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Artes e Artistas - Sociedade de
Cultura Artistica- A Sociedade
de Cultura Artistica inicia
este mez a sua 2ª serie de sa-
raus artistico-literarios, a
qual vae encontrar no publi-
co o mesmo acolhimento
sympathico dispensado à 1ª.
A serie deve ser aberta pelo
poeta Alberto de Oliveira.

MEGA-SENA Nº 1.531 18/9/2013

Sena (acumulou) R$ 2.541.953,77

Quina (108) R$ 12.777,02

Quadra (5.944) R$ 331,64
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DUPLA SENA Nº 1.212 17/9/13

1º sorteio

Sena (1) R$ 3.879.552,98

Quina (141) R$ 1.505,42

Quadra (5.562) R$ 36,34
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LOTOMANIA Nº 1.384 18/9/2013

O prêmio acumulou em R$ 1.641.154,11
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HÁ UM SÉCULO

QUINA Nº 3.295 19/9/2013
Quina (2) R$ 916.238,75

Quadra (111) R$ 4.497,98

Terno (7.652) R$ 93,21

05 09 31 73 77

LOTOFÁCIL Nº 957 18/9/13
Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas e
cada um vai ganhar R$ 464.123,27
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FEDERAL Nº 4.798 18/9/2013

1º Prêmio 91.195 R$ 250.000,00

2º Prêmio 39.441 R$ 17.100,00

3º Prêmio 36.785 R$ 16.600,00

4º Prêmio 36.711 R$ 16.100,00

5º Prêmio 20.327 R$ 15.200,00

2º sorteio
Sena (0) R$ 0,00

Quina (151) R$ 1.405,72

Quadra (5.387) R$ 37,52
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SÃO PAULO RECLAMA

www.estadao.com.br/acervo

Teve algum direito
como cidadão ou consumidor
desrespeitado? O blog
Seus Direitos pode ajudar.
Envie suas reclamações
com todos os dados
para os e-mails
spreclama.estado@esta-
dao.com ou consumidor.es-
tado@estadao.com

LOTERIAS

ATENÇÃO: O QUADRO ABAIXO NÃO DEVE SER
USADO PARA A CONFERÊNCIA OFICIAL DAS
LOTERIAS. DEPENDENDO DO HORÁRIO DOS
SORTEIOS E DO FECHAMENTO DA EDIÇÃO,
ALGUNS RESULTADOS PODEM ESTAR DEFASA-
DOS. CONFIRA OS RESULTADOS OFICIAIS NO
SITE WWW.CAIXA.GOV.BR

● 13 de março
O papa nomeia uma comissão
de oito cardeais para reformar
a Cúria de Roma.

● 14 de março
Francisco diz que a Igreja se
tornou “uma ONG caridosa”.

● 5 de abril
O papa exige tolerância zero
contra a pedofilia. “Essa é a
orientação do episcopado para
os casos de desvio de conduta,

que também é crime.”

● 11 de julho
Papa endurece leis do Vaticano
contra crimes financeiros após
a prisão do monsenhor Nunzio
Scarano, acusado de lavar di-
nheiro de mafiosos.

● 29 de julho
Em entrevista no voo de volta
do Brasil para a Itália, o papa
diz que “a questão da anulação
do casamento deve ser revista”
e prega tolerância aos gays:
“Se uma pessoa é gay e procu-
ra Deus e tem boa vontade,
quem sou eu para julgá-la?”

www.estadao.com.br

SERVIÇO: O ESTADO PUBLICA DIARIAMENTE
AS LOTERIAS. FIQUE ATENTO AO NÚMERO
E À DATA DE REALIZAÇÃO DOS SORTEIOS

PARA LEMBRAR

TIZIANA FABI/AFP-18/9/2013

Papa abre Igreja a
gay, divorciado e
mulher que aborta
Em entrevista à revista ‘La Civiltà Cattolica’, Francisco fala em
reforma e diz que a mais importante delas é a do comportamento

As polêmicas
de Francisco

Aclamação. Francisco no meio do público na chegada à Praça São Pedro, no Vaticano

Marcelo Godoy

O papa Francisco quer refor-
mar a Igreja. E o mais impor-
tante não é mudar a Cúria de
Roma, sacudida por escânda-
los, mas os comportamentos.
Falando em misericórdia, ele
abriu a porta aos gays, aos di-
vorciados e às mulheres que
abortam.

“A religião tem o direito de
exprimir sua opinião a serviço
das pessoas, mas Deus na cria-
ção nos fez livres: a ingerência
espiritual na vida das pessoas
não é possível”, disse. Em entre-
vista à revista La Civiltà Cattoli-
ca, da Companhia de Jesus,
Francisco disse que a Igreja de-
ve “encontrar um novo equilí-
brio”. Leia trechos.

Sobre a Igreja. “A Igreja com a
qual devemos conviver é a casa
de todos e não a pequena capela
que só pode conter um grupi-
nho de pessoas selecionadas.
Não podemos reduzir o seio da
Igreja ao ninho protetor da nos-
sa mediocridade. A Igreja é
Mãe. Quando me dou conta do
comportamento negativo de
ministros da Igreja, a primeira
coisa que me vem à cabeça é: eis
um solteirão, uma solteirona.
Não são pais ou mães. Não fo-
ram capazes de dar vida. Em vez
disso, quando leio a vida dos
missionários salesianos que fo-
ram à Patagônia, leio histórias
de vida, de fecundidade.”

Do que a Igreja mais precisa.
“A coisa que a Igreja mais neces-
sita agora é a capacidade de
curar feridas e de aquecer o co-
ração dos fiéis, aproximar-se.
Vejo a Igreja como um hospital

de campanha depois de uma ba-
talha. É inútil perguntar a um
ferido grave se o seu colesterol
ou a sua glicose estão altos. De-
ve-se curar as feridas. Depois
podemos falar do resto. A Igre-
ja, às vezes, fechou-se em torno
de pequenas coisas e preceitos.
A coisa mais importante é, em
vez disso, o primeiro anúncio:
Jesus Cristo nos salvou! E os mi-
nistros da Igreja devem ser, an-
tes de tudo, ministros da miseri-
córdia. O confessor, por exem-
plo, corre sempre o perigo de
ser muito rigoroso ou leniente.
Nenhum dos dois é misericor-
dioso porque nenhum deles se
encarrega de fato das pessoas.
As pessoas devem ser acompa-
nhadas e as feridas, curadas.”

Reformas na Igreja. As refor-
mas organizacionais e adminis-

trativas são secundárias. A pri-
meira reforma deve ser a do
comportamento. Os ministros
do Evangelho devem ser capa-
zes de aquecer o coração das
pessoas, de caminhar à noite
com elas, dialogar e descer em
sua escuridão sem perder-se. O
povo de Deus precisa de pasto-
res e não de funcionários ou clé-
rigos de Estado. O que importa
é saber como estamos tratando
o povo de Deus. Em vez de uma
Igreja que acolhe e recebe com
as portas abertas, procuremos
ser uma Igreja que encontra no-
vos caminhos, capaz de sair de
si mesma e ir em direção de
quem não a frequenta, de quem
se foi ou se tornou indiferente.

Homossexuais. Devemos
anunciar o Evangelho em todos
os caminhos, pregando a boa no-
va do Reino de Deus e curando
com a nossa pregação todo tipo
de ferida e doença. Em Buenos
Aires, recebia cartas de homos-
sexuais, que são ‘feridas sociais’
porque me diziam que se sen-
tiam como se a Igreja os tivesse
condenado para sempre. Mas a
Igreja não quer fazer isso. A reli-
gião tem o direito de exprimir
sua opinião a serviço das pes-
soas, mas Deus na criação nos
fez livres: a ingerência espiri-
tual na vida das pessoas não é
possível. Uma vez uma pessoa
me perguntou se eu aprovava a
homossexualidade. Respondi
com uma pergunta: Deus quan-
do olha uma pessoa homosse-
xual aprova a sua existência
com afeto ou a repele, conde-
nando-a? É preciso sempre con-
siderar a pessoa. Na vida, Deus
acompanha as pessoas e deve-
mos acompanhá-las a partir da

sua condição. É preciso acompa-
nhá-las na misericórdia. Quan-
do isso acontece, o Espírito San-
to inspira o sacerdote a dizer
coisas mais justas. Esta é a gran-
deza da Confissão: o fato de ava-
liar caso a caso e poder discer-
nir qual é a melhor coisa a fazer
para uma pessoa que procura
Deus e a graça. O confessioná-

rio não é uma sala de tortura,
mas o lugar da misericórdia no
qual o Senhor nos estimula a fa-
zer o melhor que podemos.

Divorciados e aborto. Penso
nas mulheres que tiveram so-
bre os ombros um matrimônio
falido e que até mesmo tenham
abortado. Pois essa mulher se

casou novamente e agora está
serena, com cinco filhos. O
aborto pesa sobre ela enorme-
mente e ela está arrependida.
Ela gostaria de seguir na vida
cristã. O que faz o confessor?

Não podemos insistir somen-
te sobre as questões ligadas ao
aborto, matrimônio homosse-
xual e ao uso de contraceptivos.
Isso não é possível. Eu não falei
muito dessas coisas, e isso me
foi recriminado. Mas quando se
fala disso, é necessário falar em
um contexto. O parecer da Igre-
ja, de resto, todos conhecem, e
eu sou filho da Igreja, mas não é
possível falar disso continua-
mente. (...) Devemos, pois, en-
contrar um novo equilíbrio. De
outra forma, até o edifício mo-
ral da Igreja corre o risco de cair
como um castelo de cartas, de
perder a sua frescura e o perfu-
me do Evangelho. A proposta
evangélica deve ser mais sim-
ples, profunda e radiante. De-
pois devem vir ensinamentos
morais. A mensagem evangéli-
ca não se pode reduzir, pois, a
alguns de seus aspectos – ainda
que importantes, mas que sozi-
nhos não manifestam o coração
do ensinamento de Cristo.

● Pecador
“Eu sou um pecador. Essa é
a definição mais justa. Não
é modo de dizer. Sou um
pecador. A síntese melhor é
essa: ‘Sou um pecador do
qual o Senhor cuidou’.”

“Quando ia à Igreja de São
Luís, contemplava o quadro
da A Vocação de São Mateus,
de Caravaggio. Aquele dedo
de Jesus em direção de
Mateus. Assim sou eu.
Assim me sinto. Como
Mateus. É o gesto dele que
me toca. Ele segura o
dinheiro como a dizer: ‘Não,
não eu! Não, esse dinheiro é
meu!’ Disse isso quando me
perguntaram se aceitava a
eleição como papa.”
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PREVISÃO PARA HOJE EM SÃO PAULO
Sol, temperatura em elevação e chuva
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PRÓXIMOS DIAS EM SP
Amanhã o tempo fica firme com sol, calor e 
umidade baixa. No domingo volta a chover.

Receba por sms a previsão de onde você está
www.estadao.com.br/sms
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A22.




