


IGREJA NOSSA SENHORA DO BRASIL, LOCALIZADA NUM DOS
bairros mais elegantes de São Paulo, não tem mais datas disponíveis
para casamento até o fim de 2010. No escritório com ar-condiciona-
do, o vigário paroquial Anderson Banzatto, 27 anos, já está geren-

ciando, no notebook conectado à internet, os casamentos que só ocorrerão no ano
que vem, sob a bela arquitetura da igreja, que atrai até turistas estrangeiros. Na
paróquia Santa Paulina, em Heliópolis, uma das áreas mais carentes da Zona Sul
de São Paulo, o padre Jaime António Diaz Cadavid, 63 anos, recebe as pessoas nos
bancos da igreja, uma construção simples que lembra um pequeno galpão. Não
há escritório. Muito menos ar-condicionado e computador. Fosse uma empresa, a
igreja católica talvez fechasse Santa Paulina, cuja receita gira em torno de R$ 2 mil
por mês. Já o pároco da Nossa Senhora do Brasil receberia um generoso bónus.

A IGREJA CATÓLICA TEM METAS E CRITÉRIOS ESPIRITUAIS, MAS LIDA COM UMA
GIGANTESCA ESTRUTURA DE PESSOAL E EMPREGA UM ENGENHOSO SISTEMA DE
GESTÃO FINANCEIRA. ENTENDA COMOFUNCIONAORHDESSAMULTINACIONALDAFÉ

POR KARLA SPOTORNO E MARCELO MUSA CAVALLARI



Mas não é esse tipo de resultado que entra em conside-
ração quando se trata de administrar a igreja. Com seus S mil
bispos, 409.166 sacerdotes e 739.067 religiosos espalhados pelo
mundo, segundo o Anuário Pontifício publicado no último dia 20
com dados de 2008, a igreja católica pode parecer mais um exér-
cito altamente hierarquizado sob as ordens do papa do que uma
multinacional lucrativa. E se não é uma empresa, do ponto de
vista administrativo a igreja funciona ao contrário de um exérci-
to: as menores unidades são autónomas em relação às maiores.

Administrativamente, entenda-se. A doutrina é a mes-
ma, os sacramentos são os mesmos. O objetivo é o mesmo: "Evan-
gelizar e cultuar a Deus", nas palavras do padre Hélio Pereira de
Campos Filho. Não é o tipo de coisa que você está acostumado a
ouvir de um supervisor administrativo. Mas é essa função que o
padre Hélio exerce como superintendente da Comissão Adminis-
trativa Metropolitana, o órgão responsável pela administração
da diocese de São Paulo. Uma diocese é a região sob a jurisdição
de um bispo. Os padres ligados a ela são os diocesanos, ou secula-
res. Algumas ordens religiosas têm padres também, mas geren-
ciados por essas ordens, cada uma com suas regras específicas.

COM SISTEMA HIERÁRQUICO
QUE FUNCIONA BEM, O MODELO
DA IGREJA INSPIROU EMPRESAS

A estrutura administrativa básica da igreja é a diocese. A
de São Paulo, mesmo sem atingir toda a cidade, é a terceira maior
do mundo, atrás apenas das mexicanas de Guadalajara e da Cida-
de do México. Como é muito grande, a diocese de São Paulo é uma
arquidiocese, e o arcebispo, o cardeal Dom Odilo Scherer, conta
com bispos auxiliares para ajudá-lo a geri-la. Dom Odilo res-
ponde diretamente ao papa e tem sob suas ordens os padres que
cuidam das 287 paróquias da cidade. 'As paróquias são comu-
nidades que chegaram à condição de sustentar suas atividades
religiosas", diz o padre Hélio. E assim é que a igreja, hierárquica
na obediência, funciona de baixo para cima na administração.

de acordo com o tempo de ordenação, mas está longe de repre-
sentar um plano de carreira sedutor. Do primeiro ao quinto ano
depois de ordenado, o padre recebe, em São Paulo, o equiva-
lente a 2,5 salários mínimos. Do quinto ao décimo quinto ano, a
côngrua equivale a três salários mínimos. Do décimo quinto ao
vigésimo quinto, quatro salários e, daí em diante, cinco salários.
Mesmo que o padre tenha outra fonte de renda (sim, isso é per-
mitido), com alguma função na cúria ou dando aulas, ou que
ainda receba o aluguel de um imóvel, a recomendação é que viva
com no máximo sete salários mínimos, ou R$ 3.570 mensais.

Se a paróquia gerar dinheiro suficiente, pode contratar
empregados. Na Nossa Senhora do Brasil, são 15 os funcionários,
que administram também duas creches. Se não tiver recursos
para contratar, a paróquia muitas vezes recorre ao voluntaria-
do, outra forma de doação dos fiéis, em forma de trabalho, como
acontece na paróquia Santa Paulina, em Heliópolis, onde todas
as tarefas são realizadas pelo padre Jaime, com ajuda dos fiéis
da comunidade. Colombiano de nascimento, padre Jaime estu-
dou filosofia e teologia. Morou na Itália e em Londres. Depois
de ordenado, trabalhou no Quénia, no Equador e na Amazónia

colombiana. Quando completou 60
anos, foi designado para a paróquia
de Heliópolis, embora não desejasse
começar do zero um projeto de evan-
gelização na idade de se aposentar.
"Meus parentes não gostaram nada
da mudança", afirma padre Jaime.

Como uma multinacional
que envia dividendos à matriz, cada

paróquia tem de repassar à cúria, o órgão que administra a
diocese, uma certa quantia. Trata-se de um valor fixo, não uma
porcentagem, decidida pela cúria levando em consideração a
capacidade de cada paróquia. A mesma relação que a paróquia
tem com a diocese, esta tem com o Vaticano. Anualmente há al-
guns dias em que a coleta, o dinheiro arrecadado nas missas,
vai para a sede mundial da igreja. Dia 29 de junho, por exemplo,
é o óbolo de São Pedro, e o dinheiro migra para a cúria romana.

CARREIRA NADA OUSADA A paróquia é autôno-
ma. Vive do dinheiro que os fiéis dão como dízimo, como oferta
durante as missas ou como espórtula, o pagamento para reali-
zar casamentos, missas votivas, batizados. Com esse dinheiro,
o pároco paga as contas (de água, luz...), financia todo tipo de
atividade que a paróquia realiza e retira sua parte. Não há vín-
culo empregatício entre o padre e a igreja. Assim, ele não recebe
salário, mas uma remuneração chamada côngrua, que cresce

AFEE OINSS_ O padre estuda de graça, trabalha como uma
espécie de sócio da igreja e, quando envelhece e se aposenta, vai,
na diocese de São Paulo, para a Casa São Paulo, mantida por uma
espécie de previdência privada do clero, a Venerável Irmandade
de São Pedro dos Clérigos. Quem contribui para ela não é o fiel,
mas, sim, os próprios padres, por meio do dízimo sacerdotal, de
10% de sua remuneração. Também do bolso do padre sai a con-
tribuição para o INSS, que a cúria o aconselha a pagar como au-
tónomo. O seguro-saúde dos padres é privado, contratado pela
diocese ou pela paróquia. Na Nossa Senhora do Brasil, o plano
é Sul América. O padre tem uma folga semanal, geralmente às



A IGREJA
EM NÚMEROS

A igreja católica atende 17% da
população mundial e é uma das
maiores organizações do globo

segundas-feiras, e pode tirar férias. É co-
berto pelos párocos da região. Financei-
ramente, não dá para ir muito longe como
padre. Na carreira, o posto mais presti-
gioso é o de papa. Mas ele só foi ocupado
até hoje por 265 pessoas nos 2 mil anos
de história da Igreja. É bom não contar
muito com isso. Cardeais há um pouco
mais. O papa é quem os nomeia. Hoje são
185, mas só os que ainda não atingiram
a idade de 80 anos participam do cole-
giado que elege um novo papa. Vários
trabalham nos órgãos da cúria romana
cuidando de assuntos específicos como
doutrina, liturgia, família, clero. Como
os candidatos podem vir do mundo todo,
não são todos os padres que podem alme-
jar, realisticamente, tornar-se um cardeal.

Os cargos reais na igreja são ape-
nas três. Há os diáconos, que no passado
foram muito importantes, mas hoje são
pouco mais do que um estágio na forma-
ção do padre; os padres; e os bispos. O
restante, como monsenhor e cónego, são
títulos dados a diferentes funções. Teo-
ricamente, então, um seminarista pode
almejar se tornar um padre e, no futuro,
um bispo. "Mas ninguém entra na igreja
para fazer carreira", diz o padre Hélio.

PROMOÇÃO A BISPO_ Mesmo
assim, alguém tem de seguir carreira, por-
que é necessário que haja bispos. Logo que
sai do seminário e é ordenado, um padre vai para uma paróquia,
como pároco ou vigário. O pároco é responsável pela paróquia ad-
ministrativa e pastoralmente. Isso quer dizer que, além de rezar
missa, administrar os sacramentos, aconselhar e ouvir as pesso-
as, ele paga as contas e gerência a receita. O vigário auxilia o páro-
co e cobre as ausências dele. O pároco tem uma espécie de man-
dato de três anos que pode ser prorrogado por duas vezes. Quem
decide para que igreja vai o padre é o bispo. Na arquidiocese de
São Paulo, a decisão é do bispo regional. Ao padre cabe obedecer.

Quando aspirante a seminarista, Anderson Banzatto,
vigário na Nossa Senhora do Brasil, almejava atuar na paróquia
São Joaquim, no Cambuci, Zona Central de São Paulo. "Mas no
seminário aprendemos que, como padres, devemos praticar o de-
sapego e não nutrir expectativas", diz. Embora tenha prometido
obediência ao bispo na ordenação, todo padre tem chance de di-
zer não ao bispo. 'Apesar da hierarquia, tudo na igreja é feito com

diálogo e decidido colegialmente", afir-
ma o padre Hélio. Padre Anderson, por
exemplo, sonha em fazer uma pós-gra-
duação no futuro, "se o bispo concordar":

Como um padre torna-se bispo?
Observado pelo bispo em sua diocese,
um padre pode ser indicado a Roma
como bom candidato ao episcopado. O
Vaticano promove, então, uma investi-
gação sobre o candidato. A decisão final
é do papa. "Ao ser nomeado bispo, o pa-
dre sabe que estará deixando o trabalho
paroquial, de evangelização e organiza-
ção da comunidade para assumir uma
função mais administrativa", diz Eulálio
Avelino Pereira Figueira, coordenador
do Curso de Especialização em Ciências
da Religião da PUC-SP. Por vocação pelo
trabalho em paróquia ou para não se-
rem enviados para uma região inóspita
e sem infraestrutura, alguns padres não
desejam ser ordenados bispos. Consta
que um padre pode negar até duas vezes
a ordenação, mas depois deve aceitar.
Mas Figueira ressalta que não é possível
tratar a sagração de um bispo como uma
promoção em uma empresa, embora a
igreja católica tenha dado uma grande
contribuição para a gestão das compa-
nhias. Com uma organização hierárqui-
ca considerada eficiente, sua estrutura
serviu de modelo para muitas empresas,
que passaram a incorporar uma série

de princípios e normas administrativas utilizadas na igreja.
A sagração do bispo, que poderia ser entendida como

uma promoção dada a um padre dentro da lógica corporati-
va, é cheia de significados e símbolos. "A dinâmica profana
não se aplica à igreja por princípio, porque seu objetivo nú-
mero 1 é a espiritualização", diz Figueira.Além de ser coorde-
nador-geral de uma diocese, o bispo tem a função de repre-
sentar o emissário de Deus, que é o papa. Assim, quando um
padre obedece à ordem de seu bispo, ele não entende aquilo
simplesmente como uma ordem de seu chefe, como seria a
lógica de um funcionário em uma corporação. "Ele compre-
ende que é uma designação divina e que, obedecendo àquela
ordem, ele será instrumento de Deus para espiritualizar, le-
var a religião a uma determinada localidade", diz Figueira.
"Ao obedecer ao bispo, o padre está obedecendo a Deus." E, na
igreja, isso não é piada da hora do cafezinho sobre o chefe.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 37, p. 112-115, mar. 2010.




