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festejo de santo antônio de pádua
a fé que move o bairro em serviço e festa

Junho é o mês mais esperado na Maraponga.
Centenas de pessoas se reúnem a partir do
primeiro dia do mês para celebrar o santo
casamenteiro. Há quem diga que São José é
melhor na escolha do marido do que Santo
Antônio, que arranja qualquer um. Contudo, no
bairro o mártir ultrapassa a fama. 
 
 
Uns vão de ônibus em caravana e os que têm
carro levam a família ou dão carona a quem
encontram pelo caminho. É na Paróquia Santo
Antônio de Pádua, localizada na rua Noruega, nº
201, que todos os fiéis celebram durante treze
dias a vida e as obras de Antônio, canonizado em
1232 pelo Papa Gregório IX. Católicos - e até
quem não se intitula - das várias partes do bairro
e distritos vizinhos fazem suas preces e
agradecimentos na Igreja Matriz que passou por
um longo processo até chegar ao que é hoje. Foi
em 2008 que o então pároco Frei Clevis Mafra
dos Santos, com grande empenho, conseguiu a
doação do terreno para construção da igreja,
uma conquista de mobilização popular e
expressão de fé.
 
 
Este ensaio fotográfico quer mostrar um pouco da
fé que vivo, que remete a minha infância e
adolescência. Vi as capelas do bairro se
desmembrarem de outra paróquia para juntas
construírem sua casa-mãe. Os jesuítas deram
lugar aos franciscanos e pude acompanhar essa
transição. A peculiaridade desse festejo está na
época do ano. Além da trezena de Santo Antônio,
após a missa acontece apresentação de
quadrilhas, bandas de forró e música ao vivo,
pescaria, brechó, comidas típicas, muita risada e
festividade.

E o povo não vai só para festejar, mas também
servir. As capelas de São Inácio de Loyola, São
Marcelino Champagnat, Santa Edwiges, Santa
Rita, São Francisco de Assis e a Comunidade
Mariana Porta do Céu se organizam para cada
dia auxiliar nos trabalhos, seja na liturgia, na
limpeza, nas barraquinhas ou na intercessão. 
 
 
No dia dois de junho, encontrei a secretária da
igreja para ver a possibilidade de realizar o
trabalho. Orientou-me a procurar o atual pároco,
Frei Wilton. No sábado seguinte fui até sua casa, o
convento da Ordem dos Frades Menores
Conventuais, na Maraponga. O Frei prontamente
permitiu pedindo apenas que eu conversasse com
a Pastoral da Comunicação, indicando que
podiam até me ceder material de apoio. Assim o
fiz e logo, no dia seguinte, me fiz presente no
festejo. E que festança!
 
 
Com uso da Câmera Digital EOS Rebel T5, lente
35-55 mm, da Canon registrei a trezena, a missa,
a parte social e o mais importante: a fé do meu
bairro, o popular que se mantém no credo e na
alegria de celebrar o sacro. Todas as fotos são de
minha autoria.
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a trezena
treze dias consecutivos de oração e partilha do pão

Iniciando às 19h, do dia 1 a 13 de junho, com
pedidos, agradecimentos e promessas. Diz-se que
aquele que cumprir os treze dias sem quebrar,
alcança a graça pedida pela intercessão de
Santo Antônio de Pádua, conhecido por realizar
milagres em vida e após sua morte. No fim do
momento, o padre abençoa os pães que a
comunidade traz e distribui para a assembleia.

Responsório do santo:
"Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio;
vereis fugir o demônio e as tentações infernais.
Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e
no auge do furacão, cede o mar embravecido.
Todos os males humanos se moderam, se retiram,
digam-no aqueles que o viram e digam-no os
paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o
erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o
enfermo são".
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a espera da missa

 

ministros da eucaristia colocando-se em fila para procissão de entrada;
Frei Augusto cumprimentado fiéis servidores;
parte superior da entrada principal da igreja.
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missa

missa celebrada por Frei Júnior no dia 8 de junho de 2019
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parte social

abrindo o brechó;
pessoas sentadas na pracinha da igreja;

comidas típicas expostas para venda.
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festa junina

casal dançando ao som da banda Caldo de Bila;
quadrilha Jovens da Imaculada.
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Como os raios se
desprendem das
nuvens, assim também
dos santos pregadores
emanam obras
maravilhosas. Disparam
os raios, enquanto
cintilam os milagres dos
pregadores; retornam
os raios, quando os
pregadores não
atribuem a si mesmos
as grandes obras que
fazem, mas à graça de
Deus.
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Santo Antônio de Pádua
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