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Infelizmente, em pleno sécu-
lo 21, ainda existe uma forte onda
de intolerância religiosa que se
espalha pelo mundo. Ainda se usa
o nome de Deus para matar; para
roubar; para enganar; para explo-
rar a ignorância alheia; para dis-
criminar; para prometer o paraí-
so, a salvação da alma e a vida
eterna. Cada um acha que sua
religião é a melhor e a mais cer-
ta, e que o outro deve abandonar
sua crença para ser adepto daque-
la que se diz a melhor.

O Candomblé é uma das reli-
giões que mais sofreu e sofre des-
sa intolerância. Chegou a ser
proibido pela Igreja Católica e
pelo Estado. O jornal Litoral
Norte News foi até o Terreiro de
Jauá, tombado como patrimônio
cultural em 7/11/2006 pelo Ins-
tituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia – (IPAC) para
ouvir a opinião de Laércio Mes-
sias do Sacramento, sacerdote
responsável pelo Terreiro:

A Intolerância
“Durante séculos a persegui-

ção da igreja foi intensa durante
a inquisição, e a repressão poli-
cial até os anos de 1970”. O Can-
domblé sempre foi vítima e tem
dado exemplo de convivência
pacífica com outras religiões.
Haja visto que coloca imagens de
santos que são os mesmos de seus
opressores, os santos católicos.
Por outro lado, como não faze-
mos proselitismo de nossa reli-
gião, pois é uma religião de es-
colhidos pelas entidades, não nos
cabe conclamarmos as pessoas
para o candomblé.

Os missionários católicos,
tanto na África como Brasil Co-
lonial, são os responsáveis pelo
sincretismo do Candomblé com
a religião Católica. E os negros,
como estratégia de sobrevivência,

fingiram aceitar a substituição de
seus símbolos sagrados pelos da
igreja Católica, seu opressor e
repressor.

Nesta sincretização, uma das
entidades da nação Angola cha-
mado Nzila; Exu, no Keto e
Elégua Bará em outras nações, foi
sincretizado como satanás. É bom
lembrar que os negros não conhe-
ciam satanás quando os coloni-
zadores chegaram à África. En-
tão esta religião não poderia
cultuar satanás se nem conhecia
a existência dele.

Hoje em dia há alguns sacer-
dotes desavisados que, exploran-
do indevidamente esta crença,
dizem cultuar essa entidade cris-
tã conhecida por satanás, visan-
do lucros, pois é grande o núme-
ro de pessoas que gostam deste
contato com entidades
obssessoras que se
autodenominam diabólicas.

No entanto, isto não é uma
herança das tradições africanas.
Então cabe a cada chefe, a cada
sacerdote do candomblé, escolher
livremente o rumo de seus traba-
lhos e de que forma ajudar às pes-
soas que procuram seus terreiros”.

A Filosofia
Temos uma preocupação de

atender as pessoas no plano espi-
ritual e uma preocupação com o
social. Entendemos que uma re-
ligião não pode ser usada como
mercadoria de troca. Que Deus
não pode ser usado como moeda
de troca para comprar adeptos.
Não dizemos venha para o Can-
domblé que sua vida vai melho-
rar, que você vai arrumar empre-
go, que você vai ter seus proble-
mas afetivos resolvidos e que va-
mos curar sua doenças. A pessoa
que nos procura é porque tem al-
gum problema, claro. Poucas são
as que procuram Deus quando

tudo vai bem. No Candomblé nos
propomos a ver se o problema
daquela pessoa é motivado por
problemas espirituais e, só então,
nos propomos a resolver esses
problemas espirituais. Mas nun-
ca condicionando a resolução do
problema a se tornar um adepto
do Candomblé.

Os trabalhos
O Terreiro de Jauá desenvol-

ve ação na capacitação de jovens
com reforço escolar; alfabetiza-
ção de adultos; inclusão digital;
realiza Feiras de Saúde onde são
viabilizados exames de sangue,
de pressão arterial, palestras ori-
entadas para a higiene corporal e
de prevenção das DSTs (Doenças
Sexualmente Transmissíveis);
promove um trabalho de liberta-
ção das drogas para jovens e cur-
sos de artesanato que produzem
rendimento para bordadeiras.
Agora, como ponto de cultura da
cidade de Camaçari, esse traba-
lho vai ser ampliado. O trabalho
é feito para todas as comunida-
des do entorno do Terreiro inde-
pendentemente da religião a qual
as pessoas pertençam.

A Manutenção:
É mantido por doações volun-

tárias de pessoas que receberam
benefícios espirituais. Não há
colaboração ou contribuição em
dinheiro da prefeitura de
Camaçari.

Agora, que somos ponto de
cultura, recebemos do Ministério
da Cultura e da Secretaria Esta-
dual da Cultura, doações para a
compra de aparelhagem e equi-
pamentos para dar seqüências aos
projetos sociais junto á comuni-
dade” finalizou Laércio.

O telefone do Terreiro de Jauá
é  (71) 3623-3861 e o site:
www.terreirodejaua-ba.kit.net

Terreiro de Jauá: Patrimônio cultural da Bahia
Yard of Jauá : Cultural heritage of Bahia

CAMAÇARI - BA:  Primei-
ro cada um tinha a sua fossa. De-
pois, como demorava muito para
chegar o caminhão da Prefeitura
para sugar os detritos e ninguém
querendo pagar do bolso, a pró-
pria prefeitura —segundo os co-
merciantes — deu a idéia de in-
terligar as fossas num grande
fossão construído na entrada da
praia. A prefeitura passou a reco-
lher o esgoto do fossão periodi-
camente.  Ocorre que, com a fa-
cilidade de ninguém pagar nada,
a demanda ficou muito grande.

Apesar de a interligação ter
sido feita pela prefeitura, alguns

“espertinhos” fizeram ligação por
conta própria. Com isso, toda vez
que o fossão enche, o esgoto vaza
para a rua, vai para a galeria de
águas pluviais (chuvas) e desem-
boca direto no mar.

A situação não pode continu-
ar como está. A responsabilidade
é de todos: prefeitura, comerci-
antes e moradores.

Cada um deve meter a mão
no bolso e na consciência para
resolver o problema.

Com o esgoto indo direto para
o mar, a ameaça de doenças e
contaminações endêmicas é
gravíssima nas pessoas, além de

CAMAÇARI - BA: Sadlyeven in the 21 century, astrong wave of religiousintolerance still spreadingaround the world. Some arestill using the name of God tokill; to steal; to cheat; toexplore the someone’signorance; to discriminate; topromise the paradise, therescue of the soul and theeternal life. Every one thinksthat their religion is the bestand the most certain, andthat the another forsake andso should sweat belief to befollower of the one they sayright. THE Afro-Brazilianreligious rite is one of thereligions that most sufferedfrom this intolerance. Walkedup to be prohibited byCatholic Church and theState. The newspaper LitoralNorte news went up to theEarthy of Jauá, toppled as acultural heritage in 7/11/2006by the Institute of thePatrimony Artistic andCultural of Bahia – IPAC ) tohear the opinion of LaércioMessias do  Sacramento ,priest responsible for theYard.
The intolerance“Along the centuries,during the inquisition thechase from the church wasintense, and the policerepression about the 1970’years too. The Afro-Brazilianreligious rite has always beenvictim and has been givingexample of pacificacquaintance with othersreligions. As we place imagesof saints that are from ouroppressor, the catholic saints.On the other hand, Ourmembers are chosen byentity, so we don’t do thepreaching of our religiontherefor we don’t conclavethe people to our religiousrite.The catholic missionariesin Africa as in the Brazil

Colonial are the onesresponsible for the mixbetween the Afro-Brazilianreligious rite and the Catholicreligion. And the blackspeople, as strategy ofsurvival, made they believethat they accept thesubstitution of their sacredsymbols for the Catholic ones,their own oppressive andrepressing enimys.On this process, one of theentities of the Angola nationcalled Nzila; Exu, into theKeto and Elégua Bará inanother nations, was changedfor Satan.It’s good remind that theblack people didn’ t knowSatan when the settlersarrived in Africa. Then thisreligion couldn’ t worshipSatan if they didn’t know hisexistence.Today there are someunknown priests, whoexploring unduly this belief,say worshipping this Christianentity acquaintance forSatan, aim to make profit, asis big the number of peoplewhat are interested to getcontact with obsessingentities that call themselvesfiendish. However, thisdoesn’t heritage from theAfrican traditions. Then eachchief, each priest of the Afro-Brazilian religious rite, choosefreely the orientation of theirworks and how to help peoplethat are seeking the Yard.
The philosophyWe have a preoccupationof attend the people into thespiritual plane and apreoccupation with the social.We understand that a religioncannot be used tomerchandise of changes. ThatGod cannot be used as moneyexchange to buy followers.We don’t say come to ourreligious that your life willimprove, that you are goingto find a job, that you aregoing to have yours affective

problems resolved and thatwe are going to cure yourdiseases. The person thatseeks for us because has aclear problem. Few are theones that seek for God whenall goes well. Into the Afro-Brazilian religious rite weproposal to see if the problemis of spiritual origin, only then,we proposal to resolve it butnever considering theresolution of the problem withmake a follower of the Afro-Brazilian religious rite.
The works
THE Yard of Jauá shedevelops actions ofyoungsters improvementwith scholastic reinforcing;reading and writing of adults;IT digital inclusion; performsof Health care Fairs where wemake blood exams, highblood pressure, lecturesgeared for body hygiene andprevention of DSTs (diseasesSexually Transmissible);detoxification for theyoungsters; courses ofhandicraft that provide profitto the embroider.By now, as a culture siteof Camaçari City, this workgoes be enlarged. The workis made for all thecommunities around the Yardindependently of religion.
The maintenance:It is held by voluntarydonations from people whoreceived spiritual benefits.There is not collaboration orcontribution in cash from thecity hall of Camaçari.However, we are a culturesite, we receive donations ofthe Ministry of Culture andfrom the State Culture officeto buy equipment to keep thesocial projects with thecommunity. Says Laércio. Thetelephone of the Yard of Jauáis (71) 3623-3861 e o site:w w w . t e r r e i r o d e j a u a -ba.kit.net

Moradores de Abrantes jogam esgoto nas galerias pluviais
Residents of Abrantes throw cesspool on the pluvial water galleries

contaminar os peixes e toda a
vida marítima.

Banheiro na praia
Outra questão da maior gra-

vidade na praia de Jauá é a falta
de banheiros públicos. É neces-
sário e urgente construir banhei-
ros —nos moldes dos que exis-
tem em Guarajuba— com, no
mínimo, duas pessoas em dois
períodos para tomar conta. É o
mínimo que se deve fazer para
atender aos moradores, turistas e
freqüentadores em geral, garan-
tir a civilidade da praia e a pre-
servação do meio ambiente.

CAMAÇARI BA:  Firsteach one had their own pitcavity. After that due of thedelay of the City hall’s truckto suck the chaff and becausenobody want to pay from theirpocket, the city hall — as thetraders say —gave the ideaof link the pit in a big cavitybuilt on entrance from beach.THE city hall steps the guardthe cesspool of the cavityperiodically. Occur that withthe, facility of nobody pay forthe service, the la wsuitbecame too big. The networkwas dome by city hall,however some “clever”people did some connection

by their own account. Withthat, all turn what the cavityflood, the cesspool book forthe street, goes to the ofwater pluvial gallery and issuedirectly into the sea. Thesituation cannot continue asit is. The responsibility is ofall: city hall, merchants andresidents. Each one should put thehands into the pocket and onthe conscience to resolve theshenanigans. With thecesspool going directly to thesea, the threat of diseasesand contamination endemic isserious to the people, inaddition to contaminate fishes

and all the maritime life.
Bathroom on the shore

Another question of majorgravity on the beach of Jauáis the lack of publicbathrooms. It is necessaryand urgent the constructionof bathroom — on the modelof the Guarajuba’s — with, atlist two people to look afterthem. It is the minimum toattend the residents, touristsand users in general andassure the civility of the beachand the preservation of theenvironmental.

MEIO AMBIENTE / Environment

Moradores de Jauá jogam esgoto no mar
Residents of Jauá throw cesspool into the sea

Cities

CAMAÇARI - BA: Um ver-
dadeiro absurdo é o que está acon-
tecendo em Vila de Abrantes.
Ninguém quer pagar nada. Para
economizar dinheiro se coloca em
risco a vida das pessoas e do pla-
neta. Há gato (ligação clandesti-
na) na água, na luz, na internet,
no IPTU (Imposto sobre Proprie-
dade Territorial Urbana) e, ago-
ra, há uma nova modalidade: gato
na galeria de águas pluviais. Para
não pagar a limpeza da fossa ou
esperar pela demora de mais de
um mês do caminhão da Prefei-

tura, os moradores estão jogan-
do o esgoto direto nas galerias
de águas pluviais (chuvas).

O esgoto vai para o rio e de-
pois para o mar.

Em frente ao Supermercado
Lima, na Rua da Árvore, por
exemplo, parece que a nature-
za resolveu se revoltar com o
tamanho desrespeito ao meio
ambiente. Um bueiro entupiu e
toda a sugeira está vazando
para rua. O cheiro é insuportá-
vel e a proliferação de doenças
inevitável.

Mais uma vez a responsabi-
lidade é de todos.

Como ainda não existe rede
de esgoto, a Prefeitura deve ze-
lar pela ordem e desenvolver
mecanismos de punição para
quem está jogando o esgoto na
rede pluvial, e desligar imedi-
atamente os encanamentos, for-
çando os moradores a constru-
írem suas fossas. Além disso,
como ainda não existe rede de
esgoto, a prefeitura precisa
agilizar os pedidos de limpeza
de fossa.

CAMAÇARI BA:  Atruthfully absurd is what ishappening in Vila deAbrantes. Nobody is willing topay anything. To save moneyis placing at risk the life ofthe people and the planet.There are ‘gatos’(clandestine connection) onwater service, on light overthe Internet, into the IPTU(tax on the subject ofTerritorial Property) and nowthere is a new modalit y:“gatos” on the pluvial watergallery. To don’t pay for the

cavity cleanliness or wait for amonth delay of the truck fromCity hall, the residents areplaying the cesspool directlyinto the pluvial water galleriesThe cesspool goes to the riverand them to the sea.Opposite to Lima’sSupermarket, on ÁrvoreStreet, for example, it appearsthe nature solving to revoltwith the size of contempt tothe environment. A gutterblocked up and all the mess isebb to street. The smell isunbearable and the

proliferation of diseasesinevitable. Once more theresponsibility is of all.As there isn’t a sewagesystem yet, the City hallshould take care of the orderand develop mechanisms ofpunishment for who is playingthe cesspool on pluvial net,and cut off immediately thedrainage, forcing theresidents to built their owncavities. Beyond that, theCity hall most attend the callsfrom the population withoutprivilege nobody.

Laércio Messias
do Sacramento

Terreiro de Jauá


