem novo estatuto
Entra em vigor na quarta-feira, 24, o novo estatuto do
Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, por meio
da aprovação e promulgação
do decreto no 1492/22, pelo
Cardeal Odilo Pedro Scherer. O
Arcebispo também nomeou os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
O Arquivo Metropolitano foi
instituído em 1918, por Dom
Duarte Leopoldo e Silva.
Páginas 11 a 13
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O

primeiro sínodo arquidiocesano de São
Paulo está na fase da
assembleia sinodal,
momento mais concentrado do
caminho sinodal percorrido desde 2017 até o presente. Depois
de tudo o que vimos, ouvimos
e discernimos sobre a realidade
eclesial, pastoral e social de nossa
Arquidiocese, a assembleia está
agora ocupada na elaboração das
diretrizes e orientações que deverão incidir no caminhar da nossa
Arquidiocese na sua fase pós-sinodal.
Os participantes da assembleia sinodal arquidiocesana
estão distribuídos em 25 comissões temáticas, que abrangem as
mais diversas dimensões da vida
e missão da Igreja: caridade organizada nas mais diversas dimensões, liturgia, catequese, atividades missionárias, formação
cristã, evangelização nas diversas
fases da vida, formação e ação
do laicato, pastoral das vocações,
formação e ação do clero, formação e ação ecumênica e de diálo-
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E depois do sínodo?
go inter-religioso, evangelização
pela comunicação, no mundo da
educação, da cultura e da vida
pública, estrutura, organização e
coordenação pastoral, administração dos bens da Arquidiocese,
além de outras.
Não se trata agora de elaborar
um receituário de ações, para ser
aplicado após o encerramento do
sínodo. O momento é de se colocar diante da grande questão
posta pelo tema do sínodo arquidiocesano, que convoca a Arquidiocese inteira a fazer um “caminho de comunhão, conversão e
renovação missionária”. Também
o lema do sínodo nos desafia a
sermos mais e melhor “testemunhas de Deus na Cidade”, pois é
isso que somos chamados a ser e
a fazer. Cada comissão temática
se colocará diante da pergunta:
como vamos traduzir o tema e
o lema do sínodo em novas posturas e atitudes evangelizadoras
e pastorais, para que, em cada
dimensão da vida, organização
e ação da nossa Arquidiocese,
em todos os níveis, sejamos uma
Igreja que viva a comunhão e supere toda forma de divisão? Para
que sejamos uma Igreja em estado de conversão efetiva e permanente aos apelos de Deus, manifestados a nós de muitos modos?
Que fazer para que sejamos uma

Igreja participativa, onde todos se
reconhecem pertencentes e cada
qual ofereça a sua parte, de acordo com os dons recebidos? Que
fazer, enfim, para sermos uma
Igreja renovadamente missionária em nossa Cidade, mediante
todo o nosso modo de estar na
Cidade, de ser e agir nela?
O sínodo arquidiocesano é um
momento de graça vivido pela
nossa Igreja em São Paulo. Temos
consciência dos nossos limites e
de que o chamado a participar do
processo sinodal ainda não é acolhido por todos. No entanto, há
uma participação expressiva do
povo santo de Deus de nossa Arquidiocese, que participa e acredita na proposta sinodal, que está
plenamente inserida nas buscas
e esforços da Igreja inteira neste
período da nossa história. O Papa
Francisco, mediante o chamado
ao sínodo universal, que terá a sua
assembleia em outubro de 2023,
aponta para essa direção: comunhão, conversão, participação,
missão. A vida eclesial somente
se renovará quando esse chamado
for levado a sério, mediante o esforço alegre e esperançoso de todos os membros da Igreja.
Nosso sínodo terá suas atividades concluídas, se Deus quiser,
em dezembro deste ano. Haverá
uma celebração de conclusão em

25 de março de 2023, quando se
espera publicar as indicações sinodais de forma orgânica. Elas
deverão desencadear um processo pós-sinodal, para rever e adequar às diretrizes sinodais todas
as dimensões da vida, organização e ação pastoral e evangelizadora da Arquidiocese. E será uma
nova etapa de nossa Igreja em
São Paulo, à luz das orientações
sinodais.
O Papa Francisco tem observado, já na Exortação Pós-Sinodal Evangelii Gaudium (2013),
que a evangelização, mais do que
fazer ações pontuais, precisa desencadear processos que traduzam princípios, diretrizes, propósitos e rumos da vida e ação da
Igreja. E os processos darão origem à vida e dinamismo novos
na Igreja. Esperamos isso mesmo
do nosso sínodo: que ele desencadeie processos para o cultivo da
comunhão eclesial, da conversão
constante a Cristo e ao Evangelho
e da renovação missionária, tão
necessária em nossos dias. Desde
a preparação do sínodo e ao longo de cada etapa, confiamos na
ação do Espírito Santo e nos pusemos sinceramente à sua escuta.
Temos a confiança de que o mesmo Espírito Santo, que “renova a
face da terra”, abençoará o nosso
sínodo com frutos abundantes.
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Na Solenidade da Assunção, a Igreja
olha para Maria com alegria e esperança
FERNANDO ARTHUR

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

“Grande sinal apareceu no céu: uma
mulher que tem o sol por manto, a lua
sob os pés e uma coroa de doze estrelas
na cabeça”. Assim o canto de entrada
descreve a visão apocalíptica de João,
que tem como referência Maria.
O canto entoado pela Escola de Cantores da Catedral abriu a celebração, no
domingo, 21, da Assunção de Nossa Senhora, na igreja-mãe da Arquidiocese
que a tem como padroeira e titular.
Dom Odilo, no início da celebração,
ao acolher centenas de fiéis, definiu a Assunção de Maria como “grande sinal no
céu” e afirmou que é sinal de alegria para
os fiéis da Arquidiocese de São Paulo.
Na homilia, o Arcebispo declarou que
o cântico do Magnificat – “A minh’alma
engrandece o Senhor, porque o todo-poderoso fez em mim grandes coisas, seu
nome é santo” – não é uma declaração

de vaidade pessoal de Maria, mas um reconhecimento como “humilde serva do
Senhor”, que foi agraciada por Deus, e,
nela, Deus fez grandes maravilhas, entre
as quais a assunção.
“Maria participa da glória da Ressurreição, com Jesus, em corpo e alma”, afirmou
Dom Odilo, destacando que, para os fiéis
em Cristo, isso é uma promessa de Deus.
“Nossa fé nos faz esperar um dia, quando Deus quiser, a ressurreição da carne.”
O Purpurado também destacou que
a Assunção de Maria é importante para
a fé da Igreja, e que não vem somente
do dogma da Assunção, proclamado em
1950 pelo Papa Pio XII, mas já desde os
primeiros cristãos. “Não era possível que
ela, morrendo, participasse da comum
sorte dos mortais e voltasse ao pó da
morte”, afirmou.

SINAL DE FÉ E ESPERANÇA

O Arcebispo também afirmou que
“a Assunção de Nossa Senhora ao céu é

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Odilo incensa a imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Catedral da Sé

para nós o sonho já realizado”, pois aquilo que nós professamos no Creio, e esperamos na ressurreição da carne, já foi
realizado em Nossa Senhora, e por isso
a Igreja “olha para ela com alegria, com
esperança, sabendo, com firme confiança, que o que Deus realizou nela um dia
realizará para nós”.
Por fim, Dom Odilo afirmou que a
Assunção de Maria é um “sinal para todos os que creem em Jesus Cristo”, definindo-a como sinal de segura esperan-

ça. “Somos animados por esta grande
esperança, não estamos voltados para
o nada.”
O Arcebispo também exortou a todos
que sejam fiéis a Deus, como Maria foi,
para que o sinal realizado nela também
se faça em cada pessoa. “Alegremo-nos
todos no Senhor. Que nossa fé não seja
uma fé triste, deprimida, mas, sim, alegre,
cheia de esperança, mesmo quando atravessamos dificuldades e crises.”
(Texto produzido sob a supervisão de Daniel Gomes)

Dom Odilo tem encontro com a Pascom arquidiocesana
Os membros das coordenações regionais da Pastoral da Comunicação
(Pascom) das regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo e seus respectivos assistentes eclesiásticos se reuniram
com o Cardeal Odilo Pedro Scherer, na
quinta-feira, 18.
O encontro realizado na Paróquia
Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América, teve o objetivo de refletir a missão
e organização da Pascom no conjunto da ação evangelizadora da Igreja em
São Paulo, em pleno caminho sinodal.
Também participaram da reunião
o Vigário Episcopal para a Pastoral da
Comunicação, Padre Michelino Roberto, e o Coordenador Arquidiocesano da

Pascom, Padre Luiz Claudio de Almeida
Braga.
O Arcebispo Metropolitano retomou
os dados da pesquisa de campo realizada entre os católicos da Arquidiocese em
2018, por ocasião da etapa paroquial do
sínodo arquidiocesano, e convidou os comunicadores a refletirem sobre o quanto
esses dados interpelam a Pascom sobre
sua ação evangelizadora na metrópole.
Os agentes destacaram o quanto essa
pastoral foi desafiada no período da
pandemia e reforçaram a importância
de trabalharem com sinergia, unindo
esforços com os meios de comunicação da Arquidiocese – rádio 9 de Julho,
jornal O SÃO PAULO, folheto Povo de

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Na noite do sábado, 20, o Cardeal Scherer, Arcebispo
Metropolitano, presidiu missa na Paróquia São Bernardo
de Claraval, no bairro da Vila Liviero, na Região Episcopal
Ipiranga, por ocasião da festa do padroeiro. A Eucaristia
foi concelebrada pelo Pároco, Padre Hernane Santos Módena; pelo Vigário Paroquial do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, Padre Jefferson Mendes de
Oliveira, assistidos pelo seminarista Victor Battisti. A Paróquia São Bernardo de Claraval foi criada em 2007, após se
desmembrar da Paróquia Santo Agnelo.
(pos Redação)

Pascom arquidiocesana

Deus em São Paulo e portal ArquiSP.
Também foram destacadas iniciativas
conjuntas, como a atividade #Pascom
Experience, realizada durante a ExpoCatólica, em maio, e o caderno especial
“PASCOM EM AÇÃO”, publicado em 17

de agosto no semanário da Arquidiocese.
Entre os próximos trabalhos conjuntos, está a colaboração no projeto
de reformulação do portal ArquiSP, em
desenvolvimento.
(por Redação)

Festa patronal da Paróquia
Nossa Senhora Achiropita
Na Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, no domingo, 21, o Cardeal Scherer presidiu missa na Paróquia
Nossa Senhora Achiropita, na Região
Sé, concelebrada pelo Pároco, Padre
Antônio Sagrado Bogaz, PODP; pelo
Superior Provincial Brasil/Sul da Ordem
Orionita, Padre Luiz Antonio Miotelli, e
pelos Padres Edson Teixeira de Lima e
Cristiano Aparecido dos Santos.
Antes da missa, houve uma procissão
com a imagem da padroeira pelas ruas
do bairro.
No começo da celebração, Dom Odilo enalteceu o trabalho ativo da comunidade para a realização da tradicional
festa de Nossa Senhora Achiropita, o que
faz da festividade um caminho para realizar as obras de fé e caridade no bairro.
O Arcebispo, no fim da missa, exortou que a comunidade continue “firme
nas boas obras, no testemunho da fé e

Eva Yu Bertani

na caridade, para alcançar a dignidade de filhos que esperam participar das glórias de Deus”.
Neste ano, sob o tema “Reunidos sob o manto de Maria”, a Festa
de Nossa Senhora Achiropita teve início no dia 6 de agosto e continua até 4 de setembro.
(Com informações de Cida Godoy, da Pascom paroquial)
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Editorial
Os cristãos no mundo

N

o começo deste mês vocacional, relembrávamos nesta coluna que
um dos maiores dons
recebidos por meio do Concílio Vaticano II foi trazer à luz a verdade de
que, quer sejam padres, religiosos
ou leigos, “todos na Igreja (…) são
chamados à santidade” (Lumen gentium, n. 39) – e, ao mesmo tempo,
advertíamos contra o perigo de entender a vocação como uma iniciativa puramente pessoal, e não como
resposta ao chamado divino. Hoje,
desejávamos refletir sobre outro perigo de má compreensão desta verdade de fé, que consiste em imaginar
que a única forma que os leigos têm
de alcançar os níveis mais elevados
da vida cristã seria atuar “dentro da
sacristia”, dentro do templo.
Sem dúvida que os leigos têm
muito a trazer à vida pastoral de

nossas paróquias. As pastorais da
catequese, da acolhida, do dízimo,
dos leitores, do serviço litúrgico,
dos jovens e da família, tudo isso
faz parte das realidades do mundo que toca aos leigos exercer e
cristificar. No entanto, existe também o risco – sobre o qual o Papa
Francisco já alertou – de “gerarmos uma elite laical, acreditando
que só são leigos comprometidos
os que trabalham nas realidades
‘dos sacerdotes’” (Carta ao Cardeal
Marc Ouellet, 19/03/2016). E essa
advertência do Santo Padre, na verdade, simplesmente ecoa a milenar
tradição de nossa Igreja – numa de
suas homilias, Santo Agostinho falava de como a vida de santidade
não se limita às paredes do templo: “De fato, louvamos a Deus agora que nos encontramos reunidos
na igreja – mas logo ao voltarmos

para casa, parece que deixamos de
louvar a Deus. Ora: não deixes de
viver santamente e louvarás sempre
a Deus! Deixas de louvá-lo quando te afastas da justiça e do que lhe
agrada. Mas, se nunca te desviares
do bom caminho, ainda que tua língua se cale, tua vida clamará” (Comentários sobre os Salmos, CCL 40,
2165-2166). E já no século II, os
escritores espirituais faziam notar
que “os cristãos não se diferenciam
dos outros homens nem pela pátria,
nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam
linguagem peculiar, e a sua vida
nada tem de extraordinário. (...)
Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias
de cada um; seguem os costumes da
terra, quer no modo de vestir, quer
nos alimentos que tomam, quer em

outros usos; mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos
de todos por um prodígio” (Carta a
Diogneto, nos. 5-6).
É hora de compreendermos
agora, com uma nova clareza, que
Deus nos chama a servi-Lo em todos os âmbitos de nossas vidas:
também nas tarefas civis, materiais,
seculares da vida humana. No laboratório, na sala de operações de um
hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no
campo, no seio do lar e em todo o
imenso panorama do trabalho: em
cada pequena situação do dia a dia,
está escondido algo de santo, divino, que nos toca descobrir, colocando amor e fazendo tudo por Deus.
Busquemos, portanto, nesta semana
dedicada à vocação laical, instaure
omnia in Christo, restaurar todas as
coisas em Cristo!

Opinião

Família como núcleo intergeracional para a promoção de direitos
Arte: Sergio Ricciuto Conte

RODRIGO GASTALHO MOREIRA
Nas últimas décadas, o envelhecimento da população brasileira deu um
grande salto e tende a aumentar muito
até 2040. A estimativa da Organização
Mundial da Saúde (OMS) indica que
o País será o sexto em número de idosos em 2025, quando provavelmente
chegará ao patamar de 32 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais. Com
pessoas vivendo mais, há o grande desafio na garantia do bem-estar dos que
envelhecem.
Com o aumento da longevidade,
as famílias têm a oportunidade do encontro entre diversas gerações. É cada
vez mais comum que dividam o mesmo teto ou as festas de família, os bisavós, avós, pais, filhos, netos e bisnetos. Uma pesquisa realizada na cidade
com o maior número de longevos do
Brasil, Veranópolis (RS), apontou que
o encurtamento dos telômeros (extremidade dos cromossomos) de idosos
que têm maior convivência com as
diversas gerações familiares é mais
lento – ou seja, eles envelhecem em
menor velocidade.
Ao compartilharem experiências com os mais jovens, os idosos
se enriquecem e fazem enriquecer,
reavaliando conceitos, facilitando a
socialização. A solidariedade intergeracional pode ser um fio condutor
para a reversão de determinados valores, contribuindo para a ruptura de

preconceitos e promovendo um efeito positivo para a saúde e o bem-estar
dos mais velhos.
Superar a lógica do individualismo, promover e valorizar as experiências de partilha e de solidariedade,
é um desafio para toda a sociedade
contemporânea. Nesse sentido, a política deve fornecer instrumentos das
experiências das famílias, num espírito de subsidiariedade.
Por outro lado, as famílias têm a
responsabilidade de ser um concreto
“mediador de solidariedade”, capaz de
desenvolver funções de cuidado entre
as gerações, solidariedade econômica
e sustento até para condições de gra-

ve fragilidade dos próprios membros.
As pessoas idosas têm o direito de
encontrar no seio de sua própria família ou, se isso não for possível, nas
instituições, condições para viver sua
velhice na serenidade, exercendo atividades compatíveis com sua idade e
que lhes permitam participar na vida
social.
Os idosos “não só podem dar
testemunho de que existem aspectos
da vida, como os valores humanos e
culturais, morais e sociais, que não
se medem em termos econômicos e
funcionais, mas oferecer também o
seu contributo eficaz no âmbito do
trabalho e no da responsabilidade.

Trata-se, por fim, não só de fazer algo
pelos idosos, mas de aceitar também
estas pessoas como colaboradores responsáveis” (Papa João Paulo II, Familiaris consortio, FC 45).
Uma sociedade em que não há espaço para os idosos ou onde eles são
descartados se separa das próprias raízes. O fenômeno contemporâneo de
se sentir órfão nos desafia a fazer das
nossas famílias um lugar em que os jovens possam lançar raízes no terreno
de uma história coletiva.
A atenção aos idosos distingue
uma civilização. Ela irá em frente se
souber respeitar a sabedoria dos idosos. A falta de memória histórica é
um defeito grave do nosso tempo. É a
mentalidade imatura do “já está ultrapassado”.
Não se pode educar sem memória.
As histórias dos idosos fazem muito
bem aos jovens, porque os ligam à história vivida tanto pela família quanto
pela vizinhança e o País.
Uma juventude que não respeita
nem cuida dos seus avós, que são a
sua memória viva, é uma juventude
desintegrada; mas uma família que recorda é uma família e uma sociedade
com futuro.
Rodrigo Gastalho Moreira, formado em Direito
pela UFRJ, com pós-graduação em Gestão
Empresarial pela Universidade Candido Mendes,
tem formação em Ciências Religiosas pelo
Instituto Superior de Ciências Religiosas do Rio de
Janeiro e pós-graduação em Teologia Aplicada
pela Universidade de Oxford, Reino Unido.

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

Convívio familiar: tempo de
qualidade ou tempo em quantidade;
como equilibrar a equação?
SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO
Sei que estamos vivendo
tempos complicados no que diz
respeito às necessidades de trabalho e o ritmo que o trabalho
profissional assume. Que temos
diferentes realidades familiares:
mães solteiras, pais separados,
famílias que dependem da renda de ambos para sobreviver,
mães que têm a renda maior na
casa, enfim... inúmeras são as
realidades, as circunstâncias e as
necessidades.
Dito isso, entro agora no assunto em questão: muitos dizem
que não importa a quantidade do
tempo que os pais convivam com
os filhos, mas, sim, a qualidade
desse tempo e eu, juntamente
com outros tantos profissionais
que vêm acompanhando o movimento das famílias e o desenvolvimento das crianças nos últimos anos, insistimos em dizer:
sem um mínimo de quantidade
não é possível qualidade.
Explico-me: a qualidade do
convívio em qualquer tipo de relação depende do conhecimento
que se tem do outro e da possibilidade de oferecer-lhe aquilo
que ele precisa de mim. Uma
criança está em um processo de
transformação acelerado. Suas
características, suas habilidades,
capacidades mudam e crescem
cotidianamente. Isso significa
que as necessidades são diferentes
e as manifestações variam muito,
sempre. Pais que se dedicam a
ficar com os filhos pouco tempo
não conseguem conhecê-los su-

ficientemente para oferecer-lhes
o que realmente necessitam. Outro aspecto importante é que no
convívio os afetos ganham intensidade, sentido e se manifestam.
Com tempo reduzido de convívio, as relações afetivas entre
pais e filhos ficam complicadas,
muitas vezes, disfuncionais. Os
filhos são formados na relação
com os pais, ou com os adultos
que com eles conviverem. É na
relação que se forja o caráter, que
se educa o temperamento, que se
prepara o filho para a vida. Isso
não significa que seja necessária
dedicação integral aos filhos, que
os pais, ou ao menos as mães, não
possam trabalhar fora, absolutamente. Aliás, tão nocivo quanto
o pouco tempo dedicado ao convívio por excesso de trabalho, é o
pouco tempo dedicado ao convívio por aquelas mães que ficam
o dia todo em casa, mas que não
convivem com os filhos do mesmo modo, deixando-os, muitas
vezes, diante das telas ou ao cuidado de outrem.
O objetivo dessas informações é ajudar os pais a tomarem
decisões prudentes, conscientes e
especialmente para criarem momentos maiores de convívio dentro das nossas circunstâncias. Em
outras palavras: oferecer o melhor
possível, o nosso melhor, sem nos
conformarmos com a realidade
da ausência, como se ela não fosse
impactar o resultado da formação
integral dos filhos.
Assusto-me ao perceber o
quanto estamos vivendo um
mundo de ilusões, pois, apontar

para essa realidade, para o fato
de que é necessário termos um
tempo maior de convívio com
os filhos, promove em grande
parte dos pais um nível de irritação grande e uma reação
irracional: para que trazer aos
meios de comunicação esse tipo
de orientação? Para gerar culpa
em quem não pode dedicar mais
tempo aos filhos? CLARO QUE
NÃO.
O objetivo é conscientizar
para que as pessoas, conhecendo
essa realidade, busquem soluções
criativas e mais adequadas à essa
questão. De onde brota a ideia
de que, se ninguém apontar para
essa realidade, ela deixa de existir? Quer dizer que é preferível
ignorar os fatos para agir confortavelmente e sem culpa mesmo que as consequências sejam
graves?
Pais, ter filhos foi uma opção,
e feita essa opção, criá-los com
responsabilidade é missão. Missão que requer coragem de olhar
para as necessidades e implicações que ela traz e enfrentá-las
da melhor maneira possível.
Identificar prioridades, perceber que a chegada dos filhos
muda radicalmente a vida da família e assumir essas pequenas
e preciosas vidas como missão
é um passo que nunca trará arrependimento. Portanto, não se
enganem – somente a verdade
liberta.
Simone Ribeiro Cabral Fuzaro
é fonoaudióloga e educadora.
Mantém o site www.simonefuzaro.com.br.
Instagram:@sifuzaro

Você Pergunta
Por que nem todos os padres
fazem votos de pobreza?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

Hoje respondo à dúvida da
Maria da Silva, de São Mateus:
“Padre, gostaria de saber se o voto
de pobreza é feito por todos os sacerdotes? Fica a critério de cada
um aderir ou não?”.
Minha irmã, os religiosos, isto
é, os padres que pertencem a uma
ordem ou congregação religiosa,
renunciam aos bens deste mundo,
pelo voto de pobreza; renunciam
à sua vontade para querer só o que

Deus quer, pelo voto de obediência; e renunciam à sexualidade humana, para amar todas as pessoas
com um amor maior.
Os padres diocesanos não fazem votos. Eles fazem uma promessa solene de simplicidade
de vida, obediência ao bispo e
castidade, por meio do celibato.
Mas sejam diocesanos, sejam religiosos, os padres são chamados
a viver a pobreza, a obedecer ao
superior, e renunciam à paternidade de poucos pela paternidade
de muitos.

Não vive bem seu sacerdócio quem não faz as três renúncias. Vale dizer também que nenhum padre renuncia ao amor.
O celibato e a castidade são
assumidos em função de um
amor maior.
Gostei da pergunta. Ela faz
lembrar que ninguém é forçado a
fazer um voto ou uma promessa.
Votos e promessas são livremente assumidos. O sacerdócio que,
para muitos, parece um fardo pesado é, na verdade, uma fonte de
serena alegria.

Fé e Cidadania
Caminhar com Jesus
e com as multidões
PADRE ALFREDO JOSÉ GONÇALVES, CS
Resume o evangelista Mateus: “Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a Boa Notícia do Reino, e curando
todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas
e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então,
Jesus disse a seus discípulos: ‘a messe é grande, mas
os trabalhadores são poucos! Por isso, peçam ao dono
da messe que mande trabalhadores para a colheita’”
(Mt 9,35-36).
Cinco aspectos de ordem evangélico-pastorais chamam a atenção. Primeiramente, vem o verbo percorrer.
Em lugar de esperar na sacristia ou na porta dos templos,
a Boa Nova do Evangelho nos chama aos porões e periferias do mundo urbano em particular, onde habitam os
pobres e excluídos da sociedade. De igual forma que o
“profeta itinerante de Nazaré”, somos também convidados a caminhar com Jesus e com as multidões, segundo
o projeto da “Igreja em saída”, proposto pelo Papa Francisco. Nessa perspectiva, o verbo percorrer, tanto quanto
“acolher, proteger, promover e integrar”, faz parte não
apenas do núcleo da Pastoral dos Migrantes, e sim de
toda a vivência cristã.
Depois, vem a cura de todo tipo de doença e enfermidade. Jesus revela o rosto bondoso de um Deus da cura,
do cuidado e da vida: “Eu vim para que todos tenham
vida e que a tenham em abundância” (Jo 10,10). A pandemia de COVID-19 nos trouxe uma consciência mais
aguda sobre as implicações da doença, bem como sobre
o grande valor que é a saúde. Saúde que, por outro lado,
se estende cada vez mais a todas as formas de vida, vegetal, animal e humana (biodiversidade). Entramos assim no espírito do cuidado com “nossa casa comum”, na
qual somos convidados a um convívio de “todos como
irmãos, como lembram respectivamente as encíclicas
Laudato si’ (2015) e Fratelli tutti (2020).
As multidões cansadas e abatidas aparecem em terceiro lugar. Mais do que nunca, multidões que se encontram nas ruas e praças das cidades, em tendas precárias,
reflexo de vidas ainda mais precárias. Constituem o resultado do desemprego, subemprego ou serviços informais; o resultado do desenraizamento e das migrações
em massa; o resultado da falta de terra, teto e trabalho.
Cansadas pelo esforço de séculos, desde os mais antigos
antepassados, às vezes em vão; abatidas pelas falsas promessas e pelas seguidas perdas, que obrigam a recomeçar novamente e sempre, e sobretudo cansadas pelo peso
da pobreza, da miséria e da fome.
Em quarto, vem a compaixão. Palavra composta:
com + paixão. Quer dizer, estar com na paixão de outra
pessoa, outro grupo ou outro povo. A paixão costuma
figurar como uma espécie de situação-limite da existência humana: fracasso, morte, separação, doença, perda,
amor não correspondido!... Em tais momentos, “estar
com” não é dar coisas, mas se dar a si mesmo; ceder o
próprio tempo, os olhos e os ouvidos a quem necessita de
uma palavra, um olhar, um sorriso, um toque, uma visita!... “Estar com” é o mesmo que dizer: nada tenho para
te oferecer, mas estou do teu lado, vamos ver juntos o que
é possível fazer. A compaixão conduz ao compromisso
pastoral e sociopolítico.
Por fim, vem o pedido de mais trabalhadores para a
colheita. Agosto é o mês de pedir pelas vocações. Toda
pessoa, de uma forma ou de outra, é requisitada a algum
tipo de serviço para a grande colheita do Reino. Vocação
tem mão dupla: simultaneamente, chamado e resposta.
Deus convida seus filhos e filhas à felicidade, a qual só é
possível por meio da alegria de servir na busca do bem-estar comum.
Padre Alfredo José Gonçalves, CS, pertence à
Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos).
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Silvano Jacobino

Atos da Cúria

Arquivo pessoal

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 01/08/2022, foi nomeado e provisionado como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Mãe e Rainha, no
bairro do Parque Panamericano, muito
especificamente da Área Pastoral Santo
Antônio de Pádua, na Região Episcopal
Brasilândia, o Reverendíssimo Padre
Bruno dos Reis Paula, C.R., pelo período de (01) um ano.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
COORDENADOR DE SETOR
PASTORAL:
Em 09/08/2022, foi nomeado e provisionado como Coordenador do Setor
Pastoral Jaraguá da Região Episcopal
Brasilândia, o Reverendíssimo Padre
Ramilson do Nascimento Silva, CCSh,
pelo período de (02) dois anos.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
CAPELÃO:
Em 19/08/2022, foi nomeado e provisionado como Capelão da Capelania
Pessoal ‘Santa Josefina Bakita’, para a
Comunidade Católica Nigeriana de São
Paulo, o Reverendíssimo Padre Modestus Oguchi Alozie, SHL, até que se
mande o contrário.
Em 18/08/2022, foi nomeado e provisionado como Capelão do Mosteiro de
Santa Teresa, das Carmelitas, o Reverendíssimo Padre Agnaldo Costa Júnior,
MSFS, pelo período de (05) cinco anos.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
ASSISTENTE PASTORAL:
Em 16/08/2022, foi nomeado e provisionado como Assistente Pastoral da Paróquia São José Operário, no bairro Vila
Nova Galvão, Setor Jaçanã, na Região
Episcopal Sant’Ana, o Diácono Permanente Moisés da Silva, pelo período de
(02) dois anos.
POSSE CANÔNICA:
Em 02/08/2022, foi dada a posse canônica como Administrador Paroquial
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
no bairro Alto de Pinheiros, na Região
Episcopal Sé, ao Reverendíssimo Padre
Cláudio José Ribeiro.
Em 31/07/2022, foi dada a posse canônica como Vigário Paroquial da Paróquia
Santos Apóstolos, no bairro de Itaberaba,
na Região Episcopal Brasilândia, ao Reverendíssimo Padre Jaime Estevão Gomes.
Em 30/07/2022, foi dada a posse canônica como Vigário Paroquial da Paróquia
Santo Antônio, no bairro de Itaberaba,
na Região Episcopal Brasilândia, ao Reverendíssimo Padre Fabrício Mendes
de Moraes.

[SANTANA] No dia 15, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, comemora-se
também a festa de Nossa Senhora da Alegria. Na ocasião, Dom Jorge Pierozan presidiu
a missa de encerramento da novena da padroeira da Comunidade Servas da Alegria, no
Centro de Evangelização e Formação Carlo Acutis, dedicado à juventude, que está sob
a responsabilidade da Comunidade. Concelebrou o Padre Roberto Fernandes Lacerda,
Pároco da Paróquia Menino Jesus, Setor Tucuruvi.
(por Silvano Jacobino)
[BELÉM] Na noite do domingo, 21, Dom Cícero Alves de França presidiu missa na Paróquia Santa Luzia e São Pio X, por ocasião da celebração da memória litúrgica do padroeiro. Concelebraram os Padres Reginaldo Donatoni, Pároco, e Paulo dos Anjos, da
Arquidiocese de Brasília (DF). A missa também foi ocasião para a despedida do Diácono
Pedro Ernesto dos Santos Júnior e a acolhida do Diácono Bruno Redígolo. Participaram
membros da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo.
(por Larissa Bernardo)

[SÉ] No sábado, 20, os casais do Encontro
de Casais com Cristo (ECC) participaram
da formação para dirigentes da 3ª etapa,
na qual estavam também presentes os casais que compõem o Setor 5 do Conselho
Regional Sul 1 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), que engloba
as seis regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo. A atividade aconteceu na
Paróquia São Vicente Pallotti e São Pedro
Apóstolo, na Região Belém. No sábado e
no domingo, 20 e 21, também houve o
186º Encontro de Casais com Cristo, do
qual participaram 16 casais, na Paróquia
Santíssimo Sacramento, Setor Paraíso.
(por Cassiano Ricardo Elias Pesce
e Norma Nair Áviles A. Pesce)

[BRASILÂNDIA] A Comunidade Santa Luzia, pertencente à Paróquia Santa
Teresinha do Menino Jesus, celebrou no
domingo, 21, a primeira Eucaristia de um
grupo de 24 crianças, com missa presidida
pelo Padre Francisco Antônio Rangel de
(por Eva Nascimento)
Barros, Pároco.
[IPIRANGA] No sábado, 20, mais de
110 ministros extraordinários da Sagrada
Comunhão (MESC), atuantes no Setor Ipiranga, estiveram reunidos para uma formação no auditório do campus Ipiranga
da PUC-SP. Participaram o Diácono Anivaldo Blasques, coordenador regional dos
MESC, o Padre Anderson Pereira Bispo, Assistente Eclesiástico Regional dos MESC, e
o Frei José Maria Mohomed Junior, Coordenador de Pastoral da Região Ipiranga.

[SANTANA] Na segunda-feira, 22, os
fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Livração, Setor Medeiros, acolheram Dom Jorge
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na
Região Santana, para presidir a missa em
honra da padroeira. Concelebrou o Padre
Silvano Alves dos Santos, MSJ, Pároco.

Faleceu na noite da quinta-feira, 18, aos
73 anos de idade, o Padre Dervile Alonço.
Ordenado sacerdote em 1979, ele exerceu
seu ministério em diversas paróquias da
Região Episcopal Belém. O velório aconteceu na sexta-feira, 19, na Paróquia Nossa
Senhora do Bom Parto, no Tatuapé, onde
era Vigário Paroquial. Às 9h, Dom Cícero
Alves de França presidiu a missa de corpo
presente, concelebrada por Dom Pedro
Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cruzes
(SP) e presidente do Regional Sul 1 da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Na sequência, houve o translado do corpo para a cidade de Sorocaba
(SP), para a sequência dos funerais e o
sepultamento.
(por Fernando Arthur)
Ítalo Queiroz de Souza

(por Robson Francisco)

[SÉ] No dia 12, o Hospital Paulistano
comemorou 76 anos da sua fundação e
de serviços médicos e assistenciais prestados à comunidade paulistana. Frei Nilton César Groppo, OFMCap, Pároco da
Paróquia Imaculada Conceição, Setor
Cerqueira César, em cujo território o hospital se localiza, foi convidado a abençoar as dependências daquela instituição.
Estavam presentes Márcia Maria Costa,
diretora do Hospital; Luis Artur Sutic da
Silva Paes, gerente médico, acompanhado de sua esposa, Regina Baungartz; Rose
Jorge, gerente de atendimento, além de
funcionários, colaboradores, pacientes e
seus familiares.
(por Frei Nilton César Groppo, OFMCap)

[BELÉM] As famílias do Setor Conquista se reuniram na noite da sexta-feira, 19,
para o encerramento da Semana Nacional da Família. O encontro contou com a
palestra do professor Ricardo Galhardo
Blanco, que expôs o que significa “ser família”. Em seguida, o Padre Irineu Dossou,
Pároco da Paróquia São Marcos Evangelista, conduziu o momento de Adoração
Eucarística.
(por Nilton Gomes)

(por Diácono Anivaldo Blasques)
Fábio Hirata

DISPENSA DAS OBRIGAÇÕES
INERENTES À SAGRADA
ORDENAÇÃO:
Em 09/06/2022, o Santo Padre, o Papa
Francisco, concedeu ao Sr. Marcelo Brito, através do Rescrito da Congregação
para o Clero, a dispensa das obrigações
inerentes à Sagrada Ordenação, inclusive do celibato.
Em 19/07/2022, o Santo Padre, o Papa
Francisco, concedeu ao Sr. Márcio Leitão, através do Rescrito da Congregação para o Clero, a dispensa das obrigações inerentes à Sagrada Ordenação,
inclusive do celibato.

NOTA DE FALECIMENTO
PADRE DERVILE ALONÇO

[IPIRANGA] Na sexta-feira, 19, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, presidiu a missa de
encerramento da Semana Nacional da Família na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no
Jardim Maristela, Setor Pastoral Anchieta. Concelebrou o Padre Edson Chagas Pacondes,
Pároco. Com o tema “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus”, o Bispo Auxiliar
da Arquidiocese na Região Ipiranga destacou que a vocação e a missão da família são um
caminho de santidade que a Igreja espera que a sociedade reconheça. (por Fábio Hirata)

[SÉ] No sábado, 20, na Paróquia Santa
Generosa, Setor Paraíso, Dom Rogério Augusto das Neves conferiu o sacramento da
Crisma a 54 pessoas, sendo 30 jovens e 24
adultos, ocasião em que 17 delas também
receberam sua primeira Comunhão. Concelebraram os Padres Cássio Albério Pereira de Carvalho, Pároco, e João Paulo da
Silva, Paulino, colaborador na Paróquia. O
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Sé exortou os crismandos a darem o seu
“sim” a Deus, a exemplo de Maria, para que
correspondam à graça e abram caminho
para a vivência de uma vida sobrenatural.
(por Ítalo Queiroz de Souza)

[SÉ] No domingo, 21, a Paróquia Santo
Inácio de Loiola e São Paulo Apóstolo, Setor
Paraíso, festejou a Assunção de Nossa Senhora e também a festa de Nossa Senhora
do Mar, que há 81 anos é comemorada na
Paróquia, com procissão pelas ruas da Vila
Mariana, reza do Terço, participação de
membros da comunidade católica Palavra Viva, com cantos religiosos e acompanhamento de banda musical. Em seguida,
houve a missa, presidida pelo Padre Mário
Pizzeta, Administrador Paroquial, e concelebrada pelo Padre Antonio Lúcio da Silva
Lima. Ao término da celebração, ocorreu a
coroação das imagens do Menino Jesus e
de Maria Santíssima. (por Pascom paroquial)
[IPIRANGA] A Paróquia São Vicente de Paulo, Setor Anchieta, celebrou no
domingo, 21, o encerramento da Semana Nacional da Família. O Padre Euzébio
Spísla, CM, presidiu a missa e, ao final, fez a
bênção das alianças dos casados, das viúvas e solteiros, e, às crianças, abençoou os
cadernos e brinquedos.
(por Diácono Anivaldo Blasques)
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SÉ
Fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Consolação celebram a padroeira
SIMONE MAVIGNIER MADEIRA E
BRÁULIO ROCHA GONÇALVES

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

No domingo, 21, às 12h, na Paróquia
Nossa Senhora da Consolação, Setor
Santa Cecília, Dom Rogério Augusto das
Neves, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Sé, presidiu a missa em louvor
à padroeira da comunidade, que também marcou o encerramento da Semana
Nacional da Família. Concelebraram os
Padres Alessandro Enrico de Borbón,
Pároco, e Assis Donizeti de Carvalho,
Vigário Paroquial.
Durante toda a Semana Nacional da
Família, os casais das paróquias da Região

Pascom paroquial

participaram de diversas atividades na Paróquia Nossa Senhora da Consolação: no
dia 16, renovaram os votos matrimoniais
durante a missa; no dia 17, após a missa,
rezaram o Terço das Famílias e fizeram a
consagração das famílias a Nossa Senhora;
já no dia 18, houve adoração ao Santíssimo
Sacramento.
Também no domingo, 21, em intenção das famílias e ainda para celebrar Nossa Senhora da Consolação, a
Paróquia iniciou a novena da padroeira
na missa das 18h, com a reza do Terço,
que continuará sendo rezado durante a
semana pelos membros das pastorais,
movimentos e serviços da Paróquia até o
sábado, 27.
Lourdes Bona

LAPA
Encontro sobre o sacramento do
Batismo mobiliza setores pastorais
BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

[SÉ] No domingo, 21, na Paróquia Santo Antônio, no Pari, Dom Rogério Augusto das Neves conferiu o sacramento da Crisma a 30 jovens e adultos, sendo 11 da própria Paróquia;
quatro da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora; e três da Paróquia São Cristóvão, todas do
Setor Bom Retiro, além de mais 12 da Paróquia Pessoal dos fiéis latino-americanos, que fica
no Setor Catedral. A missa foi concelebrada pelo Frei Wilson Batista Simão, OFM, Pároco.
Na homilia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé salientou a Crisma como confirmação das promessas do Batismo e ação do Espírito Santo na vida de cada fiel, da mesma
forma como aconteceu com Maria, que por obra do mesmo Espírito possibilitou que ela
realizasse as maravilhas que lhe conferiram o mérito da Assunção ao céu. (por Lourdes Bona)

A Região Lapa promoveu o encontro
celebrativo/formativo sobre o sacramento do Batismo, entre os dias 16 e 18, de
forma a reunir as paróquias que formam
os diversos setores.
O encontro foi conduzido por Dom
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar
da Arquidiocese na Região Lapa, com a
participação do Padre Geraldo Pereira,

Pároco da Paróquia Santa Domitila e Assistente Eclesiástico da Animação Bíblico-Catequética, da equipe da Pastoral do
Batismo, e dos coordenadores e catequistas da região episcopal.
No dia 16, a atividade foi na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, reunindo o
Setor Pirituba. No dia 17, na Paróquia
Nossa Senhora dos Pobres, para os Setores Butantã e Rio Pequeno. E, no dia 18,
na Paróquia São Pedro Apóstolo, reunindo os Setores Lapa e Leopoldina.

Espiritualidade

Convidar os pobres
DOM JOSÉ
BENEDITO
CARDOSO

BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE NA
REGIÃO LAPA

O

evangelista Lucas, por diversas vezes, apresenta Jesus junto à mesa numa refeição. Nessas ocasiões, seja
com gente pobre ou rica, importante ou
desconhecida, santa ou pecadora, sua
posição é muito clara: toma sempre a
defesa dos mais frágeis.
Sendo convidado para uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, Jesus notou que os convidados
escolhiam os primeiros lugares, uma
competição social. Em outra ocasião,
Jesus já tinha alertado as pessoas a terem cuidado com esses homens, pois
eles “fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam

dos primeiros lugares nas sinagogas
e dos postos de honra nos banquetes.
No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas e, para disfarçar, fazem
longas orações”. São estes que estão no
banquete do qual Jesus participa, aos
quais em forma de parábola aconselha
a ocuparem os últimos lugares para não
serem envergonhados, porque é com os
últimos que Jesus vai se assentar. Lugar
discreto, que não tem muita visibilidade, que poucos enxergam, lugar dos
pobres, lugar por onde passam os serventes, lugar privilegiado de Deus. O
último lugar não é um castigo, mas o
lugar de Deus. Ali encontramos Jesus a
nos servir, Ele que vindo ao mundo não
tinha lugar na hospedaria e nasceu nas
tábuas de uma manjedoura e, quando
morreu, o lugar foi a cruz de madeira.
Pode ser que um candidato a algum
cargo eletivo, com os olhos marejados,
venha dizer que, visitando uma favela,
ficou surpreso ao ver gente pobre, lixo
jogado pelas vielas e esgoto a céu aberto.
Pode ter certeza de que tal pessoa nunca
tinha pisado no chão de uma favela, que
sempre ignorou esse Brasil, esse estado,
essa cidade. Quando eleito, não vai dar

prioridade aos últimos que entram na
fila do “ossinho”, mas aos grandes que
definem o preço dos alimentos.
Na segunda parábola, Jesus se dirige
a quem faz a seleção dos convidados, indicando atitude de abnegação que deve
caracterizar a hospitalidade: “Quando
deres uma ceia, convida os pobres, os
aleijados, os coxos e o cegos. Serás feliz porque eles não podem retribuir-te”.
Estes eram os que tinham prioridade
nas festas divinas, os que eram considerados castigados, os pecadores, os que
sujavam, enfeando o templo e a liturgia ali celebrada. São quatro categorias
de pessoas excluídas. Convidá-las para
um banquete é dar-lhes a oportunidade
que a sociedade não as dá, é valorizar
as pessoas por aquilo que elas são e não
pelo que elas têm. É o convite à generosidade, dar sem esperar algo em troca,
fazer o bem para ver o outro feliz, pois
quem “dá aos pobres empresta a Deus”,
diz o provérbio. “Neste momento, penso com gratidão nos refeitórios em que
tantos voluntários oferecem o próprio
serviço, dando de comer a pessoas sozinhas, deserdadas, desempregadas ou
desabrigadas. Esses refeitórios e outras

obras de misericórdia – como visitar
os doentes, os presos... – são escolas
de caridade que propagam a cultura
da gratuidade, porque aqueles que aí
trabalham são impelidos pelo amor a
Deus e iluminados pela sabedoria do
Evangelho” (Papa Francisco).
Faz bem retomar a beleza do Salmo
67, que nos ensina que Deus se levanta,
e, com carinho, prepara uma mesa para
o pobre. “Ele faz estremecer os justos
de incontida alegria, que, na sua santidade, se apresenta como Pai dos órfãos
e defensor das viúvas, que dá uma casa
aos sem-abrigo, faz sair os prisioneiros
ao som da música, e deixa os rebeldes
no deserto, derrama a sua chuva sobre
a sua herança, envolve o pobre no seu
manto de bondade” (Antônio Couto).
Por fim, terminando este mês vocacional, lembro-me dos catequistas
que, com sua palavra e seu testemunho, transmitem o patrimônio da fé,
revelando a face de um Deus amigo dos
pobres e uma Igreja acolhedora e misericordiosa. Juntos, avancemos para
estudar e celebrar o Mês da Bíblia, porque “O Senhor teu Deus está contigo
por onde quer que andes” (Josué 1,9).
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IPIRANGA
Dom Ângelo preside missa no aniversário de 83 anos do Amparo Maternal
PASCOM REGIONAL
Na comemoração dos 83 anos de
fundação da Associação Amparo Maternal, no sábado, 20, Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ, presidiu missa na sede da
entidade, na Vila Clementino.
Durante a celebração, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga
lembrou que uma vida salva é uma vida
glorificada: “Que o Amparo Maternal
seja como Maria, que cuidou de sua
prima Isabel, gestante, com carinho. A

experiência de Maria e Isabel é muito
significativa. Peçamos que as mães acolhidas aqui façam essa experiência profunda. Que o Amparo seja a verdadeira
casa de Deus, onde o amor está acima
de tudo”.
O Padre Jorge Bernardes, Assessor
Eclesiástico do Amparo Maternal, e o
Frei José Maria Mohomed Júnior, Coordenador de Pastoral da Região Ipiranga,
concelebraram. Participaram da missa
os diretores da entidade, colaboradores,
benfeitores e mães acolhidas.

Fundado em 1939 por um grupo
liderado pelo médico obstetra Álvaro
Guimarães Filho, pela religiosa franciscana Madre Marie Domineuc e pelo então Arcebispo de São Paulo, Dom José
Gaspar d’Affonseca e Silva, o Amparo
Maternal tem sua maternidade atualmente gerida pela Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), atendendo gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Desde
julho de 2021, a Associação Amparo
Maternal, que administra o Centro de

Acolhida para Gestantes, Mães e Bebês,
tem como diretores o casal Lorenna Pirolo e Emerson José Pirolo, fundadores
da associação católica de fiéis Missionários da Redenção.
Em maio, a Associação lançou a campanha “Amparo pela Vida”, com a meta
de arrecadar recursos para manter os
trabalhos do centro de acolhida. O valor mínimo de contribuição individual
é de R$ 1,00 (um real). A ação prosseguirá até 15 de dezembro. Saiba mais em
https://amparopelavida.com.br.

Pascom regional

Fernando Arthur

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na
Região Ipiranga, esteve no Seminário Bem-Aventurados Claúdio e Eustáquio, MTS, na
Vila Gumercindo, zona Sul da capital paulista, no sábado, 20, para o encontro com
o Superior-geral da Congregação da Doutrina Cristã (Doutrinários), Padre Gian Mario Redaelli, que veio de Roma, acompanhado de dois conselheiros-gerais. Estiveram
presentes também os Religiosos Doutrinários que atuam na Paróquia São Francisco
de Sales, no Setor Cursino.
(por Pascom regional)

[BELÉM] Dom Cícero Alves de França conferiu o sacramento da Confirmação a 23 jovens e adultos na Paróquia São Carlos Borromeu, no Belém, em missa no domingo, 21.
Concelebrou o Padre Cristian Uptmoor, Pároco.
(por Fernando Arthur)

Padre Christopher Velasco

Pascom paroquial

[IPIRANGA] O clero atuante na Região se reuniu no dia 16, na Cúria Regional, para
um estudo da carta apostólica do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de
Deus, Desiderio desideravi, com assessoria do Padre Eduardo Binna, Pároco da Paróquia
Santa Cruz, na Região Belém, e Doutor em Liturgia, que expôs os três eixos do documento: a Liturgia, o “hoje” da história da Salvação, e a redescoberta da beleza e da verdade da celebração cristã.
(por Padre Christopher Velasco)
Giovanna Puglia

[BELÉM] Nos dias 20 e 21, a Paróquia São Carlos Borromeu, na Vila Prudente, acolheu
cerca de 150 jovens para o 67º Encontro de Jovens com Cristo, que teve como lema “Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração” (Lc 2,19). O encontro foi o primeiro após a fase mais aguda da pandemia.
(por Giovana Puglia)
[BELÉM] No sábado, 20, a Paróquia Santa Rosa de Lima, Setor Vila Alpina, celebrou o 6o
dia da novena da padroeira, com missa presidida por Dom Cícero Alves de França. Concelebrou o Padre Francisco Martins, Administrador Paroquial.
(por Carlos Henrique Pazin)

[LAPA] No dia 18, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, realizou-se a reunião com as secretárias e secretários paroquiais da região episcopal, conduzida por Dom José Benedito
Cardoso, com a participação do Padre Antônio Francisco Ribeiro, Assistente Eclesiástico
da Pastoral das Secretárias. O tema do encontro foi “Organização da secretaria paroquial”.
(por Benigno Naveira)

[LAPA] Entre os dias 15 e 21, três paróquias da Região Lapa celebraram festas
patronais. Na Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, do Jardim Felicidade, Setor Pirituba, a comunidade participou da novena
da padroeira entre os dias 12 e 20, e, no dia
21, Solenidade da Assunção, houve a coroação da imagem mariana, presidida pelo
Padre José Almir Paim, OSB, Pároco. No dia
16, na Paróquia Santo Estêvão Rei, da Vila
Anastácio, Setor Leopoldina, a missa foi
presidida pelo Padre José de Assis Batista,
Pároco. No dia 20, na Paróquia Cristo Jovem, Setor Lapa, a celebração foi presidida
pelo Padre Euclides Eustáquio Martins de
Castro, Pároco.
(por Benigno Naveira)
[IPIRANGA] A Paróquia Sagrada Família, Setor Cursino, realizou uma missa
pelos ciclistas no domingo, 21. Eles participaram da celebração com suas bicicletas
na nave da igreja e, na conclusão da missa,
foram abençoados pelo Frei Claudemir Silva, OP. O Dia Nacional do Ciclista é comemorado em 19 de agosto, data estipulada
em memória do ciclista brasiliense Pedro
Davison, de 25 anos, que foi uma vítima
do trânsito brasileiro ao ser atropelado em
2006, enquanto pedalava no Eixo Sul, em
Brasília (DF).
(por Jefferson C. Vilela)

[IPIRANGA] No domingo, 21, Dom
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, deu posse
canônica ao Padre Agnaldo Costa Júnior,
MSFS, como Capelão do Mosteiro de Santa Teresa, Setor Vila Mariana, pertencente
à Ordem da Bem-Aventurada Virgem do
Monte Carmelo (Irmãs Carmelitas).
(por Pascom regional)

[BRASILÂNDIA] No 4º encontro da
Novena de São Miguel Arcanjo, ocorrido no dia 15 na Paróquia Nossa Senhora da Expectação, Setor Freguesia, a
missa foi presidida pelo Padre Evander
Bento Camilo, Vigário Paroquial da Pa(por J. L. Freitas)
róquia Espírito Santo.
[BRASILÂNDIA] No sábado, 20, a Pastoral Familiar das seis paróquias que compõem o Setor Pereira Barreto promoveu o
Baile da Família. O objetivo foi oferecer uma
opção de entretenimento e confraternização entre as famílias, após a longa paralisação das atividades paroquiais em virtude
da pandemia. O baile aconteceu no Jaraguá
Clube Campestre e contou com música ao
vivo, drinques especiais e comida, preparada pelas equipes das paróquias.
(por Taíse Cortês e Padre Silvio Oliveira)
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BRASILÂNDIA
Dom Carlos Silva: ‘A vocação deve ser vivida com amor e dedicação’
FABRÍCIO SANTOS

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Com missa na Comunidade São Francisco de Assis, da Paróquia Imaculado
Coração de Maria, no domingo, 21, encerrou-se a Semana Nacional da Família.
A missa foi presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap., e concelebrada
por três padres da Ordem dos Cônegos Religiosos Lateranenses de Santo
Agostinho (CRL): Padre Dorival Leite, Pároco, e os Padres Mario Scopel e

Padre Juscelino, Vigários Paroquiais.
Nessa missa foi feita a referência a todas as ordens religiosas que trabalham ou
já trabalharam na Paróquia e apresentadas as Irmãs Xaverianas, Marlúcia, Sinéia,
Irma e Elisabeth, que iniciarão novo percurso na Paróquia, sendo representadas
pela sua Madre Superiora, Irmã Natalina.
Na homilia, Dom Carlos Silva ressaltou que a vocação é dom de Deus,
que a todos chama, acolhe e impulsiona. Lembrou, ainda, que a vocação deve
ser vivida com amor e dedicação, assim

[IPIRANGA] Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Setor Vila Mariana, celebraram no domingo, 21, sua padroeira com missa presidida pelo Frei Adilson Gomes dos
Passos Miranda, OAR, Pároco, e procissão pelas ruas do bairro. (por Aurea Prates Rodrigues)
Lucas Alves Dias

Pascom paroquial

como Maria, que se colocou a serviço
do Reino de Deus, pondo-se a caminho.
Ao final, ao fazer referência especial

BELÉM
Dom Cícero sobre Padre Gilson:
‘Uma presença silenciosa e alegre’
FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

[LAPA] No sábado, 20, na Paróquia São Francisco de Assis, no Jaguaré, Setor Butantã, foi realizado um casamento comunitário, com a participação de seis casais, os quais
foram assistidos pelo Padre Edilberto Alves da Costa, Pároco. O Sacerdote relembrou as
palavras do Papa Francisco durante um casamento comunitário no Vaticano, em 2014: “O
Matrimônio é símbolo da vida real, não é uma ficção. É o sacramento do amor de Cristo
e da Igreja, um amor que tem na cruz a sua confirmação garantida”. (por Benigno Naveira)
Pascom paroquial

aos jovens, o Bispo exortou os fiéis a discernir sobre o grande serviço ofertado
pelas vocações religiosas na Igreja.

Na manhã do domingo, 21, a Missão Belém recordou um ano de falecimento do Padre Gilson Frank dos Reis,
sacerdote que atuou nessa comunidade.
Ele faleceu em 2021 em decorrência da
COVID-19.
A casa de acolhida Guadalupe, no
Belenzinho, ficou repleta de membros
do movimento, assim como de familiares e amigos do Sacerdote. A celebração
foi presidida por Dom Cícero Alves de
França, Bispo Auxiliar da Arquidiocese

na Região Belém. Ele foi formador do
Padre Gilson enquanto estava no Seminário de Teologia.
Acerca do Padre Gilson, Dom Cícero afirmou que o Sacerdote “deve estar
muito feliz no Céu, porque ele também,
assim como Isabel, um dia pulou de alegria quando encontrou Jesus”. Ainda recordou que no Seminário de Teologia,
Gilson foi uma presença silenciosa, mas,
ao mesmo tempo, muito alegre.
O Bispo, confortando os fiéis, afirmou
que “Maria enxuga nossas lágrimas, pois
é a Mãe da alegria, por trazer no coração
o Filho amado do Pai”.
Veruska Moura

[SANTANA] No dia 16, Dom Jorge Pierozan presidiu a missa em comemoração dos
20 anos da Missão Clara e Francisco, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Concelebrou
o Padre Francisco Ferreira da Silva, Pároco, assistidos pelos Diáconos Geraldo Aparecido
Braga e José Jindarley Santos da Silva. Fundado em 16 de agosto de 2002 pelo Padre
Edval Alves dos Santos e pelo leigo Marcelo Araújo, o movimento tem como propósito
viver os ensinamentos do Evangelho a exemplo de São Francisco de Assis e Santa Clara,
além de priorizar a evangelização das famílias.
(por Lene Zuza)

[BRASILÂNDIA] No domingo, 21, na Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com
procissão e uma missa campal presidida por Dom Carlos Silva, OFMCap, e concelebrada
pelo Padre Silvio Oliveira, Pároco, foi finalizada a novena em honra à padroeira da Paróquia
Nossa Senhora do Retiro, cujo tema foi “Então disse à mãe: ‘Mulher, eis aí o seu filho’. Depois
disse ao discípulo: ‘Eis aí sua mãe’” (Jo 19,26-27). Durante os dias da novena, houve atendimento de Confissões, bênçãos às famílias, pastorais, alimentos e pela saúde das pessoas,
além de um Casamento comunitário do qual participaram 11 casais.
(por Natali Felix)

Arquivo pessoal

Denilson Araujo

[SÉ] No dia 16, na Cúria Regional da Sé, Dom Rogério Augusto das Neves se reuniu com
os padres que exercem a função de assistente eclesiástico das pastorais presentes na Região. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé acentuou que a missão do assistente
eclesiástico é motivar, animar e acompanhar os membros da coordenação de cada pastoral. Destacou que a presença constante e o entusiasmo de cada assistente eclesiástico
são fundamentais para que sua missão se concretize de maneira adequada.

[SANTANA] No domingo, 21, Dom Jorge Pierozan presidiu missa na Capela Três Cruzes, pertencente à Paróquia São José Operário, Setor Jacanã. Concelebrou o Padre Christopher Velasco, Vigário da Paróquia Santa Ângela e São Serapião, da Região Ipiranga. A
Capela tem em seu entorno um grande espaço e abrigará o novo centro de evangelização
da Comunidade Anjos da Vida. Após a missa, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região
Santana plantou uma árvore frutífera no local, símbolo dos frutos que virão em virtude da
missão que ali se exercerá.
(por Padre Christopher Velasco)

(por Cônego José Arnaldo Juliano dos Santos)
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Paróquia Santa Dulce dos Pobres é presença
evangelizadora na periferia da zona Norte
Fotos: Arquivo pessoal

ROSEANE WELTER

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Situada no entorno da Serra da
Cantareira e no limite de São Paulo
com os municípios de Guarulhos e
Mairiporã, a Paróquia Santa Dulce
dos Pobres, na Região Santana, completa em setembro dois anos de criação, mas já neste mês a comunidade
esteve em festa por ocasião dos festejos da padroeira, cuja memória litúrgica é celebrada em 13 de agosto.
A história da 305ª Paróquia da
Arquidiocese de São Paulo começou
a ser escrita, na verdade, em 1993,
quando o bairro Jardim da Felicidade ainda não existia oficialmente.
Em 1995, foi celebrada a primeira
missa no terreno que foi doado e
onde hoje fica a igreja matriz; um
ano depois, começou a construção
da capela dedicada a São José.
Aos poucos, a comunidade eclesial foi se estruturando com a ajuda
de diversos padres atuantes na Região. Em 2011, foi criada a Área Pastoral São José, primeiro passo para
se tornar uma paróquia. Em 2016, o
Padre Antonio Pedro dos Santos foi
nomeado Vigário Paroquial da Paróquia Natividade do Senhor, com a
missão de acompanhar a Área Pastoral São José e estruturá-la para a
elevação a paróquia.
No início, os membros da comunidade queriam que a nova Paróquia continuasse tendo como patrono São José. Porém, como já existem
muitas paróquias na Arquidiocese
com esse título, inclusive uma no
mesmo setor pastoral, começaram
as buscas por um novo patrono, e foi
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, quem propôs que
a padroeira fosse Santa Dulce dos
Pobres.
“Os fiéis gostaram da proposta,
pois o bairro tem um alto índice de
migrantes nordestinos. Além disso,
Santa Dulce é uma santa brasileira e
do Nordeste e tem uma história de
vida com a qual os nossos paroquianos se identificam bastante”, destacou o Padre Antonio Pedro.
Em 26 de novembro de 2020, a
criação da paróquia se tornou realidade, tendo como padroeira Santa Dulce dos Pobres. Seu território,
até então Área Pastoral São José, foi
desmembrado da Paróquia Natividade do Senhor. Com a criação da
Paróquia, Padre Antonio Pedro foi
instituído pároco.

AÇÃO MISSIONÁRIA

Em entrevista ao O SÃO PAULO, Maria Ericelda Fernandes Borges recordou como era a realidade
no começo de tudo, há quase 30
anos. “Éramos carentes de infraestrutura, por exemplo, os ônibus não

Fiéis da Igreja Santa Dulce dos Pobres durante uma das missas da festa da padroeira, em agosto; paróquia foi erigida em novembro de 2020

chegavam até aqui, os taxistas não queriam vir até aqui porque tinham medo”,
lembrou, ressaltando que os moradores
não temiam as dificuldades.
“No início, aqui era uma região de invasão e grande parte das pessoas ainda
morava em barracos. Não havia asfalto e
nós íamos a pé e no barro para rezar o
Terço nas casas. Nosso objetivo era evangelizar”, acrescentou.

VIDA PASTORAL

Além da igreja matriz, a Paróquia
Santa Dulce dos Pobres é formada pelas comunidades Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jova Rural; Sagrado
Coração de Jesus, no Jardim Hebrom; e
Santíssima Trindade, no Jardim Filhos
da Terra.
Padre Antonio mencionou a ação
pastoral realizada pela nova Paróquia.
“Estruturamos as pastorais da Catequese de crianças, jovens e adultos, dízimo,
liturgia, eventos, coroinhas, grupos de
jovens e de oração, Terço dos Homens e
visita às famílias.”
Na pandemia, a solidariedade e generosidade foram um marco da nova paróquia, que distribuiu, segundo o Pároco,
300 cestas básicas e kits de higiene.
“O povo desta comunidade é marcado por um grande testemunho de
partilha. Mesmo em meio à situação de
pobreza, as pessoas partilham do pouco que têm para dividir com os irmãos,
a exemplo da padroeira”, acrescentou o
Pároco, evidenciando que Santa Dulce

vivia da Divina Providência, “assim, o
povo e nossa comunidade eclesial experimentam essa providência no dia a dia”,
disse.
“As pessoas estão voltando à participação presencial na Paróquia, que foi
instituída em plena pandemia em uma
cerimônia com alguns fiéis presentes e
os demais acompanhando pelas mídias
digitais. Estamos neste momento retomando as pastorais, as atividades e eventos”, contou Emerson Henrique Luciano
Monteiro, 30, coordenador de eventos na
Paróquia. “A Pastoral de Eventos é importante porque ajuda a alavancar verbas
para as melhorias que precisamos fazer
na Paróquia”, enfatizou.

FORÇA DO EVANGELHO

O Pároco recordou que em paróquia alguma podem faltar os serviços de
evangelização, a propagação da Palavra
de Deus, a Catequese e a formação cristã;
a Eucaristia e os demais sacramentos, e
a ação pastoral missionária, a “Igreja em
saída” que vai ao encontro do irmão em
suas necessidades particulares.
“Estamos inseridos em uma realidade marcada pela pobreza, pelo alto índice de violência, e ser sinal da presença
de Cristo aqui na periferia é um grande
testemunho de fé, perseverança e força
transformadora à luz do Evangelho”, reforçou o Sacerdote.
Padre Antonio Pedro destacou que
um dos maiores desafios é atrair mais
pessoas e, sobretudo, os jovens para a vi-

QUEM FOI SANTA DULCE
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes (Irmã Dulce) nasceu em 26 de
maio de 1914, na Bahia. Desde a infância, dedicou-se a ajudar as pessoas carentes, mendigos e doentes. Aos 13 anos, transformou a casa da família em um centro de atendimento a estas pessoas. Ajudava a todos que
encontrava em seu caminho, acolheu aqueles que ninguém queria, e até
hoje, por meio das Obras Sociais Irmã Dulce, ajuda os mais vulneráveis.
Irmã Dulce foi beatificada em 2011 e canonizada em 2019, no Vaticano.

vência comunitária, mas destacou que o
sínodo arquidiocesano vem contribuindo para perceber as fragilidades e elucidar novos caminhos para a conversão
pastoral.

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

‘Mensageiros de paz e de
unidade’ é o lema da viagem
do Papa ao Cazaquistão
https://cutt.ly/QXFsYEn
Terra Santa: Frei Bruno
Varriano é nomeado Vigário
Patriarcal em Chipre
https://cutt.ly/bXFdu2o
Capital paulista libera
vacinação contra a COVID-19
para todas as crianças de 3 e
4 anos
https://cutt.ly/BXFsDqi
‘Irmãos de rua’ realizam ‘31º
Dia de Luta’ por uma vida
mais digna
https://cutt.ly/gXFsKPr
Universidade equatoriana
inaugura Cátedra Cardeal
Cláudio Hummes
https://cutt.ly/DXFs3Bn
Presidência da CNBB
envia carta de unidade e
solidariedade com a Igreja
na Nicarágua
https://cutt.ly/xXFsCGj
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Arquivo Metropolitano Dom Duarte
Leopoldo e Silva tem novo estatuto
Reprodução

REDAÇÃO

osaopaulo@uol.com.br

Entra em vigor na quarta-feira, 24,
o novo estatuto do Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da
Arquidiocese de São Paulo, por meio
da aprovação e promulgação do decreto no 1492/22, pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano.
Instituído em 1918, por Dom Duarte
Leopoldo e Silva, primeiro Arcebispo de
São Paulo, o Arquivo Metropolitano segue uma disposição do Código de Direito
Canônico, que prevê que em cada cúria
diocesana deve ser instalado um arquivo
diocesano, “onde se guardem, dispostos
na ordem devida e diligentemente fechados, os documentos e escrituras relativos
aos assuntos diocesanos não só espirituais, mas também temporais”.
No texto do decreto no 1492/22,
Dom Odilo aponta que “desde a sua
criação até os nossos dias, o Arquivo
Metropolitano possui a missão de custodiar e preservar a memória histórica,
tanto da Igreja quanto da sociedade,
contribuindo para o desenvolvimento
religioso, cultural e social das presentes e futuras gerações”, e que por esta
razão e com o intuito de garantir que
as finalidades do Arquivo sejam integralmente cumpridas, em 29 de abril
deste ano foi instituído um conselho de
administração “ad interim”, que, entre
outras atribuições, elaborou este novo
estatuto, cujo teor recebeu a primeira aprovação deste mesmo conselho
interino, em 2 de agosto, e, no dia 18
do mesmo mês, a aprovação, de forma
unânime, do Conselho de Presbíteros
da Arquidiocese.
O novo estatuto entra em vigor, ad
experimentum, por cinco anos, a partir
da data de sua publicação, 24 de agosto. O documento apresenta alterações
no regimento interno e na organização
administrativa e pastoral do Arquivo
Metropolitano (leia mais detalhes nas
páginas 12 e 13).

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Em outro decreto, também datado de 24 de agosto, Dom Odilo Pedro
Scherer nomeia e provisiona a nova diretoria do Arquivo Metropolitano, para
um período de dois anos. O Diretor-geral é o Padre Hernane Santos Módena,
e o Diretor Administrativo é o Padre
Zacarias José de Carvalho Paiva.
No mesmo ato, foi nomeado como
Diretor Técnico do Arquivo Metropolitano o senhor Jair Mongelli, que trabalha no Arquivo há mais de 30 anos.
No documento, o Arcebispo Metropolitano ressalta que a adequada administração e organização do Arquivo
“é questão de respeito pelo passado, de
justiça em relação ao presente e de responsabilidade diante do futuro”.
Em outro decreto, também do dia

24 de agosto, Dom Odilo constitui o
Conselho de Administração do Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva e nomeia os seus membros
para um período de dois anos. Além
dos já citados Padres Hernane e Zacarias, também foram nomeados pelo Arcebispo Metropolitano os Padres Everton Fernandes Moraes, José Rodolpho
Perazzolo e Sidnei Fernandes Lima.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

12 | Arquivo Metropolitano - Especial | 24 a 30 de agosto de 2022 |

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

Padre Hernane Módena – Diretor-Geral

‘Que o Arquivo seja um espaço aberto
e acolhedor ao povo, ao clero e a
todos os que nos procuram’
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Nomeado pelo Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, como Diretor-geral do Conselho de Administração
do Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, o Padre Hernane
Santos Módena, 43, relatou, ao O SÃO
PAULO, que deseja “dar continuidade
ao trabalho que ao longo de décadas
manteve viva a memória histórica da
Igreja em São Paulo por meio das suas
fontes documentais”.
Doutorando, mestre e bacharel em
Teologia, licenciado em História, bacharel em Filosofia e especialista em
Ética e Filosofia, Padre Hernane enfatiza que o Arquivo Metropolitano “é
um patrimônio cultural de valor incomensurável, pois abriga documentos
em diferentes suportes, quer de cunho
espiritual, quer de cunho temporal,
constituindo-o num testemunho da
história, da vida e da cultura da Igre-

ja”. Ele também manifesta gratidão a
todos os que ajudaram a manter esse
organismo arquidiocesano nestes mais
de cem anos.

FOCO INICIAL DOS TRABALHOS

“Com a minha nomeação, cabe a
mim e aos demais diretores, ao Conselho do Arquivo sob a presidência do
Arcebispo, continuarmos esse trabalho
importante de preservação da memória, contribuindo, assim, para o desenvolvimento religioso, cultural e social
do tempo presente e das gerações futuras”, comentou.
Padre Hernane recordou que desde
a nomeação do Conselho do Arquivo,
por meio de decreto publicado em 29
de abril deste ano, o Arquivo tem passado por manutenções e adequações de
suas instalações.
“Uma das metas já concluídas foi a
criação do Estatuto do Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva
da Arquidiocese de São Paulo, aprovaReprodução

do no dia 2 de agosto pelo Conselho de
Administração, dando clareza de identidade e finalidade. Agora estamos na
fase da reelaboração do regulamento
interno para o melhor funcionamento
do Arquivo.”

com mandatos e atribuições definidas.
“Com a criação do Estatuto, o regimento interno do Arquivo está passando por uma reelaboração, por isso
precisa ser adequado de acordo com as
alterações”, detalhou.

MUDANÇAS NO ESTATUTO

OBJETIVOS

Padre Hernane ressaltou que, além
da criação de um estatuto próprio, houve a manutenção do Conselho de Administração do Arquivo, que é formado
por membros representantes dos vários
departamentos, organismos e unidades
acadêmicas da Arquidiocese, e presidido pelo Arcebispo de São Paulo, “favorecendo, assim, uma maior participação nos assuntos relativos ao Arquivo,
que é de interesse e responsabilidade de
toda a Igreja local”.
O Sacerdote avalia como significativo haver uma diretoria para a
administração do Arquivo, composta por um Diretor-geral, um Diretor
Administrativo e um Diretor Técnico,

Ainda de acordo com o Diretor-geral do Conselho de Administração do
Arquivo Metropolitano, entre os muitos objetivos a serem alcançados estão, desde já, “que o Arquivo seja um
espaço aberto e acolhedor ao povo, ao
clero e a todos os que nos procuram.
Que seja um lugar de encontro e de
conhecimento da história e da vida da
Arquidiocese de São Paulo”. Para tal, o
Sacerdote assegura: “Iremos ampliar e
favorecer as visitas técnicas, projetos
culturais, pesquisas pessoais e acadêmicas, proporcionando o desenvolvimento das diversas ciências e o testemunho da história e da vida da Igreja
de São Paulo”.
Reprodução

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

| 24 a 30 de agosto de 2022 | Especial - Arquivo Metropolitano | 13
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Um patrimônio que preserva a história, a vida e a cultura da Igreja
Criado em 4 de abril de 1918, por iniciativa de Dom
Duarte Leopoldo e Silva, primeiro Arcebispo de São
Paulo, o Arquivo Metropolitano está localizado no bairro do Ipiranga, na zona Sul da cidade.
Desde 1984, por decisão do Cardeal Paulo Evaristo
Arns, então Arcebispo Metropolitano, leva o nome de
seu idealizador: Arquivo Metropolitano Dom Duarte
Leopoldo e Silva.

A FORMAÇÃO DO ACERVO

Quem visita o Arquivo Metropolitano se depara
com uma diversidade de séries documentais e processos, entre registros de Batismo, Matrimônio e Óbito,
processos eclesiásticos, fotografias, partituras musicais,
plantas e projetos arquitetônicos, testamentos e inventários, como os retratados nas fotos acima.
Em 1921, Dom Duarte teve uma iniciativa inédita nas dioceses brasileiras: a criação de “livros
duplicatas” de Batismo e Casamento. Com isso,
cada paróquia tinha de fazer uma cópia dos registros desses sacramentos em um segundo livro, que,

depois de preenchidos, eram encaminhados ao Arquivo.
Para cada paróquia que pertence à Arquidiocese de
São Paulo ou dela já fez parte, existem pastas de documentações avulsas.
Quando criada, em 1745, a então Diocese de São
Paulo abrangia os estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e o sul de Minas Gerais.
Portanto, o Arquivo possui documentos dessas regiões
pelo menos até o período de abrangência da Igreja particular de São Paulo.
Alguns documentos do período anterior à proclamação da República, em 1889, só existem no Arquivo
Metropolitano. Durante o regime do padroado, que
vigorou no período colonial e do império, a Igreja era
o “grande cartório do Estado”, uma vez que os principais registros da vida de uma pessoa, como o Batismo
(nascimento), casamento e a morte, eram feitos pelas
paróquias.
Há cerca de 250 partituras musicais dos séculos
XVIII e XIX, uma delas de autoria de Dom Pedro I.

As principais obras dessa época são de André da Silva
Gomes, que foi o mestre de capela da antiga Sé de São
Paulo. Há também todo o acervo musical do Padre João
Lyrio Talarico, também mestre de capela da Catedral,
com mais de 3 mil composições.
Também faz parte do acervo plantas e projetos arquitetônicos, desde 1893. Esse material foi fonte de pesquisa para o restauro da Catedral da Sé, de 1999 a 2002.
Em 2006, o Arquivo Metropolitano começou o registro de depoimentos em vídeos de personagens da
Igreja em São Paulo, entre clérigos, religiosos e leigos,
que falam sobre suas histórias de vida ou sobre fatos históricos. (DG)
(Colaborou: Fernando Geronazzo)

ENTRE EM CONTATO COM
O ARQUIVO METROPOLITANO

Telefones: (11) 2272-3644 ou 2272-3726
E-mail: arquivo.curia.sp@terra.com.br
Endereço: Avenida Nazaré, 993, Ipiranga.

O ARQUIVO EM NÚMEROS
4 milhões de registros de Batismo (desde 1640);
2,5 milhões de registros de Matrimônio (desde 1632);
2 milhões de processos matrimoniais (desde 1640);
300 mil registros de Óbito (anteriores à República);
40 mil fotografias impressas (desde 1871);
12 mil livros manuscritos;
5 mil processos de habilitação de ordenação (desde 1686);
4 mil plantas e projetos arquitetônicos de igrejas;
250 partituras musicais dos séculos XVIII e XIX.
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INICIALMENTE
CHAMADA DE
‘MONKEYPOX’,
DOENÇA PODE
RECEBER NOVA
NOMENCLATURA
DA OMS. APESAR
DE JÁ EXISTIR
VACINA, ACESSO
AO IMUNIZANTE
AINDA É LIMITADO
EM TODO O
MUNDO
IRA ROMÃO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Há cerca de três meses, um
surto de varíola começou a gerar preocupações em todo o
mundo. Desde então, aproximadamente 35 mil casos da doença já foram identificados em
cerca de 90 países.
A rápida disseminação da
‘Monkeypox’ – nome pelo qual
a doença se tornou conhecida,
sendo também chamada de ‘Varíola dos Macacos’ – foi constatada primeiramente na Europa
e se espalhou por outros países.
Com isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu, no
fim de julho, uma declaração de
“emergência global”, alertando
que a situação requer atenção
por parte das nações.
No Brasil, o primeiro caso
foi registrado no dia 9 de junho,
e até o fim da primeira quinzena de agosto já eram quase 2,5
mil confirmações por parte do
Ministério da Saúde. Até 10 de
agosto, o estado de São Paulo detinha o maior número de
casos do País, 1.748, seguido
pelo Rio de Janeiro, com 278,
Minas Gerais, 102, e Distrito
Federal, 92.

NEM O ALARDE,
NEM A INDIFERENÇA

A primeira morte decorrente por esta varíola no
Brasil ocorreu em 28 de julho. Foi de um homem de 41
anos, com baixa imunidade, e
que estava internado em Belo
Horizonte (MG). Ele tinha
outras comorbidades acentuadas e histórico de tratamento
quimioterápico.
Para o médico José Ângelo
Lauletta Lindoso, infectologista do Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, é preciso ter cautela para lidar com a situação.
“É o ponto primordial. Não

Gerd Altmann e Pete Linforth/Pixabay

O que já se sabe sobre a nova
varíola e como é possível se proteger?

se pode criar uma circunstância de alarde muito grande [a ponto] de pensar que
é uma situação caótica, mas também não
se pode relaxar e acreditar que está tudo
tranquilo”, avalia. “Precisamos entender
mais a doença, a dinâmica de transmissão e como deve ser a proteção”, ressalta
o infectologista.
“Outro ponto fundamental é não
estereotiparmos as pessoas contaminadas”, lembra o médico, que também é
professor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP).

O QUE É ESSA DOENÇA?

A chamada ‘Monkeypox’ é uma doença viral transmitida para humanos por
meio do contato com animal ou humano
infectado, ou ainda com materiais contaminados com o vírus.
Não se trata de uma nova doença. A
nomenclatura ‘Monkeypox’ vem da descoberta inicial do vírus em macacos, no
ano de 1958. “Apesar de o vírus ter sido
isolado primeiramente em macacos, não
são eles que o estão transmitindo hoje”,
ressalta Lindoso.
Inclusive, para evitar estigmatizações, preconceitos e até a morte de macacos, a OMS abriu consulta para que
se defina um novo nome para a doença,
atendendo a um pedido feito inicialmente por um grupo de cientistas, e que ganhou mais adeptos ao longo das últimas
semanas.
Entre humanos, o vírus foi identificado pela primeira vez na década de 1970
na República Democrática do Congo,
país africano. Desde então, a doença se
tornou endêmica em partes do centro e
do oeste da África.
“Existem dois clados (linhagens) do
vírus ‘Monkeypox’ na África. Um gera
letalidade maior do que o outro”, destaca
Lindoso.
A linhagem da África Ocidental,
que é a que está circulando nos países
não endêmicos, parece causar doenças
menos graves em comparação com a
da Bacia do Congo (África Central). A
taxa de mortalidade da primeira é de

1% a 3%, já a outra tem uma taxa de
letalidade de até 10%.

SINTOMAS

Lindoso explica que a doença se manifesta com diferentes sintomas em cada
pessoa, sendo os mais comuns: febre,
dor de cabeça, dor muscular e no corpo,
fadiga, ínguas (aumento dos gânglios
linfáticos) e lesões (bolhas), que surgem
na pele e em diferentes partes do corpo,
como boca e genitais.
“As lesões são chamadas de pústulas
(bolhas com pus). Elas começam mais
na forma com pus e vão evoluindo para
uma lesão crostosa (casca)”, explica o
infectologista.
São essas lesões que caracterizam
clinicamente um caso como suspeito de
‘Monkeypox’. “Se a pessoa tiver apenas
febre, íngua, cefaleia (dor de cabeça) e
fraqueza, não podemos considerar um
caso suspeito”, detalha.
Lindoso comenta que, mesmo a febre e a dor no corpo sendo sintomas
comuns nos primeiros dias de infecção,
nem todos os contaminados os apresentam. “Há quem apresente diretamente as
lesões sem ter esse período inicial que
chamamos de prodrômico e que pode
ser comum em muitas outras doenças,
até mesmo na COVID-19.”

DO QUE DIFERE DA COVID-19?

O médico frisa também a diferença
entre a COVID-19 e a atual varíola: “A
COVID-19 é um vírus respiratório, e até
agora o que se sabe é que a ‘Monkeypox’
não atinge a parte pulmonar”.
Outra diferença é que enquanto a
COVID-19 pode se desenvolver de uma
forma mais grave e gerar problemas
neurológicos ou renais, a ‘Monkeypox’
é uma doença autolimitada (tem um
percurso específico), com sintomas que
duram de duas a quatro semanas.

COMO SE SABE SE ESTÁ COM A
DOENÇA?

O diagnóstico dessa nova varíola
é obtido por meio do exame de PCR,
mesma técnica usada para a COVID-19.
“É o único exame disponível até o mo-

mento. É colhido o material da
secreção e se faz a detecção do
DNA do vírus nele”, detalha o
infectologista.
O período de incubação do
vírus varia de pessoa a pessoa,
mas a média tem sido de 10 a
14 dias.
“Por ser autolimitada, a
doença pode ser curada com
o tempo e sem tratamento.
Mas pode ser grave em alguns
indivíduos, como crianças,
mulheres grávidas ou pessoas
com imunossupressão, devido
a outras condições de saúde”,
alerta.
Lindoso acredita que cerca
de 95% dos casos podem ser
tratados em casa. “Com exceção dos quadros em que houver muitas lesões na pele, o que
pode levar a infecções secundárias, assim como lesões de mucosas anais e na uretra.”

COMO É TRANSMITIDA?

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas), essa varíola é transmitida principalmente pelo contato direto próximo com alguém
que esteja contaminado com o
vírus.
“O contato direto da pele
com a pele com lesões durante
a atividade sexual pode propagar o vírus. Às vezes, a erupção
se manifesta nos órgãos genitais
e na boca, o que provavelmente contribui para a transmissão
durante o contato sexual”, consta em um informe da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) a respeito da transmissão da doença
de pessoa para pessoa.
A erupção cutânea (feridas
na pele), o contato com fluídos corporais (tais como pus
ou sangue de lesões cutâneas)
e as crostas são particularmente
infecciosos. Roupas, roupas de
cama, toalhas ou objetos como
utensílios/pratos contaminados
com o vírus por contato com
uma pessoa infectada também
podem infectar outras pessoas.
Ainda de acordo com a
Fiocruz, as pessoas podem
transmitir a doença enquanto apresentam sintomas (normalmente entre duas e quatro
semanas).
Lindoso orienta que, quando um paciente com lesões tem
o diagnóstico confirmado, deve
manter isolamento em casa e
ter suas roupas e utensílios separados: “É o ideal, até porque
o contato com o material que
fica na roupa do infectado, por
exemplo, pode ser um risco.”
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Medalha São Paulo Apóstolo
valoriza o testemunho de pessoas
e instituições por uma Igreja sinodal
PREMIAÇÃO RECONHECE
AQUELES QUE SE DESTACARAM
NA AÇÃO EVANGELIZADORA,
MISSIONÁRIA E PASTORAL NA
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

FERNANDO ARTHUR E
FERNANDO GERONAZZO

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Na noite da segunda-feira, 22, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA) recebeu as
mais diversas expressões de fé da Arquidiocese Metropolitana para a cerimônia de entrega da Medalha
São Paulo Apóstolo 2022, que tem como objetivo valorizar, estimular e dinamizar a vida eclesial e pastoral na Arquidiocese.
Este ano, o edital da medalha ressaltou a retomada dos trabalhos do sínodo arquidiocesano de
São Paulo, suspensos em 2020 devido à pandemia
de COVID-19. O documento explicou ainda que,
por essa razão, a Arquidiocese desejou reconhecer
e valorizar as iniciativas de pessoas e instituições
que se destacaram na ação evangelizadora, missionária e pastoral.
Ao saudar os presentes, o Cardeal Odilo Pedro
Scherer, Arcebispo de São Paulo, ressaltou que “a
medalha foi instituída para ser um sinal de reconhecimento, valorização de tantas coisas bonitas que se
fazem na Arquidiocese, que nem sempre aparecem”.
Ainda agradeceu, em nome da Arquidiocese, “aos
que fazem coisas bonitas em nome da fé”, além de incentivar para que continuem a tomar iniciativas para
colocar em prática o que é pregado pela fé.

SERVIÇO SACERDOTAL À MÚSICA LITÚRGICA

O homenageado da categoria Serviço Sacerdotal
foi o Padre José Henrique Weber, SVD, compositor
litúrgico que deu vida a canções como “Prova de
amor maior não há”, “Eu vim para que todos tenham
vida”, “Sim, eu quero”, entre tantas conhecidas nacional e internacionalmente.
Padre Weber também teve grande destaque no
trabalho intenso que desenvolveu para a tradução
dos Salmos e sua posterior musicalização para a edição brasileira da Liturgia das Horas. Atualmente, o
contemplado se dedica, a convite da Escola de Cantores da Catedral da Sé, à composição de novas músicas
para as antífonas do Missal Romano.
Após receber a medalha, Padre Weber recordou
o intenso trabalho na Catedral da Sé. “Estamos procurando fazer o melhor para que a música litúrgica
seja a expressão de fé do povo católico”, afirmou, recordando também as gravações e produções musicais que estão realizando. O Sacerdote agradeceu aos
confrades da Congregação do Verbo Divino (Verbitas) e aos familiares.
Dom Odilo, ao dirigir-se ao Padre Weber, recordou o primeiro curso de Música Litúrgica e Pastoral,
em 1970, em Curitiba (PR), do qual participou junto
com o Padre Weber, que compôs algumas músicas
da Campanha da Fraternidade daquele ano. Ao final,
foi apresentada a música “Ave Maria” deste sacerdote,
em vídeo.

fraseando Dom Luciano Mendes de Almeida, Padre
Osvaldo Bisewski iniciou seu agradecimento como
terceiro homenageado da noite.
Contemplado na categoria Ação Caritativa e de
Promoção Humana, o Sacerdote é diretor-presidente do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
(Bompar), entidade que, neste ano, comemora 75
anos de fundação e tem uma trajetória marcada pelo
compromisso com as pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas áreas de atuação, articulando e contribuindo para a defesa dos direitos da
humanidade, por meio de programas socioeducativos desenvolvidos em unidades de atendimento, favorecendo o protagonismo social.
Padre Osvaldo agradeceu a Deus “pelo dom da
vocação sacerdotal e por sempre indicar o caminho”,
e ao Cardeal Odilo Scherer “pela acolhida na Arquidiocese de São Paulo e por estar de portas abertas
para ouvir”.
O Sacerdote recordou que o Bompar possui 52
unidades que atendem nas áreas sociais, educacionais e de saúde, contando com 1,7 mil funcionários
e atendendo 13 mil pessoas por dia. “Recebendo essa
medalha pela ação caritativa e de promoção humana,
é sinal da certeza de que continuamos o legado nessa
história de transformação”, afirmou.
“Representamos hoje o trabalho social que a Arquidiocese de São Paulo realiza, agradeço o trabalho
cristão daquela pessoa que é capaz de doar um prato
de comida ou uma peça de roupa na frente de sua
casa. Agradeço a todas as paróquias desta Arquidiocese que realizam sua ação social em prol dos mais
necessitados”, completou.

EVANGELIZAÇÃO NO FAROL

RECONHECIMENTO DA BÊNÇÃO DE DEUS

A primeira categoria homenageada na cerimônia
foi a de Testemunho Laical, cujo contemplado foi
Sérgio Roberto Monello, professor, advogado e contabilista especializado em Direito Educacional, Assistencial Filantrópico, Tributário e Previdenciário.
Também é salesiano cooperador e coordenador e
docente dos cursos de Administração, Direito e Contabilidade da Conferência dos Religiosos do Brasil
em São Paulo (CRB-SP).
“Agradeço por este reconhecimento, e o reconhecimento maior de que Deus nos abençoou e continua
abençoando a todos nós, e com isso possamos continuar o nosso trabalho”, afirmou Monello.

BOMPAR: HISTÓRIA DE TRANSFORMAÇÃO

“Descobri que o céu é ver os outros felizes”. Para-

Na categoria Ação Missionária, o contemplado
foi o Padre Jorge da Silva, Pároco da Paróquia São
Francisco Xavier, na Região Episcopal Santana, pela
realização do projeto de evangelização criativo, como
resposta aos apelos do sínodo arquidiocesano.
Desde 2018, durante a Quaresma, aos sábados,
após a missa das 17h, os fiéis se dirigem ao cruzamento de duas ruas movimentadas da Vila Maria, na zona
Norte, para encenar as estações da via-sacra e evangelizar com mensagens de fé e canções religiosas.
O momento de evangelização, transmitido pelo
facebook da Paróquia, envolve catequistas, coroinhas, acólitos, catequizandos, seus familiares, paroquianos e quem passa pelo local. A cada sábado, são
refletidas três estações da via-crucis, a partir de temas
atuais e abordagens relacionadas à vivência familiar
e comunitária.

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

Durante a entrega, jovens deste projeto levantaram uma placa com a frase “Jesus te ama”, que faz
parte desta iniciativa.
Em sua fala, o Sacerdote destacou que se sente
muito feliz em ser indicado pela medalha, mas que
sua felicidade é maior quando vê o trabalho exercido pelas crianças e jovens da Paróquia São Francisco
Xavier. Ele agradeceu à catequista Simone Perez, que
é coordenadora desta iniciativa na Paróquia.
“Ele [o projeto] nasceu junto com a proposta do
sínodo, no qual existia um tema falando de Igreja em
saída, e nós vestimos a camisa da Igreja em saída para
fazer esse trabalho na rua”, destacou.
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POR MEIO DA FÉ E DA POLÍTICA

A contemplada da categoria Defesa e Promoção
da Vida e da Dignidade Humana foi a coordenadora da Pastoral de Fé e Política da Região Episcopal
Belém, Márcia Castro. Ela é também da Equipe da
Campanha da Fraternidade na mesma Região e coordena a Escola de Fé e Política Waldemar Rossi.
“É um trabalho coletivo, é um trabalho, como
chama o Papa Francisco, é uma economia em que o
centro é a pessoa, não o mercado. Um trabalho de
educação no qual o centro é a criança, o jovem e o
adulto, e não o lucro a partir da educação”, afirmou.
A contemplada também dedicou o prêmio ao seu
esposo, Flávio Castro, que faleceu durante a pandemia da COVID-19.

INOVAÇÃO NA METODOLOGIA PASTORAL
A PARTIR DO CUIDADO COM OS ENFERMOS

Na categoria de Inovação na Metodologia Pastoral, o contemplado foi o coordenador da Pastoral da
Saúde na Arquidiocese de São Paulo e no Regional
Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), José Carlos Ribeiro Gimenes, que também
organizou uma coordenação para ampliar ações da
pastoral nas 42 dioceses do estado.
Essa inovação propiciou maior integração e mais
formação para os agentes. Durante a pandemia,
questões essenciais para o enfrentamento dos desafios trazidos pela COVID-19, que colocou essa pastoral na linha de frente da ação eclesial.
Gimenes agradeceu ao Cardeal Scherer e aos bispos auxiliares por apoiarem as iniciativas da Pastoral
da Saúde durante a pandemia. Também expressou
gratidão ao Padre João Mildner, “porque exemplos
como esse é que nós temos que seguir, exemplos de
pontualidade e retidão”.
“Não é agradável falar de doença, porque os nossos enfermos precisam ser visitados, e nós temos essa
missão, a missão de estar lá, onde está o enfermo,
mostrando o lado da Igreja, que é tão maravilhosa”,
afirmou, dedicando o prêmio à Pastoral da Saúde.
Por fim, agradeceu ao Sistema Único de Saúde (SUS),
por possibilitar o atendimento a tantas pessoas.

CULTURA POR MEIO DA EDUCAÇÃO

A primeira categoria concedida a instituições ou
organizações que se tenham destacado por sua participação ou colaboração com a ação eclesial ou pelo
seu testemunho dos valores do Evangelho, na sociedade, no mundo da cultura, da comunicação e do
serviço social, foi entregue ao Colégio Santa Catarina
de Sena, representado pela Irmã Maria Izabel Coenca, diretora administrativa e pedagógica.
“Agradecemos a Deus pois há 88 anos estamos na
Arquidiocese de São Paulo educando, evangelizando,
formando mentes e corações, conforme nossa madre
fundadora, Madre Teresa de Saldanha”, afirmou.

‘EVANGELIZAR E A GLÓRIA
DE DEUS MANIFESTAR’

EDUCAÇÃO CRISTÃ POR MEIO DO RICA

Nesta categoria, Mario Shozo Iyama foi homenageado pelo empenho e dedicação na preparação dos
adultos na catequese, segundo o Rito de Iniciação
Cristã de Adultos (Rica) na Paróquia Santa Teresinha, na Região Episcopal Sé.
Iyama agradeceu à coordenadora dos catequistas
da Paróquia pelo trabalho amoroso e humilde que
realiza na coordenação. Também agradeceu ao Padre Marcelo Delcin, por ter formado o contemplado.
“Que possamos realmente dizer, como Nossa Senhora, ‘seja feita a sua vontade’”, concluiu.

meio dos bispos e dos sacerdotes. “Em outubro próximo, celebramos 33 anos a serviço da evangelização,
anunciando e dando testemunho de Cristo, utilizando-nos da arte, da música, do teatro e da dança”,
afirmou.
“Inspirados nas ações de São João Bosco e Santa
Terezinha, baluartes de nossa comunidade, sempre
tivemos um olhar atento à juventude. Os nossos jovens assumiram um importante papel nas redes sociais para anunciar o Cristo ressuscitado”, declarou.

Atenta às novas metodologias pastorais nesse
tempo de pandemia, a instituição indicada na categoria “Comunicação” zelou pela criação, manutenção e
atualização das suas redes sociais, como Facebook,
Instagram, WhatsApp, TikTok e YouTube, realizando publicações diárias visando à evangelização e à
promoção humana.
Utilizou-se também de aplicativos como Zoom e
Google Meet para os encontros de Crisma aos domingos, envolvendo os jovens de maneira dinâmica
para transmissão dos conteúdos propostos, além da
oração diária do Terço via Google Meet. Realizou a
criação de tik toks, animando os jovens a permanecerem no caminho de Cristo.
José Carlos dos Santos, representando a comunidade, discursou agradecendo à Arquidiocese, por

SERVIÇO SOCIAL: RECANTO
NOSSA SENHORA DE LOURDES

A penúltima categoria foi concedida ao Recanto
Nossa Senhora de Lourdes, representado pelo Padre
Odacir Lazaretti. Fundada em 1990, pela Congregação dos Servos da Caridade (Guanellianos), em uma
área de mais de 56 mil metros quadrados, na zona
Norte de São Paulo, essa instituição é um verdadeiro
oásis de acolhimento para crianças, adolescentes e
idosos com deficiência e em situação de vulnerabilidade econômica e social.
Desde a sua inauguração, prestou assistência,
educação e evangelização a mais de 20 mil pessoas.
Atualmente, 226 assistidos com deficiência intelectual e múltipla participam de programas de educação,
capacitação e integração social.
Padre Odacir destacou que o Recanto busca fazer
“a promoção integral da pessoa com deficiência”, e
recordou e agradeceu aos padres que passaram pelas
instituição. Também mencionou São Luiz Guanella,
fundador do Recanto. “Não é porque a pessoa é deficiente, que não pode integrar a sociedade e promover
a dignidade. Procuramos dar pão e paraíso.”

MENÇÃO HONROSA

A última medalha entregue no final da cerimônia
foi a Menção Honrosa, às Irmãs Marilda de Camargo
e Terezinha Bosco, consagradas a serviço da Arquidiocese de São Paulo, com um trabalho apostólico
voltado às crianças e aos adolescentes de vulnerabilidade social no Jardim Sinhá, no extremo Leste de
São Paulo.
Irmã Marilda dedicou a medalha a Dom Luciano
Mendes de Almeida (1930-2006), então Bispo Auxiliar de São Paulo, que acolheu as consagradas na
Região Episcopal Belém, e também à Irmã Lurdinha,
integrante do grupo, falecida em janeiro.
Por fim, a consagrada entoou o famoso canto retirado da frase de Dom Luciano: “Se você acender uma
luz na vida de uma criança, essa criança será a luz da
sua vida”.
O vídeo da cerimônia está disponível em:
https://youtu.be/eXmJQ1iKTGc.
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Gustavo Caldas

‘O testemunho fala mais do que
muita pregação ou argumentações’
Arquivo pessoal

DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

“Que brilhe a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai
que está nos céus.” No mês em que a
Igreja recorda as vocações de todos
os batizados, esse trecho do Evangelho segundo São Mateus (Mt 5,16)
é uma síntese da missão do leigo
de ser a Igreja no meio do mundo.
Também o Catecismo da Igreja Católica (CIC) aponta que é próprio
aos leigos “iluminar e orientar todas as realidades temporais a que
estão estreitamente ligados, de tal
modo que elas sejam realizadas e
prosperem constantemente segundo Cristo, para glória do Criador e
Redentor” (CIC, n. 438).
Mas como concretamente deve
ocorrer o testemunho laical no trabalho, na família e na comunidade
eclesial? “No dia a dia, é preciso
demonstrar às demais pessoas, por
gestos e palavras, que você é católico. Ter uma vida religiosa não é somente ter vida paroquial, pois com
isso há o risco de uma dicotomia:
na paróquia a pessoa é de um jeito,
mas, nos outros ambientes, se mostra alguém completamente desvinculado de Deus”, enfatiza Gustavo
Caldas, 39, economista, filósofo e
catequista de adultos nas Paróquias
Nossa Senhora do Brasil e Bom Jesus do Brás, ambas na Região Sé.
Ao O SÃO PAULO, Caldas
conta sobre como testemunha a fé
católica nas diferentes realidades
em que está inserido.

O EXEMPLO NA E PELA FAMÍLIA

Nascido em Brasília (DF) em
1982, Caldas chegou a São Paulo
em 2005. No início de 2010, ingressou no Seminário de Teologia
da Arquidiocese de São Paulo, mas
permaneceu por poucos meses,
após discernir que sua vocação não
era o sacerdócio. Tempos depois,
na Paróquia Nossa Senhora do
Brasil, conheceu Angela Carolina,
com quem se casou em 8 de dezembro de 2012. A primeira filha,
Catarina, nasceu precisamente um
ano depois. O casal tem outros três
filhos: Olívia, nascida em 2015; Teresa, que veio ao mundo em 2019; e
Bento José, nascido em 2021.
“Nossas duas filhas mais velhas
estudam em uma escola católica,
e de lá trazem atividades, orações,
que acabamos por compartilhar
em família. Também nos esforçamos para rezar o Terço, fazer a
oração da noite e na hora das refeições, além de irmos juntos à missa”,
relata Caldas. “Tudo é feito com

católicos apenas procurem a Igreja
para o formalismo dos sacramentos, como para batizar os filhos,
simplesmente por ser uma tradição
familiar, ou para se casar em um
templo que considere bonito.

O DIÁLOGO NA
COMUNIDADE ECLESIAL

Gustavo com a esposa, Angela Carolina, e os filhos: Catarina, Olívia, Teresa e Bento José

naturalidade: agradecemos a Deus pelas coisas que temos, ajudamos as pessoas que estejam em necessidade, e assim as crianças percebem que tudo isso
está integrado à vida delas”, prossegue.
Caldas assegura que essa naturalidade e a felicidade que a família transmite nos lugares em que chega também
é um testemunho cristão.
“Muitas pessoas têm medo de casar
e ter filhos, mas eu chego nos lugares
e testemunho que sou feliz tendo quatro filhos, que há alegria na minha casa,
que minha esposa e eu convivemos
bem. Alguns colegas de trabalho já
vieram falar comigo sobre o desejo de
ter filhos e de regularizar sua situação
matrimonial. O testemunho fala mais
do que muita pregação ou argumentações. Quando o outro percebe que algo
é bom e que traz realização pessoal, ele
se interessa pelo princípio disso tudo.
‘Poxa, você é assim desse jeito, que legal! Me conta mais sobre sua vida.’ E é
neste ‘me conta mais’ que surgem ocasiões para falar profundamente sobre a
fé”, detalha.

NEM ATRITOS, NEM
RELATIVISMOS NO TRABALHO

Atualmente, Gustavo Caldas trabalha no departamento financeiro de uma
rede de restaurantes. Ao longo de sua
trajetória profissional, já teve de conviver com pessoas que externaram preconceitos em relação à Igreja Católica.
“Eu tento não entrar em conflito
com essas pessoas, não confrontar a
visão de mundo que tenham. Procuro,
sim, estabelecer algum diálogo. Na verdade, com qualquer pessoa, o primeiro

passo é iniciar uma amizade, estabelecer vínculos que não sejam estritamente profissionais, para assim descobrir
interesses comuns. Com isso, é possível
conhecer as realidades de vida do próximo para, depois, tratar de questões
como família, filhos. Não se deve começar por uma catequese propriamente dita, algo que fale dos dogmas da
Igreja, mas, sim, partir de uma amizade
e, aos poucos, aconselhar a pessoa com
base na moral cristã”, orienta.
Caldas, porém, ressalta que, diante de
questões de ordem moral, o cristão leigo
não pode ser relativista: “Muitas vezes,
até sou a voz dissonante. Por exemplo:
se é pensada uma ação de marketing a
respeito de um tema mais delicado, eu
explico minhas razões sobre ser contra
algum aspecto. Faço isso sem levantar
explicitamente bandeiras da Igreja, mas
de modo calmo e respeitoso, para testemunhar o que é a Verdade”.

A PROXIMIDADE
COM A GRAÇA DE DEUS

Caldas enfatiza que o leigo não consegue dar verdadeiro testemunho cristão se estiver distante dos sacramentos:
“A recorrência à graça de Deus é o que
fortalece a convicção que se tem sobre
a própria vocação e os deveres como
cristão. Por meio da pregação da Palavra e do estímulo, a Igreja ilumina a inteligência do fiel – para que ele não perca de vista a Verdade e a sua vocação
– e fortalece a sua vontade de aderir ao
bem. Para isso, a graça é fundamental,
comungando frequentemente e buscando o sacramento da Reconciliação”.
Caldas lamenta, porém, que muitos

Na convivência na paróquia e
na comunidade, Caldas diz que o
fiel deve perceber que os outros podem ter problemas comuns e que
vão à Igreja em busca do mesmo
ideal: “Quando você é um guerreiro solitário, a luta é muito mais
difícil do que quando você a compartilha com mais pessoas”.
Questionado sobre como deve
ser a postura do leigo em um ano
de eleições, Caldas reforça que o
caminho é o diálogo respeitoso
na comunidade eclesial, mas não
relativista.
“Há pontos que estão no debate
político e que pertencem à esfera
moral. Um deles é a proteção da
vida. A discussão sobre a legalização do aborto é emblemática nesse
sentido. Assim, o primeiro passo é
diferenciar assuntos que são passíveis de debate daqueles que não
são. Em algumas coisas, temos de
ser firmes e defender uma opinião
com clareza e sem capitulações: tal
assunto é assim e não pode ser diferente. Quem defende o contrário,
infelizmente, vai trazer para a esfera pública, para a política, algo em
detrimento da pessoa. Já para outras várias questões, devemos estar
abertos ao diálogo”, afirma.

COMO SE APROFUNDAR SOBRE
A VERDADEIRA MISSÃO DO
LEIGO?

“Todo cristão precisa ter uma
formação sólida”, enfatiza Gustavo Caldas. “Quando você está
bem blindado intelectualmente,
fica menos passível à influência de
ideologias e de ideias que querem
transformar a vida da pessoa em
uma coisa muito diferente daquilo
que Deus preparou para ela.”
Outra recomendação dada por
ele é que o leigo sempre tenha contato com a Palavra de Deus e com
o Catecismo. Já para quem está
começando a voltar para a Igreja e
quer descobrir a sua vocação, Caldas orienta: “Sempre há um passado que precisa ser purificado. Às
vezes, um exame de consciência e
a busca da Confissão já colocam a
pessoa em um ponto de poder receber a graça de Deus com regularidade. Essa é a fórmula simples
que a Igreja apresenta para o cristão ser feliz”.
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‘A Igreja seria muito mais pobre sem o testemunho
de caridade, santidade e martírio dos consagrados’
Luciney Martins/O SÃO PAULO

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

No sábado, 20, o Cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu missa na Catedral
da Sé, com a participação de religiosos
consagrados que vivem e atuam na Arquidiocese de São Paulo.
Na homilia, o Arcebispo de São
Paulo recordou que, embora o Dia
Mundial da Vida Consagrada seja celebrado na Festa da Apresentação do
Senhor, em 2 de fevereiro, no Brasil
recorda-se de modo especial a vocação
dos religiosos durante a Solenidade da
Assunção de Nossa Senhora.
“Que vocação tão grandiosa na Igreja é a vida religiosa consagrada”, afirmou
o Cardeal Scherer, sublinhando que essa
vocação é um verdadeiro sinal do Reino
de Deus e testemunho vivo do Evangelho no meio da humanidade.
Dom Odilo agradeceu a todos os
padres religiosos e às religiosas consagradas que colaboram com a missão
evangelizadora na Igreja em São Paulo,
especialmente nas regiões mais periféricas da cidade.
“Onde há doentes, pobres, necessitados, nas pastorais de fronteira e nas
mais variadas frentes de missão, há

Religiosos consagrados participam de missa presidida por Dom Odilo na Catedral da Sé, dia 20

sempre a presença dos religiosos consagrados... Os religiosos são homens e
mulheres cheios do amor de Deus que
se fazem vida no meio do povo. Onde
chegam, renasce a alegria”, completou,
definindo a vida religiosa como “um
jardim variado de flores”, com os olhos
e ouvidos de Deus no mundo.

RENOVAR A FIDELIDADE

O Arcebispo também dirigiu uma
palavra de encorajamento aos consagrados, ressaltando que muitas con-

gregações podem perder a esperança
diante da diminuição do número de
vocações. “Ao longo da história, a Igreja passou por várias situações difíceis,
mas ela sempre superou as crises por
uma renovada fidelidade ao Evangelho, a Deus e ao próprio carisma, que
foi redescoberto e reassumido de forma
nova, com coragem”, disse.
“Os religiosos e religiosas desempenham grande parte da vida e da missão
da Igreja na sua forma própria”, acrescentou Dom Odilo, enfatizando que

“a Igreja seria muito mais pobre sem
o testemunho de caridade, santidade e
martírio dos consagrados”.
No fim da celebração, Irmã Helena
Gesser, Religiosa do Instituto das Filhas
de Nossa Senhora Auxiliadora e Presidente da Conferência dos Religiosos do
Brasil – Regional São Paulo (CRB-SP),
fez uma saudação aos consagrados.
“Obrigada pelo que vocês são e pelo
bem que fazem ao povo de Deus... na
doação incansável, na promoção da
vida e no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo.”
A Religiosa salientou que, em um
tempo marcado pela dor e sofrimento,
mais do que nunca, é urgente que a presença dos consagrados seja profética,
corajosa e comprometida, “samaritana”
para com o povo que sofre.
“É tempo de reavivar a esperança no
Deus da vida, que quer vida abundante para todos. O Espírito conduz nossa
existência e nossa história. Confiemos,
acolhendo as palavras de nosso querido Papa Francisco, que nos diz: ‘Abramos os olhos, por meio das crises, dos
números que faltam, das forças que
esmorecem, o Espírito convida-nos a
renovar a nossa vida e as nossas comunidades”, completou Irmã Helena.

Abertas à misericórdia de Deus, as famílias ajudam a melhorar o mundo
Comunicação Pastoral Familiar

JULIANA BACCI LIMA

DA COMUNICAÇÃO DA PASTORAL FAMILIAR

Com a participação dos agentes da
Pastoral Familiar das regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo e das
Dioceses de Campo Limpo, Guarulhos,
Mogi das Cruzes, Osasco, Santo Amaro,
Santo André, Santos e São Miguel Paulista, aconteceu no sábado, 20, às 12h, na
Catedral da Sé, a missa de encerramento
da Semana Nacional da Família 2022.
A missa foi presidida por Dom Jorge
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
e Referencial Arquidiocesano da Vida e
Família, e concelebrada pelos Assistentes Eclesiásticos da Pastoral Familiar no
Sub-Regional SP, Padres Carlos Eduardo
de Souza Roque, da Diocese de Osasco; e
Zacarias José de Carvalho Paiva, da Arquidiocese de São Paulo. Também concelebraram os Padres Lealdo Dantas da Cruz,
da Diocese de São Miguel Paulista; Raimundo Rosimar Vieira, Assistene Eclesiástico dessa Pastoral na Região Lapa; Luiz
Eduardo Baronto, Cura da Catedral da Sé;
e Helmo César Faccioli, Auxiliar do Cura.
Na homilia, Dom Jorge alertou: “Não
nos conformemos ao que não é de Deus.
Que não sejamos aquele que tem o pecado como prioridade. O mundo nos abraça para nos arrastar e fazer que esqueçamos o verdadeiro propósito de nossas
vidas, que é servir, adorar e pregar com a
nossa vida a Palavra do Senhor”.
O Bispo lembrou aos fiéis que, mesmo sob condições adversas, é preciso

Agentes da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Paulo e de dioceses vizinhas são chamados ao testemunho do amor no lar e no mundo

buscar a vontade do Pai e sempre nela
caminhar, pois quando o amor inspira
os atos não há porta que permaneça fechada. “Precisamos acreditar que a nossa
vida é diferente quando estamos voltados a Deus”, enfatizou.
Ao recordar uma frase de Santo Agostinho – “Fizeste-nos para Ti, Senhor, e o
nosso coração não está em paz enquanto
não repousar em Ti” –, Dom Jorge lembrou que o cotidiano corrido impede a
maior convivência familiar, mas pediu
que as famílias se deixem alcançar pela
misericórdia do Pai para que possam
melhorar o mundo e transformá-lo.

O Bispo concluiu a homilia com a
antífona da comunhão: “Ide por todos
os caminhos, por todas as veredas, pelas estradas da vida e dizei aos tristes,
aos cansados, aos tímidos, aos desanimados, que tenham coragem, força e
alegria, um ânimo renovado a cada manhã, eis que chegou o nosso Deus e Ele
veio para nos salvar”.
Ao fim da missa, ocorreu a bênção
das imagens peregrinas da Sagrada Família e o envio para o XXI Congresso
da Pastoral da Família do Regional Sul 1
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), que acontecerá de 15 a

17 de setembro de 2023, no Mosteiro de
Itaici, em Indaiatuba (SP). A última edição ocorreu em Jales (SP), em 2018.
Luiz Fernando Garcia e Ana Filomena S. Faleiros Garcia, casal coordenador
arquidiocesano da Pastoral Familiar,
lembrou que neste ano o tema da Semana Nacional da Família repetiu o do
Encontro Mundial das Famílias, realizado em junho, em Roma: “Amor familiar,
vocação e caminho de santidade!” e que,
neste clima do amor familiar, a missa
lembrou o itinerário vivencial do amor
gerando frutos de comunhão, participação e missão na família.
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A porta do céu ‘é estreita, mas aberta a todos’
Vatican Media

FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Quando Cristo fala em “esforçar-se para entrar pela porta estreita” (Lc
13,24) está falando da salvação que é
destinada a todos os que o seguem.
Assim refletiu o Papa Francisco na
oração do Angelus do domingo, 21.
“A porta estreita é uma imagem
que pode nos assustar, como se a
salvação fosse destinada só a poucos
eleitos ou aos perfeitos”, disse. “Mas
isso contradiz o que Jesus ensinou
em muitas ocasiões”, pois “a porta
é estreita mas aberta a todos! Não
esqueça isso: a todos! A porta está
aberta a todos!”, enfatizou.
A noção da “porta estreita”, no

entanto, se refere ao fato de que
para seguir a Cristo é preciso fazer
escolhas. O Papa recordou que Jesus também diz: “Eu sou a porta, se
alguém atravessa por meio de mim
será salvo” (Jo 10,9). Portanto, para
“entrar na vida de Deus, na salvação,
é preciso passar por meio dele, não
de outro, dele. Acolher a Ele e à sua
Palavra”.
A medida dessa “porta” é o seu
Evangelho, destacou o Santo Padre.
Segui-lo significa “empenhar a vida
no amor, no serviço e no dom de si
como fez Ele, que passou pela porta
estreita da cruz”. Significa deixar de
lado “o egoísmo, reduzir a presunção
de autossuficiência”, renunciar ao orgulho e superar a preguiça, disse ele.

Vaticano autoriza início do processo de beatificação do Padre Cícero
A Diocese do Crato (CE), onde viveu
o Padre Cícero Romão Batista, anunciou
que está autorizada a abrir a primeira fase
do processo de beatificação do famoso sacerdote nordestino. Ele viveu entre 1844
e 1934, no Ceará, e se tornou figura de
grande devoção popular.
Em missa no sábado, 20, Dom Magnus Henrique Lopes, Bispo do Crato,
disse que o Dicastério para as Causas dos
Santos enviou carta oficial declarando
não ver empecilhos para a abertura do
processo. Como de praxe, o processo que
pode levar à beatificação e, se houver dois
milagres, à canonização, começa em nível
diocesano.
São levantados dados e evidências das
virtudes heroicas da pessoa a ser analisada. A partir de agora, o Padre Cícero
pode ser chamado “servo de Deus”. Com
a formação de um dossiê sobre sua vida,
o Papa pode reconhecer suas virtudes,

autorizando que sejam estudados também eventuais milagres realizados por
sua intercessão – após a sua morte. Não
há um prazo para que as etapas sejam
cumpridas.

HISTÓRIA E RECONCILIAÇÃO

Padre Cícero ficou famoso na região de Juazeiro, no município do Crato, onde atraiu – e ainda atrai – muitos
seguidores, especialmente entre os mais
pobres. Com seu jeito carismático e incisivo, ele trabalhou durante toda a vida
visitando as populações e dando conforto material e espiritual. Para muitos, ele
é o “Padim Ciço”.
Ele também ficou conhecido pelos
fortes discursos contra a vida noturna,
a bebida e os “arruaceiros”, e por isso
era muito respeitado. Era um renomado
confessor.
Seu caráter polêmico, no entanto, foi

notável por dois motivos. Primeiro, pelo
chamado “milagre da hóstia”, em 1889.
Segundo relatos populares, a hóstia consagrada “sangrava” ao ser colocada pelo
Padre Cícero na boca de uma fiel, Maria
de Araújo. A Igreja à época investigou,
mas não reconheceu esse fenômeno
como milagroso.
Mesmo assim, milhares de pessoas
peregrinavam a Juazeiro em busca de graças. Padre Cícero organizava grandes romarias e insistia na veracidade do relato,
algo que gerou conflitos entre autoridades
da Igreja.
Outro ponto polêmico foi seu envolvimento na política. Ele chegou a ser
prefeito de Juazeiro por 12 anos e tinha
muita influência local e nacional. Contribuiu muito para o desenvolvimento da
região, à época marginalizada e de pouco
interesse para os mais poderosos. Porém,
ao mesmo tempo, era muito próximo dos

coronéis do sertão cearense, que trocavam benefícios entre si e, muitas vezes,
usavam estratégias violentas para alcançar
seus objetivos.
Por essas situações, Padre Cícero
perdeu o “uso de ordem”, ou seja, o direito de celebrar publicamente os sacramentos e de falar em nome da Igreja. Ele
morreu, aos 90 anos, nessa condição de
rompimento.
Porém, em 2015, por vontade do Papa
Francisco, ele foi postumamente reconciliado. “É inegável que o Padre Cícero
Romão Batista, no arco de sua existência,
viveu uma fé simples, em sintonia com o
seu povo e, por isso mesmo, desde o início, foi compreendido e amado por este
mesmo povo”, diz carta assinada pelo
Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, em nome do Papa. Essa
abertura permitiu o avanço do processo
de beatificação em seu favor. (FD)
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O que é um consistório?
Vatican Media

CONHEÇA A
ORIGEM E O
SIGNIFICADO DA
REUNIÃO DOS
CARDEAIS COM O
PAPA
FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

No sábado, 27, o Papa
Francisco preside, na Basílica
de São Pedro, o Consistório
Público para a criação de 21
cardeais.
Nessa mesma ocasião, haverá a votação das causas de
canonização dos bem-aventurados João Batista Scalabrini,
fundador da Congregação dos
Missionários de São Carlos
Borromeu, e de Artemide Zatti, religioso salesiano.
Esse é o oitavo consistório
do pontificado de Francisco
e, entre os novos purpurados,
estão dois brasileiros: Dom
Leonardo Steiner, Arcebispo
de Manaus (AM); e Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de
Brasília (DF).
Após o Consistório Ordinário Público, os cardeais
participarão de um encontro
convocado pelo Papa, nos dias
29 e 30, na Sala do Sínodo,
para refletir sobre a nova constituição apostólica Praedicate
evangelium, que trata da reforma da Cúria Romana. Esse
encontro será concluído com
uma missa presidida por Francisco na Basílica de São Pedro
e concelebrada por todos os
cardeais.

ORIGEM

O Consistório nada mais é
do que a reunião dos cardeais
com o Papa. Esse termo que
vem do latim consistorium,
que é a junção das palavras con
(junto) e sistere (parar ou ficar
firme), que remonta à Roma
Antiga, para designar o conselho privado do imperador formado por colaboradores mais
próximos.
Para entender seu significado, é preciso compreender
quem são os cardeais. A palavra cardeal deriva do latim
“cardo/cardinis”, em português
“gonzo ou eixo”, algo que gira,
neste caso, em torno do Papa.
Os cardeais não apenas têm a
missão de eleger o novo Pontífice em um eventual Conclave,
o que já significa muito, como
também constituem o corpo
de conselheiros que colaboram com o Bispo de Roma na
sua missão como pastor universal da Igreja.

Consistório a ser realizado no dia 27 será o oitavo do pontificado de Francisco; Colégio Cardinalício passará a ter 227 purpurados, dos quais 132 eleitores

No passado, o Papa tinha como
colaboradores alguns presbíteros responsáveis pelo cuidado das mais antigas igrejas de Roma, diáconos que
administravam o Palácio de Latrão e os
sete departamentos de Roma, e os bispos suburbicários, ou seja, das dioceses
próximas de Roma. A partir dos colaboradores, nasceu o Colégio Cardinalício, com suas três ordens internas: os
cardeais-bispos, os cardeais-presbíteros
e os cardeais-diáconos.
A partir do século XII, começaram
a ser incluídos no Colégio Cardinalício
também os prelados residentes fora de
Roma, que, ao se tornarem cardeais,
passaram a ser simbolicamente membros do clero da Diocese de Roma.
Por haver esse vínculo histórico, os
cardeais recebem o título de uma das
igrejas romanas. Os cardeais-bispos são
titulares das igrejas suburbicárias de
Roma: Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni. Apesar de
serem sete igrejas, o número de cardeais-bispos é seis, pois a titularidade da
igreja de Ostia é reservada ao decano
do colégio de cardeais. Os cardeais-diáconos cuidam das diaconias da cidade,
residindo nela e servindo à Cúria Romana; e os cardeais-presbíteros são, em
geral, bispos e arcebispos de diversas
dioceses do mundo.
O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, foi criado cardeal
pelo Papa Bento XVI no consistório de
24 de novembro de 2007. Ao explicar
o significado do Colégio Cardinalício,
Dom Odilo compara-o ao atual Colégio de Consultores que cada bispo possui em sua diocese. “Nesse sentido, na
falta do Papa, seja por morte ou renúncia, esses conselheiros devem se reunir
em Conclave para escolher um novo
Bispo de Roma”, explicou.

TIPOS

Segundo o Direito Canônico, os
consistórios se dividem em ordinários
e extraordinários. Nos ordinários, são
convocados todos os cardeais, ao menos os que se encontrem em Roma, a
fim de serem consultados sobre certos
assuntos importantes, em regras ocasionais, ou para a realização de alguns
atos soleníssimos. Foi em um consistório como esse, por exemplo, que o
Papa Emérito Bento XVI anunciou sua
renúncia ao pontificado, em 11 de fevereiro de 2013.
Para o Consistório extraordinário,
que se celebra quando as necessidades
peculiares da Igreja ou assuntos mais importantes o aconselharem, são convocados todos os cardeais. Um exemplo desse
foi o convocado pelo Papa Francisco em
fevereiro de 2014, para tratar do tema da
família, em vista dos sínodos dos bispos
daquele mesmo ano e de 2015.

RITOS E SÍMBOLOS

O Consistório para a criação de cardeais é o ordinário público, quando,
além dos cardeais, são admitidas outras
pessoas convidadas. Não se trata de uma
missa, mas de uma celebração litúrgica
constituída de uma saudação, oração e
proclamação do Evangelho. Após a homilia do Santo Padre, os novos cardeais
fazem a profissão de fé e o juramento de
obediência à Igreja Católica na pessoa
do Papa e de seus sucessores.
Após esse ato, o Papa impõe sobre
cada cardeal as insígnias próprias do
cardinalato. O primeiro deles é o barrete, uma espécie de chapéu, que, assim como a veste do cardeal, é da cor
vermelha ou púrpura. Como o próprio
rito diz, é o “sinal da dignidade do cardinalato, significando que você deve estar pronto para se comportar com força, até o derramamento de sangue, para

o aumento da fé cristã, pela paz e
tranquilidade do povo de Deus e
pela liberdade e difusão da Santa
Igreja Romana”.
Em seguida, o Papa entrega o
anel a cada cardeal e diz: “Recebe o anel da mão de Pedro e sabe
que com o amor do Príncipe
dos Apóstolos se fortalece o teu
amor pela Igreja”.
Por fim, o Pontífice atribui ao
cardeal uma igreja em Roma (título ou diaconia) como sinal de
participação na pastoral do Papa
na Diocese de Roma, e lhe entrega a bula de criação cardinalícia
e da respectiva igreja titular.
Depois de receberem as insígnias cardinalícias e serem
saudados pelo Santo Padre com
o abraço da paz, os novos cardeais são acolhidos pelos demais
membros do Colégio Cardinalício. O rito é concluído com a
oração do Pai-nosso.

NÚMEROS

Atualmente, o Colégio Cardinalício é composto por 206
cardeais, dos quais 116 são eleitores e 90 não eleitores, que, por
ultrapassarem os 80 anos, não
participam de um eventual conclave. Com o novo consistório de
agosto chegará a 227 purpurados, dos quais 132 são eleitores.
“Sem dúvida, o cardinalato
é um sinal de distinção, mas, ao
mesmo tempo, de grande responsabilidade, quando nos salta
aos olhos o quanto nos tornamos
corresponsáveis com o Papa pelos cuidados da Igreja como um
todo”, afirmou o Cardeal Scherer,
ao falar de sua participação no
Colégio Cardinalício.
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Chega ao Brasil o programa
‘Semáforo – Empresa sem Pobreza’
Divulgação

DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Potencializar as ações realizadas pelas empresas com vistas ao bem-estar e à
melhor qualidade de vida de seus funcionários, transformando as realidades de
pobreza em que eles e suas famílias estão.
Este é o propósito do programa “Semáforo – Empresa sem Pobreza”, já adotado
em 46 países e que agora chega ao Brasil.
A apresentação do programa ocorreu no dia 16, no Espaço Sociocultural
– Teatro CIEE, no bairro do Itaim Bibi.
Criado em 2013 pela ONG Fundación
Paraguaya, o “Semáforo – Empresa sem
Pobreza” terá a aplicação de sua metodologia no Brasil feita pelo Instituto Polaris, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste,
e pelo Banco da Família, na região Sul.
“Queremos acelerar o crescimento das
empresas de forma organizada, sustentável e eficiente, aumentando a qualidade
de vida dos colaboradores e seu comprometimento com as empresas”, afirmou, ao
O SÃO PAULO, Gigi Cavalieri, sócia do
Instituto Polaris e presidente latino-americana da União Cristã Internacional de
Dirigentes de Empresas (Uniapac) e da
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de São Paulo (ADCE-SP).

da do programa. A pesquisa é feita por
meio de um tablet ou telefone celular.
São adotadas as cores do semáforo para
representar três possíveis respostas: o
vermelho, para pobreza extrema; o amarelo, para pobreza; e o verde, sem pobreza. O programa é todo digitalizado e
permite o cruzamento das informações
e o tratamento dos dados obtidos de maneira simples, ágil e com baixos custos”,
detalha Gigi.

FUNCIONAMENTO

PROTAGONISMO DA PESSOA

A aplicação do programa nas empresas que aderem à iniciativa começa por
uma pesquisa que leva cada funcionário
ao autoconhecimento sobre a realidade
de pobreza de sua família, por meio de
50 indicadores, distribuídos em seis dimensões: Acesso a Renda e Emprego;
Habitação e Infraestrutura; Educação e
Cultura; Organização e Participação na
Comunidade; Saúde e Meio Ambiente; e
Interioridade e Motivação.
Por meio de uma tecnologia de autoavaliação, as famílias podem, a partir dos
dados compilados na pesquisa, pensar
em soluções práticas e inovadoras, a fim
de eliminar a pobreza.
“A tecnologia é uma grande alia-

Por meio de uma pesquisa feita com as famílias, via tablet ou telefone celular, são mapeados os indicadores de pobreza e pensadas soluções

O passo seguinte é cada família, com
base nos indicadores, escolher cinco áreas prioritárias que queira melhorar inicialmente, após já ter a convicção de que
vale a pena mudar essa realidade e que
efetivamente pode fazer algo.
Uma vez mensurada a pobreza de
seus colaboradores, a empresa – isoladamente ou em rede com outras empresas
e mesmo via parceria com governos e
organizações da sociedade – pode pensar soluções concretas para superar as
carências específicas dos funcionários e
das comunidades onde vivem.
“Acreditamos que é possível erradicar
a pobreza extrema por meio da subsidiariedade, que é um dos princípios da Igre-

ja. Subsidiariedade seria o colaborador
operar até onde for possível e a empresa
realizar o que é necessário. Trata-se de
ajudar na capacitação e desenvolvimento, para que o colaborador passe a ser o
protagonista e a empresa, a apoiadora
dentro do que é sua responsabilidade,
para que ele possa conquistar e realizar
por meio do seu potencial/dons. A empresa não tem responsabilidade de realizar e sanar todas as demandas que se
apresentam, mas pode utilizar sua capacidade de articulação para colaborar na
solução dos problemas”, explica Gigi.

BOM PARA TODOS

Após a aplicação do plano de ação,
ocorre ainda a chamada medição de impacto, por meio da qual se poderá avaliar o
progresso dos colaboradores da empresa.
“Com o programa, podemos identificar claramente os pontos mais sensíveis e
direcionar esforços de maneira eficiente,
gerando melhores resultados para todos:
colaboradores e empresa”, assegura Gigi.
Durante o lançamento da iniciativa,
foram apresentados alguns casos concretos, como o de uma empresa no Paraguai
que após a aplicação do Semáforo constatou que boa parte dos funcionários

tinha banheiros em péssimas condições
em seus lares, razão pela qual viabilizou
parcerias para a reforma desses cômodos especificamente. Outras passaram a
realizar campanhas de conscientização
sobre a prevenção da violência contra as
mulheres, após perceberem ser este um
problema na comunidade onde vivem
muitos funcionários.
Gigi Cavalieri assegura que, desde
a apresentação no dia 16 – prestigiada
por CEOs e responsáveis pela gerência
de pessoas nas empresas, bem como
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo –, muitos têm
buscado o Instituto Polaris (www.polaris.org.br) para saber mais sobre o programa. “Estamos agendando reuniões
para conhecer as demandas e detalhar a
implementação, uma vez que é sensível
à cultura de cada empresa e à realidade
dos colaboradores”, comentou. “Estamos otimistas e acreditamos que, pela
sua metodologia ágil, o programa irá
impactar, de maneira transformadora, a vida das famílias e das empresas,
proporcionando rapidamente mais dignidade às pessoas, melhor produtividade e sustentabilidade nas empresas”,
concluiu.
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Liturgia e Vida

Nicarágua

Igreja sofre um verdadeiro martírio
nas mãos do governo Ortega
JOSÉ FERREIRA FILHO

Diocese de Matagalpa

osaopaulo@uol.com.br

Nos últimos meses, numa escalada jamais testemunhada anteriormente, a Igreja Católica na
Nicarágua vem sofrendo repressões e perseguições, perpetradas
pelo regime autoritário do presidente Daniel Ortega. Desde 2018,
por denunciar o desrespeito aos
direitos humanos e a corrupção
desmedida do Estado, o clero do
país centro-americano se vê cada
vez mais ameaçado.
A proibição da permanência
das religiosas da Congregação
Missionárias da Caridade, fundada por Santa Teresa de Calcutá,
que se viram obrigadas a deixar o
país rumo à Costa Rica; o fechamento compulsório de estações
de rádio controladas pela Igreja,
com o confisco dos equipamentos
de radiodifusão; o impedimento
de que padres e bispos celebrem missas e exerçam o seu ministério, além
da consequente prisão de membros
do clero; e a suspensão de procissões, celebrações eucarísticas e outros
eventos religiosos, impedindo que os
fiéis manifestem e alimentem sua fé,
são as mais recentes demonstrações
de que o governo nicaraguense retrata a Igreja como um inimigo político.

ESCALADA

No dia 4 de agosto, a polícia cercou as instalações da cúria da Diocese
de Matagalpa, no norte do país, impedindo que Dom Rolando Álvarez
(foto), seu bispo titular, juntamente
com cinco padres e cinco seminaristas, pudessem sair de lá para exercer
seus ofícios de celebrar a missa e conduzir a adoração eucarística na catedral da cidade ou até mesmo voltar
para casa.
Diante da situação de prisão domiciliar, o Bispo passou, então, a
transmitir as missas que celebrava e a
se comunicar com os fiéis por meio
de vídeos, nos quais exortava a todos
à oração e ao perdão.

“Temos que responder ao ódio
com amor, ao desespero com esperança e ao medo com a força e a coragem que nos foi dada pelo Cristo glorioso e ressuscitado”, disse o Prelado
de 55 anos em um vídeo postado em
várias plataformas de mídia social.
Dias depois, três pessoas que
acompanhavam o Bispo foram autorizadas a deixar as instalações da cúria.
Na madrugada de sexta-feira, 19, porém, a polícia invadiu o local e levou
Dom Rolando Álvarez e outras sete
pessoas – quatro padres e três seminaristas que permaneciam em prisão
domiciliar com ele – para Manágua, a
capital do país. O Bispo foi transferido
para a residência de sua família, onde
permanece privado de liberdade.

REPERCUSSÃO NA IGREJA

No domingo, 22, após o Angelus
na Praça São Pedro, o Papa Francisco
fez o seguinte apelo:
“Acompanho de perto com preocupação e tristeza a situação que
se criou na Nicarágua, que envolve
pessoas e instituições. Gostaria de
expressar minha convicção e minha

esperança de que, por meio de um
diálogo aberto e sincero, se possam encontrar as bases para uma
convivência respeitosa e pacífica.
Peçamos ao Senhor, por intercessão da Puríssima, para que inspire
esta vontade concreta no coração
de todos”.
Várias conferências episcopais,
incluindo o Celam, que reúne os
bispos da América Latina e do
Caribe, expressaram seu apoio a
Dom Rolando Álvarez desde que
a prisão domiciliar começou.
O Cardeal Gregorio Rosa
Chávez, de El Salvador, disse que a
perseguição da Igreja nicaraguense pelas autoridades governamentais é atualmente o “caso mais horrendo” de “martírio” na região.
“O martírio continua sendo
uma realidade também em nossos dias”, disse Dom Chávez. “Em
nossa região, o caso mais horrendo é o da perseguição sofrida pela
Igreja na Nicarágua.”

CONTEXTO

Desde a crise de 2018, que viu
355 pessoas mortas pelas forças pró-Ortega, a Igreja Católica na Nicarágua sofreu mais de 250 agressões do
regime, incluindo espancamentos de
padres, profanação de templos, ataques armados, incêndios e cerco de
propriedades eclesiásticas, e o fechamento ilegal de agências de notícias,
entre outros.
Nesse contexto, Dom Rolando
Álvarez é visto como uma das vozes
mais críticas da hierarquia católica da
Nicarágua. Seus sermões frequentemente denunciam violações de direitos humanos, perseguição religiosa e
abusos de poder.
A Nicarágua e a Santa Sé não
mantêm relações diplomáticas oficiais desde o início deste ano, quando
Ortega expulsou o Núncio Apostólico do país, Dom Waldemar Stanislaw Sommertag, de nacionalidade
polonesa. O presidente nicaraguense
retirara seu próprio embaixador de
Roma no fim do ano passado.

Nigéria
Mais 4 religiosas sequestradas no país africano
As religiosas Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata
Mbamalu e Benita Agu estavam a
caminho de uma missa quando foram sequestradas.
Em comunicado divulgado pela
Secretária-Geral da Ordem Religiosa, Irmã Zita Ihedoro, foi confirmado o sequestro. Ela pediu a todos que
rezassem pelo rápido e seguro retorno das vítimas.

“Queridos irmãos e irmãs em
Cristo, é com grande dor que trazemos ao seu conhecimento o sequestro de quatro de nossas irmãs.
O triste evento de seu sequestro
ocorreu na área de Okigwe-Umulolo esta manhã, logo depois que
as irmãs estavam a caminho da
missa.”
“Imploramos orações intensas
por sua libertação rápida e segura.

Que Jesus, o Salvador, ouça nossas
orações e que nossa Mãe Maria interceda pela libertação incondicional de nossas queridas irmãs”, escreveu Irmã Zita.
A perseguição religiosa na Nigéria aumenta a cada dia. Na semana
passada, um sacerdote católico, Padre Chinedu Nwadike também foi
sequestrado quando passava por
uma estrada.

22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
28 DE AGOSTO DE 2022

‘É aos humildes
que Ele revela
seus mistérios’
PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
Uma das qualidades humanas mais elogiadas por Deus é a humildade. Por três vezes, a Escritura diz que “Deus resiste aos soberbos, mas
concede a graça aos humildes” (Pr 3,34; Tg 4,6;
1Pd 5,5). Nosso Senhor, no Evangelho, o confirma: “Quem se eleva, será humilhado e quem
se humilha, será elevado” (Lc 14,11). Depois da
fé, da esperança e da caridade, a humildade é a
virtude mais importante. Peçamo-la ao Senhor!
Ela é fundamento das demais virtudes. Permite-nos ver quem realmente somos, o que temos de
bom, o que temos de mal. Faz-nos reconhecer
a imagem e o amor de Deus presentes em nós.
O humilde não se deslumbra com os próprios êxitos, pois os atribui antes de tudo ao
Senhor; tampouco desanima com os fracassos,
nem se desespera ao notar suas misérias e defeitos. Não se compraz em elogios e detesta os
louvores imerecidos. Olha para suas qualidades
serenamente, reconhecendo-as como dons. Recebe críticas com gratidão e sabe aproveitar as
que são justas, pois “com ouvido atento, deseja a
sabedoria” (Eclo 3,31).
Sabe “sentar-se no último lugar” (Lc 14,10)
e não se sente merecedor de privilégios ou atenções especiais. Não quer se singularizar, nem se
julga diferente dos outros homens. Ao mesmo
tempo, porém, sabe exigir direitos no momento certo. Não guarda rancor ao ser tratado com
injustiça, mas não receia levantar a voz, quando outros são tratados com iniquidade. Aceita
humilhações com paciência, tendo diante dos
olhos apenas o juízo de Deus, de quem espera
receber “a recompensa na ressurreição dos justos” (Lc 14,14). Tem como hábito escolher para
si o pior, sempre que a escolha passe inadvertida
e beneficie a outrem.
Não se faz de vítima das circunstâncias e
não culpa os demais por suas frustrações. O humilde “descomplica” a sua alma, pois não pensa
muito em si mesmo. Não vive preso num emaranhado de juízos conflitantes, nem à deriva de
suas impressões momentâneas. Assim, saboreia
uma constância de ânimo, uma paz e uma alegria especiais. Afinal, como diz Santa Teresa, a
humildade é a verdade no caminho ascético.
Nossa santificação nesta vida e o Purgatório consistirão, em grande medida, na
aquisição da humildade. Por meio da exposição intensa à luz e à verdade divinas, Cristo
arrancará nossas máscaras, mentiras e duplicidade. Somente assim, purificados de toda
soberba, vaidade e orgulho, poderemos viver
inteiramente do seu amor. Só aos humildes é
concedido conhecer a Deus e possuir vida interior, pois “é aos humildes que Ele revela seus
mistérios” (Eclo 3,20).
A humildade é virtude de santos. Não é
característica de fracos, mas dos gigantes: “Na
medida em que fores grande, deverás praticar
a humildade” (Eclo 3,20). É a virtude Daquele
que disse “aprendei de mim porque sou manso
e humilde de coração” (Mt 11,29). A humildade
de Maria maravilhou a Deus, que a tornou bendita por todas as gerações (cf. Lc 1,48). De fato,
“grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes” (Eclo 3,21).
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Noviça recebe o hábito
concepcionista no Mosteiro da Luz
Luciney Martins/O SÃO PAULO

FERNANDO GERONAZZO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

A comunidade do Mosteiro da Luz,
no centro de São Paulo, esteve em festa
no domingo, 21. Durante a missa da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro
Scherer, a aspirante Maria José Santos
recebeu o primeiro hábito da Ordem
da Imaculada Conceição, das monjas
concepcionistas.
Aos 49 anos, Maria José deu um
novo passo na sua caminhada vocacional. Consagrada desde os 19 anos, passou por outras congregações religiosas
até que, na maturidade, descobriu que
Deus, na verdade, chamava-a para a vida
contemplativa. Foi quando ela decidiu
novamente deixar tudo e ingressar no
Mosteiro da Luz, há dois anos.
“Por que alguém decide deixar tudo
para viver em um mosteiro?”, indagou
Dom Odilo, na homilia. “Para ser um sinal de que há algo que vale mais a pena
que todas as outras coisas no mundo, inclusive as boas. Sinal do Reino de Deus”,
completou.

Em missa presidida pelo Cardeal Odilo Scherer, a aspirante Maria José Santos recebe o primeiro hábito da Ordem da Imaculada Conceição

consagrando nossa vida inteiramente a
Deus”, disse a noviça.

NOVA VIDA

Durante o rito, o Arcebispo Metropolitano entregou o hábito à candidata, enquanto proferiu uma oração que
destaca que o hábito será o sinal de sua
doação a Deus. “Sua alvura representa a
pureza da Imaculada Virgem Maria, que
deverás cultivar no teu corpo e na tua
alma”, completa.
Seguindo antiga tradição da vida
consagrada, ao ingressar no mosteiro,
Maria José recebeu um novo nome religioso: Irmã Joana Angélica do Coração
de Jesus.
Para explicar a decisão radical de ingressar na vida monástica, a agora Irmã
Joana Angélica recordou a cena em que
Jesus é acolhido pelas irmãs de Lázaro,
Marta e Maria, e, diante do questionamento de Marta sobre o fato de sua irmã
não a ajudar nos afazeres da casa para
ouvi-lo, o Senhor responde que Maria
“escolheu a melhor parte e esta não lhe
será tirada”.
“Como Maria, eu escolhi a melhor
parte, aquela parte que não me será tirada. Estou muito feliz de seguir o exemplo de Santa Beatriz, que recomendou
que buscássemos imitar a Virgem Maria,

CONCEPCIONISTAS

A Ordem da Imaculada Conceição
surgiu em 1484, em Toledo, na Espanha,
quando Santa Beatriz da Silva, com 12
companheiras, deu início à nova família
religiosa com uma intenção bem definida: contemplar e difundir o privilégio da
Imaculada Conceição de Maria, devoção
que, embora ainda não houvesse sido
confirmada como dogma de fé, o que
ocorreu apenas em 1854, já era bastante
difundida, sobretudo pelos franciscanos.
A Ordem é caracterizada por três
heranças espirituais de Santa Beatriz: “O
amor a Maria Imaculada, à Paixão de Jesus Cristo e à Santíssima Eucaristia”.
Conforme afirmam suas constituições, a Ordem da Imaculada Conceição
é integralmente contemplativa. “A contemplação é o apostolado da concepcionista, no qual ressoam harmoniosamente hinos, salmos, cânticos, leituras
e responsórios, bênçãos e súplicas em
favor das almas e de toda a Igreja. Na
leitura orante da Bíblia, na solidão, no
silêncio, na simplicidade do trabalho de
cada dia e na penitência ardorosa”, expli-

cou Irmã Maria Aparecida de São José,
Madre Vigária do Mosteiro.
Atualmente, existem 16 mosteiros
concepcionistas no Brasil. A comunidade do Mosteiro da Luz conta com 12
monjas.

FORMAÇÃO

O processo formativo de uma monja
concepcionista se inicia com o aspirantado, quando a candidata, após prévio
acompanhamento vocacional, decide fazer uma experiência no mosteiro. Esse
período dura pelo menos três meses. Em
seguida, vem o período do noviciado, que
dura dois anos, quando a jovem recebe
o hábito e vive mais intensamente a vida
monástica, estudando as regras e se aprofundando na espiritualidade da Ordem.
Após o noviciado, a candidata inicia
o juniorato, quando professa os primeiros votos temporários, renovados em
média por três anos, até a profissão solene, quando a jovem emite os votos perpétuos de castidade, pobreza, obediência
e de clausura.

MOSTEIRO DA LUZ

Fundado em 2 de fevereiro de 1774,
por Santo Antônio de Sant’Anna Gal-

vão, o Mosteiro da Luz nasceu inicialmente como um recolhimento de
senhoras que viviam de maneira comunitária, dedicando-se à oração, sem, no
entanto, professarem os votos religiosos, uma vez que, na época, o Marquês
de Pombal não permitia a fundação de
casas religiosas. Esse recolhimento se
tornou um mosteiro apenas em 1929,
incorporado à Ordem da Imaculada
Conceição.
As monjas do Mosteiro da Luz são as
responsáveis pela confecção das famosas “pílulas de Frei Galvão”. Certo dia, o
Santo franciscano foi procurado por um
senhor aflito, porque sua mulher estava em trabalho de parto e em perigo de
morte. O Frade escreveu em três papeizinhos o versículo do Ofício da Santíssima Virgem – Pos partum Virgo, Inviolata
permansisti: Dei Genitrix intercede pro
nobis (Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta: Mãe de Deus, intercedei por nós) – e entregou ao homem.
Após a esposa dele ingerir as pílulas, o
parto ocorreu normalmente. Caso idêntico aconteceu com um jovem que sentia
fortes dores provocadas por cálculos na
vesícula. Daí nasceu a devoção em torno
das pílulas.

Use o QRCode
para acessar o
Caderno Cultural
na Internet, com
mais artigos e
links citados.

Edição 02

24 de agosto de 2022

Use o QRCode
para acessar o
Caderno Cultural
na Internet, com
mais artigos e
links citados.

Acesse a edição 02

anidade
Edith Stein, brisa de hum
da e sufocante
arejando uma razão reduzi
de São Paulo, nenhuma
Atualmente, na cidade
l católica está tão prepersonalidade intelectua
as e na espiritualidasente nas reflexões acadêmic
tos quanto Edith Stein
de de grupos e movimen
Cruz, 12 de outubro de
(Santa Teresa Benedita da
filósofa e monja car1942),
de
agosto
1891 – 9 de
origem judia, morta num
melita, santa católica de
nazista, mártir da Igreja.
campo de concentração
mais sentida, tanto pela
Sua influência é cada vez
pela profundiquanto
to
pensamen
seu
riqueza de
ho de sua vida.
dade de sua fé e o testemun
está repleto de penO mundo universitário
vidas decepcionantes, a
sadores brilhantes, com
frequentemente nos
política
e
social
militância
lares, mas com ideias so-

citava Tolstói: “A ciência
como vocação, de 1919, já
tem resposta alguma
carece de sentido, pois não
nos interessa: que devepara a única questão que
viver?”.
mos fazer? como devemos
e a racionalidaO desencanto com a ciência
a no século XIX,
de modernas já se desenhar to romântico, e
movimen
particularmente com o
o século XX e XXI.
continuou ao longo de todo contraculturais, no
tos
Transparece nos movimen
emocional”, nos quesinteresse pela “inteligência
discernimento racional
tionamentos ao próprio
vez mais, não era vista
da realidade. A razão, cada
o acesso ao real,
como janela aberta que permitiae abafado, onde a
mas sim como quarto fechado ia humana eram
própria realidade e a consciênc de uma lógica
ar saturado

descobrir o Amor que, sifenomenologia capaz de
e se oculta tanto na granmultaneamente, se revela
banalidade do cotidiadeza do cosmo quanto na
o discipulado espiritual
no? A graça do encontro,
do tempo e aproxima as
que ultrapassa a barreira
viveu em Ávila no século
duas Teresas, aquela que
numa câmara de gás no
XVI e aquela martirizada
tais para que a filosofia
século XX, foram fundamen
mística revelasse a verdavencesse seus limites e a
de que se esconde no real.
Edith Stein, Santa
Essa é a grandiosidade que
para tantos que a
irradia
Cruz,
da
Teresa Benedita
a e como santa. Nestem seguido, como pensador
a filósofa Maria Cecília
se Caderno Fé e Cultura,
B. A. Parente
Maria
I. Parise, a psicóloga Sonia
da Rocha escrevem
M.
Celi
Magna
e a pedagoga
ontro com Edith Stein em

https://osaopaulo.org.br/fe-cultura

