JORNAL DO BRÁS
2ª Quinzena de Maio /2007

7

Brás, bairro da Fé
Ortodoxos realçam
origem da Bíblia
Eduardo Cedeño Martellotta
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le é de Creta, na Grécia e chegou ao
Brasil
em
1959.
Dimitrios
Papadimitropoulos, 70 anos, há três é padre
na Catedral Ortodoxa Grega de São Pedro, situada
bem no meio do febril comércio da rua Bresser.
A palavra ortodoxa é sinônimo de correta. Ensina
o padre que devemos sempre evitar os erros e os
pecados, obedecendo os mandamentos de Deus,
que nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o
certo e o errado. Segundo ele, a Sagrada Escritura
diz: ´Em meu nome, expulsarão demônios´, o que
quer dizer que temos que estar sempre em sintonia
com Deus, que fortalece a nossa Fé, para afastar
todos os males e os sentimentos negativos que
constantemente nos cercam, explica o padre. “A
Bíblia foi escrita em grego e em aramaico e depois
traduzida para as outras línguas. Mas algumas
religiões distorcem um pouco as palavras. E nós
ensinamos o que é o correto, sem seguir falsas
promessas”, completa o padre Dimitrios.
Na religião ortodoxa, de acordo com ele,
acredita-se na vida eterna após a morte. “O ser
humano, divide-se em três partes - o corpo,
que após a morte entra em decomposição e vira
pó, o espírito e a alma. Quando a pessoa morre, o
espírito pertence a Deus. Sobre a alma, que é
a terceira parte, que em grego significa
“psiqui”, é disputada por Deus e pelo demônio.
Se a pessoa que morreu fez coisas boas na vida,
passa a ser propriedade de Deus. Se fez coisas
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Do Brás para o Amor e Tribunal
Cedo ou tarde a vida nos cobra
uma olhada para trás. Tarefa
difícil para muitos, certamente
razão de orgulho para o
Desembargador Caetano
Lagrasta.
Da infância na Rua
Monsenhor Andrade, no Brás, carrega lembranças
das horas passadas entre lições de piano com Dona
Jacy, travessuras incompatíveis com a função de
coroinha na Igreja Bom Jesus e incursões na
falhas e perdas e da intensa busca pela felicidade.
literatura promovidas pelo pai.
Entre o Desembargador e o poeta, muitas vezes
Nos anos 60 atuou como jornalista, e, freqüentando
reuniões políticas improvisadas na pastelaria em seu olhar se perde, além das janelas do seu
gabinete,
dos prédios cravados na cidade e das
frente à Faculdade do Largo São Francisco, formouse bacharel em Direito no difícil período da ditadura preocupações de um homem; talvez busque,
sabendo onde encontrar, o menino que
militar.
Desde
então,
andava pelo Brás.
comprometido com a inovação
e a ousadia, optou pela carreira
“Poesia, como qualquer profissão, é
de juiz, sempre buscando
feita de absoluta consciência e dedicação,
pessoas por trás dos conflitos,
mas, ao contrário das outras, não é
com incomum sensibilidade para
possível dela sobreviver sem amor”
a pacificação. Com caráter e
Caetano Lagrasta
coragem, pautou sua atuação
profissional na lealdade e no
CAETANO LAGRASTA NETO é
exemplo aos seus filhos, observa
Desembargador do Tribunal de Justiça de
seu amigo e colega de
São Paulo, professor convidado da
julgamentos, o Desembargador
Universidade de Salamanca, Espanha,
fundador do Centro de Estudos e Pesquisas
Joaquim Garcia.
coordenador de cursos, com
O entusiasmo pelas artes o Rua do Gasômetro - 1951 Judiciais,
inúmeros artigos publicados em revistas
afasta do universo das regras e
especializadas. Entre outras obras estão Direito de
Famíla
–
A
Família
Brasileira no final do século XX,
das leis, tornando-o um poeta marcante. Seus versos
Globalização e Mercosul, As Arcadas – No tempo da
são ritos de compreensão da própria experiência,
Ditadura (em colaboração) e os livros de poesia O
numa delicada tradução do interesse que tem pelas
Fazedor e Livro de Horas. Atualmente prepara o
relações humanas, da observação cuidadosa das
lançamento do seu terceiro livro de poemas.

Reforma móveis estofados, sofás, poltronas, cadeiras,
vitorianas, Luiz XV, Luiz XVI, Coloniais e todos os estilos
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pessoas de outras religiões, que tenham interesse
em conhecer mais sobre a Ortodoxia. “As
pessoas vêm aqui não apenas para buscar bênção,
mas orar e pedir também solução para problemas
de saúde, porque o melhor médico é Deus”, conta
o padre, informando ainda que cerca de 7.000
famílias de gregos em São Paulo são ortodoxas.
Em todos os estados brasileiros, ainda segundo
ele, existem igrejas ortodoxas. Uma curiosidade
da catedral é que ela já foi palco das gravações
da novela “Belíssima” da Rede Globo.
TRADIÇÃO GREGA
Entre os gregos, existe a tradição da quebra
de pratos em festa de casamentos. “Essa tradição
surgiu na antiguidade, onde em festas de noivados
e de casamentos, o homem quebrava o prato e o
copo da mulher amada, para que ninguém
mais pudesse usar aquele prato e aquele copo. Na
atualidade, isso virou uma tradição em todas as
festas gregas acompanhadas das danças típicas
e populares gregas”, finaliza ele.
A catedral fica na rua Bresser, 793, fone 6693-4944.

Texto: Adriana Aneli Costa
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ruins, pecadoras, infelizmente passa a ser
daquele que não gostamos de mencionar. Nós
ortodoxos temos o hábito de acendermos velas
para a iluminação das almas”, explica.
Como na igreja católica, há o hábito entre os
praticantes de se confessar. “A confissão é feita
diretamente ao padre, que é a autoridade
competente para isso, porque tem a
responsabilidade de guardar em sigilo absoluto,
tudo o que lhe é confessado e de dar a
orientação correta às pessoas que se
confessam. O julgamento final é de Deus, pois
é nele que buscamos ajuda espiritual e o perdão
de nossos pecados”, diz padre Dimitrios.
IGREJA DE 51 ANOS
O grande benfeitor da Catedral Ortodoxa
Grega de São Pedro foi Pedro Papatzanakis,
que doou o terreno para a construção da igreja,
em 1956, com a ajuda de doações da colônia
grega na época. Além dos gregos ortodoxos
praticantes, comparecem aos cultos na catedral
do Brás, ortodoxos de outras nacionalidades, e
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esde 23 de abril último a TV Câmara
passou a apresentar diariamente
vinhetas que mostram fotos de pessoas
desaparecidas. A iniciativa é da mesa diretora da
Câmara Municipal, presidida pelo vereador Antonio
Carlos Rodrigues, com base no Projeto Lei 13.188
de 22 de dezembro de 2000 elaborado pelo vereador
Domingos Dissei, com o objetivo de colaborar com
entidades que procuram por pessoas desaparecidas.
São cinco inserções diárias. Mais informações
pelo fone 6824-4790 com Jonas ou pelo e-mail
cadevocetvcamara@yahoo.com.br.

O poeta e jornalista Wilson de Oliveira Jasa foi
reeleito presidente da Casa do Poeta “Lampião de
Gás” de São Paulo, para o biênio de 2007 a 2009.

Por falar em poetas, quem esteve abrilhantando a
Tarde de Chá dia 30 de abril foi o Domingo Lage,
com o tema “Questo é per lei napoletano”. Com ele
a também poeta Tereza Rocha

Palco vira rua no Arthur Azevedo
Para comemoração de
mais um aniversário, a
Companhia Cênica Farândola
Troupe estréia sua nova
montagem explorando mais
um espaço cênico: o Palco
Italiano. E é neste novo
universo que o grupo encena
“Eu Odeio Kombi” – com
texto de Hugo Possolo e
direção de Jairo Mattos – no Teatro Arthur
Azevedo, até dia 10 de junho.
Com elenco composto por Neto de Oliveira e

Armando Jr., o espetáculo,
apresentado às sextas e sábados - 21h
e domingos - 19h, mostra o conflito
entre dois perdidos numa Kombi suja
(homens inconformados com suas
péssimas condições de vida), que é
transformado na comicidade das
interpretações circenses, porém
carregadas de poesia nonsense, típica
do Teatro do Absurdo.
O teatro fica na av. Paes de Barros, 955. Outras
informações nos fones 6605-8007 (teatro) e 32080095 (Produção da Cia Farândola).
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