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Todo primeiro sábado de cada mês, cerca de 7 mil pessoas se reúnem na pequena Estiva Gerbi em busca de graças e conforto
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Ajoelhado diante do Santíssimo,
padre Macário reza o terço
acompanhado por milhares de
fiéis. Na minúscula saleta que
serve de sacristia improvisada, o
calor se torna insuportável, o sol
forte de janeiro e o tecido gros-
so dos paramentos o faz suar
em bicas. Terminada a oração,
a multidão começa a cantar e
ele deixa a sacristia com o San-
tíssimo seguro nas duas mãos e
inicia a caminhada por um lon-
go corredor aberto entre os fiéis.

Homens e mulheres de todas
idades aguardam ansiosos a
chance de poder tocar o Santíssi-
mo com os objetos que trazem
às mãos: garrafas d’água, ima-
gens de santos, terços, escapulá-
rios, carteiras de trabalho, rou-
pas, fotos de parentes, receituá-
rios médicos, chaves, objetos
que simbolizam seus pedidos. É
um momento de grande emo-
ção para as cerca de 7 mil pes-
soas presentes. A maioria per-
correu vários quilômetros para
assistir a “Missa de Cura” e
creêm que padre Macário seja
uma ponte estreita o bastante
para a emergência de seus pedi-
dos a Deus.

Essa cena se repete há seis
anos no Santuário Rosa Místi-
ca, na pequena cidade de Estiva
Gerbi (a 83 quilômetros de Cam-
pinas), sempre no primeiro sá-
bado de cada mês. Estiva Gerbi,
tornado município em 1993 —
antes era um distrito de Mogi
Guaçu —, atualmente conta
com pouco mais de 12 mil habi-
tantes. A visita de 7 mil peregri-
nos é fato que transforma a ci-
dade.

O santuário, localizado às
margens da estrada de acesso à
cidade, é obra de um “santo de
casa”. Macário Batista Sobrinho
é natural de Mogi Guaçu. De-
pois de ter estudado Teologia e
Filosofia em Ribeirão Preto e ser
ordenado padre, acabou voltan-
do e há 11 anos é responsável
pela paróquia de São José. Se-
gundo ele afirma, suas missas já
eram bastante freqüentadas
quando as primeiras “graças”
aconteceram. “Uma senhora
que entrou de cadeiras de rodas
e, de um momento para o ou-
tro, se levantou dizendo não
mais precisar delas e saiu andan-
do, e uma garota cega que ouvia
a missa e voltou a enxergar fo-
ram as primeiras graças que fize-
ram com que minhas missas se
tornassem cada vez mais con-
corridas e o povo passasse a cha-
má-las de ‘Missas de Cura’”, afir-
ma o padre Macário.

Entre os fiéis presentes no
santuário, e mesmo entre mora-
dores de Estiva Gerbi, é fácil re-
colher depoimentos de graças
atribuídas à intervenção do pa-
dre. Todos têm uma história pa-
ra contar de parentes ou amigos
que, desenganados pelos médi-
cos, restabeleceram saúde ple-
na depois de abençoados pelo
padre. Seguem-se aos casos de
saúde histórias de desemprego,
alcoolismo, dificuldade de en-
gravidar e uma lista imensa de

pedidos que a ele são confiados.
O santuário nada tem de sun-

tuoso. Sua principal construção
é uma estrutura de aço com co-
bertura de alumínio de cerca de
1,8 mil metros quadrados. No
centro do galpão, há um altar
em piso elevado e, em volta do
altar, são colocadas as cadeiras
que os fiéis alugam da Associa-
ção Rosa Mística ou trazem de
suas casas. Além de uma grande
e singela cruz de madeira, nada
no local lembra uma igreja. O
santuário ainda conta com dois
banheiros, dois ranchos que ser-
vem de restaurante e lojinha de
artigos religiosos, uma constru-
ção que abriga uma capela e a
sede da Associação Rosa Místi-
ca. Ao redor dessas construções,
resta ainda amplo espaço para
estacionamento.

A única coisa que guarda al-
guma imponência no local é o
portal. Nele, está a imagem de
Nossa Senhora da Rosa Mística
e duas bicas de água considera-
das como milagrosas pelos fiéis.

As atividades no dia da “Mis-
sa de Cura” começam às 10h, a
missa, no entanto, só inicia às
15h. Pela manhã, padre Macá-
rio faz uma comunicação aos
fiéis e realiza a bênção com
água benta. Uma longa fila se
forma e muitos dos objetos que
à tarde serão elevados para a
bênção do Santíssimo são tam-
bém trazidos para serem benzi-
dos pelo padre.

O casal de namorados de
Campinas Elves Cazarin Reis e
Camila Gomes da Silva trazia o
par de alianças de noivado para
ser benzido. “Há dois anos, fre-
qüento o santuário e aqui en-
contro paz, abrigo e solução pa-
ra os problemas de minha vida;
com certeza, ele há de abençoar
nosso noivado também”, decla-
rou Camila. A estudante de Mo-
gi Guaçu Juliana Choqueta trou-
xe sua carteira de trabalho. De-
sempregada há um ano, ela es-
pera encontrar uma oportunida-
de de trabalho o mais rápido
possível e acredita que com a
“ajuda” do padre Macário isso
vai se resolver.

Marli Sacchi, moradora de Li-
meira, trouxe o comunicado de
aprovação do filho na primeira
fase do vestibular. Marli confes-
sa ser luterana, mas isso não a
impede de freqüentar há dois
anos o santuário. Sobre o Padre
Macário ela afirma: “Ele é cati-
vante, sua pregação nos prende.
Aqui, a gente não vê o tempo
passar nem sente vontade de ir
embora.” O filho de Marli pas-
sou em cinco vestibulares, mas
ela espera que ele passe na se-
gunda fase da Fuvest e conta
com as bênçãos de Deus, via pa-
dre Macário, para conseguir a al-
mejada vaga na faculdade.

Ana Maria Floriano, overlo-
quista de Monte Sião, veio ape-
nas agradecer, hábito que man-
tém desde que se viu curada de
um tumor na medula óssea
após difícil tratamento de qui-
mioterapia e de visitas às “Mis-
sas de Cura” no santuário. “Acre-
dito que sem a fé que consegui
aqui no santuário, o tratamento
não teria efeito”, afirmou.

Depois de benzer os fiéis, pa-
dre Macário se retira e só retor-
na à tarde para a missa. Enquan-
to isso, os voluntários da Rosa
Mística se encarregam de con-
duzir as atividades: orações e
muita música.

Cuidadoso com a aparência e sempre atento aos que o procuram, Pe. Macário considera elogio comparação com colega famoso

‘Milagres’ atraem multidão a santuário

Carisma é a marca do ‘padre Marcelo do Interior’
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Pe. Macário abre caminho entre as milhares de pessoas que procuram o local e tocam o Santíssimo com os mais diferentes objetos

O portal, às margens da rodovia: única construção grandiosa

Marli Sacchi, luterana, pede aprovação do filho no vestibular

Os noivos Elves Reis e Camila da Silva foram benzer as alianças

Deitada em uma maca, mulher beija o Santíssimo no santuário Cantos e orações no imenso barracão onde é rezada a missa

“Missa de Cura” faz
população crescer mais
de 50% em um dia

O padre Macário é cuidadoso
com sua aparência. Quando
nos encontramos, no primeiro
sábado de 2006, minutos an-
tes do início das atividades no
Santuário, ele trazia os cabe-
los bem cortados, calça de li-
nho, cinto e sapatos da mes-
ma cor, não faltando um esca-
pulário da Rosa Mística no pes-
coço.

É também muito atento a
todos que o procuram e tem
um modo especial de se diri-
gir às pessoas que muito bem
justifica a sua fama de cativan-
te. Em nossa rápida conversa,
ele nos falou sobre a criação
do santuário, dos anseios dos
fiéis, de suas missas e dos mila-
gres que fazem sua fama.

Agência Anhangüera - Co-
mo nasceu o Santuário da Ro-
sa Mística?

Padre Macário - Nasceu da
necessidade de receber as pes-
soas que, de todas as partes do
Brasil, vinham para celebração
das missas, o espaço da paró-
quia era pequeno e aqui eu
posso melhor acolhê-las.

A que o senhor credita o
crescente número de fiéis que
buscam suas missas?

Eles vêm buscar conforto,
sofrem de solidão, estão sofren-
do crises familiares, amorosas,
financeiras, sentem-se decep-
cionados com a política, com a
falta de empregos e aqui são
atendidas com carinho, são

acolhidas e valorizadas e en-
contram, nas minhas palavras,
pistas que são como feixes de
luz, orientação para os seus
problemas. Meus programas
na Rede Vida e na SEC TV
(UHF), de Mogi Guaçu, tam-
bém contribuem para a divul-
gação das missas.

Economicamente, o que
significa esse grande fluxo de
pessoas para Estiva Gerbi?

Através do Centro Social Ma-
ria Aparecida Sobrinho (uma
homenagem à mãe do padre
Macário), nós atendemos 70 fa-
mílias carentes do município.

O senhor tem sido compa-
rado ao padre Marcelo Rossi.

O senhor se enquadra dentro
da corrente carismática? A
comparação com o Padre Mar-
celo desagrada?

Dizem mesmo que sou ca-
rismático, e eu acredito que
sim. Sobre a comparação com
o padre Marcelo, de forma ne-
nhuma me desagrada, dizem
até que eu sou o “padre Marce-
lo do Interior” e isso me soa co-
mo um elogio.

O papa João Paulo II, em
sua Encíclica Ecclesia de Eu-
charistia, aponta abusos na
condução das missas e apela
para a observação das nor-
mas litúrgicas. Como o se-
nhor avalia essas orientações?

Agora pela manhã, eu tenho

um contato mais livre com os
fiéis, em que as dinâmicas são
mais alegres e descontraídas.
Assim, eu busco separar da
missa esses momentos. Minha
missa guarda todo o seu ritual,
como deve ser.

A Igreja Católica tem perdi-
do fiéis, enquanto as novas
igrejas evangélicas têm cresci-
do por todo o Brasil. Como o
senhor avalia esse fenômeno?

Sei dizer por mim. Aqui em
Estiva Gerbi, nós fechamos
três igrejas evangélicas.

Em pouco tempo circulan-
do pelo santuário, ouvi vários
relatos sobre as “graças” ou
“milagres” que têm sido teste-

munhados em suas missas de
cura. O senhor acha que eu te-
rei a chance de presenciar al-
gum “milagre” hoje?

Se voce ficar, com certeza.
(Permaneci no Santuário da Ro-
sa Mística das 9h às 17h da tar-
de. Quando parti de volta a
Campinas a missa ainda não
havia terminado, assim não ti-
ve a chance de comprovar o
que me dissera padre Macário;
talvez algum milagre tenha
ocorrido ao final da missa. Não
obstante, testemunhar um mila-
gre não era o que eu ali procura-
va. Para o jornalista, bastou ver
o olhar da multidão que busca-
va na experiência mística da fé
as soluções que a ciência e a po-
lítica não conseguem oferecer).
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sapucahy@rac.com.brA joelhado diante do Santíssi-
mo, Padre Macário reza o terço acompa-
nhado por milhares de fiéis. Na minúscu-
la saleta que serve de sacristia, o calor se
faz insuportável, o sol forte de janeiro e o
tecido grosso dos paramentos o faz suar
em bicas. Terminada a oração a multi-
dão começa a cantar e ele deixa a sacris-
tia com o Santíssimo seguro nas duas
mãos e inicia a caminhada por um longo
corredor aberto entre os fiéis. Homens e
mulheres, de todas idades, aguardam an-
siosos a chance de poder tocar o Santíssi-
mo com os objetos que trazem às mãos:
garrafas d'água, imagens de santos, ter-
ços, escapulários, carteiras de trabalho,
roupas, fotos de parentes, receituários
médicos, chaves, objetos que simbolizam
seus pedidos. É um momento de grande
emoção para as cerca de 7 mil pessoas
presentes, a maioria percorreu vários
quilômetros para assistir a "Missa de
Cura" e crêem que Padre Macário seja
uma ponte estreita o bastante para a
emergência de seus pedidos a Deus.

Essa cena se repete há seis anos no
Santuário Rosa Mística, na pequena cida-
de de Estiva Gerbi (83 kms de Campinas),
sempre no primeiro sábado de cada mês.
Estiva Gerbi, tornado município em
1993, fora antes um distrito de Mogi Gua-
çu, atualmente conta com pouco mais de

12 mil habitantes. A
visita de 7 mil pere-
grinos é fato que
transforma a cida-
de.

O santuário loca-
lizado às margens

da estrada de acesso à cidade é obra de
um "santo de casa". Macário Batista So-
brinho é natural de Mogi Guaçu, depois
de ter estudadoTeologia e Filosofia em Ri-
beirão Preto e ordenado padre acabou
voltando e há 11 anos é responsável pela
paróquia de São José. Segundo ele afir-
ma, suas missas já eram bastante fre-
qüentadas quando as primeiras "graças"
aconteceram. "Uma senhora que entrou
de cadeiras de rodas e de um momento pa-
ra o outro se levantou dizendo não mais
precisar delas e saiu andando; uma garo-
ta cega que ouvia a missa e voltou a en-
xergar, foram as primeiras graças que fi-
zeram com que minhas missas se tornas-
sem cada vez mais concorridas e o povo
passasse a chamá-las de 'Missas de
Cura", afirma o Padre Macário.

Entre os fiéis presentes no Santuário
e mesmo entre moradores de Estiva Ger-
bi é fácil recolher depoimentos de graças
atribuídas à intervenção do padre. Todos
têm uma história para contar de paren-
tes ou amigos que, desenganados pelos
médicos, restabeleceram saúde plena de-
pois de abençoados pelo padre. Seguem-
se aos casos de saúde histórias de desem-
prego, alcoolismo, dificuldade de engra-
vidar e uma lista imensa de pedidos que

a ele são confiados.
O Santuário nada tem de suntuoso.

Sua principal construção é uma estrutu-
ra de aço com cobertura de alumínio de
cerca de 1800 m2 . No centro do galpão há
um altar em piso elevado, em volta do al-
tar são colocadas as cadeiras que os fiéis
alugam da Associação Rosa Mística ou
trazem de suas casas. Além de uma gran-
de e singela cruz de madeira, nada no lo-
cal lembra uma igreja. O Santuário ain-
da conta com dois banheiros, dois ran-
chos que servem de restaurante e lojinha
de artigos religiosos, uma construção
que abriga uma capela e a sede da Asso-
ciação Rosa Mística e em volta dessas
construções resta ainda amplo espaço pa-
ra estacionamento. A única coisa que
guarda alguma imponência no local é o
portal (foto abaixo). Nele está a imagem
de Nossa Senhora da Rosa Mística e duas
bicas de água consideradas como mila-
grosas pelos fiéis.

As atividades no dia da "Missa de
Cura"começam as 10 horas da manhã, a
missa, no entanto, só inicia as 3 ho-
ras da tarde. Pela manhã Padre Ma-
cário faz uma comunicação aos
fiéis e realiza a benção com água
benta, uma longa fila se forma
e muitos dos objetos que a tar-
de serão elevados para a ben-
ção do Santíssimo são tam-
bém trazidos para serem
benzidos pelo padre.

O casal de namora-
dos de Campinas, El-
ves Cazarin Reis e
Camila Gomes da
Silva trazia as
alianças de noi-
vado para se-
rem benzidas.
" H á d o i s
anos fre-
qüento o
Santuá-
r i o e
a q u i

encontro paz, abrigo e solução para os po-
blemas de minha vida, com certeza ele há
de abençoar nosso noivado também" de-
clarou Camila. A estudante de Mogi Gua-
çu, Juliana Choqueta, trouxe sua cartei-
ra de trabalho. Desempregada a um ano
ela espera encontrar uma oportunidade
de trabalho o mais rápido possível e acre-
dita que com a "ajuda" do Padre Macário
isso vai se resolver. Marli Sacchi, mora-
dora de Limeira trouxe o comunicado de
aprovação do filho na primeira fase do
vestibular. Marli confessa ser luterana,
mas isso não a impede de freqüentar há
dois anos o Santuário. Sobre o Padre Ma-
cário ela afirma: "Ele é cativante, sua pre-
gação nos prende. Aqui a gente não vê o
tempo passar nem sente vontade de ir em-
bora". O filho de Marli passou em cinco
vestibulares, mas ela espera que ele pas-
se na segunda fase da Fuvest e conta com
as bençãos de Deus, via Padre Macário,
para conseguir a almejada vaga na facul-
dade. Ana Maria Floriano, overloquista
de Monte Sião, veio apenas agradecer, há-

bito que mantém desde que se viu cura-
da de um tumor na medula óssea

após difícil tratamento de quimiote-
rapia e de visitas às "Missas de

Cura" no Santuário. "Acredito
que sem a fé que consegui aqui

no Santuário o tratamento
não teria efeito" afirmou

Ana Maria.
Depois de benzer os

fiéis, Padre Macário se re-
tira e só retorna à tarde

para a missa. Enquan-
to isso os voluntá-

rios da Rosa Místi-
ca se encarregam

de conduzir as
a t i v i d a d e s :

orações e
muita músi-

ca.

Padre Macário em ação: muitos acreditam que as missas rezadas por ele são milagrosas

UM NOVO PADRE MARCELOUM NOVO PADRE MARCELO
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Muitos dizem
que foram
abençoados
com milagres
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O Padre Macário é cuidadoso com
sua aparência. Quando nos encontramos
no primeiro sábado de 2006, minutos an-
tes do início das atividades no Santuário,
ele trazia os cabelos bem cortados, calça
de linho, cinto e sapatos da mesma cor,
não faltando um escapulário da Rosa Mís-
tica no pescoço. É também muito atento
a todos que o procuram e tem um modo
especial de se dirigir às pessoas que mui-
to bem justifica a sua fama de cativante.
Em nossa rápida conversa ele nos falou
sobre a criação do Santuário, dos anseios
dos fiéis, de suas missas e dos milagres
que fazem sua fama.

Como nasceu o Santuário da Rosa
Mística?

"Nasceu da necessidade de receber as
pessoas que, de todas as partes do Brasil,
vinham para celebração das missas, o es-
paço da paróquia era pequeno e aqui eu
posso melhor acolhê-las".

A que o senhor credita o crescente
número de fiéis que buscam suas mis-
sas?

- "Eles vêm buscar conforto".

Economicamente o que significa es-
se grande fluxo de pessoas para Estiva
Gerbi?

- "Através do Centro Social Maria
Aparecida Sobrinho (uma homenagem à
mãe do Padre Macário) nós atendemos 70
famílias carentes do municipio".

O senhor tem sido comparado ao
Padre Marcelo Rossi. O senhor se en-
quadra dentro da corrente carismáti-
ca? A comparação com o Padre Marce-
lo te desagrada?

- "Dizem mesmo que sou carismático,
e eu acredito que sim. Sobre a compara-
ção com o Padre Marcelo, de forma ne-
nhuma me desagrada, dizem até que eu
sou o "Padre Marcelo do Interior" e isso
me soa como um elogio".

O Papa João Paulo II em sua Encí-
clica "Ecclesia de Eucharistia" apon-
ta abusos na condução das missas e
apela para a observação das normas
litúrgicas. Como o senhor avalia essas
orientações?

- "Agora pela manhã eu tenho um con-
tato mais livre com os fiéis, em que as di-
nâmicas são mais alegres e descontraí-
das. Assim eu busco separar da missa es-
ses momentos. Minha missa guarda todo
o seu ritual como deve ser".

A Igreja Católica tem perdido fiéis
enquanto as novas igrejas evangélicas
tem crescido por todo o Brasil. Como o
senhor avalia esse fenômeno?

- "Sei dizer por mim. Aqui, nós fecha-
mos três igrejas evangélicas"

‘Aqui,nós fechamos
3 igrejasevangélicas’


