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POR UM MELHOR ENTENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EM LIMOEIRO-PE PELA(S) RELIGIOSIDADE(S)

Cabe  a  grupos  constituídos  em  suas  tradicionalidades,  outorgados
pelo historicismo, aperfeiçoados por críticas diversas ao longo do seu
tempo de existência, um sugerir, um influenciar, também um solicitar à
força maior normatizadora , organizadora e mantedora do dinamismo
social em que se insere esta tradicionalidade, diz-se do Estado, no
Brasil,  o  Republicano  Democrático.  Estranha-nos,  ao  tempo  de
sinceros lamentos à tempo desperdiçado, de calorosa  articulação de
fieis católicos junto à imagem de Nossa Senhora da Apresentação,
sua  padroeira,  em visita  comunitária  à  municipalidade  legislativa  e
executiva sem que absolutamente nada fosse debatido e construído
em  soma  de  esforços  à  objetivos  salutares  de  usufruto  do  público  a  beneficiar-se,  público
demandado,  sabemos,  de  dezenas  de  situações  à  qualidade  de  vida  em  aspectos  básicos
elementares, também complexos.
Digamos numa ótica imediatíssima ao percebermos aquele público de católicos e católicas em
grupo  de  centena  de  pessoas  a  proferirem
fervorosa  e  bem  vinda  prece  à  N.  Sra  na
Câmara  Municipal  de  Limoeiro  –  casa  José
Agripino de Almeida / 05-11-2019, percebemos
demandas  primárias,  demandas  estas  já
praticamente clichê na realidade brasileira: 1)
alfabetização de adultos 2)informações sobre
procedimentos  de  atenção  à  saúde  –  ao
consagrado  brasileiro/mundial  de  meses
temáticos:  novembro  azul,  setembro  rosa,
janeiro  branco,  et.  3)  da  instrução  cítica  à
segurança alimentar em qualidade de limento
(orgânicos), de manuseio de alimentos e suas
propriedades recentes benfazejas e maléficas
à  saúde,  descoberta  pela  nutrição
contemporâneos.  4)  de mobilidade urbana 5)
de acessibilidade como campanha coletiva de
pressão, por exemplo, de público consumidor
e paciente/cliente da municipalidade, estado e
federação pública em reclame de reformulação urbana e urbanística. E etc!!
Aspectos postos acima de mera constatação que público  presente  aos recintos da Prefeitura
Municipal e Câmara dos Vereadores serem cidadãos e cidadãs que convivem com a realidade
limoeirense.

Falta a Paróquia Nossa Senhora da Apresentação em reclame de tais demandas, ao tempo de
apresentar possíveis  vivencias de ao menos minimização das mesmas.  Desconhecemos uma
escola de EJA (educação de jovens e adultos- Governo Federal) na referida paroquia, em algum
salão  paroquial,  alguma  sala  paroquiana  ao  público  frequentador  da  Igreja  em  prioridade…
Sabemos e louvamos a atenção de acessibilidade desta tradição religiosa em acessibilidade a
seus templos! De tradição secular, das ordens medicantes e assistenciais e origem europeia, no
pós renascimento, vê-se a atenção perene a auxílio assistencial alimentar. Diga-se tais demandas
em  mesma proporção  dos  potenciais  existentes  na  comunidade  religiosa…  De  professoras  e
professores recém formados ávidas de algum estagio inaugural profissional, ou de aposentados
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com disposição ao ensino;  de provável nutricionista capaz de palestra mensal sobre manuseios
de alimentos e informes dos seus teores metabolísticos; de advogadas e advogados nos diversos
ramos do Direito (previdenciário, criminal, cível, constitucional, consumidor…) a proferir palestra, a
dispor  consulta  individual  de  instrução  aos  colegas  de  religião.  Toda  uma gente  demandada
ladeada por uma outra gente potencializada, em templos capazes não de resolver as demandas,
repita-se,  a  minimizá-las,  a  auxiliar  parceria  com a  outorga devida  da  contemporaneidade:  o
Estado. 
A nós, pro atuação profissional, nas artes, nos sensibiliza enormemente, a carência de um plano
conjunto de preservação arquitetônica,  pictórica,  urbanística ao menos do patrimonio histórico
limoeirense sob a guarda do catolicismo – de templo histórico, já patrimônio afetivo não somente
limoeirense, pernambucano, sem o merecido (e já tardio!) tombamento pelo IPHAN. De cemitério
católico soterrado a dar vez a praça pública sem referência qualquer simbólica-histórica, também
de agenda de vivência espiritual - haja visto a perceptiva cada vez mais confirmada das energias
no tempo e espaço de viventes de outrora, suas memorias ao menos… Anônimos corpos que não
foram trasplantados  ao  “novo  cemitério”  (João  Batista,  Pirauira  (19??)  que  jazem em restos
mortais na praça publica… (é local “santo”, por assim dizer de algumas religiosidades. “campo
santo”).  De  prece  ao  menos,  no  mínimo  em  peregrinação  anual,  à  memoria  dos  mortos  ali
sepultados – dia de finados (?), se não por si em ditas “vivências do espírito”, por certo a memória
de seus descendentes que hoje lidam no cotidiano limoeirense-pernambucano-braisliero. Assim,
ao campo da Memória Imaterial e Material do Município, ao que cabe a municipalidade construir
essa pauta que obrigatoriamente passa pelo acumulo do catolicismo, outrora centralizadora das
ações do estado colonial  e  Imperial.  -  diga-se de restos mortais achados na reconstrução da
Praça da Bandeira (198?) e ainda outros por ali estarem em jazigo (quase)eternos, sem alguma
referência de que ali foi um cemitério – a constar nos livros escolares de historia municipal, nos
cultos  diversos  das  religiosidades  estabelecidas  na  cidade  (evangélicos,  católicos,  espiritas  –
kardecistas, umbandistas, indigenistas). Feita que propomos esse estudo por comissão de notório
saber  pela  Igreja  Católica  Limoeirense  no  que  lhe  concerne  de  suas  tradições  em
responsorialidade a em 20020, ou em anos vindouros, realizar em Limoeiro o que já e práxis no
mundo em vários  locais,  como exemplifica  os  tratados diversos  do Estado do Vaticano e  da
Republica Federativa Brasileira no tocante às  responsabilidades comuns entre religiosidades em
seus dogmas e cânones e os preceitos constitucionais republicanos postos em voga. Também de
outras irmãs casas religiosas à católica, promotora da vida em plenitude e com qualidade em
somarem-se (quiça!) na preservação do passado comum em solidariedade de quem veem na
religiosidade e fé ótimo modo de congregação social… - de troca de experiências exitosas entre
religiões, por lideranças, e conquistas várias; cite-se o trabalho da multimistura (farinha alimentar
nutricional) de origem católica (Zilda Arns) , de casas de recuperação de dependência química
com  acompanhamento  psíquico  e  psiquiátrico  de  respeitosas  comunidades  evangélicas  em
parceria  com  os  Governos,  de  promoção  da  inclusão  da  diversidade  de  gênero  e  racial  na
condução  de  praticas  religiosas,  candomblé,  do  ecologismo revolucionário  e  vanguardista  da
jurema  sagrada…  Ou  seja,  além  de  toda  um  emana  específica  que  pode  estar  associada  à
peregrinação de N. Sa da Apresentação, some-se o diálogo inter-religioso. 

Em tempo de sugerir tal comissão de planejamento, nos pomos como consultor á disposição, ao
menos  ao  quesito  das  Comunicações  Sociais,  o  qual  dispomos  de  Bacharelado  avido  de
aplicação.
Forte  abraço  a  todas  e  todos  que  fazem  a  Paróquia  Nossa  /senhora  da  Apresentação  em
Limoeiro-PE BRASIL.

Walter Eudes
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