
 

 

 

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 
               Arcebispo de São Paulo 
 
 

São Paulo, 27.02.2015 

Aos Leigos, Religiosos/as 
Diáconos, Padres e Bispos Auxiliares 
Arquidiocese de São Paulo 
 
Caríssimos/as 
  
Vamos pedir a Deus a bênção das chuvas? Muitas pessoas me perguntaram, se a 
Arquidiocese de São Paulo não promoveria a oração ou uma procissão para pedir a 
Deus a bênção de boas chuvas... De fato a água não pode faltar na Região e na cidade de 
São Paulo. 

Portanto, tendo em vista a gravidade da atual crise hídrica, e contando com o apoio dos 
bispos auxiliares, decidimos realizar na arquidiocese de São Paulo uma manifestação 
religiosa especial para suplicar a Deus a bênção de chuvas generosas. 

Faremos isso no Domingo, dia 22 de março próximo, quando também se comemora o 
Dia Mundial da Água.  

A procissão, no contexto da Quaresma, terá um caráter penitencial, ao mesmo tempo 
que suplicamos a bênção de boas chuvas, tão necessárias. Também será um momento 
propício para a conscientização sobre o uso correto e sustentável da água. 

Não é a primeira vez que se faz isso em São Paulo; em diversos momentos da história 
da Cidade, o povo saiu às ruas, em oração e procissão, para pedir chuvas; a última 
grande manifestação nesse sentido aconteceu em 1957, quando o Cardeal Carlos 
Carmelo de Vasconcellos Motta saiu à frente da procissão, com muito povo, carregando 
a imagem de Nossa Senhora da Penha, do seu Santuário na Penha até à Catedral da Sé. 

Portanto, convido todos a participarem da procissão no Domingo, 22 de março; a 
concentração para o início da procissão será às 15h, em frente à igreja da 

Consolação; de lá sairemos, carregando a imagem de Nossa Senhora da Penha, 
Padroeira da Cidade de São Paulo, e de São José, na direção da Praça da Sé, passando 
pelo Viaduto do Chá e em frente à Prefeitura; depois do Largo São Francisco,  
chegaremos à Praça da Sé, para a celebração da Santa Missa por volta das 17h00. 

Recomendo que levem todos uma garrafinha de água para beber e para receber a bênção 
da água. Podem ser feitas faixas com dizeres religiosos sobre a água, ou com frases 
educativas sobre o bom uso da água. 



O acesso ao trajeto da procissão pode ser feito facilmente pelo metrô (Praça da 
República ou Anhangabaú). 

Peço que se divulgue bastante esta iniciativa nas igrejas e comunidades, mas também 
pelas mídias sociais, para que muitos participem da procissão. Recomendo ainda que no 
dia 15 de março, Domingo anterior à procissão, já se faça intensa oração nas missas das 
paróquias e comunidades para pedir a chuva. Após esta carta, indico a Oração do Beato 
Papa Paulo VI (1976) para pedir a bênção da chuva. 
 
Da mesma forma, peço que em todas as comunidades e grupos seja acolhido o convite 
do nosso Papa Francisco, de fazer as “24 horas para o Senhor”, entre 13 e 14 de 
março, conforme ele mesmo recomendou na sua Mensagem para a Quaresma. 
 
Aproveito a ocasião para, respeitosamente, saudá-los e lhes desejar todo o bem. 
 

 
Cardeal Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo  
 

 
Oração do Beato Papa Paulo VI, pedindo chuva 
 

Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra, 
Tu és para nós existência, energia e vida 
Criaste o homem à Tua imagem 
a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar 
as riquezas da terra, 
colaborando assim com a Tua criação. 
Temos consciência da nossa miséria e fraqueza: 
nada podemos fazer sem Ti. 
Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol 
e fazes cair a chuva, 
tem compaixão de todos os que sofrem duramente 
pela seca que nos ameaça nestes dias. 
Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas 
com confiança pela Tua Igreja, 
como satisfizeste as súplicas do profeta Elias, 
que intercedia em favor do Teu povo. 
Faze cair do céu sobre a terra árida 
a chuva desejada, 
a fim de que renasçam os frutos 
e sejam salvos homens e animais. 
Que a chuva seja para nós o sinal 
da Tua graça e da Tua bênção: 
assim, reconfortados pela Tua misericórdia, 
dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, 
com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede. 
Por Jesus Cristo, Teu Filho, 
que nos revelou o Teu amor, 
fonte de água viva, que brota para a vida eterna. Amém”. 


