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Basílica Nossa Senhora do Carmo
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BANCO ITAÚ  - AG. 0057
CONTA CORRENTE. 17.627-3.

SOS HAITI

Basílica do Carmo 
busca renovação

DESTAQUE PASTORAL

A Paróquia e Basílica Nos-
sa Senhora do Carmo, na Bela 
Vista, tem pároco novo: frei 
Rothmans Darles Campos, 
que assumiu há dois meses, 
mas tem desafios para muitos 
anos, sendo que o principal 
deles é atrair os leigos para as 
pastorais. “O grupo de cerca 
de 30 pessoas da Liturgia faz 
todos os outros trabalhos”, diz 
o frade.
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Paróquia no Paraíso
celebra jubileu
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Aos 90 anos, morre
padre Avelino Panni
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Relíquia de Santo
Ivo chega à cidade
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Carmelita faz 50
anos de clausura

Igreja beatifica Irmã Dulce dos Pobres
A chuva não diminuiu o entusiasmo dos fi éis que lotaram o parque de exposições de Salvador, na Bahia

O Brasil aguardou com 
ansiedade. A Igreja Católica 
na Bahia preparou o local e a 
festa. Fiéis de todos os pontos 
do país e do exterior foram a 

Salvador. Enfim, na tarde do 
domingo, 22 de maio, 70 mil 
fiéis se reuniram no Parque 
de Exposições e deram graças 
a Deus e vibraram quando, às 

18h, dom Murilo Krieger fez 
o pedido e dom Geraldo leu 
o decreto papal proclamando 
bem-aventurada a religiosa 
baiana, que recebeu um nome 

que resume toda a sua vida:
Irmã Dulce dos Pobres. Os
sinos dobraram festivos, e
entre lágrimas e risos todos
saudaram a nova beata brasi-

leira. Lá estavam a dona de
casa Cláudia Cristina Araújo,
que recebeu o milagre pela
intercessão de irmã Dulce, e os
postuladores da beatificação.

A presidente Dilma Rousseff 
participou da celebração, junto 
a governadores, senadores e 
deputados.
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Mais de 70 mil fiéis participaram da missa solene e festiva presidida por dom Geraldo Magella Agnelo, arcebispo emérito de Salvador, e conce-
lebrada pelo núncio apostólico, muitos bispos e padres, na qual a religiosa baiana foi elevada à gloria dos altares como bem-aventurada, dia 22

Fiéis de SP levam rosas para Santa Rita
No domingo, dia 22, Santa 

Rita de Cássia levou mais de 3 
mil fiéis à missa presidida pelo 
cardeal dom Odilo Scherer, na 
paróquia que leva seu nome, 

no Pari. Na homilia, o arce-
bispo afirmou que “a melhor 
devoção é a imitação da vida 
dos santos.”
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Abrigados no Arsenal fazem festa pelos 15 anos, no sábado, 21

Cardeal Dom

Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Coleta para a rádio 9 de Julho
A todos os párocos,
administradores e vigários 
paroquiais
da Arquidiocese de São Paulo

Caro padre,
Na Solenidade da Ascensão do
Senhor ao céu, dia 5 de junho
próximo, a Igreja celebra o Dia
Mundial das Comunicações 
Sociais. Como já é costume em
nossa Arquidiocese, nesse dia
também é feita a Coleta em prol 
da nossa rádio 9 de Julho.
A rádio 9 de Julho é importan-
te para a evangelização desta 
metrópole; ela é a “voz católica
da cidade” e conta com boa 
audiência, mesmo nas dioceses 
vizinhas. Através das ondas 
curtas, alcança outros Estados e 
países, sem falar da internet, que
também leva nossa voz a lugares 
muito distantes.
A programação tem procurado
contemplar todas as pastorais e 
movimentos eclesiais e
destacar a vida das paróquias e co-
munidades, com seus tríduos, suas
novenas e festas. Padres têm sido
procurados para falar dessas ativi-
dades e da contribuição de cada
paróquia para a vida e a cultura
da cidade. A rádio tem informado
com rapidez sobre tudo o que
acontece na Igreja, como foi feito 
recentemente na beatifi cação do
papa João Paulo 2º e na última
Assembleia Geral da CNBB.
Enfi m, a rádio da Arquidiocese
está a serviço da Igreja e de sua
missão e precisa ser mantida.
Atualmente, ela ocupa o 8º lugar
no IBOPE, entre as dez AMs mais 
ouvidas de São Paulo; em alguns
horários, consegue mesmo 
ultrapassar outras emissoras bem 

potentes. Entre as religiosas, ela
ocupa o 1º lugar.
A coleta do ano passado arre-
cadou o total de R$ 187.656,86.
Fora isso, as principais fontes 
de receita são a publicidade e 
as doações dos amigos; com 
estas, porém, sequer é possível
cobrir as despesas com a folha de
pagamento, o ECAD e a energia
elétrica, que são os principais
gastos.
A Cúria Metropolitana tem asse-
gurado a cobertura das demais
despesas para o fechamento das 
contas a cada mês. Por isso, apelo
para a sua sensibilidade pasto-
ral, pedindo que motive seus 
paroquianos para a participação
generosa nesta coleta. O resulta-
do conseguido deve ser enviado
logo para sua Região Episcopal,
que repassará o total para a rádio.
O fruto da coleta ajudará a prover
à sustentação de nossa rádio: luz,
telefone, equipamentos muito
caros, despesas com pessoal e
com os profi ssionais indispen-
sáveis para o funcionamento de 
toda estrutura de comunicação,
24 horas no ar.
Além disso, a coleta destina-se
também a pagar o material de
divulgação da própria rádio, 
para garantir seu espaço entre as 
muitas vozes da cidade e para a
captação de amigos, que possam 
contribuir para o suprimento 
mensal das despesas.
Doações também podem ser
feitas diretamente na seguinte 
conta bancária: Banco Bradesco, 
agência 3394, conta corrente nº 
53500-1. Ajude a divulgar esta 
conta para doadores constantes, 
que passarão a fazer parte da 
“Família rádio 9 de Julho”.
Agradeço seu apoio e compro-
misso com esta emissora da 
Arquidiocese de São Paulo. Deus 
lhe pague!

Card. Dom Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

Dom Lorenzo autografa livro

Núncio lança livro
sobre diplomacia 
do papa no país

Apenas três meses depois 
da primeira publicação, dom 
Lorenzo Baldisseri, núncio 
apostólico no Brasil, lançou, 
na quinta-feira, 19, em São 
Paulo – no Palácio da Justiça 
– a segunda edição do livro 
Diplomacia Pontifícia Acordo 
Brasil - Santa Sé - Intervenções. 
O lançamento foi organizado, 
em parceria com a Arquidiocese 
de São Paulo, pela Comuni-
dade de Juristas de Língua 
Portuguesa (CJLP). O cardeal 
Scherer participou do evento.
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Arsenal da Esperança completa 15 anos em SP
Arsenal da Esperança, fun-

dado por Ernesto Olivero e 
dom Luciano Mendes de 
Almeida, celebrou sábado, dia 
21, 15 anos de vida e de acolhi-

mento aos necessitados. Entre 
as comemorações, o ponto alto 
foi missa presidida por dom 
Odilo Scherer.
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Liturgia é tema 
de encontro 
arquidiocesano

No sábado, 21, no auditó-
rio da Faculdade Paulus de 
Tecnologia e Comunicação, 
450 membros das equipes 
paroquiais de liturgia ouviram 
orientações de dom Edmar Pe-
rón e dom Odilo Pedro Scherer 
sobre Liturgia e canto litúrgico. 
Os participantes avaliaram po-
sitivamente o encontro.

Página B2 Dom Edmar, em encontro de formação litúrgica, responde a dúvidas dos agentes de pastoral da Igreja em SP 

Lorenzo Nacheli/Arsenal da Esperança
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“Esta obra não é minha, é de Deus. E o que é 
de Deus permanece para sempre.” Irmã Dulce


