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VINDE E VEDE

Quero ver a Deus

Caríssimos, sempre tenho na mente 
e no coração, a ideia de que um dia 
verei a Deus face a face. Acredito na 

afirmação do Catecismo da Igreja Católica 
(CIC) “A promessa de ver a Deus ultrapassa 
todas as bem-aventuranças. Na escritura, ver 
é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos 
os bens que podemos imaginar.” (CIC 2548).

Deste pensamento, desta crença, despon-
ta uma alegria muito intensa no meu coração, 
que partilho com você irmão e amigo leitor: 
O desejo, a vontade de, ao olhar o próximo, 
nele ver a pessoa de Jesus Cristo. Ao procurar 
vê-lo desta forma fraternal, é a Deus quem 
estou fitando naquele momento, a imagem e 
semelhança do próprio Deus vivo e presente 
em minha vida. 

A chave para que isto possa acontecer está 
na pureza do coração, em como me tornar 
“puro de coração”. Sei que as dificuldades do 
mundo nos impelem para as ‘coisas de baixo’, 
os bens materiais e confortos que podemos 
obter, mas nada pode ser melhor que gozar 
em vida a graça do Alto.

Ao ler este pensamento, que aqui trans-
crevo, o caro leitor poderá achá-lo muito 
místico, mas na verdade Deus é simplicidade, 
nós que vislumbramos um ‘Deus’ distante e 
inatingível. “Para ver Jesus, é preciso ser pe-
queno, pequenino como uma gota de orva-
lho...” (Santa Teresinha).

Portanto, acredito mesmo não estar dis-
tante a possibilidade de ver e sentir Deus em 
minha vida, de sentirmos Deus em nossas 
vidas, basta darmos oportunidades para que 
nossos olhos e corações vejam nas pequenas 
coisas a beleza e a presença Dele, que como 
ponto focal principal ao fundo, ilumina a tela 
da nossa vida. 

Entendo que assim caminho em direção à 
riqueza maior, Deus presente em minha vida, 
no semblante do próximo e na perfeição da 
natureza!

Que em tudo seja Deus Glorificado.

Pedro Monteiro é irmão beneditino com o 

nome religioso de Ir. Paulo e membro do CPP 

de Santa Teresinha
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EDITORIAL

Se existe uma palavra de ordem para as relações atuais esta, com certeza, 
é comunicação. Mais do que nunca, a sociedade atentou-se que a lin-
guagem tem um imenso poder de motivar, mas também de depreciar. 

Fazer o uso correto da palavra é determinante na condução de um negócio, na 
venda de um produto, na manutenção de um relacionamento saudável e de 
todos os outros aspectos de nossa vida.

Assim, com este fato em mente e observando o pedido do Papa, na exorta-
ção Gaudete et Exsultate, devemos buscar a santidade em nossa vida também 
por meio da comunicação.

Nos comunicamos bem? Não apenas em um texto escrito, mas em nos-
sas expressões corporais, em nossa fala cotidiana, como salienta a página da 
Campanha da Fraternidade. Será que não somos violentos em nossa forma de 
expressão?

E dentro da igreja? Temos um comportamento de respeito em relação ao 
irmão que, assim como nós, também busca ser uma pessoa melhor e mais 
santa a cada dia? Ou nos colocamos em uma posição de superioridade e nos 
assentamos em nossos tronos de “dono da verdade” e “exemplo de fé?”. 

Deus, como aponta a coluna Deus nesta cidade, pede que sejamos santos 
em todos os pequenos momentos, e o Papa reforça isso no âmbito paroquial, 
assim devemos ter cuidado para que a vida santa “não se confunda com ver-
nizes de santidade, feito de celebrações e encontros vazios de conteúdo (sem 
Deus) mas cheios de perfumes, cores e músicas as quais Deus tampa os seus 
ouvidos e olhos.”

Todavia, as dificuldades do caminho santo aparecem a todo o momento. 
Nossa sociedade, ligada às aparências, competitividade e bens materiais, nos 
impõe um ritmo de vida e uma postura muitas vezes tensas demais, o que nos 
torna insensíveis, arrogantes e superficiais. Para isso, nosso bispo, na coluna A 
voz do pastor, nos atenta para uma das características que o Papa aponta sobre 
a santidade “permanecer centrado, firme em Deus que ama e sustenta”.

Esta postura de firmeza deve ser reafirmada todos os dias, a cada momen-
to de nossa vida. Porém, para nos sensibilizarmos ao desafio, é preciso abrir 
mão de nossos hábitos mundanos e nos voltarmos à oração; a uma conversa 
profunda que deixe de lado as comparações, em que largamos nossos celula-
res e passamos a ver os olhos daqueles com quem conversamos. Pais, vocês 
buscam um diálogo com os filhos, ou ainda insistem no conceito de ordem? 
Filhos, vocês ouvem os pais, ou ainda insistem em seguir um caminho sem 
o apoio dos mais experientes? Pedimos perdão? Somos receptivos dentro de 
nossa paróquia? Queremos somar, ou queremos mandar? Nossa santidade 
se manifesta em todos os nossos poros, então é preciso estar sempre atento, é 
preciso comunicar, ou seja, tornar comum, a mensagem de Deus e seu pedido 
para que sejamos santos, e isso deve ser feito não apenas com palavras, mas 
também com ações.

Jéssica Guimarães é jornalista e coordenadora do grupo de jovens EntreTantos

por Ir. Paulo, OSB (Pedro Monteiro)

por Jéssica Guimarães

Horário da secretaria

De segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 19h30
Aos sábados, das 8h ao 12h e das 13h às 18h
Tel. (11) 2979-8161 secretaria@paroquiasantateresinha.com.br

Horários das Missas

Segundas-feiras, às 16h30 e 19h30
De terça a sexta, às 8h e 19h30
Aos sábados, às 8h, 14h30 e 16h 
Aos domingos, às 7h30, 9h30, 11h, 
18h e 19h30

adoração

Todas as quintas, 
8h e 19h30 e, nas 
primeiras sextas 
do mês, às 7h30
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A VOZ DO PASTOR

PALAVRA DO PÁROCO

Permanecer centrado!

Um tesouro escondido

Mais uma vez ressoa 
forte o chamado à 
santidade na Igreja, 

procurando encarná-lo e vi-
vê-lo no contexto atual, com 
os seus riscos, desafios e opor-
tunidades, porque o Senhor 
escolheu cada um de nós para 
sermos santos e íntegros dian-
te Dele, no amor (Ef 1,4) (Papa 
Francisco, Gaudete et exsultate, 
2).  Fazendo atual o anseio de 
Cristo: “Sejam santos como o 
vosso Pai celeste é santo” (Mt 

5,48), o Papa Francisco publi-
cou no dia 19 de março, Soleni-
dade de São José, a  Exortação 
apostólica Gaudete et exsultate, 
“Alegrai-vos e exultai, sobre o 
chamado à santidade no mun-
do atual”. 

Após a leitura da Exortação, 
voltei a ler o capítulo quarto, em 
que o Santo Padre apresenta al-
gumas características da santi-
dade no mundo atual. Dentre 
as características elencadas me 
detive na primeira: ‘permane-

cer centrado, firme em Deus 
que ama e sustenta’. 

A vida na cidade é frené-
tica e hipertensa e não é tão 
simples manter-se centrado. O 
modo como vivemos gera mui-
ta impaciência, agressividade e 
muitas pessoas têm dificuldade 
para lidar com as contradições 
da vida. As pressões sociais e 
culturais são imensas, mas o 
Santo Padre ensina que todo 
aquele que permanece firme, 
centrado em Deus, consegue 

aguentar, suportar as contrarie-
dades, as vicissitudes da vida e 
também as agressões dos ou-
tros, as suas infidelidades e de-
feitos (Cf. Papa Francisco, Gau-
dete et exsultate, 112).

Além disso, é importante re-
cordar que ninguém é obrigado 
a seguir a onda do tempo, nem 
se deixar arrastar pelas marés 
superficiais, ou se deixar con-
dicionar pelas demandas e exi-
gências exteriores e correntes 
de opinião que pululam pelas 
mídias, especialmente nas re-
des sociais. A pessoa centrada 
tem uma bússola para descer as 
correntezas profundas, guardar 
o coração para que o seu eu in-
terior vá se renovando e fortale-

cendo a cada dia (2Cor 4,16).
Alegrai-vos. Os santos se-

guiram Jesus Cristo, contem-
plaram sua vida, viveram com 
convicção a fé católica e se tor-
naram mais fortes que o mun-
do, as crises e vicissitudes de 
sua época. Exultai, permanecer 
firme em Deus é um bom co-
meço para um cristão que no 
momento atual quer responder 
ao chamado à santidade, quer 
concentrar-se no essencial e ser 
mais forte que o mundo e suas 
crises. 

Dom Sérgio de Deus Borges é 

Bispo Auxiliar de São Paulo 

e Vigário Episcopal para a 

Região Sant’Ana

Não por acaso santa Teresinha 
foi proclamada Doutora da 
Igreja. Os seus ensinamentos, 

simples, seguros, profundos, tocam a 
profundidade da pessoa. É assim, por 
exemplo, que ela nos diz: “Jesus é um 
tesouro escondido, um bem inestimá-
vel que poucas almas sabem encontrar, 
pois está escondido e o mundo ama 
aquilo que brilha. Ah! Se Jesus tives-
se desejado mostrar a todas as almas 
seus inefáveis dons, sem dúvida, não 
haveria sequer uma que o despreza-
ria. Mas, não quer que o amemos pelos 
seus dons; há de ser ele mesmo a nos-

sa recompensa. Para se encontrar algo 
escondido, é preciso esconder-se a si 
mesmo; nossa vida, então, deve ser um 
mistério. Precisamos nos assemelhar a 
Jesus, a Jesus cujo rosto estava escon-
dido. Diz a Imitação: ‘Queres aprender 
alguma coisa que te seja útil? Ama ser 
ignorado e tido por nada’, e noutro lu-
gar: ‘Depois de ter tudo deixado, é ain-
da mais preciso deixar-se a si mesmo’; 
‘Que esse se glorie de uma coisa, aque-
le de outra. Quanto a vós, não colo-
queis vossa alegria senão no desprezo 
de vós mesmos’. Que paz estas palavras 
dão à alma!”

Teresinha sabe, porém, que o que 
propõe não é fruto de sua inteligên-
cia ou capacidade, mas dom de Deus: 
“Acho que o Jesus é muito bom em per-
mitir que minhas pobres cartinhas te 
façam bem, mas te asseguro que não 
me iludo pensando ter alguma parte 
nisso. ‘Se o Senhor não construir a sua 
casa, em vão trabalharão os constru-
tores’. Todos os mais belos discursos 
dos maiores santos seriam incapazes 
de fazer brotar um só ato de amor de 
um coração do qual Jesus não tivesse a 
posse”.

A Sabedoria é dom de Deus. Nossa 
padroeira a tinha em grande medida. 
Ela interceda por nós para que tenha-
mos, nós também, tão precioso dom.

Abraço carinhoso a todos

Pe. Camilo P. da Silva é salesiano e 

pároco de Santa Teresinha desde 2012

A pessoa centrada tem uma bússola para 
guardar o coração para que o seu eu 
interior vá se renovando a cada dia

Jesus é um tesouro escondido, um bem 
inestimável que poucas almas sabem 
encontrar, pois está escondido e o 

mundo ama aquilo que brilha

por Dom Sérgio de Deus Borges

por Pe. Camilo P. da Silva, SDB
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CATEQUESE

A bondade

Como lemos na Carta aos 
Gálatas, entre os fru-
tos do Espírito Santo, 

está também a bondade. Um 
olhar possível sobre a bonda-
de, como preciosa expressão de 
um coração amigo de Deus e de 
uma vida marcada pela abertu-
ra à ação do Espírito, pode ser 
este: a capacidade de oferecer 
às pessoas não o que elas me-
recem, mas ir além. Ao iniciar 
estas linhas lembrei-me de dois 
pensamentos atribuídos a Ma-
dre Tereza de Calcutá. O pri-
meiro diz assim: “Se você passa 
a vida preocupado em julgar as 
pessoas, dificilmente terá tem-
po de amá-las”. E o segundo: “As 
pessoas boas merecem nosso 
amor; as pessoas ruins preci-
sam dele”. Ambos parecem es-
tabelecer um válido horizonte 
para entender a bondade como 
fruto do Espírito Santo. 

A bondade, ao se revelar 
como sinal da ação do Espírito 
em nós, exige que nossas ações 
cotidianas, mesmo as mais sim-
ples, sejam presididas pelo em-
penho em viver e testemunhar 
“os mesmos sentimentos de 
Cristo Jesus” (Fil 2,5). Mesmo 
o conceito de justiça, uma das 
mais belas virtudes cristãs, ob-
jetivamente rica, se tomamos 
como referência as páginas do 
Evangelho, se enriquece quan-
do vivida tendo como horizonte 
o valor da bondade. 

É sempre muito consolador 
pensar que “o Senhor é bom e 
misericordioso, lento para a có-
lera e cheio de clemência. Ele 
não está sempre a repreender, 
nem eterno é o seu ressenti-
mento. Não nos trata segundo 
os nossos pecados, nem nos 
castiga em proporção de nossas 
faltas” (Salmo 102). A bondade, 
portanto, nos leva a oferecer às 

pessoas mais do que merecem 
ou pedem... exatamente como 
Deus faz para conosco! A bon-
dade é “amor demonstrado” 
como dizia Dom Bosco. Aliás, 
em um fundamental sonho tido 
por Dom Bosco, ainda aos nove 
anos de idade, ele recebeu esta 
definitiva e séria orientação 
pastoral-pedagógica: “Não é 
com pancadas, mas com a bon-
dade e a caridade que deverás 
ganhar esses teus amigos”.

É a bondade amorosa que 
nos faz capazes de, orientados 
pela ação do Espírito Santo, 
sempre buscarmos o bem das 
pessoas! Quem é bondoso está 
sempre pronto a amar e de ma-
neira concreta, sensível... de tal 
forma que o “outro sinta que é 
verdadeiramente amado”. Por 
isso, quem é bondoso, se ante-
cipa nos gestos de amor, chega 
primeiro nas manifestações 
de sincera cordialidade, dá o 
primeiro e despojado passo 
na direção das pessoas, sabe 
discernir a melhor palavra e o 
momento mais adequado até 
mesmo para admoestar o ou-
tro em vista do encontro com 
a verdade. Em virtude disso, “o 
homem de bem alcançará o fa-
vor do Senhor, mas ao homem 
de intenções perversas ele con-
denará” (Prov 12,2). A bondade 
estabelece o devido distancia-
mento da antiga máxima “dente 
por dente, olho por olho”. 

A bondade sustenta a nobre-
za dos gestos e estimula a práti-
ca da compaixão, assim como 
se deu com o “bom samarita-
no” do Evangelho. Por isso, po-
demos afirmar que somente os 
fortes, aqueles que alcançaram 
uma estatura elevada de vida 
interior/espiritual, conseguem 
ser pessoas bondosas. Deus, 
por Jesus, nos chama “amigos”. 

A bondade de Deus nos trans-
forma. E se nos permitimos ser 
conduzidos pelo Espírito Santo, 
seremos também testemunhas/
sinais do amor bondoso de 
Deus para todos! Há uma mar-
ca de bondade natural em todo 
ser humano. Mas, pelo Espírito, 
podemos ir além disso e viver 
uma bondade que é expressão 
da “bondade divina”, amparada 
por critérios que ultrapassam 
os limites do humano, próprios 
de um olhar horizontalista ou 
naturalista... afinal, o amor de 
Deus não conhece limites! 

Muitas outras posturas, 
tão corriqueiras na vida, estão 
distantes de um coração bon-
doso: fechamentos, mágoas e 
ressentimentos que perduram 
por largos tempos, sentimen-
tos egoístas que expressam in-

dividualismo, arrogância e/ou 
prepotência, inveja quando tra-
duzida, sobretudo, pela incapa-
cidade de vibrar com os êxitos 
das pessoas, espírito vingativo 
acompanhado de práticas mal-
dosamente articuladas, não ra-
ras vezes caluniosas, para ferir 
a honra dos outros, murmura-
ções e falsos testemunhos, cal-
cados às vezes sobre criminosas 
inverdades, entre outras nada 
evangélicas ações cotidianas. 

Frequentemente somos al-
cançados por uma doída cons-
ciência; nós, que fomos criados 
pelo amor de Deus, com que 
constância deixamos de amar, 
tornando-nos egoístas e ne-
gando/traindo nossa vocação 
fundamental: sermos um refle-
xo d’Aquele que nos criou à Sua 
imagem e semelhança? Além 
disso, se fomos criados pelo 
Amor, podemos nos realizar/
existir de fato, sem que o amor 
oriente-nos? Pensemos que, 

em síntese, o amor e a bonda-
de, são as características que 
mais nos aproximam d’Aquele 
que nos deu a vida: “com amor 
eterno eu te amei” (Jr 31,3) e 
“desde o ventre de sua mãe eu 
te conheci e te escolhi” (Jr 1,5). 

Humanamente falando, 
a bondade encanta, fascina e 
atrai. Atribuem a Beethoven a 
expressão “não existe verdadeira 
inteligência sem bondade”.  E a 
Albert Einstein a seguinte máxi-
ma: “Os ideais que iluminaram 
o meu caminho são a bondade, 
a beleza e a verdade”. Se nos des-
locamos para um patamar mais 
elevado e acolhemos a certeza 
de que a bondade é fruto da ação 
do Espírito em nós, a partir daí, 
verdadeiramente, nossos mais 
simples gestos fazem ressoar em 
nós, desde já, a eternidade.

Pe. Edson D. Castilho é Reitor 

do Santuário Dom Bosco, em 

Lorena

A bondade é “amor demonstrado”
como dizia Dom Bosco

por Pe. Edson Donizete Castilho
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“Não é com pancadas, mas com a bondade e a 
caridade que deverás ganhar esses teus amigos”.



ESTREIA 2018

DEUS NESTA CIDADE

Diálogo como “discernimento” 
do Projeto de vida!

Paróquia: comunidade chamada 
a viver uma vida santa

Sobre o encontro de Jesus com a mu-
lher samaritana podemos entender 
que foi algo transformador, levan-

do-a uma radical mudança de vida. Jesus 
ajuda a mulher a rever seu projeto de vida 
e lhe inspira a ir adiante, com fundada es-
perança de que a graça de Deus será sus-
tento em seu novo caminho. Certamente, 
o diálogo de Jesus com a samaritana fez 
com que ela pudesse discernir sobre tudo 
o que tinha vivido até os dias do encontro 
com o Mestre, sendo capaz de fazer esco-
lhas de forma mais livre. 

Faz muito sentido aplicar este tre-
cho do Evangelho à vida de Dom Bosco 
que ficou órfão muito cedo, e teve que 

aprender a duras penas o caminho para 
um projeto de construção da própria 
história; também lhe ajudou para que, 
desde muito pequeno, sentisse a incli-
nação por trabalhar com os meninos de 
seu ambiente rural e em condições se-
melhantes às suas, com quem manteve 
sempre uma singular sintonia pastoral: 
“Reuni-los, dar-lhes catecismo, era uma 
inspiração que sentia em mim desde os 
cinco anos. Era meu maior desejo. Me 
parecia ser a única coisa que teria que 
fazer em toda a minha vida”. 

Despertar a fé no coração dos jovens 
e o desejo para que tenham um projeto 
sólido de vida é um dos desafios que nós 

da Família Salesiana não podemos nos 
esquivar, pois bebemos de uma fonte 
inesgotável de “água viva de santidade” 
e graça do Espírito Santo. Águas torren-
tes jorram do “carisma salesiano susci-
tado pelo Espírito Santo em Dom Bosco, 
a proposta de fé como ponto de partida 
de qualquer outro discernimento se fun-
damenta em uma única certeza: cremos 

realmente que Deus nos ama e ama os 
jovens, cremos que Jesus, o Senhor, quer 
compartilhar com eles sua vida, e cre-
mos que o Espírito Santo se faz presente 
nos jovens e age em cada um deles”.

Pe. Alexandro Santana, SDB é pároco da 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida em 

Itaquera

Neste mês de maio ou-
vimos uma chamada 
em nosso caminho si-

nodal: a chamada à santidade, 
para viver uma vida santa. A 
vida de santidade é nossa meta. 
É São Paulo que nos diz “A von-
tade de Deus é que sejais san-
tos” (1Ts 4,3).

A Paróquia é comunidade 
animada e santificada pelo Es-
pírito Santo e tem a missão de 
mostrar a todos o caminho da 
vida santa, pela pregação do 
Evangelho, a formação cristã e 
a celebração dos Sacramentos. 

A paróquia é lugar de santi-

ficação. É aqui que a chamada, 
que vem de Deus, é um convite 
a que nos perguntemos como 
nossas comunidades estão sen-
do um espaço que permita o 
encontro com o Deus Santo, um 
espaço onde possamos ouvir a 
voz de Deus: do Deus que ouve 
o grito do seu povo que está 
oprimido e desce para libertá-
-lo indo ao encontro da pessoa 
de Moisés que viu e ouviu o Se-
nhor. Santos como Moisés.

Quando oramos o Pai Nos-
so pedimos que seja santifica-
do o nome de Deus o qual só 
acontece quando nos tornamos 

instrumentos de santificação 
do mundo. Devemos nos per-
guntar quais são hoje os lu-
gares onde experimentamos 
o chamado a uma vida santa. 
Ter cuidado para que isso não 
se confunda com vernizes de 
santidade, feito de celebrações 
e encontros vazios de conteúdo 
(sem Deus) mas cheios de per-
fumes, cores e músicas as quais 
Deus tampa os seus ouvidos e 
olhos. Santos como os profetas. 

Tornar nossas comunidades 
mais santas será buscar valori-
zar mais “a santidade no povo 
paciente de Deus: nos pais que 

criam os seus filhos com tanto 
amor, nos homens e nas mu-
lheres que trabalham a fim de 
trazer o pão para casa, nos do-
entes, nas consagradas idosas 
que continuam a sorrir. Nesta 
constância de continuar a ca-
minhar dia após dia, vejo a san-
tidade da igreja militante. Esta é 
muitas vezes a santidade “ao pé 
da porta”, daqueles que vivem 
perto de nós e são reflexo da 
presença de Deus” (Gaudete et 
Exsultate,7).

Sendo mês de Maria conclu-
ímos com as palavras do Papa 
na exortação Gaudete et Exsul-
tate:  “Desejo coroar estas refle-
xões com a figura de Maria, por-
que Ela viveu como ninguém as 
bem-aventuranças de Jesus. É 
aquela que estremecia de júbi-
lo na presença de Deus, aque-

la que conservava tudo no seu 
coração e se deixou atravessar 
pela espada. É a mais abenço-
ada dos santos entre os santos, 
aquela que nos mostra o cami-
nho da santidade e nos acom-
panha. E, quando caímos, não 
aceita deixar-nos por terra e, às 
vezes, leva-nos nos seus braços 
sem nos julgar. Conversar com 
Ela consola-nos, liberta-nos, 
santifica-nos. A Mãe não ne-
cessita de muitas palavras, não 
precisa que nos esforcemos de-
masiado para lhe explicar o que 
se passa conosco. É suficiente 
sussurrar uma e outra vez: Ave 
Maria”. (176)

Pe. Andrés Gustavo Marengo é 

pároco na Natividade do Senhor 

e Coordenador Regional de 

Pastoral na RESA

Devemos nos perguntar quais são 
hoje os lugares onde experimentamos 

o chamado a uma vida santa

por Padre Andrés Gustavo Marengo

por Pe. Alexandro Santana, sdb
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SOMOS TODOS IRMÃOS

Diversos tipos de violência

Brasil é o maior no risco de 
violência contra crianças, diz estudo

V iolência contra os jovens: Entre 
jovens de 15 a 24 anos, os ho-
micídios são a principal causa 

de morte. Dados referentes ao ano de 
2016 mostram que houve, em todo o 
país, mais de 61 mil mortos por homi-
cídio. Deste total, mais da metade das 
vítimas eram jovens; dentre tais jovens 
vitimados, a imensa maioria era com-
posta por negros, majoritariamente do 
sexo masculino. Porém, temos que ter 
uma atenção muito grande hoje para 
o aumento assustador de suicídio que 
tem assolado de maneira especial a 
juventude, e as causas, em sua maio-
ria têm sido o “bullying” que torna 
tão violenta a convivência dos nossos 
jovens. Tão sério e gritante também 
é a falta de atenção dos responsáveis 
(pais) que muitas vezes trocam seu 
carinho, sua atenção, sua escuta, pelo 
dar, acreditando que o ter, vale muito 

mais do que o ser.
Violência Doméstica: Se, de 

maneira geral, no Brasil, os crimes 
contra a pessoa alcançam índices 
muitos baixos de punição, revela-se 
ainda mais crítica a situação dos crimes 
cometidos no âmbito das relações 
familiares. Estima-se que apenas 7,4% 
destes agressores foram condenados 
ou aguardam julgamentos; três grupos 
são atingidos com mais frequência: 
os idosos, as mulheres e as crianças/
adolescentes.

Violência da exploração sexual e 
tráfico humano: esta é uma das formas 
mais violentas de exploração do ser 
humano, no mundo inteiro. Trata-se 

de uma modalidade de crime organi-
zado transnacional, fortemente atrela-
do à exploração sexual, ao comércio de 
órgãos, à doação ilegal, à pornografia 
infantil, às formas ilegais de imigração 
com vistas à exploração do trabalho 
em condições análogas à escravidão, 
ao contrabando de mercadorias, ao 
contrabando de armas e ao tráfico de 
drogas. Cerca de 75% das vítimas de 
tráficos de pessoas são mulheres e me-
ninas, segundo a ONU.

Podemos dizer que estas são al-
gumas das violências institucionali-
zadas, porém existe uma que é muito 
frequente no nosso cotidiano e que 
precisamos tomar consciência para 

que aconteça em nós uma mudança de 
atitude de forma efetiva, é a violência 
verbal, que muitas vezes se torna “nor-
mal”, e passa despercebido como nos 
dirigimos às pessoas que estão ao nos-
so redor, na forma de corrigirmos nos-
sos familiares, colegas de trabalhos, 
filhos, amigos. A superação da violên-
cia começa no pequeno, no cultivo das 
palavrinhas mágicas básicas: por favor, 
obrigado, com licença, desculpe, per-
dão, bom-dia, boa-tarde, boa-noite; 
que muitas vezes vamos retirando no 
nosso vocabulário e não cultivamos 
nas novas gerações.

Fonte: TEXTO BASE DA CF 2018 – 

FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIO-

LÊNCIA – “Vos sois todos irmãos”  

Ir. Cleonice A. Lourenço, 

FMA é coordenadora de Pastoral do Inst. 

S. José em S. José dos Campos

Três a cada dez brasileiros 
conhecem uma criança que 
sofreu algum tipo de violência

Uma pesquisa divulgada no mês 
de abril deste ano mostrou que 
dentre os 13 países da América 

Latina, o Brasil lidera o ranking de violên-
cia contra crianças. A pesquisa, realizada 
pela organização social Visão Mundial em 
parceria com o Instituto IPSOS, analisou 
o abuso físico e psicológico, casamento 
precoce, ameaça online e a violência se-
xual. O estudo ouviu seis mil pessoas. 

O estudo revela ainda que cerca de 
70% dos brasileiros sentem que a violên-
cia contra as crianças tem aumentado 
nos últimos cinco anos, e 13% veem o 
país com alto risco de violência infantil, 
ficando à frente de México, com 11%, e 

Peru e Bolívia, com 10%. 
No Brasil, de cada dez brasileiros, 

três conhecem uma criança vítima de 
violência. 83% da população acredita 
que a violência causa consequências 
negativas na saúde infantil e podem in-
fluenciar a vida social na fase adulta. 
Além disso, 81% acredita que a educa-
ção infantil também é prejudicada com 
a violência. 

Para a maioria dos entrevistados 
(65%) de todos os 13 países, a principal 
causa da violência está relacionada com 
o alcoolismo e abuso de drogas, segui-
dos de abuso de pessoas que já foram ví-
timas de violência (54%), falta de conhe-
cimento (53%), pobreza (52%), crianças 
ferindo outras crianças (34%), atitudes e 
práticas culturais (29%), grupos terroris-
tas e extremistas (15%) e por abuso das 

Forças Armadas (14%).
Acredita-se ainda que as chances de 

violência são maiores nos espaços públi-
cos, com 52%. Já na escola, as chances 

são de 13%. No transporte público 6% e 
nos espaços religiosos 3%. No ambiente 
doméstico, apesar de parecer mais segu-
ro, as chances são de 21%. 

A superação da violência começa com as 
palavrinhas mágicas básicas: por favor, 
obrigado, com licença, perdão, bom-dia

por Ir. Cleonice A. Lourenço

6 • Santa Teresinha em Ação



E AGORA?

E A FAMÍLIA, COMO VAI?

“As três peneiras”

“Um rapaz procurou 
Sócrates e disse-
-lhe que precisava 

contar-lhe algo sobre alguém.  
Sócrates ergueu os olhos do li-
vro que estava lendo e pergun-
tou:

- O que você vai me contar 
já passou pelas três peneiras?

- Três peneiras? - indagou 
o rapaz.

- Sim! A primeira peneira é 
a VERDADE. O que você quer 
me contar dos outros é um fato? 
Caso tenha ouvido falar, a coisa 
deve morrer aqui mesmo. Supo-
nhamos que seja verdade. Deve, 

então, passar pela segunda pe-
neira: a BONDADE. O que você 
vai contar é uma coisa boa? Aju-
da a construir ou destruir o ca-
minho, a fama do próximo? Se o 
que você quer contar é verdade e 
é coisa boa, deverá passar ainda 
pela terceira peneira: a NECESSI-
DADE. Convém contar? Resolve 
alguma coisa? Ajuda a comuni-
dade? Pode melhorar o planeta? 
Arremata Sócrates: - Se pas-
sou pelas três peneiras, con-
te! Tanto eu, como você e seu 
irmão iremos nos beneficiar. 
Caso contrário, esqueça e enterre 
tudo. Será uma fofoca a menos 

para envenenar o ambiente e fo-
mentar a discórdia entre irmãos”.

As parábolas, contadas de 
geração em geração, trazem, 
em grande parte, conteúdo 
sobre lições de moral relacio-
nadas ao comportamento hu-
mano com o próximo, levando 
muitas vezes a refletir sobre 
suas atitudes diante dos desa-
fios da vida.

Verdade, Bondade, Neces-
sidade, as três peneiras... Sub-
meter nossos impulsos a elas, 
não é tarefa fácil de pronto, 
mas que exige disciplina, es-
forço e autocontrole.

O outro é aquele que ge-
ralmente se encontra ausen-
te enquanto as cartas sobre a 
sua vida estão sendo postas a 
mesa. A isso se chama  male-
dicência... Falar mal dos ou-
tros é a forma mais desonesta 
de falar bem de si mesmo, pois 
enquanto eu exponho pontos 
negativos do outro, indireta-
mente  tento ressaltar o quão 
bom, ou melhor do que ele eu 
sou... E faço isso, porque tal 
comportamento pode trazer-
-me certa sensação de alívio,  
poder, ou qualquer outra falsa 
sensação de ganho...

A prática da maledicência 
acarreta um distanciamento 
psíquico do indivíduo em rela-
ção a si mesmo, isto porque, a 
sua atenção não está “em quem 

você é”, e sim, na essência do 
outro. Isto dificulta o alcance de 
bons “insights”, bons aprendi-
zados, coisas positivas, que nos 
ajudam a ser melhor, pois limita 
as possibilidades do indivíduo 
de “conhecer a si mesmo”.

Assim, antes de sucumbir a 
esse “vício”, exercite o autocon-
trole.

Por definição, “Autocontro-
le é a capacidade de controlar 
as emoções e os desejos, é a 
capacidade de gestão de uma 
pessoa para o seu futuro”.

Autocontrole é a habilidade 
de tomar as rédeas de nossas 
emoções.

Rose Meire de Oliveira é 

psicóloga e membro da Pastoral 

Familiar de Santa Teresinha

Os Evangelhos nos narram poucas 
histórias sobre os acontecimen-
tos da Sagrada Família de Naza-

ré. Muito é deixado ao nosso imaginário, 
considerando que foram cerca de trinta 
anos que Jesus viveu em Nazaré com os 
seus. A única história que nos apresenta 
Jesus jovem, aos doze anos (naquela épo-
ca, a idade de uma pessoa que atingiu a 
maturidade) interagindo com seus pais, é 
a história da “descoberta de Jesus no tem-
plo para discutir com os doutores da lei”. 
Não é a narração de uma página idílica 
da Sagrada Família. Para usar um termo 
muito na moda hoje, a Família de Nazaré 
“entra em crise”. Maria e José são pessoas 
muito religiosas, vão pontualmente todos 
os anos ao templo de Jerusalém para a 
festa da Páscoa. De repente, durante a via-
gem de retorno, não encontram Jesus na 
comitiva. Esta família vai para rezar, mas 

aparentemente sua oração e sua devoção 
religiosa não os preservam deste tipo de 
vicissitude familiar. Um pai e, acima de 
tudo, uma mãe, pode bem entender a an-
gústia absurda quando o filho desaparece 
por um descuido seu. Esta Família Santa 
não nos causa uma boa impressão, não 
nos dá um bom testemunho e parece não 
ser um bom exemplo.

Papa Francisco, então, em Amoris 
Laetitia abre os nossos olhos precisa-
mente sobre este mistério: “A Bíblia é 
povoada por famílias, gerações, histórias 
de amor e de crises familiares, desde a 
primeira página, onde entra em cena 
a família de Adão e Eva, com sua carga 
de violência, mas também com a força 
da vida que continua (cfr. Gn 4)” (AL 
8). A Palavra de Deus não nos apresen-
ta uma imagem idealista e abstrata de 
família, mas oferece diferentes histórias 

de famílias concretas, com a singulari-
dade e unicidade de seus problemas, 
dificuldades e desafios. A Palavra nos 
projeta a realidade com “a presença 
da dor, do mal, da violência que dila-
cera a vida da família e a sua íntima 
comunhão de vida e de amor” (Al 
19). Da mesma forma, “apresenta o 
ícone da família de Nazaré, com sua 
vida quotidiana feita de trabalhos e 
até pesadelos, como quando teve 
que sofrer a violência incompreen-
sível de Herodes, uma experiência que 
é tragicamente repetida ainda hoje em 
muitas famílias de refugiados rejeitados 
e desamparados”. O ponto fundamental, 
então, não é a ausência de crise nas fa-
mílias (não há uma única família, nem 
mesmo a Sagrada Família, que esteja 
isenta), mas como reagir diante de qual-
quer crise.

Este trecho resume parte da primeira 
catequese preparatória para o Encontro 
Mundial das Famílias. O texto completo se 
encontra em bit.ly/PrimeiraCatequese.

Luiz Fernando e Ana Filomena Garcia são 

Coordenadores da Pastoral Familiar da 

Arquidiocese de São Paulo e membros do 

CPP de Santa Teresinha

Falar mal dos outros é a forma mais desonesta 
de falar bem de si mesmo, pois tento ressaltar 

o quão melhor do que ele eu sou...

por Rose Meire de Oliveira

por Luiz Fernando e Ana Filomena Garcia
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DESTAQUE

“A verdade vos tornará livres”

O Santa Teresinha em 
Ação deixa de circular 
essa semana depois de 

mais de 10 anos de publicação. 
Foram muitas histórias conta-
das, um alinhamento único com 
o pensamento da Igreja, de fato 
um instrumento catequético, 
seu principal papel. 

E agora? O que você vai fazer 
com esta informação? Se chegou 

a leitura até aqui, já sabe que se 
trata de uma notícia falsa, a cha-
mada fake news. Não! O Santa 
não deixará de circular, ufa! Mas 
se o leitor não teve a curiosidade 
de seguir o texto e já foi propa-
gando a novidade, foi mais uma 
vítima. 

Sim. Até os jornais de grande 
credibilidade, a chamada gran-
de imprensa, cometem equívo-

Este é o tema da mensagem de Francisco para o 52º Dia Mundial das Comunicações

“Nenhuma desinformação é inofensiva, antes 
pelo contrário, fiar-se daquilo que é falso 

produz consequências nefastas. Mesmo uma 
distorção da verdade aparentemente leve pode 

ter efeitos perigosos” (Papa Francisco)

“O melhor antídoto contra as falsidades não é a estratégia, mas as 
pessoas: pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através 
da fadiga dum diálogo sincero, deixam emergir a verdade; pessoas que, 

atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem” 
(Papa Francisco)
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cos. Muitas vezes, o anseio de 
dar o “furo” (jargão jornalístico 
para quem publica uma notícia 
em primeira mão) é o grande 
responsável por isto. As vezes, 
e não tão raro nos dias de hoje, 
os interesses econômicos tam-
bém são responsáveis pela rápi-
da propagação de uma história 
(veja mais na página 16). E, cla-
ro, as atuais redações jornalísti-
cas, cada vez mais enxutas, não 
dispõem de muita gente para a 
apuração da notícia que, muitas 
vezes, demanda muitas horas 
de trabalho. “Se podemos dar a 
errata depois, para que se preo-
cupar?”, é o discurso de muitos, 
infelizmente.

De fato é preciso tomar cui-
dado e não é só nas costas dos 
grandes veículos de comunica-
ção que deve ficar a culpa. Mui-
ta gente, de um jeito anônimo 
e sem muita responsabilidade, 
propaga notícias falsas como 
se fossem a mais pura verdade. 
É claro que o cidadão comum 
não tem a técnica jornalística 
da apuração. Muitas vezes, se-
gue um jornal de sua confiança 
e acredita piamente no que ele 
diz. Mas, isto não pode ser mais 
um hábito. Investigar é preciso.

Em sua mensagem para o 52º 
Dia Mundial das Comunicações, 
a ser comemorado no próximo 
13 de maio, papa Francisco aler-
tou sobre o cuidado que o povo 
precisa ter, sobretudo a impren-
sa, que é uma das responsáveis 
pela rápida propagação da fake 
news. “Divulgar fake news pode 
servir para conquistar objetivos 
específicos, influenciar decisões 
políticas, e servir para interesses 
econômicos”. 

Francisco, que foi enfático 
com os grandes veículos de co-
municação e dedicou, em sua 

mensagem, uma reflexão dire-
ta para todos eles, disse que é 
preciso redescobrir o valor da 
profissão jornalística e na res-
ponsabilidade pessoal de cada 
um com a reprodução da verda-
de. “O melhor antídoto contra as 
falsidades não é a estratégia, mas 
as pessoas: pessoas que, livres da 
ambição, estão prontas a ouvir 
e, através da fadiga dum diálogo 
sincero, deixam emergir a ver-
dade; pessoas que, atraídas pelo 
bem, se mostram responsáveis 
no uso da linguagem”. 

E os famosos grupos de 
Whatsapp da família? Fazendo 
uma simples reflexão, veja se 
já não foi compartilhando uma 
informação sem saber se era 
verdade? Viu como não é só o 
jornalista que foi mordido pelo 
mosquito do furo? Ser cauteloso 
é preciso.

Não há como negar que as 
redes sociais são o melhor instru-
mento para a divulgação e rápida 
propagação de notícias de todas 
as ordens. Mas não é a ela que se 
deve colocar toda a culpa. Como 
diz pe. Iraildo Alves de Brito, di-
retor da Faculdade Paulus de Co-
municação, em entrevista (pág. 
16) ao Santa Teresinha em Ação, 
“a internet e as redes sociais são 
invenções maravilhosas, o que 
falta é educação para usá-las 
com responsabilidade”. 

Se sairmos do âmbito virtual, 
a fake news ganha outro nome, 
não tão glamuroso como este, 
mas tão devastador quanto. As 
famosas fofocas, muito inofensi-
vas para uns, podem acabar não 
só com a reputação das pessoas, 
mas também causar danos ir-
reversíveis. Papa Francisco, em 
sua mensagem sobre o tema, 
alerta sobre o assunto. “Nenhu-
ma desinformação é inofensiva, 

antes pelo contrário, fiar-se da-
quilo que é falso produz conse-
quências nefastas. Mesmo uma 
distorção da verdade aparente-
mente leve pode ter efeitos pe-
rigosos”. O Santo Padre vai além, 
quando afirma também que “as 
fake news espalham intolerân-
cia e ódio”. Nunca é leve, pelo 
menos para aquele que é o alvo 
da fofoca. 

Francisco não é raro em fa-
lar sobre o papel do cristão e 
isto cabe muito bem. “Precisa-
mos propagar o amor e se valer 
de notícias falsas, muitas vezes 
difamatórias, é exatamente o 
contrário”. Claramente aqui, o 
papa pede uma reflexão interna, 
convocando os cristãos para re-
verem o seu papel (e responsa-
bilidade!) perante o mundo.

A paroquiana Maria Teresa 
Giannini Macedo, de 69 anos, 
também tem este ponto de vista. 
Ela afirma que, em um ambiente 
de paróquia, os boatos, as famo-

sas fofoquinhas são inevitáveis, 
entretanto, saber lidar com tudo 
isso de um modo simples e amo-
roso, resolve a questão. “Tenho 
30 anos de paróquia e nunca fui 
alvo de boato, também não sou 
daquelas que gosta de propagar 
algum. Mas também acredito 
que seja difícil evitar e controlar. 
Em um ambiente onde há cen-
tenas de pessoas, muitas com 
pontos de vista diferentes, há di-
vergências. Eu acredito que sa-
bendo lidar com isso, não chega 
a prejudicar ninguém”.

Maria Teresa acredita que o 
ideal seria não existir a fofoca. 
Mas é difícil. “A melhor maneira 
de acabar com um boato é não 
dar ouvidos a ele, não retrans-
mitir. Agora, se você diretamen-
te está com um problema com 
certa pessoa, o ideal é resolver 
com ela mesmo e não sair por aí 
falando mais do que o necessá-
rio. Diálogo é sempre o melhor 
remédio”.



SALESIANIDADE

MISSÃO E MISERICÓRDIA

Dom Bosco e os meios de comunicação

Como está sua comunicação?

Dom Bosco sempre teve 
uma grande preocu-
pação com a comuni-

cação, por isso, utilizava em 
sua época de todos os meios 
possíveis para se comunicar: 
música, teatro, catequese e a 
difusão da boa leitura. O obje-
tivo de Dom Bosco era formar 
um sistema capaz de envolver 
e unir todos os participantes 
de sua obra, por isso, criou o 
“Boletim Salesiano”, para levar 
informações e manter todos 
os seus filhos externos unidos 
à congregação salesiana. 

Dom Bosco considerava a 
comunicação como um cam-
po prioritário da missão: “A 
difusão de bons livros é uma 
das finalidades da nossa Con-
gregação… Por isso, peço-lhes 

e esconjuro a não descuidar 
dessa parte importantíssima 
da nossa missão”.

Ser Salesiano é se identifi-
car com o processo de comu-
nicação. Esse é o princípio do 
sucesso da liderança: comuni-
car, comunicar e comunicar.

Mas para ser um bom co-
municador é necessário estar 
em formação permanente: É 
significativo também o fato 
de que na primeira audiência 
com o papa Pio IX, conforme 
nos é referida pelo clérigo Rua 
que o acompanhava, à per-
gunta do papa “em que o Se-
nhor se ocupa?”, Dom Bosco 
respondia com estas palavras: 
“Santidade, ocupo-me na edu-
cação da juventude e nas Lei-
turas Católicas” (MB V). Como 

você pôde perceber, Dom Bos-
co tinha um objetivo: educar a 
juventude, e ele percebeu que 
só seria possível com muita 
atualização, pois a juventude 
precisa ser surpreendida com 
um conhecimento novo.

Neste mês de maio, convi-
do você a reestruturar e inovar 
o seu repertório de comuni-
cação e a criar uma meta de 
ler um bom livro. Sabe aque-
la metáfora que você conta e 
que surpreendeu e prendeu 
à atenção de todos? Hoje ela 
não possui o mesmo efeito, 
pois já é conhecida e deixou 
de ser uma novidade.

A única forma de educado-
res (pais, salesianos(as), pro-
fessores...) manterem os jo-
vens conectados é apresentar 

algo inusitado, inovador e isso 
se realiza quando você gasta 
tempo lendo e se empenhan-
do para entender o conteúdo 
de um bom livro. Esta prática 
ajudará você a ver o mundo de 
maneira muito mais ampla. A 
leitura irá nos ensinar a pen-
sar e realizar novas conexões 
“sinápticas”.

Quanto tempo você não 
consegue ler uma notícia de 
forma profunda, possibilitan-
do que você tire as suas pró-
prias conclusões sobre o as-
sunto? 

Preparado com novas in-
formações e conteúdos, você 
precisa estar em todos os 
meios de comunicação mo-
dernos (facebook, whatsapp, 
instagram, twitter, snapchat, 

messenger,etc...), para juntos, 
de maneira sistemática, levar-
mos uma boa notícia a todas 
as pessoas e construirmos 
uma rede para educar e evan-
gelizar, mostrando às pessoas 
a possibilidade concreta de vi-
verem com alegria e otimismo 
o cotidiano. 

Empenhemo-nos em nos-
sa formação contínua para 
sermos construtores de um 
mundo com esperança e fé, 
utilizando de todos os meios 
de comunicação para o bem 
da juventude.

Evanio Santinon é Salesiano 

Cooperador e atualmente 

exerce a Coordenação do 

Conselho Provincial de São 

Paulo

No meio corporativo, 
nas comunidades, na 
família sempre vi que 

o maior problema é a falta ou 
a má comunicação. Ela, por si 
só, é algo bom, mas depende de 
seus agentes comunicadores. É 
um atributo do ser humano que 
pode construir ou destruir. 

Focando nas palavras, per-
cebemos que elas podem ma-
chucar profundamente quando 
proferidas com este propósito 
ou sem pensar. Elas também 
têm um poder transformador, 

podendo animar, motivar ou 
ajudar quando colocadas com 
amor. 

Antigamente, muitos se 
lembram, negócios eram fe-
chados baseados só na palavra. 
Ela firmava compromissos e era 
um atestado de honra selado no 
“fio de bigode”.

Portanto, ela tem força 
descomunal, avassaladora, 
destruidora, mas também é 
construtora, rica em bondade, 
acalentadora e pacificadora. 

Quantas vezes, no nosso dia 

a dia, usamos mal as palavras, 
em geral impensadamente, 
carregadas de rancor, de ódio, 
de maldade e através delas ma-
chucamos, fazendo estragos no 
outro ou no ambiente?

Mas, as palavras não saem 
somente da boca. Elas têm ori-
gem em nossa mente, passando 
pelo coração. Se nossa mente 
for do mal, nossa boca não pro-
ferirá flores. Vão sair palavras 
pesadas, negativas, doentias, 
malignas, torpedos arrasado-
res...

Lembremo-nos de uma 
frase tão usual “pense antes 
de falar”... Pese o que vai dizer, 
dose as palavras para que não 
tenham força devastadora, mas 
sim sejam construtoras e gerem 
afeto, amor.

Em minhas caminhadas de 
exercício, vi duas frases estam-
padas em camisetas de mu-
lheres que me marcaram. Uma 
dizia “Faça o que você posta”. 
Verdade. Falamos muito, escre-
vemos frases lindas no Facebook 
ou no WhatsApp, mas vazias, 
ocas porque não as praticamos 
em nossa vida. É apenas uma 
ostentação para parecermos 
brilhantes. Esquecemos que as 
palavras têm força e geralmente 
somos medidos por elas.

A outra frase dizia “Sou feliz”, 

estampada na camiseta de uma 
senhora sisuda, fechada, com 
semblante amargo, de poucos 
amigos. Veio-me a reflexão de 
que nem sempre o que falamos 
ou escrevemos corresponde à 
verdade do que se passa conos-
co, pois aquela frase conflitava 
com sua expressão corporal, 
transmitindo o inverso.

A palavra reflete nosso es-
pírito, nossas intenções, nosso 
modo de ser. E é através da co-
municação que nos apresenta-
mos às pessoas e estabelece-
mos nossa marca.

Roberto Viola é pedagogo 

e participa da Conferência 

Vicentina Santa Margarida 

Maria Alacoque, em Santa 

Teresinha

As palavras têm um poder transformador,  
podendo animar, motivar ou 

ajudar quando colocadas com amor

por SC Evanio Santinon

por Roberto Viola
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AMAR É...

Compartilhar 
Jesus Cristo

A mensagem do Papa 
Francisco para o dia das 
comunicações sociais 

2018 começa assim: “No projeto 
de Deus, a comunicação huma-
na é uma modalidade essencial 
para viver a comunhão. Imagem 
e semelhança do Criador, o ser 
humano é capaz de expressar 
e compartilhar o verdadeiro, o 
bom e o belo. É capaz de narrar a 
sua própria experiência e o mun-
do, construindo assim a memó-
ria e a compreensão dos aconte-
cimentos”. 

Comunicar o bem, o belo, o 
verdadeiro é um gesto de amor 
profundo quando vivenciado e 
compartilhado com os demais. 
E compartilhar significa se doar, 
dar aquilo que é seu. Assim, o jor-
nal Santa Teresinha em Ação, por 
meio de seus colaboradores, tem 
se empenhado muito em abor-
dar temas e provocar reflexões a 
partir de seus estudos, conheci-
mento e vivência.

Cada colaborador com seu 
jeito, sua maneira, quer levar a 
você, nosso leitor, a mensagem 
de Jesus Cristo, seu modo de ser 
e agir.

Jéssica é responsável pelo 
editorial e página da juventu-

de. Veio do Crisma, participa do 
grupo “EntreTantos” e sua garra, 
força e vontade jovem, tem trazi-
do novos ares e esperanças a este 
jornal.

Dom Sergio Borges, nosso 
bispo, junto a padre Camilo e Pe-
dro Monteiro traduzem a Espiri-
tualidade em vida diária, comu-
nitária e pastoral.

Padre Edson, padre Santana, 
padre Andrès e Irmã Cleonice 
nos fazem refletir e arregaçar as 
mangas para uma vida cristã na 
prática, por meio de suas cate-
queses e doutrina da Igreja, e se 
junta a eles o SC Evanio, que nos 
insere na vida Salesiana, congre-
gação que zela pela paróquia de 
Santa Teresinha.

Rose Meire, Aloísio, Luiz Fer-
nando, Ana Filomena, Rosângela 
ligam os ensinamentos da Igreja 
à prática diária de ser família, de 
ser pessoa humana no cotidiano 
do mundo, com suas fragilidades 
e incertezas. Mas Rosângela não 
é responsável pela coluna das 
receitas? Sim, mas se reunir em 
volta da mesa, é ato sagrado. Foi 
em volta da mesa que Jesus re-
partiu o pão.

E se quem canta reza duas ve-
zes, Vera, da coluna Canta e Ca-

minha vem nos iluminar sobre 
a música bela de nossa liturgia e 
de canções que falam do amor de 
Deus. 

A Igreja católica é a institui-
ção que mais obras de caridade 
faz pelo mundo afora, por isto 
o vicentino Roberto Viola traz 
sempre uma boa notícia. Afinal, 
o próprio Jesus nos exorta: “Mi-
sericórdia é o que eu quero, não 
o sacrifício” (Mt 9,13).

Daya é a jornalista respon-
sável pelo jornal. É ela que nos 
insere no tema do mês e faz toda 
articulação do assunto proposto, 
com a entrevista na última página.

Há também, entre os colabo-
radores, nomes que não apare-
cem nas colunas, mas que sem 
eles o jornal ST não seria o que 
é. Erika dá cores e contornos às 
páginas. Eliana atenta a tudo, faz 
parte do conselho editorial e in-
dica caminhos e temas, por fim, 
mas sendo o primeiro, Minozzi. 

É quem coordena o jornal, quem 
se preocupa, quem corre atrás de 
todas as necessidades, quem bri-
ga e exige que o jornal seja cada 
vez melhor. Minozzi é quem faz 
Santa Teresinha em Ação passar 
de jornalzinho para JORNAL pa-
roquial.

Mas não é só o jornal que 
é utilizado pela PASCOM para 
falar à comunidade “intra e 
extra” muros paroquiais. Nos-
sas ferramentas de comu-
nicação incluem nosso site  
(paroquiasantateresinha.com.br), 
nossas mídias sociais (www.
f a c e b o o k . c o m / p a s c o m s t , 
www.instagram.com/pascomst, 
www.twitter.com/pascomst) e 
até um canal com vídeos, con-
templando eventos e entrevistas 
(www.youtube.com/pascomst). 
Através destas ferramentas é 
que a PASCOM nos lembra dos 
eventos ocorridos e que ocor-
rerão ainda, de forma a facilitar 
nossa participação. Aliás, sem-
pre preocupada em favorecer 
a participação da comunidade, 
a PASCOM ainda prepara com 
muito carinho, nossa Agenda 
Paroquial entregue em todas 
as missas dos finais de sema-
na, além de um lembrete co-
laborando com nosso pároco 

na divulgação dos pontos im-
portantes a serem salientados 
para a assembleia. Finalmente, 
ainda a PASCOM zela por uma 
boa comunicação, não somen-
te dela para com a comunida-
de mas de todos, promovendo 
momentos de reflexão, como 
a divulgação da Estreia do Rei-
tor Mor todo ano e neste ano, 
em especial, da mensagem do 
Papa Francisco, sobre as “Fake 
News”, que ocorrerá no próxi-
mo dia 11 de maio às 20h30. 
Mas como comunicação não é 
algo de uma só direção, a co-
munidade também é chamada 
a contribuir com a PASCOM 
com ideias, sugestões, críticas 
ou ainda, se engajando nesta 
pastoral. Para isso, basta en-
viar um e-mail para pascom@ 
paroquiasantateresinha.com.br. 
Voltando ao jornal, observamos 
que foi usado neste artigo so-
mente os primeiros nomes dos 
articulistas propositalmente, 
porque o Jornal de Santa Teresi-
nha é o amor partilhado e com-
partilhado em forma de papel. É 
o meio que comunica sobretudo 
o amor de Deus por cada um de 
seus leitores, amor que acende 
luzes, aponta caminho e agrega 
a todos em um só rebanho.

por Ana Filomena Garcia
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CANTA E CAMINHA

Maravilhosa Cruz, minha 
alma, minha vida, meu tudo

“Quando Contemplo a Mara-
vilhosa Cruz” (When I Sur-
vey The Wondrous Cross) 

é uma das mais significativas compo-
sições do hinário das Igrejas Cristãs da 
Inglaterra. Composta por Isaac Watts 
(1674), poeta, pregador, teólogo, peda-
gogo reconhecido como o “Pai do Hino 
Inglês”. 

“When I Survey The Woundross 
Cross” é baseada em Gálatos 6:14. 

A mais bela versão de “Quando Con-
templo a Maravilhosa Cruz” é a entoada 
por Jonny Walker, cantor a que nos refe-
rimos na última edição.

Jonny Walker, sua perda é não so-
mente de alguém que conseguiu ganhos 
incríveis para a liberdade e a música, 
mas alguém que tinha um caráter raro e 
incorporou tudo o que havia de melhor 
no espírito humano.

Jonny Walker, principal mú-
sico ativista da Inglaterra, teve 
sua formação musical em Igrejas 
inglesas e apresentou a mais acla-
mada interpretação de “Quando 
Contemplo a Maravilhosa Cruz” 
na Inglaterra e em todo o mundo.

Jonny Walker deixa seu legado 
na música e profundas reflexões 
sobre a palavra de Deus.  

‘Fiquei muito comovido com 
essas reflexões de Frederick Bue-
chner sobre a importância vital 
de hoje. Em toda a história do universo, 
muito em sua própria história, nunca 
houve outro momento como este e nun-
ca haverá outro igual novamente. 

‘Este é o dia que o Senhor fez’, diz o 
Salmo 118, ‘Vamos nos alegrar e nos ale-
grar’. Hoje é o único dia que existe.’ 

JONNY WALKER – Chapel A, 2013
bit.ly/sta136p12

JONNY WALKER – Ilkley, 2014
bit.ly/sta136p12a

Vera Avedisian é jornalista 

e voluntária em projetos 

educacionais e socioambientais

por Vera Avedisian

QUANDO CONTEMPLO A 
MARAVILHOSA CRUZ

Quando eu olho a maravilhosa cruz
Na qual o Príncipe da Glória morreu
Minha maior riqueza eu conto como perda
E derramo desprezo sobre todo o meu 
orgulho

Proibir Senhor que eu me vanglorie
Salvo na morte de Cristo meu Deus
Todas as coisas vãs que mais me atraem
Eu as sacrifico por seu sangue

Vejo Sua cabeça, Suas mãos, Seus pés
Fluxo de Tristeza e Amor descendo 
misturado
Será que tal amor e tristeza se encontram?
Ou espinhos compõem uma coroa tão rica

Se todo reino da natureza fosse meu
Isso teria sido uma oferta muito pequena
Amor tão incrível tão divino
Exige minha alma, minha vida, meu tudo

QUE DELÍCIA

Resgatando sabores, alegrias e muito amor
por Rosângela Melatto

Cida e Peppe são amigos queridos de nossa 
comunidade. Esta receita vem da avó da 
Cida, mas sua mãe a fazia sempre para o 

lanche da tarde. Alguns anos depois do falecimento 
de sua mãe, quando seu filho estava na pré-escola, 
ela resolveu fazer o bolo para a Festa Junina da es-
cola. Mas ninguém tinha a receita, pois a mãe fazia 
de cabeça. Como a mais velha da turma dos irmãos, 
ela havia ajudado várias vezes a fazer o bolo, então 
fez como se lembrava. A primeira receita saiu com pouco açúcar, mas não ficou 
ruim. Na segunda vez saiu direitinho. Todo mundo gostou do bolo.

Há dois anos, visitando seu pai, seus irmãos disseram que morriam de vonta-
de de comer o bolo. Então, no Dia dos Pais fez o bolo e não sobrou nenhuma miga-
lha. Uma das irmãs disse que não tinha nem dado para matar a vontade. Assim, no 
dia do aniversário desta irmã, a Cida fez o bolo como presente para ela. Ela disse 
que era o melhor presente que podia ganhar e quase comeu o bolo todo sozinha!

E nesta edição, ela compartilha conosco a receita e esta história de amor, 
lembranças e sabores da infância. Obrigada, querida Cida! Minha família tam-
bém amou o bolo..

Rosângela Melatto é chef de cozinha e Coordenadora da Pastoral da 

Perseverança, além de MESAC

Bolo de mandioca com côco

Ingredientes
1kg de mandioca sem casca  
1côco ralado (inteiro - pode 
ser com ou sem aquela cas-
quinha escura). 
2 xícaras de açúcar (se pre-
ferir mais doce pode colocar 
um pouco mais). 
4 ovos.  
 
Modo de fazer  
Rale a mandioca em uma 
travessa (pode ser no pro-
cessador). Acrescente o 
côco ralado e misture bem. 
Coloque os ovos um a um, misturando 
bem, acrescente o açúcar. Misture tudo 
muito bem. Prove o açúcar e se quiser 
acrescente mais um pouco e mexa bem 
novamente. 
Unte uma forma alta (redonda ou retan-

gular) de tamanho médio, com manteiga 

e farinha de trigo. Coloque a massa do 

bolo na forma e leve ao forno quente (200 

graus). Asse por 30 a 40 minutos.  

Esse bolo não leva fermento e fica como 

um pudim firme.



JUVENTUDE

Há comunicação entre os 
jovens fora das redes sociais?

O celular aproxima aque-
les que estão distantes 
e afasta aqueles que 

estão próximos. Sem dúvida 
a primeira afirmação é verda-
deira. Quantos agora não têm a 
oportunidade de conversar com 
um amigo ou parente em outra 
cidade ou país, vendo-os por 
meio da tela, com custo total-
mente acessível? Aqueles que já 
esperaram até o domingo para 
fazer ligações DDD, por ser mais 
barato, sabem bem as vantagens 
do avanço tecnológico. 

Agora, quanto a segunda 
afirmação, ela também, infeliz-
mente, é verdadeira. Diversas 
vezes observamos em encon-
tros de pessoas como reuniões, 
eventos sociais, festas familia-
res, até jantares, os participan-
tes, lado a lado, porém com a 

atenção voltada ao celular, mais 
especificamente, a uma rede 
social. O uso deste recurso aca-
bou ganhando grande espaço 
na vida das pessoas, sobretudo 
entre os adolescentes, o que 
nos leva a questionar: há comu-
nicação entre os jovens fora das 
redes sociais?

A resposta é sim, definitiva-
mente existe, até por que, se-
gundo Beatriz Braghiroli, jovem 
estudante de psicologia, “o que 
você vai fazer quando tiver em 
um ambiente sem sinal? E quan-
do acabar sua bateria? Uma hora 
você precisa tirar o rosto da tela 
e olhar para frente. Alguns fazem 
mais, outros fazem menos, mas 
todos fazem em alguma medida 
este contato real”.

Um fato curioso que Beatriz 
compartilhou é como a comu-

nicação, mesmo fora das redes 
sociais, acaba sendo regulada 
por elas. Um exemplo disso é o 
uso da palavra arroba. O arroba 
(@) é um símbolo utilizado no 
meio digital para citar ou marcar 
alguém em uma publicação, é 
um código que se faz necessário 
antes do nome da pessoa para 
ativar esta marcação. Porém, por 
ter esta característica, os jovens 
passaram a usa-lo com outra 
conotação, como substituto em 
conversas para omitir o nome 
quando não querem citar al-
guém diretamente. Esta prática 
transferiu-se para a fala, geran-
do assim um certo neologismo 
na linguagem dos adolescentes.

Se por um lado a tecnolo-
gia diminui, de certa forma, o 
contato humano, por outro, cria 
novos vocabulários e dinami-

za a conversa. O adolescente, 
inclusive, utiliza a rede social 
como um local em que pode 
dizer o que pensa e ser ouvido 
por quem se interessa, já que 
no ambiente real muitas vezes 
é ignorado ou sofre com a ti-
midez. Todavia, o uso abusivo 
da tecnologia faz com que se 
desenvolva um ser com menor 
capacidade de desenvolver um 
pensamento mais profundo e 
reflexivo, além de atrapalhar o 
poder de argumentação em um 
diálogo, já que este não foi es-
timulado a falar pessoalmente.

O problema está somente 
entre os jovens?

Como sempre, temos por 
hábito achar que todos os abu-
sos e falhas nunca aparecem em 
nosso comportamento. Todavia, 
será que apenas os mais jovens 
estão reféns da tecnologia e das 
redes sociais? Basta olhar para o 
lado, ou para si próprio, para sa-
ber que a resposta é “não”.

O uso abusivo deste meio é 
feito por todos que se renderam 
às facilidades da mídia. Se por 
um lado ela proporciona intera-
tividade e dinamiza nossa rela-
ção com os conteúdos, por ou-

tro, nos estimula a leituras mais 
curtas e superficiais, acreditan-
do até mesmo em informações 
mentirosas, as fake news. So-
bre isto, podemos afirmar que 
quem mais sofre é a geração 
mais velha, que também tor-
nou-se refém das redes, porém 
acaba tendo mais dificuldade 
em compreender sua lingua-
gem e possíveis enganações.

Diante disso, podemos di-
zer que o problema do distan-
ciamento humano devido ao 
uso das redes sociais não se en-
contra apenas entre os jovens. 
A sociedade, de forma geral, 
acabou ficando escrava destas 
redes que, quando usadas sem 
criticidade, acabam se tornan-
do um vício, fazendo com que a 
pessoa passe a representar um 
corpo ausente e não um ser por 
completo. Que as próximas ge-
rações aprendam a dominar a 
máquina para que pais, mães e 
filhos se falem mais na mesma 
de jantar e não no grupo da fa-
mília, no WhatsApp.

Danielle Villas Boas e Jéssica 

Guimarães são jornalistas e 

membros do grupo de jovens 

EntreTantos

por Danielle Villas Boas e Jéssica Guimarães

 Santa Teresinha em Ação • 13

Mais um local para lembrar de nossa Mãezinha

No domingo, 8 de Abril, o grupo de jovens da 
paróquia, o EntreTantos, visitou a Basílica dos 
Arautos do Evangelho, dedicada à Nossa Senhora 
do Rosário, em Caieiras (SP). O local é voltado para 
nossa mãe, Nossa Senhora, em uma de suas apari-
ções, sendo o mês de Maio uma excelente oportu-
nidade para visitar mais este ambiente. Alguns dos 
pontos que chamaram a atenção do grupo foram: 
sua fundação recente, no ano de 2001, e o fato de 
ser composta predominantemente por jovens. Ou-
tro aspecto notável é a beleza do local, e não por 
acaso. O carisma da entidade os leva a agir com per-
feição e resgata a necessidade de beleza no mundo, 
para que este não caia em desespero. Os Arautos, 
ou mensageiros, buscam evangelizar explorando 
os cinco sentidos, fazendo da experiência vivida lá 
muito enriquecedora.

Assim, juventude e Nossa Senhora também são 
as palavras-chave para descrever este local. Todos 
os visitantes são recepcionados por estudantes que 
são “guias” da basílica, que apresentam os detalhes 
do local e tiram as dúvidas dos visitantes. Está aí 
uma boa oportunidade de sair do mundo virtual e 
ter uma nova experiência à luz de Nossa Senhora.
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CIDADANIA

Algumas questões penais sobre as fake news

Embora não se tenha ab-
soluta certeza, a frase 
“uma mentira repetida 

mil vezes se torna verdade” é 
comumente atribuída ao ale-
mão Joseph Goebbels, que foi 
responsável pela propaganda 
e controle social do regime na-
zista, durante a Segunda Guerra 
Mundial (1935 a1944).

Esta frase traz em si uma 
verdade difícil de refutar, qual 
seja que na maioria das vezes 
nós não exercemos uma análise 
crítica sobre aquilo que ouvi-
mos e lemos.

De certa forma esta frase 
tem relação com uma teoria 
muito estudada em diversas 
ciências, como Sociologia, Eco-
nomia, Psicologia, etc.  “o efeito 
manada” ou “Efeito Maria-Vai-

-Com-As-Outras”. 
Segundo esta teoria as pes-

soas, quando em grupo, tendem 
a se comportar de forma seme-
lhante, mesmo sem saber exata-
mente o motivo ou as consequ-
ências deste comportamento.

Isto pode levar um indivíduo 
até a cometer um crime, que in-
dividualmente ele não faria.

O “Efeito Manada” é impor-
tante em relação ao fenômeno 
das “FAKE NEWS”, pois as pes-
soas tendem a não observar 
ou questionar a veracidade do 
conteúdo de certas informações 
que recebem, tomando-as como 
verdadeiras e repassando-as 
imediatamente.

Apenas para exemplificar, foi 
amplamente noticiado que re-
centemente uma desembarga-

dora, publicou em uma rede so-
cial notícia ofensiva a moral de 
uma vereadora morta a tiros em 
um atendado no Rio de Janeiro.

Em 2014, na cidade do Gua-
rujá (SP), uma dona de casa foi 
agredida até a morte por di-
versas pessoas do bairro onde 
morava, em razão de um boato 
publicado em uma rede social, 
tendo a vítima sido confundida 
com uma pessoa que havia co-
metido um crime bárbaro con-
tra crianças.

Deve-se notar que uma no-
tícia falsa não é uma coisa tão 
inocente como possa parecer à 
primeira vista. Ela normalmente 
incita o ódio e traz um conteúdo 
que pode ser considerado como 
crime contra a honra, conforme 
descrito nos artigos 138 a 142 do 

código penal.
Se a notícia atribuir a outra 

pessoa falsamente fato defini-
do como crime, seu conteúdo 
é calunioso, podendo a pessoa 
que repassar ou propagar a in-
formação ser imputada pena de 
detenção, de seis meses a dois 
anos, e multa.

No mesmo sentido, se a 
notícia falsa imputar indevi-
damente à outra pessoa ato ou 
fato ofensivo à sua reputação, é 
crime de difamação podendo à 
pessoa, que repassar ou propa-
gar a informação, ser imputada 
pena de detenção, de três me-
ses a um ano, e multa.

Por fim, quem repassar ou 
propagar notícia que ofenda a 
dignidade ou o decoro de ou-
tra pessoa (xingamentos, por 
exemplo) comete crime de in-
júria, podendo ser imputada 
pena de detenção, de três me-
ses a um ano, e multa.

Vale lembrar que o efeito 
manada não pode ser alegado 

para excluir a responsabilidade 
do réu, que algumas vezes co-
mete tais crime pensando estar 
protegido pelo anonimato da 
internet.

Sob este último ponto é im-
portante ressaltar que não exis-
te de fato anonimato para os 
usuários comuns da internet.

A tecnologia atual permite 
que qualquer informação que 
seja postada na internet tenha 
sua origem identificada. Por 
isso não existe anonimato da 
rede.

Então mesmo que não te-
nha originalmente criado a 
notícia falsa, o usuário de uma 
rede social pode ser acusado de 
crime contra a honra ao propa-
gar tais informações.

Discuta este assunto com 
seus amigos e familiares.

Diga não a fake news.

 Aloísio Oliveira é advogado e 

membro da Pastoral Familiar 

de Santa Teresinha

Mesmo que não tenha originalmente criado a notícia 
falsa, o usuário de uma rede social pode ser acusado de 

crime contra a honra ao propagar tais informações

por Aloísio Oliveira
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VOCÊ SABE O QUE É FAKE NEWS?
O PAPA SABE!

Tanto sabe, que enviou uma mensagem  
com o tema para o Dia Mundial 

das Comunicações Sociais.

E a PASCOM traz uma apresentação a respeito.
Dia 11/05/2018 às 20h30.

INÍCIO DIA 08 DE MAIO
APÓS A MISSA DAS 19H30



ENTREVISTA

“Sejamos nós propagadores de boas notícias”

S im. Nós temos um dever 
em disseminar o amor. 
Saber identificar, não 

propagar e ser crítico frente 
à enxurrada de notícias que 
recebemos todos os dias, já é 
mais do que meio caminho an-
dado. As chamadas fake news, 
as notícias falsas que cada vez 
estão mais comuns nos dias 
de hoje, precisam ser comba-
tidas e cada um tem um papel 
nesta batalha. Pe. Iraildo Alves 
Brito, diretor da FAPCOM (Fa-
culdade Paulus de Comunica-
ção), e profundo pesquisador 
da área, fala sobre o papel do 
cristão em relação a isso. 

Santa Teresinha em Ação - 
Padre Iraildo, por que o se-
nhor acha que as notícias fal-
sas têm ganhado corpo de um 
tempo para cá? 
Pe. Iraildo Alves Brito - Po-
deríamos dizer que, desde 
que o mundo é mundo, sem-
pre existiram notícias falsas. 
Usando uma imagem bíblica, 
por exemplo, o episódio da 
serpente no paraíso (Gênesis 
3) é elucidativo nesse senti-
do. A forma como a serpente 
se dirige ao casal Adão e Eva 
é uma espécie de notícia fal-
sa, que acarretou em eventos 
trágicos para a humanidade. 
Ou como costumamos dizer 
no Brasil, seria uma fofoca. E 
fofoca, nós sabemos que seus 
efeitos são sempre destruido-
res. As chamadas Fake News 
se evidenciaram nos últimos 
anos pelo poder da internet e 
a atração das “redes sociais”. 
Mas a gente precisa ficar aten-
to para não cair em um discur-
so de culpabilidade ao meio de 
comunicação em si. A internet 
e as redes sociais são um bem, 
são invenções maravilhosas. O 
problema, na verdade, consis-
te na forma pela qual fazemos 
uso delas.

STA - O senhor acredita que 
há uma luz no fim do túnel? 
Pe. Iraildo - Eu acredito que a 
base dessa questão consiste na 
educação para o bom uso das 
novas ferramentas digitais. Isso 
tem que ver com uma formação 
desde casa, à escola, às univer-
sidades etc. Não se trata apenas 
de controle. Mas do exercício 
mesmo do pensamento, de 
modo que a gente seja capaz 
de discernir o certo do erra-
do, evitar as ambiguidades, os 
dualismos e tudo o mais. Isso, 
obviamente, não é fácil. Exige 
esforço, porque se trata de uma 
questão complexa.

STA - Mas, padre, para o se-
nhor há um grande culpado 
nesta propagação desordena-
da de notícias falsas na rede? 
Somos todos vítimas?
Pe. Iraildo - Prefiro não criar 
um “bode expiatório”. Mas 
é possível que o fundo da 
questão tenha relação com 
a política e com a economia. 
Talvez mais econômico ain-
da, isso porque em nome do 
lucro faz-se coisas terríveis! 
Como lembra a Mensagem do 
Papa Francisco para 52º Dia 
Mundial das comunicações 
Sociais, a divulgação de notí-
cias falsas pode visar objetivos 
prefixados, influenciar opções 
políticas e favorecer lucros 
econômicos.

STA - Apesar disto, a Igreja 
está sempre no radar delas. 
Um alvo. Para o senhor, o que 
motiva a isto? 
Pe. Iraildo - A Igreja Católi-
ca é alvo porque ela faz parte 
da complexidade do mun-
do. E porque ela, enquanto 
portadora de uma “verdade”, 
sempre encontrou e sempre 
encontrará opositores. Isso faz 
parte do jogo. E ocorre com 
pessoas e instituições que têm 

coragem de denunciar menti-
ras, e jamais se deixam mani-
pular por quem quer que seja.  
O evangelho, que é, por assim 
dizer, o manual da Igreja, quer 
dizer “boa notícia”. Portanto, a 
Igreja, inspirada pelo Espírito 
Santo sempre insistirá em co-
municar a boa notícia, a ver-
dade, que é o próprio Jesus.

STA - A Igreja, para o senhor, 
lida bem com esta realidade?
Pe. Iraildo - Sim. A Igreja lida 
com as falsas notícias denun-
ciando-as, sempre. Mas não 
simplesmente a denúncia pela 
denúncia. A Igreja insiste na 
formação, na educação para o 
bom uso dos meios de comu-
nicação. Por exemplo, Pe.  Tia-
go Alberione, o fundador dos 
Padres e Irmãos Paulinos, tem 
uma frase pontual quanto a 
isso. Ele sempre dizia: “Fazei a 
todos a caridade da verdade”. 
Essa frase, dirigida aos Pauli-
nos, Congregação Religiosa que 
tem o encargo na Igreja de viver 
e anunciar o evangelho na cul-
tura da comunicação, pode ser 
aplicada a todo cristão e pesso-
as de boa vontade. A caridade 
da verdade tem que ver, entre 
outros aspectos, com a capa-
cidade de não se conformar 
com as superficialidades. Seja 
qual for a matéria, seja qual for 
o problema, faz-se necessário 
o interesse de mergulhar fun-
do para não se deixar enganar, 
nem se manipular. Certamente 
a atitude de permanecer na su-
perfície pode ser mais confor-
tável. No entanto, não é esse o 
papel de uma discípula e de um 
discípulo de Jesus.

STA - Frente a isto, no seu 
ponto de vista, como deve ser 
a postura de um cristão em 
relação a fake news?
Pe. Iraildo - Penso que a 
Mensagem do Papa Francisco 

para o 52º Dia Mundial das co-
municações Sociais deste ano 
responde bem a essa questão: 
“A verdade vos tornará livres” 
(Jo 8, 32). O Papa pede um jor-
nalismo de paz. Nesse senti-
do, o cristão deve, em primei-
ro lugar, conhecer e viver o 
evangelho e não perder tempo 
com a disseminação do ódio. 
Nenhum tipo de ódio, nem o 
ódio político, isso que está tão 
arraigado em nossos dias. 

STA - E é fácil, padre, identi-
ficar uma notícia falsa? Como 
passar ilesos por elas?
Pe. Iraildo - Não é fácil. Até 
as pessoas que se consideram 
instruídas caem nas armadi-
lhas das notícias falsas. E de-
pois, os grandes meios de co-
municação, a chamada grande 
mídia, os meios hegemônicos, 
são os principais propagado-
res das falsas notícias. Todo 
santo dia divulgam mentiras 
como se fossem verdade. E 
de tanto repetir as mentiras 
à exaustão, elas passam a ser 
consideradas verdades. Infe-
lizmente. E isso faz muito mal. 
A dica que dou é: desconfiar 
sempre dos grandes meios, 
ter sempre um pé atrás fren-

te a determinados temas, não 
compartilhar notícias motiva-
das só por paixões ideológicas 
ou partidárias. Uma iniciativa 
muito importante é formar 
grupos de estudos na comuni-
dade, que discutam a questão 
da comunicação e dos meios 
de comunicação em geral. Isso 
é fundamental.  

STA - Depois desta aula, gos-
taria que o senhor deixasse 
uma mensagem motivadora 
para os paroquianos de Santa 
Teresinha.
Pe. Iraildo - Queridos irmãos 
e irmãs, nós somos a religião 
do amor. Nada de alimentar 
ódio ou intolerância em nosso 
coração. Isso leva só a destrui-
ção, ao caos. Sejamos todos 
nós propagadores de boas no-
tícias, com senso crítico, hu-
manismo, compaixão. Jesus 
seja nosso modelo. O evange-
lho seja nosso livro de medita-
ção diária. Ah, não esqueçam 
de ler, meditar e estudar a 
Mensagem do Papa Francisco 
para  52º Dia Mundial das co-
municações Sociais deste ano. 
Um abraço a todos e obrigado 
pela oportunidade de me diri-
gir a vocês. Deus os abençoe!

por Daya Lima
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