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Até tigres siberianos recebem bênção no Dia de São
Francisco
LAURIMAR COELHO
Os bichos foram a atração na Basílica de Aparecida
No Dia de São Francisco de Assis, até um casal de tigres siberianos recebeu a tradicional
bênção dos animais, na Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba. “Chiba” e “Sabu” pertencem
ao Beto Carrero World, em Santa Catarina, e viajaram 700 quilômetros, junto com a elefante
“Baby”, o cavalo “Faísca”, cinco pôneis e vários gatos, para serem abençoados.
“Os animais têm só uma chance no ano para receber a bênção e se aproximar de Deus. Por
isso acho a data importante e não poderia deixar passar em branco”, disse Beto Carrero. Não é
a primeira vez que os animais são abençoados. Segundo ele, levá-los a Aparecida foi uma
forma de homenagear a Padroeira do Brasil.
“Chiba”, de 280 quilos, e “Sabu”, de 380, são os únicos tigres siberianos do País. Eles têm 7
anos. O padre Joércio Gonçalves Pereira, reitor do santuário, entrou na jaula, montada em
frente à Basílica, para dar a bênção. “Eu senti menos medo do que imaginava”, brincou.
Cães e gatos
Na Capital, muitas pessoas aproveitaram a manhã ensolarada para levar seus bichos de
estimação à Igreja de São Francisco, no Centro. As escadarias do templo ficaram repletas de
cães e gatos. A primeira bênção do frei Severino Clasen, reitor do santuário, aconteceu às 10h.
Outras duas foram à tarde. “Neste ano concentramos as bênçãos em horários para facilitar o
trabalho”, explicou.
Morador no Tatuapé, na Zona Leste, Oswaldo Vicente atravessou parte da cidade de metrô
com o cãozinho “Fênix”, um Lulu da Pomerânia, escondido em uma sacola. “Como é proibido
viajar com animais nos trens, só pude trazer um”, lamentava. Vicente tem outros seis cães da
mesma raça.
Manifestação
A Avenida Paulista foi outro ponto de encontro dos amantes de animais ontem. Cerca de 800
pessoas participaram do “ManifestShow Animal”, que reuniu representantes de entidades de
apoio e adoção e artistas como a apresentadora do Late Show da Rede TV!, Luiza Mell, e o
integrante do grupo de rock Sepultura Igor Cavalera.
Não faltaram também personagens curiosos como Élcio Rodrigues, que saiu de Guarulhos, na
Grande São Paulo, de bicicleta, levando seu cão Elvis numa cadeirinha improvisada. “Ele está
acostumado e já fui até para Santos com ele na garupa”, contou.
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