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São Paulo, 19 05 2017 

Aos Ex.mos Bispos Auxiliares 

Ao clero, religiosos/as 

Aos leigos/as da Arquidiocese de São Paulo 

 

Caríssimos/as: 

Chegando à conclusão do Tempo Pascal, temos grandes festas e momentos fortes da 

vida da Igreja estão à nossa frente. A solenidade da Ascensão de Jesus ao céu nos 

lembra que somos chamados à grande esperança da vida eterna, com o Senhor 

glorificado no céu. Ao mesmo tempo, somos enviados ao mundo como missionários da 

Boa Nova, que é capaz de dar esperança a todos. 

Logo em seguida, na solenidade de Pentecostes, celebramos o dom permanente do 

Espírito de Deus à humanidade, que anima a Igreja e lhe concede constante vitalidade. 

Ao mesmo tempo, suscita fruto ao trabalho evangelizador e, constantemente, renova a 

face da Terra e da Igreja! 

Depois celebraremos a solenidade da Santíssima Trindade, contemplando e adorando 

o mistério central de nossa fé: Deus Pai providente e misericordioso; o Filho eterno, 

nosso Irmão e Salvador; o Espírito vivificador e santificador. 

Em seguida, vem a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus 

Cristo (Corpus Christi), que faz voltar nossa atenção ao “Mistério sublime”, memorial 

do Senhor, de sua perene presença salvadora no meio de nós. Também neste ano, como 

nos anos anteriores, faremos uma bela procissão eucarística na parte da manhã, na 

região central da Cidade. Convido todos a participarem; será o momento de um claro 

testemunho de que “Deus habita esta cidade imensa!” Na parte da tarde, as celebrações 

poderão ser feitas em todas as paróquias. 

Estamos preparando a realização de um sínodo arquidiocesano; já ocorreram vários 

momentos de reflexão preliminar e, na celebração de Corpus Christi, 15 de junho, 

faremos o anúncio oficial do sínodo. É mais um motivo para participar da celebração e 

da procissão eucarística. A Igreja, de fato, reúne-se em torno da Eucaristia, Sacramento 

de Jesus Cristo no meio de nós e Sacramento da própria Igreja. Por isso, a celebração de 

Corpus Christi será uma boa ocasião para darmos início oficialmente ao nosso sínodo. 



Desde já, recomendo à oração de todos a celebração do sínodo arquidiocesano, que será 

um tempo de graça de Deus para nossa Igreja particular. 

Aos padres, desejo recomendar que reservem a data para o curso anual de 

aprofundamento teológico e pastoral do clero, em Itaici, de 7/8 (meio dia) até 10/8 

(meio dia). Refletiremos principalmente sobre a realização do sínodo arquidiocesano. 

Desejo lembrar ainda que, no domingo da Ascensão de Jesus ao céu, 28 de maio, 

celebra-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais na Igreja. O Papa Francisco enviou 

uma bela Mensagem para essa ocasião, cuja leitura e divulgação aconselho a todos 

(anexo). No mesmo Domingo, deverá ser feita em todas as igrejas e capelas da nossa 

Arquidiocese a coleta em prol da Rádio 9 de Julho (em todas as Missas e celebrações 

desse Domingo). O fruto dessa coleta ajudará a manter no ar a nossa Rádio 9 de Julho, 

voz da Igreja Católica na Cidade. 

Desejo referir-me à situação preocupante pela qual o Brasil está passando. A CNBB 

tem se manifestado em Notas e, sobretudo, com uma boa Declaração no final da recente 

55ª Assembleia Geral, para contribuir na busca de um novo rumo para o Brasil mediante 

a superação dos escândalos de corrupção e a edificação do convívio social no respeito, 

na justiça, na fraternidade e na paz. 

O gritantes escândalos que vão aparecendo podem levar ao desânimo e à perplexidade. 

Mas as crises também podem ser ocasião para uma correção de rota e para a renovação 

dos propósitos de edificação duma sociedade melhor. Que nós sejamos anunciadores da 

esperança e ajudemos o povo a discernir sobre o momento presente, buscando 

compreender o que Deus está a nos dizer com tudo isso. Não nos deixemos levar, 

simplesmente, por opções partidárias fechadas e excludentes, que poderiam se revelar 

estéreis, além de causadoras de feridas dificilmente sanáveis. Busquemos, em tudo, o 

que contribui mais e melhor para unir esforços em prol do bem comum. 

Sigamos em frente, “olhos fixos no Senhor, autor e consumador de nossa fé!” Somos 

uma Igreja em busca da conversão, da comunhão e da renovação missionária. Deus 

habita esta Cidade, sejamos suas testemunhas! 

Invoco sobre todos a bênção de Deus. Nossa Senhora Aparecida interceda por todos! 

Saudação fraterna e votos de todo o bem! 
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