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Introdução

á pessoas que entram em nossa vida e deixam
marcas indeléveis. Poderíamos elencar vários
motivos que nos levam a apreciar essa pessoa:
seu modo de se apresentar, sua inteligência, sua capacidade de interagir, sua beleza e também sua simplicidade. Mas, certamente, um dos motivos que faz com que
nos sintonizemos com essa pessoa é que ela nos diz
algo que sacode a poeira de nossa existência.
Conheço Dom Orani há muito tempo, mas sempre
foi um conhecer de pastor, que responde a minhas perguntas, a minhas indagações de jornalista. Ocorrendo
algo em nossa Igreja, em nosso Brasil, em nossa cidade
do Rio de Janeiro, lá está nosso cardeal, pronto, com uma
resposta sapiencial.
Deixei o Vaticano, onde trabalho, e, depois de mais de
11 horas de voo, cheguei ao Rio de Janeiro a fim de me
encontrar com Dom Orani para uma conversa a 360 graus.
Foram três momentos diferentes no Palácio São Joaquim.
Conversar com Dom Orani é como conversar com
um velho amigo, que tem conservado no coração experiências de vida únicas, experiências e atitudes que
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mudaram comportamentos e vidas de pessoas que tiveram o privilégio de cruzar com ele no caminho de sua
existência.
Falo isso porque sei e tive a constatação de muitas
pessoas que, com uma simples conversa, deram um novo
rumo a sua vida. Falo delas como falo de minha pessoa.
Dom Orani é daquelas pessoas que, quando nos dirige
seu olhar, deixa-nos inquietos, provoca em nós reações
por sua simplicidade e ternura.
Este livro nada mais é do que uma simples tentativa de fazer conhecer esse homem que hoje é pastor da
Igreja católica do Rio de Janeiro, um pastor com “cheiro
de ovelhas”, mas também com “cheiro de praia”, “cheiro de comunidades carentes”, “cheiro de pai bom”. Disse
tentativa, pois seria muito pretencioso exaurir, em uma
conversa, assuntos que dizem respeito a uma vida inteira
e que ainda se desenvolvem na vida cotidiana.
Pessoas passam em nossa vida e vão embora. Outras
passam e ficam um pouco mais e, com o tempo, também vão embora. Mas há pessoas que entram em nossa
vida e jamais passam, porque ainda fazem parte dela e se
misturam a nossas experiências cotidianas. Dom Orani,
conversando com ele, dá-nos exatamente esta dimensão: uma conversa que não tem fim, pois muito ainda há
de ser dito.
O cardeal Dom Orani é conhecido por sua fé, proximidade do povo, disposição para o trabalho, capacidade
de organização, objetividade e simplicidade. Nesta conversa, nós o vimos muito à vontade, pois falou de sua
vocação, de seu trabalho de pastor, em que pudemos
entrever um repetido “sim” ao chamado de Deus.
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Em tom coloquial, a conversa nos mostra Dom Orani
sempre impulsionado pela fé. Foi o acolhimento à revelação e ao chamado de Deus que o moveu a pautar sua
vida pela obediência, deslocando-se física e espiritualmente por onde e para onde o Senhor lhe indicasse.
E quantos deslocamentos! Monge, diácono, presbítero, bispo, arcebispo, cardeal; São José do Rio Pardo,
São José do Rio Preto, Belém do Pará, Rio de Janeiro;
mosteiro, paróquia; zona rural, cidade grande, palafita,
canoa, favela; comunidade de jovens, coordenação de
pastoral, comunicação; Círio de Nazaré, Jornada Mundial
da Juventude...
Lendo essas páginas e descobrindo a história desse
“homem de Deus” e “homem do povo”, vocês poderão
perceber que sua vida é extraordinariamente simples e
rica. Conhecer o “monge”, que virou cardeal, e a graça de
Deus na vida de um homem que somente quis servir seu
Senhor nos dá a certeza do amor de Deus por nós. Essa
conversa com Dom Orani encheu-me de entusiasmo e
otimismo, pois é palpável o desígnio de Deus, que torna
grande os pequenos e enche de esperança aqueles que
têm fé.
Este livro tem três partes, “O Homem”, “A Missão”,
“O Pensamento”. Espero que nossa conversa com Dom
Orani seja para você uma leitura edificante e muito prazerosa.
Silvonei José Protz
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O Homem

Primeira Parte

Dom Orani, primeiramente obrigado pela
conversa que vamos ter, pela disponibilidade,
pelo tempo que está dedicando a mim.
Nossa intenção é conhecer o senhor, seu
pensamento e trazer esse pensamento para
as pessoas. Minha primeira pergunta é muito
pessoal: quem é Orani João Tempesta?

N

ós vamos nos fazendo aos poucos, em tantas coisas.
Evidentemente, aquilo que sou hoje depende de toda
uma história que eu vivi e fui levando adiante em minha caminhada, em minha formação. Mas... sou uma pessoa que
nasceu em 23 de junho de 1949, em São José do Rio Pardo,
interior do Estado de São Paulo, em uma região que tem o
predomínio da tradição italiana – meu pai é um cidadão italiano que veio para o Brasil. Ao mesmo tempo, é um lugar
bastante pacato, uma cidade pequena, de tradição cultural
muito considerada, com relação, por exemplo, ao escritor
Euclides da Cunha, que escreveu ali o famoso livro Os Sertões. Ali eu incorporei, justamente, um pouco dessa cultura,
estudei sempre em escola pública, também aprendi toda a
questão da vida religiosa, da vida de Igreja e fiz o catecismo
na igreja matriz, que era a única na época...
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O senhor se recorda da
primeira catequista?
Sim, foi Dona Zumir minha primeira catequista. Eu saía
da escola, ia para a igreja e lá fazia a catequese para a
primeira comunhão. Depois, toda a continuação, com relação à catequese, fiz com as irmãs alemãs do Instituto
Beatíssima Virgem Maria, cujo nome, hoje, é Congregação
de Jesus. Naquela época, década de 50, as irmãs usavam
filmes, filme italiano, para catequizar; não tinham aparato.
Usavam também quadros: conforme o tema do dia, traziam quadros, a fim de orientar, e davam, a cada dia, inclusive, um santinho com o tema tratado, com o tema da
celebração da missa e um “comparecimento”, que, no fim
do ano, dava direito às crianças de ganhar uns presentes.
Isso na década de 50. Quando se pensa em comunicação
e em toda a pedagogia de hoje... naquela época as irmãs
já faziam um pouco esse trabalho. E foi ali, justamente,
em uma sala de catequese – era uma capela; hoje é uma
matriz santuário – que o padre pediu que a irmã indicasse
quem poderia ser coroinha. Indicaram-me… No começo
eu não queria muito, achava que não era para mim, mas
acabaram me empurrando, e fui ser coroinha. Então eu
andava com o padre: na época era o padre Mário, agora
já falecido, que fazia uma educação peripatética; andava
com nós, os coroinhas, para lá e para cá, ensinando-nos a
responder em latim; a missa, naquela época, era em latim.
Pois bem, eu nasci e cresci nesse ambiente; ia da casa à
escola e, depois, à igreja aos domingos. Grande parte da
família já não morava mais no interior. Parte de minhas
irmãs já tinha ido para São Paulo.
12

primeira parte

Quantos irmãos?
Éramos oito.

Como era sua família?
Na verdade, como sou o filho mais novo, acabei não
conhecendo meus avós paternos. Conheci apenas minha
avó materna, porque, quando eu nasci, minha mãe tinha
mais de quarenta anos, já estava com uma certa idade,
e meus avós já haviam morrido. Em casa, tínhamos uma
vida bastante simples. Meu pai trabalhava em uma companhia chamada “Melhoramentos Rio-Pardense”; uma
vez fui ao trabalho com ele. Tínhamos uma chácara razoável para a época, onde se plantava tudo. Tínhamos
muitas frutas etc.

E ele se chamava Achilles?
Achilles.

E sua mãe como se chamava?
Maria. Eu morava com minhas irmãs e meu irmão. Minhas irmãs mais velhas já não estavam em casa, quando
comecei a ter consciência da família. Tenho uma meia-irmã, fruto do primeiro casamento de meu pai, que era
viúvo, quando se casou com minha mãe. Ela, cuja família
é bem italiana, ainda mora em uma região da cidade,
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onde se formou uma vila, e casou-se também com um
homem de origem italiana; sempre nos fazia visitas.
Até hoje, estão lá todos os filhos. Cada filho se casou,
tem sua casa e mora ali na mesma região de Paula Lima,
na mesma vila italiana; uma coisa bastante italiana. Cresci
nesse clima.
Mais tarde, quando chegou minha juventude, meu
pai me pôs a trabalhar em uma empresa da cidade (Casa
Braghetta), que tinha três departamentos: de ferragens,
de louças e cristais e outro de veículos. Eu trabalhava
com veículos da Willys. Ali trabalhei no escritório, até ir
para o mosteiro. Nessa época, passei a estudar à noite,
pois trabalhava durante o dia. Existia, então, no Brasil,
a carteira para menor de idade: trabalhei como menor,
tinha minha carteira.

Então, esse era o adolescente Orani?
Era.

E como era o adolescente Orani?
Como disse, eu trabalhava, trabalhava o dia inteiro
na empresa. Havia a escola à noite. No fim de semana,
ia à igreja e ao cinema da cidade. Participava também
de conjuntos e saía com os amigos da Igreja, os coroinhas etc. Na época, aprendi datilografia no colégio das
irmãs. Foi ali, justamente, onde eu aprendia datilografia
(porque é perto de onde eu nasci, de minha casa), que,
na época de coroinha, os padres me perguntaram se não
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queria ser padre. Eu não tinha pensado em nada ainda,
mas, aos poucos, fui amadurecendo. Quando chegou a
época de fazer o Colégio Científico (hoje, Ensino Médio),
comecei a me decidir e pensei: “Bem, estou no primeiro
Científico, classe de exatas; o que é que eu vou fazer depois do Científico?” Comecei a pensar na vida sacerdotal.

Disso nós vamos falar daqui a pouco,
desse pensamento. Por ora, queremos
saber como era o menino Orani.
O senhor tinha um nome dentro de casa
ou o chamavam somente de Orani?
Orani mesmo.

Nunca teve um apelido?
Não me lembro de ter tido apelido, não. Sempre foi
Orani mesmo.

Era peralta?
Acho que não era muito, não. Pelo menos, não me
recordo, mas apanhava de vez em quando, quando chegava a casa fora de hora. Era por isso. Certa vez, quis ir
à matinê e não me deixaram. A mãe ficava brava. Havia
também o campo de futebol, um campinho, onde se jogava bola perto de casa. Ali eu me encontrava com os
amigos da vizinhança. Não havia nada de especial, por15
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