
São Paulo, 04 04 2019 

“Deus habita esta Cidade. Somos suas testemunhas!”

Aos Religiosos e Consagrados/as, aos Membros das Pastorais, 

Aos Coordenadores/as e responsáveis maiores, 

das Organizações de Leigos, Associações de Fiéis, 

Movimentos, Novas Comunidades na Arquidiocese de São Paulo, 

Caríssimos/as 

Hoje tenho um convite especial a fazer a todos os grupos de leigos e organizações da Laicato 
em São Paulo, Associações Católicas, Pastorais, Movimentos, Novas Comunidades. Desta vez, 
o convite não é apenas para os coordenadores, mas também para todos os integrantes de suas 
organizações eclesiais. 

No próximo dia 27 de abril, sábado na semana da Páscoa, estará em São Paulo o Cardeal 
Gerhard Müller, que foi Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé durante o Pontificado 
do Papa Bento XVI e no começo do Pontificado do Papa Francisco. O Cardeal Müller é teólogo 
e foi professor, antes de ser Bispo de Regensburg (Ratisbona, Alemanha). 

Ele é o encarregado de organizar a publicação da obra teológica inteira (“opera omnia”) do 
Papa/teólogo/Joseph Ratzinger, Bento XVI. Ele virá ao Brasil para fazer o lançamento, em 4 
cidades diferentes, da tradução em Português do primeiro volume da Opera omnia. E se trata da 
“Teologia da Liturgia. O Fundamento Sacramental da Existência Cristã”. 

Convido a todos para um encontro com o Cardeal Müller, quando ele falará dessa obra e de 
outros assuntos importantes para os Católicos. O encontro será no dia 27 de abril, 15h00, no 
auditório do Mosteiro de S.Bento (Metrô S.Bento). Tenho a certeza de que será de grande 
proveito para todos. O encontro foi pensado especialmente para os leigos e religiosos. Queiram 
divulgar e também convidar outras pessoas. 

Em São Paulo, o Cardeal Müller também estará na Faculdade de Teologia-PUC, Ipiranga, dia 26 
de abril, 09h00, para um encontro de caráter mais acadêmico com os professores e estudantes. E 
celebrará a Missa na Catedral da Sé, dia 28 de abril (Domingo), 11h00. Convido a participar 
também dessa Missa na Sé. 

Faço votos que todos estejam vivendo intensamente o tempo da Quaresma como caminho de 
preparação para a Páscoa, que já se aproxima. Deus abençoe a todos! 
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