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O herói gringo de São Paulo: presidente
Michael D. homenageia padre de Dublin
Pe. Patrick Clarke está entre os dez que recebem do presidente da Irlanda o
prêmio de reconhecimento aos serviços prestados por irlandeses no exterior
– por seu trabalho com os pobres de uma favela em São Paulo.

por Tom Hennigan
publicado em 16/11/2019
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meio demorado.
todos eles, muitas vezes com a ajuda Dublin) e concluir um mestrado
Não que essa seja uma das de doações de seu país de origem.
em Boston – essa igreja estava apenas
maiores favelas de São Paulo, ou que
Esse trabalho de toda uma vida, começando a se adaptar às reformas
o dublinense esteja indo mais deva- que é representativo de uma notável do Concílio Vaticano II.
gar agora que passou dos oitenta. geração de missionários irlandeMas quando chegou ao Brasil em
Seus passos largos
ses, está virando 1977, ele encontrou uma instituição
percorrem com
história, mas será totalmente diferente. Arrebatada
Quando
chegou
firmeza as vielas
reconhecido na pelo entusiasmo da teologia da
ao
Brasil
em
1977,
ele
tortuosas, às vezes
quinta-feira (21 libertação, com sua famosa “opção
tão estreitas que encontrou uma instituição de novembro), pelos pobres”. Se a igreja na Irlanda
só dá para ver
quando o padre era conservadora, no Brasil ela era
totalmente diferente.
uma nesga de céu
espiritano será radical numa época em que isso
acima da cabeça.
um dos dez que era perigoso.
É que ele fica parando para receberão este ano, do presidente
O país ainda estava sob o domínio
cumprimentar e apertar a mão de Michel D. Higgings, o Presidential de uma repressora ditadora militar
todos que não o param primeiro Distinguished Service Award for the de direita. Se na vizinha Argentina
para uma palavrinha rápida. Irish Abroad.
a hierarquia católica oferecia apoio
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Ao decidir como se aproximar deu o incentivo que faltava para conservadora do Vaticano durante
da comunidade, Clarke seguiu impulsionar os programas de os papados de João Paulo II e Bento
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antes de vir ao Brasil. Os dois
No fundo, todos tinham o mesmo pelo marxismo ateu, e muitos
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Estou aqui para andar
junto com as pessoas e o
Evangelho é fundamental
para isso.

padres e freiras na América Latina
deixaram a igreja para se concentrar
no ativismo político e social, alguns
até pegando em armas.
Embora ainda seja um ativista
rebelde, Clarke acredita que a
questão é saber como ter uma
dimensão social que não dilua a
teologia. “É conseguir o equilíbrio
certo. O trabalho social é muito
importante, mas não estou aqui para
fazer trabalho social. Estou aqui
para andar junto com as pessoas e o
Evangelho é fundamental para isso.”
Enquanto se despede de sua
congregação, após sua última missa
dominical antes da longa viagem
até o Áras (residência oficial do
presidente irlandês), esse veterano
de uma geração de missionários
irlandeses profundamente engajada,
mas envelhecida, não está muito
inclinado a insistir no fato de que,
ao menos num futuro próximo, não
haverá ninguém da Irlanda seguindo
seus passos por causa da falta de
vocações em seu país.
“Isso não me incomoda muito”,
afirma com naturalidade. O trabalho
na Vila Prudente vai continuar.
O novo colega de Clarke é um
jovem padre espiritano das ilhas de
Cabo Verde que realizou parte de
sua formação na Irlanda. “Está tudo
interligado”, diz ele, citando o santo
recém-canonizado Oscar Romero,
um herói para muitos adeptos da
teologia da libertação.
“Ele dizia que nada do que
fazemos jamais está completo. Sua
natureza é ser apenas um trampolim
para algum outro lugar ou outra

pessoa e, com o tempo, o que
você tentou fazer tem seu valor,
mas não pense que terminou
o trabalho. É triste, mas ao
mesmo tempo libertador. Por
que alguém ia querer fingir
ser a resposta definitiva? Isso o
deixaria sério demais.”

E com isso ele coloca o boné
da GAA (confederação desportiva
irlandesa) e vai descendo a Rua da
Igreja, assim chamada por causa
da igreja que ele ajudou a construir,
numa rua que ajudou a calçar,
cumprimentando a todos por
onde passa.

Pe. Patrick Clarke é cumprimentado na rua por uma de suas dedicadas paroquianas.

