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O mês de maio é um mês tipicamente feminino. É o mês de
Maria e das Noivas e, no seu segundo domingo, comemora-se
o Dia das Mães. E quem pensa que estas festas estão esqueci-
das do seu significado original, engana-se. Maria de Fátima
Silva Davite de Andrade, a Fafapa, que já completou 13 anos
de Assembléia e há cinco está lotada na área de Publicação e

:r.

Fafapa (à direita) faz dois ensaios por semana e garante o sucesso da coroação

coroação. Resolvi conversar com ela para saber o que acon-
tecia, e a menina me explicou que não tinha roupa de anjo para
poder coroar",

No mesmo dia, Fafapa recorreu ao baú de suas filhas e
de lá resgatou um dos vestidos de anjo que guardara e o cedeu
para a menina. "No dia da coroação, ela estava radiante e
ficou me rodeando até que reparasse na suapresença. Quando
a reconheci, ela correu e me deu um abraço super forte que
valeu todo o trabalho do mês" - conta Fafapa, que, nos seus
horários de folga, realiza ainda um trabalho junto à comuni-
dade da Betânia.
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Maria de Fátima, a Fafapa, dedica-se a um trabalho especial em maio, na Paróquia do Pilar, na Barroca
Anais,passa os30 dias de maio bastante atarefada,preparafl-
do as crianças para a coroação de Nossa Senhora, na
Paróquia do Pilar.

São dois ensaios por semana, com o grupo que faz o solo
na coroação, durante a colocação dos ramalhetes, palmas,
coração, terço, véu e coroa. Mas, como para cada solenidade
é formada uma equipe diferente, o número de crianças, entre
4 e 12 anos, que participa dos ensaios é grande. "Mas elas não
dão trabalho e pegam com rapidez as músicas, que mudamos
a cada fim de semana" - conta Fafapa.

Situada no Bairro Alto da Barroca, a Igreja do Pilar
realiza as coroações aos sábados e domingos. "Desde menina
- conta Fafapa - que gosto desta festa e minhas filhas também
participam com entusiasmo". Há três anos, Fafapa se informa-
va na paróquia sobre a data das coroações, quando soube que,
naquele ano, não havia quem pudesse assumir o ensaio dos
anjinhos. E, em resposta a suas indagações, recebeu o convite
para tomar a frente daquele trabalho.

"No primeiro ano,fiz tudo sozinha - lembra afuncioná ria
- mas depois passei a contar com a ajuda de outras senhoras
do bairro". A coroação acontece depois da missa, reunindo
quase 50 crianças por solenidade. "São os anjinhos que
compõem o altar e jogam pétalas de rosa no final da cerimô-
nia" - explica Fafapa, contando que, hoje, não só as meninas
participam, mas também os meninos, E, no mês de junho, a
Igreja do Pilar realiza a coroação do Sagrado Coração de
Jesus, só com meninos. "E uma festa muito bonita também"

Trabalho exige muita dedicação
Fafapa conta que passa o mês de maio sempre muito das mais freqüentes ao ensaio, nunca aparecia na hora da

emocionada. A Igreja do Pilar realiza uma festa simples, mas
cheia de significado. "No ensaio - diz ela - conscientizamoS as
crianças de que elas estão ali não para fazer bonito para os
pais, mas para homenagear Nossa Senhora, e todas interiori-
zam com muita intensidade esse espírito e participam da festa
com muita emoção".

As mães também colaboram e ajudam a enfeitar a igreja.
"Isso aproxima as famílias e vivemos momentos sempre muito
bonitos" - relata Fafapa. Nesse convívio, surgem outras
histórias que demonstram o clima de solidariedade da festa.
"Uma vez - lembra Fafapa - observei que uma das meninas,


