
 

 

 

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 
               Arcebispo de São Paulo 
 

São Paulo, 21.08.2015 

Estimados Padres, Diáconos, 

Religiosos/as e Leigos/as 

da Arquidiocese de São Paulo: 

 

Estamos caminhando para a conclusão do “mês das vocações”, durante o qual 
recordamos os diversos chamados que Deus faz para servir o seu Reino na vida e na 
missão da Igreja e no serviço à humanidade no espírito do Evangelho, exercido de 
muitas maneiras. 

Que o Espírito Santo ajude a todos nós a correspondermos ao chamado de Deus com 
generosidade e alegria, atentos aos constantes apelos de Deus através da voz dos irmãos, 
da Igreja e dos “sinais dos tempos”. E continuemos a rezar fervorosamente pelas 
vocações, para que o Senhor da messe envie operários. 

Desejo recordar alguns eventos que serão realizados nos próximos dias e para os quais 
os convido a participar. 

1. Primeira entrega da Medalha “São Paulo Apóstolo”, da Arquidiocese de São 
Paulo, no auditório do Mosteiro de São Bento, dia 25 de agosto, às 19h00. Os 
contemplados com a Medalha já foram anunciados no início de agosto. Esse ato 
quer significar um reconhecimento da Arquidiocese pelo interesse e a dedicação 
à pastoral da Igreja e um incentivo a todos na dedicação à “nova evangelização” 
em São Paulo. 

2. Encontro pastoral com o Cardeal Lluis Martínez Sistach, arcebispo de 

Barcelona, sobre o tema “Deus na cidade, a Igreja na metrópole”, no dia 
29.08.2015, a partir das 08h30, na FAPCOM, R. Major Maragliano, 191 - Vila 

Mariana. Será bom conhecer a experiência e ouvir a palavra desse Arcebispo de 
uma grande cidade, que tem incentivado e acompanhado a reflexão sobre um 
tema, tão importante para nós. O encontro do dia 29/08 é destinado, de modo 
aberto, a todas as lideranças pastorais da Arquidiocese (padres, diáconos, leigos, 
religiosos). De minha parte, convido e incentivo a todos para participarem. 

3. Comemoração dos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II; em especial, 
da Declaração Nostra Aetate, sobre o diálogo da Igreja Católica com outras 
religiões, não cristãs; em particular, com o Judaísmo.  Estará em São Paulo o 



Cardeal Kurt Koch, Presidente do Pontifício Conselho para a promoção da 
Unidade dos Cristãos e para o Diálogo com os Judeus. 

Dia 02 de setembro, às 09h30, o Cardeal Koch terá um encontro acadêmico na 
Faculdade de Teologia, no Ipiranga, sobre “os dois diálogos (ecumênico e 
católico-judaico) – 50 anos após o Concílio”. Convido a participar. 

Dia 02 de setembro, às 20h00, haverá um ato cultural, promovido por esta 
Arquidiocese e pela Comunidade Judaica de São Paulo, no TUCA (Teatro da 
PUC-SP, nas Perdizes); no Ato cultural, o Cardeal Koch será homenageado e 
proferirá uma conferência. Convido igualmente a participar. Será belo! 

4. Dia 05.09.2015 transcorrerá o aniversário da dedicação da nossa Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Assunção. Como prescrito pela Liturgia da 
Igreja, deve-se celebrar a Liturgia desse dia como “festa” (Missa e Liturgia das 
Horas), em todas as igrejas da Arquidiocese, usando os textos previstos para o 
“aniversário da dedicação de uma igreja”. Na própria Catedral, haverá Missas 
solenes às 12h00 e 17h00. Convido igualmente a participar. 

5. Dia 07 de setembro, aniversário da proclamação da Independência do 
Brasil: recomendo que seja celebrada em cada paróquia ao menos uma Missa 
“pela Pátria e pelo povo brasileiro”, conforme formulário indicado pelo Missal 
Romano. De fato, a Igreja recomenda rezar nessas intenções, independentemente 
de qualquer motivação particular. É bom convidar o povo a participar, e também 
as representações públicas locais. Na Catedral da Sé haverá Missas às 09h00, às 
12h00 e às 17h00. 

Agradecendo sua atenção e colaboração, aproveito a ocasião para saudá-los e para lhes 
desejar todo o bem! 

 
Card. Dom Odilo P. Scherer 

Arcebispo de São Paulo 
 


