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 Religiosidade

Igrejas no Bairro Rio Branco
Fotos: JP

No bairro Rio Branco,
antiga colônia
africana de Porto
Alegre, predominam
as religiões Católica,
Metodista e Judaica,
cada qual com
suas crenças

missas da Igreja Católica. De acordo com a
freqüentadora, Ilma Cunha, de 70 anos, dona
de casa, a Igreja proporciona momentos de reflexão com Deus e com o mundo. Ela ressalta
que em suas orações pede piedade aos enfermos e agradece a vida em comunhão com os
amigos. Já, Ivolina Rodrigues, de 55 anos, relata que, graças à sua fé em Cristo, conseguiu
que o neto fosse aprovado no curso de Administração, em três universidades: Puc, Ulbra e
Unisinos.

Igreja Metodista

A Igreja Metodista se instalou no bairro
Caroline Lajuny
Rio Branco, na década de 60. Até então, não havia nenhuma igreja de
Renato Quintana
confissão evangélica no bairro. É o que revela o pastor Cláudio NelSimone Machado
son Kiehl. Para ele, a sua missão é participar das ações de Deus , com
o propósito de levar seus fieis ao testemunho do senhor. “AIgreja se
estrutura na Bíblia, que tem como doutrina de fé trazer o Espírito
Santo para a vida da comunidade Cristã.
De acordo com o fundador do metodismo, João Wesley, para ser
um verdadeiro cristão é preciso ter fé. E conta a história que, a partir de 1738, surgiram as primeiras escolas e obras sociais. Diferente
da religião católica, a metodista antes de construir igrejas, estruturou
Diferente da maioas escolas, onde se aprendia a ler, a compreender e a praticar os seus
ria dos bairros da cida- ensinamentos. Para o metodista, Julnei Cardoso, de 60 anos, “a Igreja
de, o Rio Branco não se transmite a paz em Cristo”.
desenvolveu ao redor de
Seguindo a tradição de valorizar a escola, a Igreja Metodista instauma igreja, apesar de ter lou no bairro duas tradicionais escolas. Em 1889, um ano após a Abouma capela: a de Nossa lição da EscraSenhora da Piedade, er- vatura, surgiu o
guida em 1890. E isso se Colégio Amerideve, principalmente, à cano. Decorrisua população, caracte- dos 34 anos, em
A Religião Judaica é considerada a primeirizada por escravos, de
1923, foi erguira religião monoteísta a aparecer na história.
origem africana, cada
do, no Morro
Sua crença princípal é a existência de apenas
qual com o seu culto, tí- Milenar, o Instium Deus. Para os judeus, o Torá é considepico do local onde nas- tuto Porto Alerado o Livro Sagrado, revelado diretamente
ceram e conviveram antes da sua vinda ao Brasil.
gre - IPA – que
por Deus. Os Cultos judaicos são realizados
A Paróquia da Piedade é uma das mais antigas de Porto Alegre. Si- neste ano comnum templo chamado “sinagoga” e comantuada na Rua Cabral é vista por seus fiéis como um templo de Deus, pletou 85 anos.
dados por um líder espiritual, o “rabino”, que
o qual, atualmente, reúne 600 membros. Segundo o padre Eduardo
Hoje, o seu essignifica: mestre. Além de conduzir os serviSantos, a Igreja é pequena, mas, em seu histórico registra trabalhos
paço dá lugar ao
ços religiosos, os rabinos atuam como líderes
assistenciais que incluem diversos projetos voltados para as crianças Centro Univerda vida social e educacional nas comunidae jovens.
sitário Metodisdes judaicas.
A fé na oração é o que se percebe entre os fiéis que freqüentam as
ta do IPA.
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