Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

São Paulo, 05 07 2020
“Deus habita esta Cidade. Somos suas testemunhas”

Aos Bispos Auxiliares, ao Clero,
Religiosos/as e todo o povo
da arquidiocese de São Paulo

Saudação a todos!
No próximo dia 12 de julho de 2020, transcorrem os 125 anos de criação da paróquia de
Sant’Ana, erigida em 1895 com Decreto de Dom Joaquim Arcoverde, então bispo de
São Paulo, que viria a ser, poucos anos depois, arcebispo de São Sebastião do Rio de
Janeiro e primeiro cardeal da América Latina.
A igreja de Sant’Ana, no bairro do mesmo nome (Rua Voluntários da Pátria, nº 2060),
na cidade de São Paulo, é um dos templos mais frequentados de nossa Arquidiocese. O
povo paulistano, desde longa data, tem especial veneração pela “Senhora Sant’Ana” e
ama essa igreja, cuja história se confunde com a do bairro homônimo. Nela são
realizadas frequentes celebrações de âmbito arquidiocesano, eventos religiosos e
pastorais, além de variadas iniciativas de caridade.
Para a comemoração do jubileu de criação da paróquia, o Rev.mo Pe. José Roberto
Abreu de Mattos, Pároco de Sant’Ana, em nome da comunidade paroquial e contando
com o apoio de numerosos fieis que frequentam o venerando templo, apresentou à nossa
Cúria, o pedido para que a igreja de Sant’Ana fosse ornada com o Título e a dignidade
de Basílica Menor.
O pedido recebeu, em seguida, o apoio unânime do Conselho de Presbíteros e da
Comissão de Liturgia da Arquidiocese de São Paulo, bem como dos 7 Bispos
Auxiliares. Contou, finalmente, com o parecer favorável do Excelentíssimo Dom
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
Reconhecendo a importância dos sinais e dos simbolismos religiosos para a expressão e
a vivência da fé, o povo experimenta no templo uma especial proximidade de Deus e
sua ação salvadora. O templos são sinais de que há lugar para Deus nesta Cidade
vibrante e sempre ocupada com mil afazeres e ajudam a testemunhar a fé na primazia de
Deus em nossa vida pessoal e social. No ritmo frenético e, muitas vezes, desumano, da
Cidade, as igrejas oferecem oásis de serenidade, onde as pessoas podem repousar e
saciar sua sede de Deus e reencontrar o sentido da vida na acolhida da Palavra de Deus,

na oração e na celebração dos Divinos Mistérios. Ali, reencontram-se também com a
comunidade de irmãos, superando suas solidões e a abandonos.
Por isso, convencido de que o almejado título de Basílica Menor para a igreja de
Sant’Ana poderia contribuir muito para esse fim e trazer abundantes frutos pastorais,
apresentamos à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos o
pedido da concessão do Título e da dignidade de Basílica Menor à igreja paroquial de
Sant’Ana, na esperança de sua aceitação favorável.
Temos, pois, a alegria de comunicar hoje à arquidiocese de São Paulo que a Santa Sé,
através da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
atendeu ao nosso pedido e concedeu à igreja paroquial dedicada a Sant’Ana, Mãe
da Beatíssima Virgem Maria, o Título e a dignidade de Basílica Menor.
A cerimônia da entrega do Título e do reconhecimento da dignidade de Basílica Menor
à igreja paroquial de Sant’Ana será realizada no próximo dia 26 de julho, memória
litúrgica de Sant’Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima e avós de Jesus, durante
a celebração eucarística das 15h00.
Alegremo-nos e agradeçamos a Deus por essa graça concedida à nossa Arquidiocese!
Peçamos que, mediante a intercessão de Sant’Ana, possamos realizar bem nossa missão
de testemunhas de Deus, que habita esta Cidade e tem amor ao seu povo.
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