
s freiras da Diocese de Santo Ama
ro responsáveis pela confecção das 
hóstias para as missas do padre 

Marcelo Rossi já foram avisadas: a en
comenda de 40000 unidades semanais 
será de 200000 a partir do Dia de Fina
dos, na sexta (2), quando o sacerdote 
inaugura o Santuário Theotokos — Mãe 
de Deus, na Zona Sul. Construído em 
terreno de 30000 metros quadrados, o 
local é superlativo em tudo, a começar 
pela capacidade anunciada de abrigar 
100000 fiéis ao mesmo tempo. "Po
deremos crismar 1 500 adolescentes de 
uma vez", calcula o padre. 

Para receber tanta gente, Marcelo Ros
si tratou de aumentar o exército de vo
luntários. No Santuário do Terço Bizan
tino, a atual sede de seus cultos, com um 
sexto da capacidade, há aproximadamen
te 1000 cadastrados, dos quais 300 se re
vezam de fato nas missas. Com o novo 
endereço, o número de inscritos saltou 
para 2 000 e metade assumirá funções re
gulares, desde o agendamento das excur
sões vindas do país inteiro até o atendi
mento de frequentadores no "pequeno 
shopping" que incluirá livraria religiosa, 
loja de lembrancinhas e lanchonete. *'É 
preciso ter comprometimento de profis-
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treinamento do Corinthians, na Zona Les
te, pronta há um ano. Diz ter se sentido 
tocado pelo sonho do padre de criar um 
marco da fé. que se tornará o espaço cató
lico com a maior capacidade no país. o 
dobro do que comporta a Basílica de Nos
sa Senhora Aparecida (45 000). no interior 
paulista. A Igreja Mundial do Poder de 
Deus. evangélica neopentecostal. afirma 
que sua sede em Guarulhos, em formato 
de galpão, abriga 150000 pessoas. No 
templo de Salomão, que a Universal cons
trói no Brás. caberão 10000 sentados. 

Com cobertura de estrutura sinuosa, 
cujo ponto mais alto (22 metros) tem um 
vitral em tons de azul e roxo. o projeto se 
tornou mais complexo com a decisão de 
eliminar pilastras que atrapalhariam a vi
são do altar. "O aquecimento do mercado 
imobiliário e a inflação de ferro e aço fo
ram tornando tudo mais caro", diz Ohtake. 
A ajuda financeira veio em 2010. com o 
lançamento do livro Ágape (Globo), fonte 
de quase todos os 25 milhões de reais con

sumidos até agora. Com título enigmático 
("amor divino" em grego) e reflexões so
bre a vida escritas em 2010. durante o 
período em que o padre ficou de repouso 
em cadeira de rodas após lesionar o pé ao 
correr na esteira, tornou-se um fenômeno 
editorial sem precedentes: nunca um livro 
vendeu tanto em tão pouco tempo no 
país, passando dos 8,2 milhões de exem
plares, fora os 3 milhões dos demais pro
dutos em que se desdobrou, como CDs e 
DVDs. "Ele batalhou muito e, por vezes, 
tivemos de enfaixar sua mão após sessões 
exaustivas de autógrafos", conta o volun
tário Antonio Miranda. 

Rossi diz estar rascunhando "mental
mente" dois novos livros, batizados com 
nomes gregos. Khronos e Kairós, ou "tem
po do mundo" e "tempo de Deus". É a 
chance de captar os milhões destinados aos 
acabamentos necessários, como bancos de 
madeira e portas basculantes para separar 
a área coberta. "Vou tirar, em breve, um 
mês para escrever." Enquanto não se con-
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centra na tarefa, trata de perder os quilos 
ganhos no período de sedentarismo força
do. "Cortei massas do cardápio e corro 20 
quilômetros por dia na esteira de casa." 
Resultado: passou de 115 para 103 quilos, 
mais adequados à sua altura, de 1,95 metro. 
"Estou perdendo mais rápido que o (ex-
jogador) Ronaldo — mas, com todo o res
peito, eu não tinha barriga." 

Com o fôlego recuperado, o sacerdote 
prepara a inauguração do sonhado santuá
rio no mesmo estilo pop star com que ex
plodiu em 1998, com o disco Músicas para 
Louvar o Senhor, com mais de 3 milhões 
de cópias vendidas. No palco da missa de 
estreia, os cantores Alexandre Pires e Ag
naldo Rayol farão participação especial. 

Figura constante em casamento de famo
sos e poderosos, Rossi já marcou a primei
ra celebração matrimonial do santuário. 
Será no dia 24 de novembro. O empresário 
Wesley Batista, presidente da JBS-Friboi, 
e a mulher, com quem vive há 25 anos, de
cidiram oficializar a união no religioso. 
Segundo ele, quem quiser poderá se inscre
ver para o enlace ali, com taxas e regras 
semelhantes às de qualquer templo. "É um 
espaço para todos", diz. Com estaciona
mento exclusivo para ônibus e convidados, 
foi necessário fazer contrapartidas para mi
tigar o trânsito da região, como a pavimen
tação de vias e a instalação de semáforos. 
A efervescência do entorno não vem só do 
santuário em si. mas do impacto econômi
co que ele começa a causar. "De olho na 

movimentação, estão surgindo concessio
nárias de veículos", exemplifica. 

Na avaliação de Paulo Romeiro, profes
sor de pós-graduação em ciências da reli
gião da Universidade Mackenzie, a novi
dade se toma, sobretudo, grande vantagem 
para a Igreja Católica. "Ele é o único nome 
com poder de fogo para competir com as 
neopentecostais, em um país no qual a 
emoção, mais do que a reflexão, pauta a 
relação entre os fiéis e seus líderes." 

No segmento clerical, não se trata de um 
marco cristão apenas pelo volumoso reba
nho. Instalada sob o altar, a cripta com dois 
painéis de Nossa Senhora guardará os os

sos de bispos e padres da diocese de Santo 
Amaro. Rossi conta que alguns já manifes
taram interesse em preencher o formulário 
no qual oficializam esse destino para seu 
corpo. "A brincadeira agora são as apostas 
sobre quem vai inaugurar o espaço." 

Colaborou Mariana Barros 
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Text Box
Fonte: Veja São Paulo, São Paulo, ano 45, n. 44, p. 26-30, 31 out. 2012. 




