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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

GERAL

INIMIGOS DE FÉ

Fuga para preservar a vida
Ameaças contra fiéis e destruição de símbolos religiosos são a face mais cruel da intolerância

Pai-de-
santo é
expulso
■ Eram 19h30m do dia 7
de maio de 2002. Dona
Anita, de 75 anos, lem-
bra que passava a novela
na televisão. Dois ho-
mens armados — um
deles com uma metra-
lhadora — invadem o
terreiro dirigido por seu
filho, em Campo Gran-
de. Encostam arma no
rosto do pai-de-santo. A
família pede pelo amor
de Deus pela vida do re-
ligioso. Toca o telefone
celular do agressor. O
grupo interrompe a
ação, vai embora e dá
ultimato: a família deve
se mudar em 24 horas.

Novo rumo
A família vive até ho-

je em uma cidade do in-
terior do país. Nunca
mais voltou ao terreiro
desde aquela noite. E
nem ao Rio.

— É um dia muito
triste, a gente quer es-
quecer. O carro estava
do lado de fora para le-
var o corpo do meu filho
— conta Dona Anita.

O motivo das amea-
ças e da invasão ao ter-
reiro nunca foi esclare-
cido. Mas a briga do
pai-de-santo com líde-
res de outras religiões
na área — a resistência
ao candomblé começa-
va a se tornar forte em
áreas da Zona Oeste —
é vista como provável
causa da intimidação.

— Foi um desespe-
ro, nem podemos pegar
nossas coisas. Foram
amigos que voltaram
para recolher tudo —
lamenta Dona Anita.

D

Terreiros terão centro digital
■ De vítima da intolerância a
palestrante no colégio. On-
tem, o estudante Felipe
Gonçalves Pereira, de 13
anos, foi recebido pelo se-
cretário de Ciência e Tecno-
logia, Alexandre Cardoso. A
melhor notícia dada pelo se-
cretário ao menino será a
realização de um seminário
na Faetec para alunos e pro-
fessores abordando assuntos
como fé, cultura e tolerância
religiosa.

— Será muito importante
para que as pessoas apren-
dam e entendam a minha re-

ligião. Estou muito feliz e
agora quero voltar à escola
— diz Felipe, que cumpre os
três meses de preceito do
candomblé e foi discrimina-
do ao mostrar um fio de con-
ta escondido sob seu unifor-
me escolar.

Alexandre Cardoso tam-
bém anunciou que serão ins-
talados centros digitais em
dez casas de santo. O obje-
tivo é que os terreiros se tor-
nem polos de produção de
pesquisa sobre as religiões
de matriz africana no Rio. O
projeto foi discutido com o

pedagogo Ivanir dos Santos,
membro da Comissão de
Combate à Intolerância Re-
ligiosa. Para o secretário, a
história de Felipe se tornou
um símbolo da luta contra a
discriminação.

— Todos devemos descul-
pas a Felipe. Mas ele será um
exemplo da posição do gover-
no contra a discriminação —
encerra o secretário.

PABLO JACOB

■ CLARISSA MONTEAGUDO
clarissa.monteagudo@extra.inf.br

■ “Eu estava praticamente
me prostituindo, cheguei a le-
var drogas na mochila. Hoje,
sou um novo homem. O can-
domblé é tudo na minha vi-
da”. Nas memórias do jovem
Carlos (nome fictício), de 20
anos, a adolescência é sinôni-
mo de farras, promiscuidade
e proximidade com o crime.
Foi na religião que o rapaz
conta ter encontrado equilí-
brio. A escolha teve preço al-
to: a convivência com a famí-
lia. Ao se iniciar, Carlos dei-
xou o Complexo da Penha.

— Na Vila Cruzeiro, é
uma gargalhada de pomba-
gira e um tiro na cabeça.
Roupas de santo, guias, tudo
tem que ser muito escondi-
do. Não posso morar lá —
declara o jovem.

Os símbolos sagrados das
religiões também são alvos da
violência. Em junho, a depre-
dação do centro umbandista
Cruz de Oxalá, no Catete,
causou comoção popular.

Quatro meses depois, a
violência voltaria a se repetir.
Dessa vez, a vítima foi Nádia
Maria Correa Cursino, de 53
anos, a Mãe Nádia de Oyá.

Após 30 anos de vida re-

ligiosa, ela sentiu que estava
na hora de abrir sua casa-de-
santo. Alugou imóvel em In-
terlândia, Belford Roxo. O
sonho durou apenas dois
meses. Ao retornar de uma
viagem, em outubro, foi até
o terreiro. O cadeado havia
sido trocado. Nádia só con-
seguiu entrar com a polícia.
O cenário era desolador.

— Não sei dizer o que senti.
Quebraram todos os meus
santos, só ficaram meu Xangô,
para que eu lutasse por Justiça,
e a Iansã. Eram santos que es-
tavam comigo a vida inteira.
Tinha jóias de ouro em alguns
assentamentos (esculturas e
objetos sagrados reunidos em
louvor aos orixás durante toda
a vida religiosa). Nada foi de-
volvido. Eu chorei muito, mui-
to — diz Nádia, que registrou
o caso na 54a- DP (Belford Ro-
xo) e tem a primeira audiência
marcada para março no Jui-
zado Especial Criminal. Os
agressores eram da família do
proprietário.

— Não teria coragem de
jogar uma Bíblia no lixo por-
que é sagrada para alguém.
Onde nós vamos parar com
essas agressões? — encerra.

‘ ’
É uma bênção de Deus a
liberdade religiosa no país.

Pastor Leonerio Faller
Igreja Evangélica Luterana do
Brasil

■ É uma bênção de Deus
a liberdade religiosa no
país. A Constituição de-
clara: “É inviolável a liber-
dade de consciência e de
crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cul-
tos religiosos e garantida,
na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e
suas liturgias”. O amor
de Deus e o amor ao pró-

ximo devem prevalecer
no uso da liberdade reli-
giosa, levando a pessoa a
testemunhar sua fé com
brandura, se acredita que
esta pode ajudar outras
pessoas. Por outro lado,
respeitando pessoas que
têm crenças diferentes. O
amor de Jesus quer nos
educar para usarmos a li-
berdade religiosa no país
de maneiras sensata, jus-
ta e com equilíbrio, nun-
ca fazendo uso de qual-
quer tipo de violência.

CARLOS (AJOELHADO) iniciou-se na Baixada, longe da Vila Cruzeiro, onde estaria ameaçado
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veja um especial
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A identidade
do candomblé
Quando chegaram ao Brasil, os escravos
africanos trouxeram suas crenças religiosas
que foram imediatamente consideradas como
"feitiçaria" e "magia negra" pelo colonizador.
A religião que se formou no Brasil acabou
sendo chamada, com tom pejorativo, de
macumba, que era um instrumento de
percussão usado nas festas de candomblé

AS PRINCIPAIS FESTAS

CANDOMBLÉ X UMBANDA
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SETEMBRO - Festa das crianças,

regidas pelo orixá Ibeji, sincretizado

com São Cosme e Damião

OUTUBRO
- Mês das

Águas de Oxalá

Enquanto o candomblé é o culto
aos orixás, a umbanda é uma
religião nascida da mistura
entre crenças africanas,
indígenas, católicas e
kardecistas. A religião, que
comemorou seu centenário em
2008, foi fundada em Neves,
em São Gonçalo. A umbanda
nasceu quando o médium Zélio
de Moraes recebeu as vibrações de
um espírito que se autodenominou
Caboclo das Sete Encruzilhadas em
uma sessão kardecista

Ele buscou uma rosa no jardim e
pôs sobre a mesa, deixando claro
que a nova religião teria uma
ritualística diferente das sessões de
mesa kardecistas. Presidente da
Congregação Espírita
Umbandista do Brasil, Fátima
Damas explica que a
umbanda é "manifestação
do espírito para a prática
da caridade, como define o
Caboclo das Sete
Encruzilhadas"

No candomblé, não existe um calendário único.
As datas podem variar de acordo com as comunidades.
Calendário segundo Pai Paulo de Oxalá:

Por causa do
sincretismo,
as festas do
candomblé
ficaram
associadas
às do
catolicismo

Caboclos
Espíritos que representam a
cultura dos povos indígenas
brasileiros. Conhecem os
segredos das ervas e também
são considerados como guias
espirituais da umbanda

Exus
Considerados protetores dos
seres humanos, porque regem
os caminhos, as encruzilhadas,
praticam a caridade para sua
evolução espiritual

AS ENTIDADES
Principais entidades da umbanda, incorporadas aos médiuns durante as sessões

Pretos-velhos
São espíritos iluminados que se
manifestam na “vestimenta fluídica” de
antigos africanos do cativeiro, sem
necessariamente terem sido escravos. São
consideradas entidades sábias, pacientes
e amorosas, elevadas espiritualmente por
ter suportado com sua fé os sofrimentos
da escravidão. Seu discurso enaltece
o perdão, a paciência e a
sabedoria diante dos
problemas da vida

Ibejadas
São as crianças da
umbanda, protegidas por
Ibeji, orixá sincretizado com
São Cosme e Damião.
Espíritos que encarnam uma
“vestimenta fluídica” infantil
vêm ao mundo para a
prática da caridade

Guia espiritual da
Umbanda, seus
símbolos são o
cachimbo e o cajado

AMANHÃ, A VIDA DE UM FILHO-DE-

SANTO ❁❁


