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Durante quatro dias a bordo de um navio, católicos participam de missas
e terços, curtem show do padre Fábio de Melo e fazem fila para se confessar
João Loes
negócio dela é padre", brinca Atílio de Almeida,
empresário paulistano de 56 anos, sobre a sogra,
Maria de Lourdes Abreu, que completou 90 anos no
dia 5 de fevereiro. Contrariando filhos, netos e bisnetos, Maria de Lourdes trocou a festa por uma
passagem a bordo do primeiro cruzeiro católico do
Brasil, batizado de Navegando com Nossa Senhora. "Minha m ã e nem
gosta de navio, mas quando soube que era católico e teria show do
padre Fábio de Melo, seus olhos brilharam", lembra Maria Auxiliadora
de Almeida, filha de Maria de Lourdes e esposa de Atílio.
O passeio inédito em águas brasileiras teve apoio oficial da Igreja

Católica. Os organizadores contaram com a
ajuda da Arquidiocese de Campinas, no interior de São Paulo, para montar um roteiro de
missas, shows e palestras religiosas para os
passageiros - sem deixar de lado, é claro, as
festas, bebidas e até as jogatinas típicas de uma
viagem de cruzeiro. "É uma nova forma de
exercitar a fé", explica Claudemir Carvalho,
sócio da CNS Viagens Religiosas (CNSVR),
organizadora do evento. Cerca de 1,9 m i l passageiros pagaram de R$ 790 a R$ 2,6 m i l para
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rentes", teoriza o engenheiro José Roberto de
Oliveira, que levou as duas filhas e a esposa,
Silvia, de Santo Ângelo, Santa Catarina, para
navegar com Nossa Senhora. E como eram
diferentes os passageiros a bordo do navio. A
pluralidade estava clara já na primeira celebração religiosa a bordo: a consagração de uma
réplica oficial da imagem de Nossa Senhora
Aparecida. Sob um céu que ameaçava desabar
a qualquer momento, a festa reuniu boa parte
dos passageiros. Aos gritos de "Viva Nossa
Senhora", eles celebraram a figura da mãe de
Jesus Cristo agitando lenços azuis e brancos.
Entre os presentes havia freiras de hábito, moças de biquíni e canga, senhores com camisa,
senhoras alinhadas, padres de batina e rapazes
de bermuda e chinelo de dedo.
Essa saudável confusão de estilos permearia
toda a viagem e se manifestaria ainda com mais
força durante a primeira oração do terço, no dia
9. Reunidos no Bar La Rambla, que funciona
como anexo do Cassino Biarritz, no nono dos 12

andares do navio, cerca de 500 fiéis misturaram
sotaques enquanto rezavam a velha ladainha,
puxada pela hoje missionária Myrian Rios, exsímbolo sexual, ex-atriz e ex-Roberto Carlos,
não necessariamente nessa ordem, que fez as
vezes de mestre de cerimônias na embarcação.
Vez ou outra, as ave-marias eram abafadas por
barulhentas máquinas caça-níqueis que, embora oferecessem até US$ 2 mil em prêmios, ficaram vazias. Um bar no mesmo ambiente, recheado de garrafas de uísque, tequila e vodca a US$
12 (R$ 21,80) a dose contrastava com o clima
de oração. " U m senhor chegou a pagar por um
uísque, mas, quando percebeu que ninguém
embarcar no passeio, que entre os dias 9 e 12
de fevereiro foi de Santos ao Rio de Janeiro,
depois a Búzios, para, por fim, retornar a Santos. Duas missas diárias, além de dois terços,
somaram seis horas de oração para cada um
dos quatro dias de viagem. Todas as cabines se
esgotaram quatro meses antes de o navio partir
e 300 interessados ficaram na lista de espera.
"Ficamos surpresos com a procura e tivemos
que dobrar nosso efetivo para dar conta da
demanda", afirma Carvalho.
Há quem arrisque uma explicação para o
sucesso de público da empreitada. "A viagem
surge como uma forma de unir descanso e
diversão sem exageros com convivência familiar, reforço da fé e contato com pessoas dife-
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Pacientes e sempre de hábito, apesar do calor de mais de 35 graus, as
religiosas circularam pelos deques atendendo a todos. E acredite: não é
fácil circular de hábito ou batina em um cruzeiro católico.

"Dei confissão hoje pela manhã, mas logo tirei a batina", explicava padre Benedito Tadeu Rossi, à paisana. "Se não tirasse, não ia conseguir andar!"
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estava bebendo, cancelou", explica o barman
Henrique Tyminski. Se tivesse mantido o pedido, provavelmente não teria atraído olhares de
reprovação. A bordo reinava a tolerância.
Afinal, onde mais uma dupla de freiras seria
abordada por moças de biquíni com latas de
cerveja na mão pedindo uma bênção? Essa foi
apenas uma das situações inusitadas vividas
pelas irmãs Rute e Raquel, da Congregação das
Missionárias Josefinas do Coração Eucarístico
de Jesus, que vivem em Ituiutaba, Minas Gerais.
Situações que encararam com naturalidade.
"Conversei muito com o padre antes de aceitar
vir, estava preparada", explica a irmã Raquel.
Tanto ela quanto irmã Rute ganharam a viagem
de presente de um benfeitor anônimo e sofreram para decidir se iriam. "Chorei demais, mas
agora estou achando ótimo", admite irmã Rute. Segundo ela, conhecer gente diferente estava sendo a parte mais enriquecedora do passeio.

Como as irmãs missionárias, ele viajou a passeio com outro pároco de
sua cidade, Araras, no interior de São Paulo, mas se dispôs a ajudar. A
organização conta que tinha estabelecido que dois dos seis padres da
Arquidiocese de Campinas fizessem rodízio para atender quem quisesse se confessar. N ã o foi suficiente. Mais dois sacerdotes ficaram à disposição dos fiéis e o horário de atendimento teve de ser estendido. A
sede dos fiéis pelo contato com os religiosos parecia inesgotável. Mas
um, em especial, atraiu atenções e flashes como um verdadeiro pop star
- padre F á b i o de
Melo, que já vendeu
mais de dois m i lhões de discos com
m ú s i c a s católicas,
além de um milhão
de livros da mesma
temática.
Ele passou como
um furacão pelo naFoto
vio. Os shows que
fez - dois oficiais e
um extra, na piscina
da embarcação - for a m os que mais
atraíram fãs e fiéis.
Para o comerciante
de Cubatão Aluízio
José dos Santos, padre Fábio é único. "Ele comunica de igual para igual, não usa palavras
difíceis", garante Santos, que embarcou com a esposa, Maria das Graças,
numa viagem que, há poucos anos, não passava de sonho. " V i a os navios
passando da loja em que trabalho em São Vicente (litoral paulista) e
pensava que um dia estaria lá dentro", revela. O Navegando com Nossa
Senhora se encaixou bem ao bolso e às aspirações do casal, que tem três
filhos. "Da próxima vez vamos tentar trazê-los", afirma Maria das Graças. Segundo Carvalho, da C N S V R o casal já pode começar a preparar
o bolso. Depois do sucesso do primeiro cruzeiro católico, o segundo já
tem data para acontecer - de 21 a 24 de janeiro de 2011, em um navio
para 2,1 m i l passageiros. Haverá espaço para pelo menos mais 300 fiéis.
É o milagre da multiplicação.

Fonte: Istoé, São Paulo, ano 34, n. 2102, p. 52-54, 24 fev. 2010.

