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Geral Papa conversa com astronautas via satélite

O papa Bento 16 conversou, via satélite, no sábado, 21, com tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS). 
“Estou muito contente por esta extraordinária oportunidade de conversar com vocês durante esta missão... Esta 
conversa me dá a chance de expressar minha própria admiração e apreço por vocês”, expressou o sumo pontífice.

O SÃO PAULO
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PARA “AMAR E 
SERVIR” VIVEU 
IRMÃ DULCE
Maria Rita de Souza Brito Lopes
Pontes, nasceu dia 26 de maio 
de 1914 em Salvador, aos 13 
anos manifestou o desejo de 
entrar para o convento e já,
inconformada com a pobreza,
amparava miseráveis e caren-
tes. Aos 18, recebeu o diploma
de professora e entrou para a 
Congregação da Irmãs Missio-
nárias da Imaculada Conceição 
da Mãe de Deus, do Convento 
de São Cristóvão, em Sergipe. 
Prestou assistência à comuni-
dades pobres nos bairros de
Alagados e de Itapagipe. Mais
tarde, fundou a União Ope-
rária São Francisco, primeiro 
movimento cristão operário
de Salvador, e depois o Círculo
Operário da Bahia, que propor-
cionava atividades culturais e
recreativas, além de uma escola
de ofício. Criou, em 1939, o Co-
légio Santo Antônio, instituição
pública para os operários e seus
fi lhos. 
No mesmo ano, ocupando 
um barracão, passou a abrigar
mendigos e doentes, levados
depois ao Mercado do Peixe,
nos Arcos do Bonfi m. Desalo-
jados pelo prefeito da cidade,
acolheu-os, com a permissão 
da madre superiora, no gali-
nheiro do Convento das Irmãs
Missionárias da Imaculada Con-
ceição, transformado em 1960,
com o apoio do governador do 
Estado, que cedeu um terreno,
em Albergue Santo Antônio, 
com 150 leitos (hoje o Hospital
Santo Antônio). Inaugurou ain-
da um asilo, o Centro Geriátrico 
Júlia Magalhães, e um orfanato,
o Centro Educacional Santo
Antônio. Em 7 de julho de 1980,
teve seu primeiro encontro
com o papa João Paulo 2º, e em
1983 inaugura o novo Hospital
Santo Antônio.
Em 1988, é indicada, pelo então
presidente da República José
Sarney, ao Prêmio Nobel da Paz. 
Em 1990 é internada com pro-
blemas respiratórios e no leito, 
em 1991, recebe a visita do
papa João Paulo 2º. No dia 13
de março, no Convento Santo 
Antônio, às 16h45, aos 77 anos,
é sepultada no altar do Santo
Cristo, na Basílica de Nossa
Senhora da Conceição da Praia, 
na Cidade Baixa, em Salvador, 
Bahia, Brasil. 

‘Anjo bom da Bahia’ é beatificada
Cerca de 70 mil pessoas de todo país participaram da celebração, dia 22, no Parque de Exposições, em Salvador 

KARLA MARIA
ENVIADA ESPECIAL A SALVADOR

representando o pontífice e o 
prefeito da Congregação para 
a Causa dos Santos.

Dom Geraldo foi o respon-
sável pelo pedido de abertura 
do processo de canonização 
da beata, em 2000, e com ele 
concelebraram o atual bispo da 
Arquidiocese de São Salvador, 
dom Murilo Krieger, e diversos 
bispos, entre os quais, o carde-
al arcebispo emérito de São 
Paulo, dom Cláudio Hummes. 
Dom Murilo, acompanhado 
por Paolo Vilotta, Postulador 
da Causa de Beatificação, dom 
Tommaso Cascianelli fez a 
leitura da nota biográfica de 
irmã Dulce. O delegado papal, 

dom Geraldo leu o decreto do 
papa Bento 16 inscrevendo 
Irmã Dulce na lista dos santos 
e beatos da Igreja Católica. 
Naquele momento, às 18h, 
sob um profundo silêncio, 
atípico às multidões, irmã 
Dulce foi proclamada Beata 
e foi descerrada uma cortina 
que revelou a imagem da Bem 
Aventurada.

“É muita emoção estar 
aqui, estou muito grata a 
Deus, e a irmã Dulce, se não 
fosse ela, o que seria de mim? 
Digo para todos que confiem, 
que onde ela [irmã Dulce] 
estiver, ela vai interceder”, 
disse Cláudia Cristina Araújo, 

que ao lado de sua família
participou da procissão com
a relíquia da beata, trazida ao
altar pela madre superiora da
Congregação de Irmã Dulce
- Missionárias da Imaculada
Conceição Mãe de Deus e
pela miraculada. 

O silêncio deu espaço
a manifestações de alegria;
lágrimas, sorrisos e palmas
marcaram a beatificação da
beata dos pobres. Além de au-
toridades eclesiais, as políticas
também registraram presença.
A presidente Dilma Rousseff,
em sua primeira viagem após
pneumonia diagnosticada no
final de abril, chegou ao local

da missa por volta das 17h10,
acompanhada pelo governa-
dor da Bahia, Jaques Wagner
(PT).

Dilma se sentou em uma
tenda coberta, ao lado de Wag-
ner, do presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP) e
do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB).
A estrutura foi montada de
última hora para abrigar a
presidente, que confirmou
presença somente na sexta-
feira (20). Em outro ponto da
celebração, sob chuva, estava
José Serra, ex-governador de
São Paulo, e a seu lado, depu-
tados federais tucanos.

Na cidade baixa, a cami-
nho do Largo de Roma, onde
estão localizadas as Obras da
Irmã Dulce, vê-se que o tra-
balho da beata ainda precisa
ser continuado. A periferia
de Salvador sofre com o lixo,
as ruas estão esburacadas e
os ônibus sucateados, esse é
o cenário, até que se chegue

na Avenida Bonfim, onde um 
pedacinho do céu parece se 
abrir na terra.

Esse “pedacinho do céu” 
começou em 1947, quando 
irmã Dulce acolheu seus 
primeiros 70 doentes, no ga-
linheiro do Convento Santo 
Antônio. A fundação da As-
sociação Obras Sociais Irmã 
Dulce aconteceu em 1959, e 
50 anos depois registra cerca 

de 5,6 milhões de atendi-
mentos aos mais pobres de 
Salvador, perfazendo hoje, 
46% da assistência de saúde 
pública de Salvador. Em 
entrevista a O SÃO PAU-
LO, Angelo Calmon de Sá, 
presidente do Conselho de 
Gestão das Obras da Irmã 
Dulce revelou que a Prefei-
tura de São Salvador, há dois 
meses não repassa a verba 

federal. A prefeitura deve 
14 bilhões de reais às Obras 
da Irmã Dulce. Procurado, 
o prefeito, não esclareceu o 
motivo do atraso.

O complexo de atendimen-
to, no bairro Roma, compreen-
de duas unidades o Hospital 
da Criança e o Hospital Santo 
Antonio. Neste espaço, há 
cerca de 25 moradores desde 
os tempos de irmã Dulce, 

quando acolheu 150 idosos
no Albergue Santo Antônio,
em 1960. Uma das moradoras
é Maria Andrade. “Peço a ela
[irmã Dulce] que interceda
por mim e por todos. Tenho fé
que é ela que guarda as obras”,
disse dona Maria, com seus 91
anos, há nove, residente na ala
geriátrica do Hospital Santo
Antonio.

5,6 milhões de pessoas aten-6
didas

46% de todo o atendimento de
saúde pública de Salvador

14 milhões de reais, é o 
valor que a prefeitura deve para as 
Obras da Irmã

4 mil funcionários

1009 leitos

96 leitos para crianças6
10 leitos de UTIs

5 mil atendimentos/dia

Ao desembarcar em Salvador (BA) nota-se o carinho e a admira-
ção que os baianos nutrem pela irmã Dulce, chamam-na de O anjo 

Bom da Bahia. Outdoors nas principais vias da cidade convidavam
para a cerimônia de beatificação e publicavam frases da beata, que

como mantras, são citadas a todo momento. O SÃO PAULO saiu 
às ruas de Salvador e colheu depoimentos sobre a beata baiana.

“Sou testemunha viva das obras “So
sociais da irmã Dulce, tive diabetes esocia
princípio de tuberculose. Fiquei três princ
meses internado no hospital da irmã 
Dulce, eu não a conhecia e não acrcre-
ditava . A qualidade do atendimentoo
não se compara”.

Walter Sena, conselheiro tutelar no Uru-
guai, periferia de Salvador (BA)

“Irmã Dulce, como tia, rezava para “Irm
todos os sobrinhos, preocupada comtodo
a família, em qualquer problema in-a fam
tervia. É uma bênção para nós, somos
uma família privilegiada no sentido de
exercer a caridade, a solidariedade ede e
cidadania, temos isso muito presente,ente,
graças a irmã Dulce”. 

Marta Lopes Pontes, sobrinha de irmã
Dulce e voluntária das Obras da irmã

“Em um mundo repleto de egoísmo“Em
e poder, nós vemos nessa santa, ume pod
modelo a seguir para viver omode
Evangelho, irmã Dulce foi o
evangelho vivo que nós podemoss
ler e amar muito aqui na Bahia. 
Para mim ela já é santa”.
Dom Tommaso Cascianelli, bispo de Irecê

(BA), amigo da beata.

“Foi Deus que botou irmã Dulce em“Fo
nossa vida, na vida dos pobres. Eu nossa
me lembro dela pequenininha, meme le
lembro de quando ela foi refém em 
um assalto, o policial ia prender e ela
mandou soltar o ladrão, ela disse ´se
ele roubou é porque tava com fome’,me’,
nunca me esqueci disso. Todos favelavela-
dos recebiam cuidados e curativo”.o .

Ana Tereza da Silva, usuário do Hospital 
Santo Antonio

“Em um tempo em que se jogam“Em
crianças no lixo, irmã Dulce iacrianç
buscá-las no lixo, ela sempre dizia, ‘a busc
porta nossa é a última, não pode ser 
fechada’. Essa beatifi cação é a vitória 
daqueles que amam verdadeiramen-men-
te. Irmã Dulce foi uma mulher só ded
amor”.

Padre Antonio Maria, confeccionou
a máscara mortuária do Anjo Bom da Bahia

“Irmã Dulce não criou só uma obra “Irm
social, e apenas hospital, ela criou um socia
estado de espírito. Quem trabalhouestad
com ela percebia a sua preocupação
com os pequenos e deserdados, os 
mais abandonado. Irmã Dulce visava
em primeiro lugar o sofredor. Ela
nasceu para ajudar, viveu para ajudar
e morreu ajudando”.

Padre Zezinho, compôs a música OraçãoOração
da Família, uma das preferidas da beataeata

SE A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS, IRMÃ DULCE JÁ É SANTA

Obras de Irmã Dulce devolvem saúde e dignidade à população de Salvador
DA ENVIADA ESPECIAL A SALVADOR

Eram 12h, quando os por-
tões do Parque de Exposições, 
em Salvador (BA) foram aber-
tos para que uma multidão de 
fiéis, cerca de 70 mil pessoas, 
testemunhassem no dia 22, a 
beatificação de irmã Dulce, o 
Anjo Bom da Bahia. Chuva 
e sol se alternavam naquela 
tarde, testando a fé das mais 
de 400 caravanas vindas de 
todo o país.

De pé, em banquinhos 
trazidos de casa ou apoiados 
nas grades, o povo participou 
de toda a cerimônia; às 14h 
ouvia-se a harmonia da can-
ção “Alecrim Dourado”, era o 
anúncio da história da vida de 
irmã Dulce, que foi contada 
pelas 700 alunos no Centro 
Educacional Santo Antonio, 
uma das “flores do grande 
jardim de realizações de irmã 
Dulce”, dizia uma das devotas 
no meio da multidão.

Dividida em quatro atos, 
a apresentação emocionou 
com canto, com a atuação das 
crianças, provas vivas do mila-
gre diário realizado pela beata, 
em atender com excelência 
e carinho, os mais pobres de 
Salvador. Uma boneca gigante 
contou histórias da pequena 
Maria Rita, nome de batismo 
de irmã Dulce; uma réplica 
da favela dos Alagados, na 
periferia da cidade, lembrava 
o início dos trabalhos junto aos 
mais excluídos.

No meio da apresentação, 
os padres Antonio Maria e 
Zezinho, homenagearam a 
beata, cantando as canções 
preferidas da beata; os devo-
tos cantavam juntos. “Este é 
um momento histórico, não 
só para a Arquidiocese de 
São Salvador da Bahia, como 
para toda a Igreja Católica do 
Mundo” disse dom Lorenzo 
Baldisseri, núncio apostólico 
no Brasil, durante a cerimônia 
de beatificação, que foi presi-
dida pelo arcebispo emérito de 
Salvador, cardeal dom Geraldo 
Majella Agnelo, delegado 
papal no rito de beatificação, 

Festa litúrgica: 13 de agosto
70 mil pessoas
600 bispos, padres e seminaristas
400 caravanas de todo o Brasil
500 ministros da comunhão
75 diáconos permanentes
Mais de 200 jornalistas
700 crianças das Obras
200 banheiros químicos
700 policiais militares
500 voluntários

Fiéis lotam Parque de Exposições; crianças e adolescentes apresentam peça sobre a vida da beata; dona Maria Andrade vive há 9 anos
no espaço geriátrico do Hospital Santo Antonio; devota reza junto às relíquias da beata, depositadas no Santuário a ela dedicado

Karla Maria/O SÃO PAULO
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