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Apresentação do Livro “Informes Históricos da Paróquia de Nossa Senhora 
da Purificação – Itinerário secular de uma missão”, de Adriano Portela. 

 

Acho muito interessante que estejamos aqui neste Instituto de Teologia apresentando um 
livro que nasceu de uma iniciativa pastoral. A comemoração dos 400 anos da Paróquia da 
Purificação exigiu a constituição de uma Comissão de Pesquisa Histórica. Foi esta decisão 
pastoral que fez nascer a pesquisa e o livro que estamos apresentando. 

Os artigos foram veiculados, entre setembro de 2006 e dezembro de 2007, no jornalzinho 
pastoral da paróquia da Purificação.  

Aliás o tema histórico esteve presente de alguma maneira nas outras cinco comemorações 
jubilares. Como nos informa o autor, foram criadas em 1608, mais cinco paróquias: Nossa 
Senhora do Ó de Paripe, São Bartolomeu de Pirajá, São Miguel de Cotegipe de Simões 
Filho e Santo Amaro de Ipitanga em Lauro de Freitas e São Tiago do Iguape. Prof. 
Cândido esteve em Simões Filho, falando sobre a criação da Paróquia de São Miguel. O 
mesmo cônego Hélio Leal, incentivador da pesquisa em Santo Amaro, pesquisou 
pessoalmente e escreveu no Jornalzinho da Paróquia São Tiago do Iguape alguns artigos 
sobre a fundação da paróquia.  

Significa que existe um campo de pesquisa aberto. Fiquei curioso para compreender o 
capítulo “A paróquia da Purificação e contexto eclesial do período de sua criação”. Fui 
procurar os livros para ver se conseguia alguma coisa a mais. Fui aos livros de história da 
Igreja e às referências bibliográficas do autor, nas últimas páginas, ao Livro Cidade, Igreja e 
Missão e aos projetos pastorais, Ser e fazer discípulos e Discípulos-missionários do 
Salvador. 

Antes de ser bispo, eu era idealizador de um grupo de pesquisa que pretendia conjugar 
pastoral e pesquisa acadêmica. Esta publicação me faz pensar que não podemos deixar 
morrer este ideal. Motivação pastoral e academia! Todos entendemos que o Instituto 
precisa seguir este caminho, agora que pensa inclusive na instauração de um mestrado em 
teologia. 

A motivação pastoral foi o grande estimulo – como diz Mons. Walter Jorge no Prefácio –, 
mas a realização da pesquisa e a publicação nasceram da paixão do autor. Ele estava 
motivado pelos quatrocentos anos! É uma confissão de amor pela sua terra e pela sua 
identidade cultural, intrinsecamente ligada fé em Jesus Cristo, nascido e apresentado ao 
mundo por Maria! Assim, pôde se enveredar pelas fontes e pelos fatos e desenha-los para 
nós! 

A obra é fruto do anseio pastoral do vigário, o Cônego Hélio e a diligência apaixonada do 
autor! 

Olhando a ordem e os temas dos capítulos, podemos ver que são informes históricos, 
feitos numa pesquisa séria de mais de dois anos e narram o peregrinar missionário secular 
da Igreja nas terras do massapé. Ali nasceram figuras ilustres, artistas, intelectuais, sábios, 
estadistas e nobres vocações religiosas e laicais. Os valores civis e evangélicos. Nasceram 
também leigos comprometidos com o evangelho e os valores civis! 

Adriano chegou ao Seminário Propedêutico em fevereiro de 2003, acompanhado por sua 
avó, em pranto, Teresa Gomes Portela, e por mais algumas pessoas amigas da cidade de 
Santo Amaro. Estava vindo de uma experiência com a Fraternidade Companheiros de 
Jesus, comunidade nova, naquele momento, instalada nos arredores da periferia de Feira de 
Santana.  
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Não me lembro como foi a distribuição das acomodações para os seminaristas recém 
chegados. O fato que chamou a minha atenção é que, depois de alguns meses, Adriano me 
pediu para ficar no apartamento menor do CVLD, próximo à porta de entrada e da capela 
de Santa Teresinha. A cama bem forrada, no pequeno guarda-roupas, as calças, as camisas, 
a túnica e as outras peças, bem dobradas, prontas para uso; a pequena estante, já povoada 
de livros, de imagens e objetos religiosos. A Bíblia e alguns livros sempre abertos. Era 
difícil vê-lo dormindo ou fazendo outra coisa. Estava sempre lendo, muitas vezes em 
silêncio diante do Santíssimo e tinha sempre o rosário em suas mãos, no início, inclusive, 
enquanto jogava futebol. Tem visão de jogo e eficiência na zona de ataque. Se não fossem 
os livros e a paixão pela Igreja, aprimoraria muito mais os seus talentos futebolísticos. 

Era convidado muitas vezes para fazer pregações. Um dia eu o chamei atenção porque se 
demorava muito nas reflexões. Depois entendi que para ele, aquelas eram ocasiões 
preciosas para externar os conteúdos das leituras e meditações e para os seus ouvintes era 
um divertimento. Eles estavam diante de uma obra de arte. 

Escrever e falar são para Adriano prazer e arte. Adriano desenha quando escreve e quando 
fala. É típico de quem conjuga Teologia, Literatura e História.  

É justa a apresentação que o livro faz do autor, imagino que seja uma discreta 
autobiografia. “Empenhado em conjugar Teologia e Literatura, ele demonstra ainda um 
apreço particular pela História, como nos revela na presente publicação, que nada mais é 
que uma confissão de amor”. Os homens de literatura, porque optam pelos livros, 
preferem viver o amor lendo e expressá-lo escrevendo. Amando os livros, terminam 
amando muitas pessoas e depois pela escrita manifestam o seu amor. Informes Históricos da 
Paróquia de Nossa Senhora da Purificação – Itinerário secular de uma missão. É sua confissão de 
amor, a sua paixão pela sua terra, pela sua identidade cultural, inseparável da fé em Jesus 
Cristo, nascido e apresentado ao mundo por Maria! 

 

 

Salvador, 30 de outubro de 2008. 
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