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Um overview
No Brasil, o turismo religioso movimenta cerca de 20 milhões de viagens por ano e é responsável por injetar R$
15 bilhões na economia brasileira, aquecendo atividades do comércio e serviços com a geração de emprego e
renda.
Diferentemente de outros países, o Brasil é um país marcado pela tolerância religiosa. O roteiro de turismo
religioso brasileiro contempla centenas de destinos e práticas voltadas aos mais diversos tipos de crenças —
fatores que influenciam de maneira positiva na sustentabilidade desse ramo do turismo.

São Paulo é a maior cidade brasileira e está também entre os municípios mais diversos do país. É possível
encontrar imigrantes de todas as partes da Europa, Ásia e África que carregam suas tradições e as mantêm vivas
pela cidade. A cidade de São Paulo também abriga um amplo e variado patrimônio religioso, como catedrais,
santuários, paróquias, templos e museus, além de um grande número de igrejas de interesse histórico e
arquitetônico.
A intensa relação entre a gastronomia e as religiões também é expressada na cidade de São Paulo, apresentando
diversos significados sociais na história da alimentação e manifestando as identidades culturais, o que
enriquece ainda mais esse produto turístico na cidade.
O objetivo desta apresentação é promover este roteiro temático, apresentando a riqueza cultural, artística e
gastronômica da cidade através da diversidade religiosa, despertando o interesse de uma nova demanda e
gerando oportunidades de negócios e comercialização de produtos, através dos players de turismo de São Paulo.

Em 25 de janeiro de 1554 foi celebrada, por
padres jesuítas, a primeira missa no local
conhecido hoje como Pateo do Collegio. Data e
local são considerados marcos da fundação da
cidade e evidenciam, desde os primórdios, a
relação de São Paulo – que tem nome de Santo
– com a fé e a espiritualidade de seu povo.
Séculos depois, agora com mais de 12 milhões de
habitantes, São Paulo mudou. Cristianismo,
judaísmo, islamismo, religiões não-abraâmicas e
afro-brasileiras convivem harmoniosamente,
revelando o caráter ecumênico da cidade,
resultante de um processo de miscigenação da
população, cuja maior riqueza e principal
característica é a diversidade.
Vivencie essa experiência e descubra sobre as
curiosidades, a história e a arquitetura dos
templos sagrados e outros atrativos religiosos.
Cidadedesaopaulo.com
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HpMOj_xcJ7LOBNdbl-lhDHzYqL2spYOe&hl=pt-BR&ll=23.638522119718534%2C-46.67755754999998&z=11

Imagens de internet

Capela Nossa Senhora de Sion
Um dos locais mais procurados em São Paulo para
casamentos, a Capela do Sion faz parte do conjunto
arquitetônico do Colégio Sion, um prédio histórico
tombado e preservado, projetado por Ramos de
Azevedo. Endereço: Av. Higienópolis, 983 Consolação.
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Centro Hare Krishna De Bhakti Yoga
Espaço oficial da ISKCON (Sociedade Internacional para a
consciência de Krishna), onde acontecem inúmeras atividades
focadas em conhecimento e prática de espiritualidade. São
oferecidas aulas de yoga, palestras, workshops e cursos,
distribuição de alimentos, jantares veganos. Sua missão é
propagar a consciência de Krishna (Deus), como é revelada nas
grandes escrituras da Índia, o Bhagavad-gita e o Srimad
Bhagavatam. Endereço: Rua Itápolis, 1531, Pacaembu.

Templo do Tesouro do Espírito
É a sede Sociedade Taoísta do Brasil em São Paulo. O ideograma chinês
Tao, que literalmente traduzido significa caminho, exprime o conceito
filosófico de Absoluto. Este conceito traz a idéia de origem, princípio e
essência de todas as coisas. Lao Zi diz, no Tao Te Ching: “O caminho que
pode ser expresso não é o Caminho constante”. Para retornarmos ao Tao,
ao Absoluto, temos que primeiro recuperar o nosso bem estar e a nossa
paz interior. Endereço: Av. da Liberdade, 113 - 3º andar - Liberdade.
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Pateo do Collegio
É o local de fundação da cidade de
São Paulo, com a realização da
primeira missa em 25 de janeiro
de 1554 e a posterior instalação do
Colégio dos Jesuítas.
Endereço: Lgo. Pateo do Colégio, 2
– Centro.
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Biblioteca Padre Antônio Vieira
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Paredes e fundações do século XVI em taipa de pilão no Café do Pateo

Museu de Arte Sacra dos Jesuítas

Museu Anchieta

Mosteiro de São Bento
O local, que hospedou o Papa Bento XVI durante sua visita ao Brasil,
abriga hoje, além da igreja (Basílica de Nossa Senhora da Assunção), o
mosteiro com cerca de 40 monges enclausurados que seguem a tradição
do ora et labora (“ora e trabalha”).
O relógio externo é uma preciosidade mecânica de fabricação alemã.
Foi instalado em 1921 e é considerado o mais preciso de São Paulo.
Destaque para as missas com cantos gregorianos acompanhados do
som de um grande órgão, realizada aos domingos, às 10h. Outra grande
atração é a lojinha, com pães, bolos, doces, biscoitos e geléias feitas
pelos próprios monges e cujas receitas são seculares, guardadas há
muito no arquivo da abadia.
Endereço: Lgo. São Bento, s/n – Centro.
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Conjunto Franciscano

O convento – atual Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo – foi local de moradia, em
1762, do primeiro santo brasileiro – São Frei Galvão.
Endereço: Largo São Francisco, 133 – Centro.
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Catedral da Sé
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Catedral da Sé
Com grande referencial histórico e arquitetônico, em frente ao
Marco Zero, está a Catedral Metropolitana de São Paulo, ou
Catedral da Sé, o mais conhecido templo da religião católica da
cidade.
Projetada pelo alemão Maximilian Emil Hehl, professor de
Arquitetura da Escola Politécnica, o templo foi inaugurado em
25 de janeiro de 1954, na comemoração do 4º Centenário da
Cidade de São Paulo.
O monumento também teve a sua importância na vida política
do País. Desde 1970, sobressaiu-se a figura do cardeal arcebispo
D. Paulo Evaristo Arns, que dedicou todo o seu tempo e o seu
esforço ao combate à ditadura militar, denunciando os crimes,
as torturas e cedendo a catedral para as manifestações políticas
e ecumênicas pelos desaparecidos políticos e pela anistia.
Sendo um dos cinco maiores templos neogóticos do mundo, a
catedral possui uma cripta aberta à visitação, onde estão
depositados os restos mortais do cacique Tibiriçá, líder
indígena de destaque na Fundação de São Paulo e do padre
Feijó, regente do Império.
Endereço: Praça da Sé, s/n – Centro.
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Templo de Salomão
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Templo de Salomão
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Templo de Salomão
Maior santuário do Brasil e um dos maiores do mundo, o Templo de
Salomão é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus.
o monumental templo foi inspirado no templo bíblico de mesmo nome,
localizado em Jerusalém e foi construído com o intuito de ser um local
onde as pessoas, independente da religião, pudessem resgatar o respeito e
o temor a Deus.
Há quatro espaços principais: o Templo, o Tabernáculo, o Cenáculo e o
Jardim Bíblico. Tem capacidade para mais de dez mil pessoas e tem a
altura de um prédio de 18 andares. Possui 36 salas de Escola Bíblica,
estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento
para quase dois mil carros, além de 59 apartamentos quitinete e mais de
20 apartamentos com uma ou duas suítes.
O Templo possui ainda o Cenáculo, museu que traz a história dos Templos
antigos, com réplicas dos artefatos originais, para que o visitante se sinta
realmente nos tempos bíblicos. O local conta também a história da
construção do atual templo. Endereço: Av. Celso Garcia, 605 – Brás.
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Igreja de São Frei Galvão
Mosteiro da Luz
Museu
de Arte Sacra
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Igreja de São Frei Galvão
Mosteiro da Luz
Museu de Arte Sacra

Construído e fundado em 1774 por Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, o Mosteiro da
Luz é considerado a mais importante construção arquitetônica colonial do século XVIII em
São Paulo. É tombado nas três instâncias nacionais: Iphan, Condephaat e Conpresp.
Há um convento, lugar de recolhimento das irmãs concepcionistas que dedicam seus dias à
oração e ao trabalho e vivendo em clausura.
Lá também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, onde fica um dos mais
representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro. Foi Dom Duarte Leopoldo, o
primeiro arcebispo de São Paulo, que no início do século XX reuniu e organizou as obras que
mais tarde deram origem ao museu. São 800 peças em exposição, entre as quatro mil
vindas das principais igrejas e das mais peculiares capelas do Estado de São Paulo e do
Brasil.
Endereço: Av. Tiradentes, 676 – Luz.

Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte
A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte é uma construção modesta na
Rua do Carmo, com traços de estilo rococó e neoclássico. A igreja era
como um “portal de boas-vindas” para quem chegava à cidade vindo da
direção do Ipiranga, por isso ganhou o apelido de “igreja das boas
notícias”.
A Irmandade dos Homens Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte
estabeleceu uma prática pela qual cada membro recebia em segredo um
papel com mês, dia e horário em que deveria fazer a adoração.
É a única igreja em São Paulo que fica aberta durante as 24 horas do dia.
Endereço: R. do Carmo, 202 - Centro Histórico de São Paulo.
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Museu Judaico
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O Museu Judaico de SP apresenta os costumes, a cultura, a religião e a história de judeus no Brasil para o público em geral.
Projetado no estilo bizantino, o prédio do Templo com seus sete lados, enfatiza os sete dias da Criação, as sete cores do
arco-íris. Planejado com o objetivo de gerar empatia, conectar histórias, trabalhar preconceitos e estereótipos dessa
comunidade, além de dividir um pouco da essência do judaísmo enquanto cultura.
As salas expositivas do museu vão ter peças de um acervo com mais de 2,5 mil objetos e documentos históricos, além
do mobiliário da sinagoga, misturados a dispositivos digitais. Endereço: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista.

Igreja Santa Cruz das
Almas dos Enforcados
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Igreja Santa Cruz das
Almas dos Enforcados
A Igreja Santa Cruz das Almas dos
Enforcados, ou simplesmente "Igreja
das Almas" foi fundada em 1887 e
construída no local onde havia uma
forca para presos condenados, entre
eles Francisco José das Chagas. O
Bairro da Liberdade concentrava
espaços de tortura e morte contra
os negros na escravidão. Endereço:
Praça da Liberdade, 238 – Liberdade.
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Memorial da
Imigração Judaica
Local da mais antiga sinagoga de São Paulo, a Kehilat
Israel. Um local para encontros, reuniões, orações e até
hospital (durante a crise da gripe espanhola em 1919),
foi ponto de referência para os judeus recém-chegados
à cidade.

Durante 42 anos, serviu como sinagoga para a
comunidade israelita de São Paulo. Após restaurações,
hoje abriga o Memorial da Imigração Judaica. O espaço
reúne centenas de artefatos que recontam a história da
vinda do povo hebreu ao Brasil. Endereço: R. da Graça,
160 - Bom Retiro.
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Comércio na Rua Senador Feijó
Muito próxima à Catedral da Sé, em sua lateral
esquerda, está a Rua Senador Feijó, onde se
concentram lojas dedicadas ao comércio de
artigos religiosos, principalmente católicos.

Comércio na Rua Conde de
Sarzedas
“25 de Março gospel”, no centro, tem comércios
voltados aos evangélicos.
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Paróquia São José

Em 1928, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva,
quis criar Paróquias nos Jardins no seu jubileu episcopal de prata.
Hoje é um ponto de referência cristã-católica do bairro, é
bastante frequentada por famílias tradicionais do próprio bairro
e de outros. Endereço: R. Dinamarca, 32, Jardim Europa.
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Paróquia Divino Espirito Santo
Em 1903 foi construída a capela do Divino Espírito Santo da Bela
Vista. Em 1908 foi reformada, ampliada e rebatizada como
Paróquia Divino Espirito Santo. Localizada na Rua Frei Caneca,
Região da Av. Paulista, chama atenção por ter sua fachada pintada
na cor rosa escurecida.
Endereço: R. Frei Caneca, 1047 - Consolação
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Igreja São Luís Gonzaga
Paróquia São Luís Gonzaga é uma igreja
católica da Ordem Jesuíta localizada na cidade
de São Paulo, mais precisamente na avenida
Paulista, uma das principais avenidas da
cidade. Foi inaugurada no ano de 1935 e
possui estilo greco-romano, conforme
projeto do ex-aluno do Colégio São Luís, o
engenheiro e arquiteto Luís de Anhaia Mello.
Endereço: Av. Paulista, 2378 - Bela Vista.
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A Capela foi fundada em 1958. Nesse período construiu-se apenas uma capelinha, que tinha um visual
exótico: toda inclinada, "como que para cair e abrir lugar para que outra, definitiva, ficasse de pé", dizia
o Pe. Ilson José Frossard. Para identificá-la como igrejinha ou capela, foi colocada uma cruz de
madeira, externa. Esta cruz acompanhou a linha de construção da igreja, caída, tendo sido apelidada
pelo povo como "cruz torta", de onde veio o nome que a acompanha até hoje. Endereço: Av. Professor
Frederico Hermann Júnior, 105 - Alto de Pinheiros.
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Paróquia Nossa
Senhora Mãe do
Salvador (Cruz Torta)

Templo da Luz
do Oriente
O Templo Luz do Oriente foi fundado
em 1973, com o objetivo de divulgar
os ensinamentos revelados por
Deus a Meishu Sama, sobre a
origem das doenças e o meio correto
de curá-las, construindo um mundo
repleto de saúde e paz. A construção
principal deste templo messiânico
segue os moldes das edificações
tradicionais de templos orientais.
Endereço: R. Itapicuru, 851 – Perdizes.
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Paróquia Nossa Senhora do Brasil
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Paróquia Nossa Senhora do Brasil
A Paróquia Nossa Senhora do Brasil é um
dos templos mais elegantes da capital de
São Paulo, com inspiração nos templos
mineiros e com um interior que recorda
belas igrejas portuguesas. Construída em
1940, é um ponto bastante conhecido no
bairro Jardim América e atrai atenção
principalmente pela longa lista de espera
para realizar casamentos na igreja. Seus
os azulejos contam a história de SP e dos
Jesuítas. Endereço: Praça Nossa Sra. do
Brasil, 01 - Jardim America.
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Centro Cultural do Candomblé
Criado com o objetivo de colaborar para uma
melhor compreensão sobre o candomblé,
sua doutrina e seus rituais, o Centro Cultural
do Candomblé permite ao visitante
mergulhar na história do segmento religioso.
Pai Toninho de Xangô tem uma atuação ativa
na luta pela inclusão e pela valorização da
cultura negra em sua comunidade.
O espaço oferece um salão principal decorado
com pintura dos orixás, exposições de arte –
esculturas, telas, vestimentas – além de
palestras e festas, sala de jogo de búzios,
cozinha para a preparação de comidas
típicas, fonte de Oxum, corredor e jardim dos
orixás.
Endereço: R. do Bosque, 246 – Barra Funda.
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A história da paróquia de São Gabriel Arcanjo tem início na década de 30 do século passado, com a chegada o
Brasil do Fr. Isidoro de Teves. Capuchinho italiano, o Frei idealizou a construção de uma capela, de um local
para frades e de um local transitório para os agonizantes no bairro. Pe. Marcondes esteve à frente da
paróquia até 1996, ano de seu falecimento. Nesse período desenvolveu intenso trabalho de busca de doações
e conversões, além de incentivo à confissão e comunhão. Endereço: Av. São Gabriel, 108 - Jardim Paulista.

Paróquia São Gabriel Arcanjo
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Vista pela Avenida Nove de Julho, a torre da Paróquia Assunção de Nossa Senhora
destaca-se entre os prédios dos Jardins, indicando o céu. É o ponto mais alto de uma
clareira de aproximadamente 18.000m²,formada pelo Colégio Assunção e a Igreja. O
Colégio foi fundado em 1933 pelas religiosas da Congregação da Assunção, que
recebeu o terreno da família Matarazzo.
O edifício foi projetado por Adolfo Lindenberg, e apesar da construção ter sido
concluída em 1935, a capela do Colégio só foi erguida em 1948. Esse projeto da Capela
(atual Igreja), é do arquiteto Benedito Calixto Neto, o mesmo que projetou a Basílica
de Aparecida e outras igrejas na cidade de São Paulo e do estado e que é neto do
famoso pintor Benedito Calixto. Endereço: Alameda Lorena, 665A - Jardim Paulista.
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Paróquia da Assunção
de Nossa Senhora
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Ramakrishna Vedanta Ashrama

Com a chegada de Swami Nirmalatmananda, o primeiro monge residente da Ordem no
Brasil, o centro afiliou-se à Ordem Ramakrishna da Índia em março de 1999. Trata-se de
uma associação sem fins lucrativos, de caráter filosófico, religioso e cultural, mantida
por devotos, amigos e simpatizantes do Movimento Ramakrishna Vedanta. O
Ramakrishna Vedanta Ashrama conta com atividades espirituais, culturais e assistenciais,
das quais se destacam as palestras sobre temas relacionados ao desenvolvimento
humano, cultos, estudos, aconselhamento espiritual, centro para retiro espiritual,
biblioteca, cesta básica, reforço escolar e bazar beneficente. O Centro é membro do
Diálogo Inter-religioso. Endereço : Largo Senador Raul Cardoso, 146 e 204 - Vila
Clementino.
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Santuário São Judas Tadeu

Localizado na Avenida Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, o Santuário São Judas Tadeu recebe
milhares de devotos durante o ano. No dia 28 de outubro é feita uma grande festa em homenagem a
esse Santo das "causas impossíveis". No complexo estão a Igreja Antiga e a Nova. A Igreja Antiga foi
inaugurada em 1944, quando o Pároco era o Pe. João Buescher, um homem muito ativo, que buscou
ajuda junto a Comunidade para a construção dessa Igreja.
Foi declarada Santuário em 18 de novembro de 1997, pelo Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. A Igreja
possui 12 colunas que lembram o colégio dos 12 Apóstolos e um enorme crucifixo (11 metros) em
madeira. Endereço: Av. Jabaquara, nº 2.682 - Mirandópolis

Igreja Nossa
Senhora da Saúde

Representando a Igreja Católica Apostólica
Romana, a Igreja Nossa Senhora da Saúde
é um monumento tombado pelo Governo
do Estado há quase 50 anos. Com seus
quase 70 metros, um obelisco suntuoso e
um dos mais belos da cidade, torna a
edificação da igreja uma mistura de
arquiteturas, que enriquece o bairro de
Vila Mariana. Endereço: R. Domingos de
Morais, 2387 - Vila Mariana.
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Mesquita Brasil
O islamismo é a segunda maior religião do mundo, fundada no ano de 570
em Meca, na Arábia Saudita, pelo profeta Maomé, cujos fiéis são muçulmanos
e seguem o livro sagrado Alcorão. Um local de grande representação desta
religião na cidade é a Mesquita Brasil. Sua arquitetura segue os padrões dos
templos muçulmanos e encanta por suas formas e pela riqueza de detalhes
no acabamento do seu interior. Sua construção foi idealizada pelo arquiteto
Paulo Camasmie. É considerada uma das mais importantes da América Latina
e uma das primeiras a ser construída no Brasil.
Endereço: R. Barão de Jaguara, 632

Imagens de internet

Imagens de internet

Inaugurado em 1993, o Templo Tzong Kwan é um espaço para a prática
do budismo mahayana chinês. Seus ensinamentos estão fundamentados
na ética e na moral, com técnicas de meditação para desenvolver a
concentração. Além da prática da meditação, são promovidos diversos
cursos, como tai chi e kung fu.
Endereço: R. Rio Grande, 498 – Vila Mariana.

Templo Tzong Kwan e
Centro Cultural

Igreja Ortodoxa
Antioquina

A Igreja Ortodoxa Antioquina, sé da Igreja
Ortodoxa Grega de Antioquia no Brasil, é
um dos edifícios que mais se destacam
por sua arquitetura, pensada por Paulo
Tafic Camasmie a partir da Igreja de Santa
Sofia, inspirada na construção bizantina
em Istambul, na Turquia. Inaugurada em
1954, a Catedral é dedicada ao Apóstolo
Paulo – padroeiro de São Paulo. Na
Catedral são celebradas missas em árabe
e grego, além do português.
Endereço: R. Vergueiro, 1515 - Paraíso
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Museu AfroBrasil
O Museu AfroBrasil, dedicado a valorizar a história, a cultura e a arte africana
e afro-brasileira. Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do
mais famoso Parque de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o Museu conserva, em
11 mil m2 um acervo com mais de 6 mil obras. O acervo abarca diversos
aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas
como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas ao
registrar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da
sociedade brasileira. Endereço: Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila
Mariana.
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Templo Hare Krishna Vrinda São Paulo
O movimento hare krishna originado na Índia é uma
das vertentes do hinduísmo que considera Krishna
como a suprema personalidade de Deus. O Templo
Hare Krishna Vrinda São Paulo é dedicado à
iluminação
espiritual,
autoconhecimento
e
autorrealização em consciência de Krishna. Realizam
retiros espirituais mensalmente e no Vrinda São Paulo
é possível cozinhar aprendendo sobre a alimentação
consciente.
Endereço: R. Muniz de Sousa, 774 - Aclimação
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Templo Busshinji
O Templo Busshinji foi fundado em São Paulo, em 1955. Seus
fundamentos seguem a linha do zen budismo, uma tradição religiosa
com princípios filosóficos, cerimônias e desenvolvimento de ações
mediante a disciplina do corpo e da mente. Inicialmente voltado à
coletividade nipo-brasileira e aos interesses pelo zen, o templo se
transformou aos poucos em um centro divulgador da religião por meio de
experiências práticas. Este templo é sede da Missão da escola Soto Shu
para a América do Sul.
Endereço: R. São Joaquim, 285 – Liberdade.

Imagens de internet

Axé Ilê Obá
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Entre os séculos XVI e XIX, milhares de negros vindos da África
desembarcaram no Brasil para serem escravizados em diversas partes do país.
Com eles, veio também o candomblé, influente religião africana, cujo maior
terreiro da cidade é o Axé Ilê Obá, que significa Casa da Força do Rei.
Tombado pelo Condephaat e Conpresp como patrimônio cultural, o terreiro
foi fundado por Pai Caio de Xangô, na década de 1950, no BrásSua história é
de luta pela preservação e divulgação dos aspectos históricos e ritualísticos
das raízes africanas, comandado por Mãe Paula de Yansã.
Endereço: R. Azor Silva, 77 – Jabaquara

Capela do Morumbi
e Museu da Cidade
de São Paulo

A Capela do Morumbi situa-se em um terreno da antiga Fazenda do Morumbi. Até hoje não se sabe ao certo a
origem da capela, por falta de documentos detalhados que comprovem a verdadeira história. O local faz parte do
Museu da Cidade de São Paulo, que é um museu diferente dos convencionais. O acervo é composto por conjuntos
arquitetônicos construídos a partir do século XVII até o século XX e estão espalhados por diversos pontos da cidade,
formado atualmente por 13 edifícios. O museu foi criado em 1993 e, desde então, é administrado pelo
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Prefeitura de São Paulo, o intuito é preservar a memória das
técnicas construtivas dos séculos passados. Endereço: Av. Morumbi, 5387 – Morumbi.
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Templo de São Paulo Brasil
O Templo de São Paulo é um templo
religioso construído e operado por A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. Foi o décimo sétimo
templo a entrar em funcionamento
no mundo e foi o primeiro templo
da denominação Mórmon a ser
construído no Brasil e na América
do Sul. A Doutrina de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias ensina que os templos mórmons
são locais sagrados onde são
realizadas ordenanças por familiares
e para a salvação. Endereço: Av. Prof.
Francisco Morato, 2390 - Caxingui.
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Igreja de São Paulo e Pedro
A Igreja de São Pedro e São Paulo foi inaugurada solenemente por S. Emcia. O Arcebispo de São Paulo, Cardeal
Dom Paulo Evaristo Arns, assistido por inúmeros sacerdotes, em 19 de Dezembro de 1976. Nos primórdios da
abertura deste bairro residencial, na década de 50, quando São Paulo começou a estender-se para além do
Rio Pinheiros, o Sr. Werner Sack, já falecido, fez cessão de um terreno para que nele fosse construída uma
capela, dedicada a São Pedro e São Paulo e que servisse a um Colégio de crianças, por ele edificado e
mantido, e aos moradores de então. Endereço: R. Circular do Bosque, 31 - Cidade Jardim.

Santuário Theotokos
Mãe de Deus
Palco das missas do sacerdote-cantor,
Padre Marcelo Rossi, o Santuário
Theotokos - Mãe de Deus foi projetado
pelo arquiteto Ruy Ohtake, num terreno
de 30 mil metros quadrados e tem
capacidade para 100 mil fiéis, sendo a
maior da Igreja Católica no Brasil em
capacidade de público. Possui um cruz
de 42 metros de altura, que poderá ser
vista de diversos pontos da cidade,
simbolizando uma das marcas turísticas
da capital paulista.
Em abril de 2020, durante a pandemia, o
Padre Marcelo Rossi celebrou a missa
com fotos de profissionais de saúde
coladas em cadeiras vazias. Endereço:
Av. Interlagos, 3823 - Jd. Umuarama.
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Catedral Anglicana
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Como segmento da Igreja Católica, o anglicanismo surgiu na Inglaterra em 1534, quando romperam com os católicos de
Roma. A igreja anglicana em São Paulo no ano de 1873, sendo a primeira igreja não romana no país. Conhecida pelo seu
liberalismo, é muito procurada para casamentos de pessoas de diferentes religiões. A Catedral Anglicana de São Paulo
atende às pessoas de língua inglesa e acolhe a todos os brasileiros de forma inclusiva e sem discriminação, por isso reúne a
maior comunidade anglicana da América Latina. Endereço: R. Com. Elias Zarzur, 1.239 - Alto da Boa Vista.

Solo Sagrado de Guarapiranga
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Solo Sagrado de Guarapiranga
O Solo Sagrado de Guarapiranga é, em São Paulo, o principal templo de representação da doutrina messiânica, fundada por
Meishu Sama, fundamentada em princípios que transcendem o campo religioso. Na capital paulista, foi construído às margens da
Represa Guarapiranga e inaugurado em 1995. Em seu grande templo, em forma de anel, existem três santuários: o Santuário de
Deus Supremo, o qual apresenta o altar central e uma torre de 71 metros de altura, que tem como objetivo ligar o homem ao
Deus Supremo; o Santuário de Meishu Sama, ao lado direito do Templo; e o Santuário dos Antepassados, ao lado esquerdo,
lugar especial para se orar pelos entes que já partiram. Endereço: Av. Professor Hermann Von Lhering, 6.567 – Jardim Casa Grande

Imagens de internet

Festas Religiosas
Festas de São Vito: Organizada pela
Paróquia São Vito, é uma das maiores
festas italianas da cidade.
Festa Nossa Senhora de Casaluce: A
festa italiana mais antiga da cidade
acontece desde 1900.

Festa da Achiropita: Uma das mais

tradicionais festas da cidade, a Festa
de Nossa Senhora Achiropita é uma
em homenagem à padroeira do
bairro formado por imigrantes
italianos, o Bixiga

Festa de San Gennaro: Festa em

homenagem ao santo padroeiro da
Mooca, San Gennaro
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Marcha Para Jesus: Evento que reúne 2
mil fiéis de várias denominações
protestantes.
Hanamatsuri – Festival das Flores:
Comemorar o nascimento do Buda
Shakyamuni.
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Comida e religião: um estreito relacionamento

A relação das religiões com a comida é intensa nas mais diversas crenças.

A gastronomia também é responsável por revelar preceitos, práticas e
preferências religiosas.
Ou seja, existem diversos significados sociais na história da alimentação. A
Gastronomia através da Religião, para manifestar as identidades culturais.
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O cristianismo ordena sua cerimônia mais
sagrada e mais característica em torno da
ingestão do pão e do vinho, como corpo e
sangue divinos . A própria origem da
explicação judaico-cristã para a queda de
Adão e Eva é a sua rebeldia em seguir um
preceito religioso: não comer do fruto
proibido”, argumenta Carneiro em seu estudo
Comida e sociedade: significados sociais na
história da alimentação.
Jejum: No catolicismo ainda há quem jejue,
mas a prática era realmente rigorosa na
Idade Média durante, principalmente, as
datas litúrgicas, como a Semana Santa. Na
quaresma, por exemplo, a abstinência
começava pela carne, o mais apreciado dos
alimentos.
Segundo o livro Gastronomia no Brasil e no
Mundo, Dolores Freixa e Guta Chaves, nessas
ocasiões comia-se peixe, um hábito adotado
menos por preferência e mais por questões
religiosas. “O peixe, aliás, era considerado na
época, menos nutritivo do que a carne
vermelha.
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“O alimento é a base do hinduísmo e um dos princípios da
espiritualidade.”
A Índia é o país com a maior concentração de
vegetarianos do mundo – cerca de 40% da
população não come carne. Organizador do festival,
Romero Carvalho, presidente da Sociedade
Internacional para a Consciência de Krishna em Belo
Horizonte, explica que o alimento é a base do
hinduísmo e um dos princípios da espiritualidade.
''A religião prega que você deve direcionar seus
sentidos a quatro pilares da vida humana:
austeridade, misericórdia, pureza e veracidade. A
alimentação vegetariana nos auxilia a alcançar
esses fins, pois prega o princípio da não violência. O
ser humano, no topo da cadeia alimentar, deve olhar
os animais como irmãos, considerando o nível de
sofrimento que o alimento pode trazer‘’,afirma.
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Ser hinduísta é ser vegetariano.
Essa cultura não consome carne de
animais, porque acreditam que
carregam a dor e o ódio durante seu
abatimento, para o alimento servido.
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Os judeus ou muçulmanos não comem carne de porco.
Porco é proibido!
A primeira razão para essa proibição é que, de acordo com o Alcorão, o
livro sagrado do islamismo, Allah teria dito o seguinte:
"Ele vos proibiu, apenas a carne do animal morto, e o sangue, e a carne
de porco..." (Alcorão, 2:173).
A carne de porco é considerada impura, maligna e ilegal e isso explicaria,
nesse mesmo sentido, sua proibição. Além de que a ingestão da carne
poderia provocar doenças e infecções, pela higiene do mesmo.
Islamismo: Os muçulmanos ainda praticam o jejum durante o ramadã,
mês sagrado dos islamitas. Para os judeus, o Yom Kippur, conhecido como
o Dia do Perdão, é a data judaica mais importante, pois está relacionado
com a purificação do espírito por meio de um jejum, cuja duração é de 25
horas
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No Candomblé, a comida representa uma das principais ligações entre homens e deuses, por
meio das oferendas de alimentos e sacrifícios.
Cada Orixá possui suas preferências que devem ser respeitadas. Cada membro do
Candomblé tem sua alimentação diferenciada de acordo com o período da vida religiosa e o
Orixá de quem é filho, o que determina coisas que ele não pode comer.
A comida preferida de Iansã, por exemplo, é o acarajé, portanto, a iguaria é obrigatória entre
seus seguidores.

“Código de saúde Mórmon”
Na verdade é chamado de Palavra de Sabedoria. Eles
tendem a se concentrar no que você não pode ingerir –
café, chá preto, álcool, tabaco, drogas – e esquecendo-se
que este código também nos diz o que comer.
Na doutrina Mórmon de que o nosso corpo é uma dádiva
de Deus. Mórmons descrevem seu corpo como um
templo, porque é onde habita o nosso espírito que
também criado por Deus. Tratar o corpo com respeito é
uma das maneiras de demonstrar amor a Deus e gratidão
por este dom que Ele nos deu.
Embora a maior atenção tem sido dada para o que não
fazer, com essa revelação também foi dito o que comer
para manter o corpo saudável. A promessa foi dada para
aqueles que obedecessem a este mandamento:
• 18 E todos os santos que se lembrarem de guardar e
fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos,
receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos;
• 19 E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de
conhecimento, sim, tesouros ocultos;
• 20 E correrão e não se cansarão; e caminharão e não
desfalecerão.
• 21 E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o
anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel,
e não os matará. Amém.

• (Doutrina e Convênios, seção 89 versículos de 18 a 21)
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A Cerimônia do Chá não é apenas saborear o chá. Os mestres
dizem que a cerimônia leva ao estado de tranquilidade é o
praticante experimenta momentos de paz. No século XII,
quando o Zen Budismo era introduzido no solo japonês,
também chegava o matcha (chá verde em pó). Utilizado pelos
monges para manterem-se acordados durante suas
meditações noturnas, esse hábito acabou se transformando
em filosofia de vida através do “Chado” (Caminho do Chá),
materializado no ritual “Chanoyu”, ou seja, a Cerimônia de
Chá.
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Bem-vindo a
São Paulo!
São Paulo é a cidade das múltiplas
possibilidades de manifestação de fé.
Diversas crenças convivem
harmoniosamente, revelando o caráter
ecumênico da cidade, resultante de um
processo de miscigenação da população,
cuja maior riqueza e principal
característica é a diversidade.
Vivencie essa experiência, descubra São
Paulo, sua história, a arte e a cultura

no Turismo Religioso.

Obrigada!
Cintia Mari Hayashi
Diretora de Promoção de Destino
São Paulo Convention & Visitors Bureau
promotion@visitesaopaulo.com
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