GUIA DE

Se Deus é mesmo brasileiro,
em nenhuma outra cidade do
país ele se mostra mais ecumênico do que em São Paulo: tem catedral católica, igreja construída pessoalmente
pelo único santo nascido no
Brasil, as primeiras mesquita e sinagoga do país e uma
centena de outros templos de
religiões tão diversas quanto mórmons e hare krishna.

38 lugares
para você praticar a fé

GUIA DE TURISMO

religioso
EM SÃO PAULO

t Africanos

A Catedral da Sé, uma das
igrejas mais visitadas de
São Paulo, representa a
arquitetura de estilo gótico

Templo Espiritualista e Confraterniza©2
ção de Umbanda São
Benedito. Por fora, a casa
simples não diz muita coisa
além do nome. Mas é onde
atende o babalorixá Jamil Rachid, presidente da União de
Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil. Os trabalhos acontecem toda primeira
sexta-feira do mês, num salão com imagens de orixás –
para o público, o atendimento é feito também às sextas,
das 9h às 13h. Rua Alves Guimarães, 940, Pinheiros, 3062-4370,
uniaodetendas.com.br. 6a 9h/13h.

+ africanos

justamente em solo paulista para canonizar Frei Galvão,

Ilê Oxum Mitaladê e Ogum
Beira MaRua Avenida Agostinho
Rubin, 61, 512-6268; Terreiro Mãe
Guacyara. Rua Anália Dolacio Al-

reunindo 800 mil pessoas em uma missa no Campo de Marte.

bino, 89, 5513-9297.
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Fotos da capa: Jair Magri. Parte integrante da revista Viagem e Turismo no 141 – julho de 2007. Não pode ser vendida separadamente

Não foi à toa que, em maio, o papa Bento XVI tenha desembarcado

Ou que, no começo de junho, 3 milhões de pessoas se juntassem
na Marcha para Jesus, uma caminhada promovida pela igreja

t Católicos

evangélica Renascer em Cristo. São Paulo é isso aí: uma cidade

Catedral Metropolitana da Sé

onde judeus atravessam a rua ao lado de católicos, hare krishna

Principal endereço católico de
São Paulo, a Sé é uma prova de
que não é preciso quilos de ouro,
pinturas ilusionistas nem altares barrocos para tornar bela
uma igreja. O que mais chama
a atenção é justamente o contrário: a sobriedade. Quando você
entra, o impacto vem do pé direito altíssimo, 65 m do chão à cúpula. Ele é típico do estilo gótico,
assim como o teto em forma de
ogiva, a ausência de imagens e as
duas torres. Repare também nos
dois mosaicos laterais e nos elementos brasileiros, como o tucano e o café, esculpidos no topo de
algumas colunas. Praça da Sé, s/

pregam paciﬁcamente nos semáforos e budistas aceitam gente de
qualquer religião em suas práticas de meditação. Neste guia você
encontra 38 endereços para praticar sua fé ou apenas conhecer
diferentes tipos de crença – em vários lugares o interesse
pode não ser nem a devoção, mas a história e a arquitetura,
igualmente ricas, dos principais lugares sagrados da cidade.

TurisMetrô Acompanhado por guias especializados, o passeio
promovido pelo Metrô custa o preço de dois bilhetes (R$ 2,30
cada). Sai todo domingo, às 9h e às 14h, e passa pelas igrejas da
Sé, Santo Expedito, Santa Iﬁgênia, Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos e Santo Antônio, além do Teatro Municipal,
do Viaduto do Chá e da Praça do Patriarca.
©1

n0, centro, 3107-6832. 9h/18h. Visitas
guiadas (R$ 4): 2a, 4a, 6a e sáb, 9h30 às
16h30; dom 10h e 15h.

Igreja de Santo Expedito. Ex-comandante
armênio, torturado,
flagelado e decapitado no século 4, Santo
Expedito é tido como o santo milagroso das causas urgentes – e um dos mais cultuados em São Paulo, onde
volta e meia há faixas penduradas entre postes em agradecimento aos favores recebidos. Sua pequena igreja, na
Luz, chega a receber 200 mil
ﬁéis a cada 19 de abril, dia em
que é comemorado. Rua Jorge
Miranda, 264, Luz, 3313-5828. 2a/
dom 7h/18h.

Igreja Maronita e Eparquia
Nossa Senhora do Líbano.
São Paulo é a cidade que tem o
maior número de libaneses fora
de seu país de origem: 2 milhões
de pessoas, entre imigrantes e
descendentes. Metade pertence à comunidade cristã maronita, ligada à igreja católica e com
sede no Líbano. Seguindo a tradição, seu único templo na capital celebra missas em aramaico
e, aos domingos, em árabe. Aos
curiosos: eparquia, palavra de
origem grega, significa diocese. Rua Tamandaré, 355, Liberdade, 3208-2904, igrejamaronita.org.
br. Missas: 2a e sáb 8h e 18h; dom 9h,
11h30 (em árabe) e 18h30.
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Templo Busshinji
(acima), lugar
de silêncio
e meditação;
cerimônia com
música e canto
dos Hare Krishna
(ao lado) e Igreja
de Santo Antônio
(abaixo), erguida
em homenagem
ao santo
casamenteiro
©1

Mosteiro da Luz. O ritual é o
mesmo há anos: o ﬁel gira uma
roda de madeira e recebe três
pacotinhos com as pílulas de
Frei Galvão, a que se atribuem
poderes milagrosos. O que mudou, desde maio de 2007, foi a
procura – mais de 30 mil pílulas por dia desde que o frei foi
canonizado. O próprio religioso
construiu o mosteiro, com taipa
de pilão, nas décadas finais do
século 18. Ali ele viveu, morreu e
foi enterrado, em 1822. Aproveite para conhecer, no mesmo pré-
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dio, o Museu
de A r t e S acra, com obras
de Aleijadinho, prataria e jóias. Avenida Tiradentes, 676/688,
Luz, 3311-8745, 2a/dom
9h/16h.
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Mosteiro de São Bento. A
igreja já era famosa – a música do órgão de 6 mil tubos e
a missa com canto gregoriano atraem centenas de pessoas todo domingo, às 10h, e a lojinha ao lado do mosteiro tem
sempre uma fila de pessoas
que esperam sua vez de comprar os pães e bolos feitos pelos monges. Em maio de 2007,
São Bento ganhou a atenção de
todo o país ao hospedar o papa
Bento XVI em sua primeira viagem ao país. Uma visita
atenta revela detalhes, como a
sepultura do bandeirante Fernão Dias Paes Leme e uma
imagem da Virgem de Kasperovo enfeitada com rubis, turquesas e 6 mil pérolas. Largo de
São Bento, s/n0, centro, 3328-8799,
mosteiro.org.br 2a/6a 6h/18h; sáb/
dom 6h/12h e 16h/18h.

+ católicos
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Igreja de Santo Antonio. Praça do Patriarca, 49, centro, 32422414; Igreja N.S do Rosário
dos Homens Pretos. Largo
Paiçandu, s/n0, centro; Santuário Terço Bizantino. Avenida
das Nações Unidas, 22069, Jurubatuba, 5687-9133.

t Espíritas
Federação Espírita do Estado de São Paulo. Os dez andares do edifício Allan Kardec, batizado em homenagem
ao fundador da doutrina, estão voltados para a assistên-
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cia espiritual, cultural, ﬁlosóﬁca e religiosa do espiritismo.
Há cursos, palestras, assistência social e educação infantil. Para ver manuscritos
de Kardec (1804-1869), pinturas mediúnicas e consultar uma biblioteca com 4 mil
títulos, agende uma visita ao
Museu Espírita de São Paulo.
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Avenida Celso Garcia, 499, Brás, 66987320; Igreja Pentecostal Deus
é Amor. Avenida do Estado, 4568,
Cambuci, 3347-4700.

t Judaicos
Sinagoga Beth El. O primeiro templo israelita da cidade,
construído em 1929, abre apenas
para as comemorações do Ano
Novo judaico e do Yom Kippur, o
Dia do Perdão – mas quem marca uma visita com antecedência também pode conhecer o lugar por dentro. Logo na entrada,
vale reparar na porta esculpida com cenas bíblicas. As obras
para transformar a sinagoga em
um futuro museu judaico, com
inauguração prevista para 2008,
devem começar no segundo semestre de 2007. Rua Martinho Pra-

(Rua Guaricanga, 349, Lapa, 38346225). Rua Maria Paula, 140, Bela
Vista, 3115-5544, feesp.com.br.
2a/6a 8h/19h30, sáb 12h/ 17h, dom
13h/17h.

+ espíritas
Grupo Espírita Batuíra. Rua
Caiubi, 1306, Perdizes, 3921-2245;

Fed. Espírita da rua Amaro.
Rua Santo Amaro, 370, 3107-3676.

t Evangélicos

do, 128, Bela Vista, 3256-1246.

Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Fundada em

+ judaicos
Centro da Cultura Judaica. Rua

1986 por Estevam e Sônia Hernandes, esta igreja protestante neopentecostal construiu
um império de comunicação e
templos no Brasil e nos Estados Unidos. A sede, que antes
de virar igreja era um cinema,
acomoda 3 mil pessoas em cadeiras estofadas – foi onde se
casou, em 2005, o jogador de
futebol Kaká. Ao conhecer o
templo você pode ver a enorme
cruz iluminada no teto, com o
símbolo de um pombo branco. Se for durante os cultos, vai
ouvir música gospel ao vivo
com a banda Renascer Praise .
Avenida Lins de Vasconcelos, 1108,
Cambuci, 3556-3299, igospel.com.
br. 2a /dom 8h/21h30.

+ evangélicos
Bola de Neve. Rua Turiassu,
734, Perdizes, 3672-6010; Igreja
Universal do Reino de Deus

+ mórmons

Seicho-No-Ie do Brasil. Não

Capela da Vila Monumento. Ave-

há altares nem objetos de culto
– apenas um salão onde pessoas se reúnem para ouvir os ensinamentos criados no Japão pelo
líder espiritual Masaharu Taniguchi, em 1930. Até quem segue
outra crença é bem-vindo, pois
segundo a Seicho-No-Ie todos
são ﬁlhos de um único Deus que
transcende as religiões. Aveni-

nida Dom Pedro I, 1240, Vila Monumento; Capela de Perdizes. Rua
Monte Alegre, 1253, Perdizes.

t Muçulmanos
Mesquita Brasil. Programe-se
com antecedência para visitar o
primeiro templo muçulmano do
país. No sábado, só são atendidos grupos com hora marcada.
E em qualquer dia você deve observar as estritas regras da religião: homem só entra sem sapatos e mulheres precisam ter
cabeça, braços e pernas cobertos – a mesquita até empresta
saias e véus para as visitantes.
Vale admirar tanto a arquitetura com minaretes quanto os
arabescos coloridos que enfeitam o templo por dentro. Avenida do Estado, 5832, Cambuci, 32083726. 2a/6a 10h/17h.

Templo Busshinji. Um pórtico
de linhas retas dá as boas-vindas aos visitantes desse templo
zen budista, uma calmaria em
meio ao agito da Liberdade. Sua
principal atividade é a meditação zazen. Até crianças, orientais ou não, praticam meditação
sentadas em posição de lótus sobre esteiras posicionadas lado a
lado. Rua São Joaquim, 285, Liberdade, 3208-4515, sotozen.org.br. Meditação para iniciantes, 4a e sáb 18h.

Oscar Freire, 2500, Sumaré, 3065-4333;

+ muçulmanos

Sinagoga Kehilat Israel. Rua da

Mesquita de Santo Amaro. Ave-

+ orientais

Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507.

nida Yarvant Kissijkian, 1130, Santo
Amaro, 5563-8917; Mesquita Sunita do Brás. Rua Barão de Ladário,
922, Brás, 3311-6734.

Seicho-No-Ie Pinheiros. Rua Fer-

t Mórmons
Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. O

Para visitar a
Mesquita Brasil é
preciso seguir a
tradição. Homens não
entram com sapatos

da Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 1266, Jabaquara, 5014-2222,
sni.org.br. 2a 8h/16h; 3a/6a 8h/17h30;
sáb 8h/17h30; dom 8h/12h.

reira de Araújo, 538, Pinheiros, 38152218; Comunidade Zen Budista.
Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 134, Pacaembu, 3865-5285;

Templo Budista Tzong Kwan

t Orientais

primeiro templo mórmon do
país está cheio de simbolismos
– como o anjo folheado a ouro
no topo da igreja, sua marca registrada. Logo na entrada, um
vitral representa a criação do
mundo. A sala principal, com
painéis art déco, está reservada aos membros da igreja e seus
convidados. Aos outros visitantes resta conhecer o jardim, a
quadra e a capela. Avenida Profes-

Adi-Templo. Roupas cor de laranja, cabelo raspado e uma ﬁlosoﬁa de origem indiana – “vida
simples, pensamento elevado” –
resumem o pensamento do movimento Hare Krishna. A melhor pedidad é visitar o templo
num domingo: a partir das 16h
há cantos e palestras e, às 19h30,
uma cerimônia de adoração às
divindades do altar. Rua do Pa-

sor Francisco Morato, 2430, Butantã,
3721-2804, lds.org.br. 3a/6a 18h/21h;
dom 9h/12h.

raíso, 694, Paraíso, 3149-0450, harekrishnasp.com.br. 2a/6a 8h30/20h,
sáb e dom 8h/21h.

Rua Rio Grande, 498, Vila Mariana,
5084-0363.

t Ortodoxos
Catedral Metropolitana Ortodoxa. Projetada para ser uma
réplica reduzida da Catedral de
Santa Sofia, em Istambul, na
Turquia, a Catedral Ortodoxa foi
inaugurada em 1954 por iniciativa de imigrantes árabes, sírios e
libaneses. Trata-se de um exemplo da arquitetura bizantina em
São Paulo: um edifício quadrado

com cúpula e arcos, belo por fora
e por dentro. Repare nos afrescos,
nos vitrais com cenas do Evangelho e no iconostácio – lugar onde
os ícones são exibidos – entalhado à mão, em mármore Carrara.
Rua Vergueiro, 1515, Paraíso, 55793835, catedralortodoxa.com.br. 2a/6a
9h30/13h e 15h/ 17h; sáb 10h/13h.

+ ortodoxos
Igreja Ortodoxa Antioquina
da Anunciação a Nossa Senhora. Rua Cavalheiro Basílio Jafet, 115, Centro.

t Presbiterianos
Catedral Evangélica – Primeira Igreja Presbiteriana Independente. O edifício em estilo gótico que se ergue por entre
os prédios da Rua Nestor Pestana não foi construído desse
jeito por acaso – seus elementos decorativos e arquitetônicos
procuram reproduzir os ideais
cristãos. Nos vitrais há cenas bíblicas e as ogivas do edifício representam as mãos juntas, em
sinal de oração. Todo domingo,
no culto da manhã, o órgão de
1 700 tubos doados pela igreja
de Greenville, nos Estados Unidos, acompanha um coral de 60
vozes em músicas sacras e eruditas. Eventualmente há apresentações musicais também no
domingo à noite; informe-se
pelo calendário disponível no
site. Nestor Pestana, 136/152, Consolação, 3255-6111, catedralonline.
com.br. Culto: dom 10h45.

+ presbiterianos
Igreja Presbiteriana Independente. Rua Doutor Ignácio Proença
de Gouveia, 42, Casa Verde, 6256-7478;

Terceira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Rua
Joli, 492/518, Brás, 6618-1112.
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O Mosteiro da
Luz (acima) foi
construído no
final do século 18
pelas mãos de Frei
Galvão, o primeiro
santo nascido no
Brasil. No mesmo
endereço fica o
Museu de Arte
Sacra de São Paulo.
No sentido horário,
escrituras sagradas
na sinagoga
Kehilat Israel, um
antigo cinema
transformado
na sede da
Igreja Apostólica
Renascer em Cristo
e imagem num
altar da Igreja
Nossa Senhora
do Rosário dos
Homens Pretos,
construída por
escravos
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