
“Quantas vidas eu tivesse, tantas 

vidas eu daria” 

 

Nos contextos dos 50 anos, da Conferência 

Episcopal Latino-Americana de Medellín em 

1968 e, à luz das exortações do querido Papa 

Francisco quisemos resgatar a memória de 

Griselda Castelvechhi, conhecida por  

Nenuca,  mulher que pautou sua vida num 

único e duplo compromisso: servir a Deus e 

aos pobres. Esta centralidade foi um aspecto 

dominante em uma trajetória que ocupou 

seus dias e noites e fizeram dela uma 

apaixonada em busca de vida para todos, 

especialmente para os pobres que 

sobreviviam nas ruas da cidade em especial, 

o povo da rua. 

Após o Concilio Vaticano II, a perspectiva 

latino-americana assumida em Medellín 

permitiu criar condições para desenvolver 

uma igreja identificada com os pobres. A 

semente lançada nessa Conferência fez 

brotar a opção pelos pobres e resultou em 



uma característica central que ficou 

registrada na caminhada eclesial latino-

americana. Dez anos depois, após a 

realização da Conferência Episcopal Latino-

Americana, realizada no México, na cidade de 

Puebla em 1979, Dom Paulo Evaristo Arns, 

então  Cardeal Arcebispo de São Paulo, 

propôs  a Nenuca o seguinte desafio: 

“coloque Puebla no centro da Igreja de São 

Paulo”. 

Nenuca recebeu este convite “como uma 

palavra de ordem, como um facho de luz” e 

iniciou um processo de mudança que não 

somente transformou a visão que até então 

prevalecia, no âmbito da instituição OAF, da 

qual fazia parte - como também a prática da 

missão voltada ao cuidado e promoção da 

vida do povo da rua no centro da cidade. 

Práxis e novos ensinamentos eclesiais fizeram 

eco em sua caminhada e a impulsionaram ao 

desenvolvimento de ações libertadoras. As 

comunidades eclesiais de base, a  defesa dos 

direitos e a organização social adquiriram 



novas formas e conteúdos nos centros 

urbanos.  

Olhar os pobres e reconhece-los como filhos 

preferidos e amados de Deus, significava 

também reconhecê-los sujeitos coletivos de 

direitos.  Esta opção implicava em  incluir na 

categoria urbana do centro da cidade, o povo 

que morava nas ruas e os catadores e 

catadoras de material reciclável. Estes grupos 

populacionais ainda hoje não são 

considerados como sujeitos de direito à 

cidade. A uns, trata-se na maioria das 

cidades, como objeto a ser retirado, sem 

qualquer direito às políticas públicas de 

saúde, habitação, educação, entre outras, e 

sem reconhecimento sequer de sua dignidade 

e cidadania. A outros, negando-lhes o direito 

ao trabalho mesmo desenvolvendo um 

trabalho fundamental na reciclagem e 

cuidado de nossa mãe terra. 

O empenho para fazer acontecer a mudança 

de perspectiva em relação às ações junto aos 

pobres foi total na vida de Nenuca.  



Hoje, trinta e quatro anos depois de sua 

passagem para a “Casa do Pai”, acredita-se 

que sua doença foi fruto do desgaste por ela 

vivenciado nesse período. Enfrentou 

autoridades públicas e civis, 

companheiros(as) de caminhada que não 

acreditaram em sua proposta,  amigos(as) 

que se distanciaram em razão da nova 

postura por ela assumida. Entretanto, apesar 

dos dissabores causados, Nenuca  manteve-

se convicta, garantindo a firmeza  de suas 

novas opções e decisões. Nesse sentido, 

expressava:  “...a missão tem sido minha 

vida.... e a compreensão que se o martírio 

não chegasse como a máxima expressão do 

meu amor, deveria viver heroicamente no dia 

a dia. E assim, entre entusiasmo e algum 

sacrifício fui levando minha vida até os 53 

anos”. 

O impulso deste amor radical e sem tréguas 

tinha um princípio vivido com muita paixão: 

sua busca permanente de Deus, e como tal, a 

procura de viver a radicalidade evangélica no 

amor e no serviço aos outros. Todas as 



páginas escritas por Nenuca inalam o desejo 

do encontro com Deus vivido na concretude 

da vida, nas ruas e nas  praças, nas casas de 

prostituição; nos locais onde, segundo ela, 

Deus parecia não entrar.  

Este amor-serviço foi inspirado na vida e 

regra de São Bento “na contemplação do 

visível, mas também do invisível” bem como, 

na  Fraternidade das Oblatas de São Bento 

onde ela conviveu e partilhou  sem cessar, 

animando e alimentando a luta por justiça e 

liberdade para todos e todas. Esse princípio, - 

compartilhado pelas Oblatas de São Bento -  

nos termos de Nenuca era assim traduzido: 

“Aceitamos viver o desafio numa Igreja dos 

pobres”, uma igreja também chamada por 

ela, de igreja periférica,“com esses homens 

explorados, sem esperança, sem projeto de 

vida, entregues ao alcoolismo e à violência” .  

Insistia que, “para dar os primeiros passos” 

nesse sentido,  eram precisos toda a teimosia 

e um pouco da irracionalidade da fé”.  

Ser Igreja dos pobres significava ser 

comunidade que acolhia e não que enxotava 



e/ou excluia; a tônica dada por Nenuca era 

em uma  Igreja que reconhecesse o povo da 

rua como Povo de Deus a caminho de sua 

libertação; um povo com lugar social 

respeitado digno e reconhecido. Ser Igreja 

dos pobres significava para tanto: celebrar a 

vida do povo inserido no mistério pascal, de 

forma que ele tivesse lugar para expressar 

sua fé e partilhar sua vida.  

Essa perspectiva se atualiza nas orientações 

do Papa Francisco que na Homilia na Missa do 

III domingo de Quaresma, em 07 de março 

de 2015, nos lembra que “a liturgia é vida e 

não uma ideia a ser compreendida.... o culto 

não é antes de tudo uma doutrina a 

compreender ou um rito a realizar...é 

essencialmente diverso: é uma nascente de 

vida e de luz para o caminho da fé”.  

Esta visão era também a visão de Nenuca. Na 

Casa de Oração, por ela iniciada, 

multiplicavam-se as celebrações, vividas a 

partir da vida e do evangelho  e cada um 

podia expressar sua fé a partir do lugar onde 

se encontrava. 



O convite se renova hoje, adquirindo novo 

significado e concretude. Revisitamos o livro 

da Nenuca também à luz da Igreja dos 

Pobres. Igreja que o Papa Francisco nos 

convoca a assumir, por compreender que é a 

marca mais importante e determinante do 

seu ministério pastoral. Uma Igreja cuja ação 

pastoral, segundo afirma Francisco de Aquino 

Junior1  é formulada de diferentes maneiras, 

mas com sua centralidade nos pobres, 

marginalizados e sofredores.  

O Papa Francisco nos convoca repetidamente 

ao desenvolvimento de  uma “cultura da 

solidariedade” e à “luta contra as causas 

estruturais da pobreza”. Esses conteúdos 

eram inscritos na vida de Nenuca que, sendo 

economista de formação, e havendo iniciado 

sua vida consagrada trabalhando como 

operária na fábrica Philips tinha clareza das 

causas da exploração. Nenuca era sensível 

aos gritos que ecoavam dos milhões de 

                                                             
1 Aquino,Francisco,Igreja dos Pobres.In:Teologia do Papa 
Francisco,2018 



operários, lavradores, índios, negros, 

marginalizados, etc.  

Os gritos de “um povo que quer viver” 

passaram a ecoar na cidade de São Paulo, 

desde as primeiras missões e caminhadas 

que aconteciam nas ruas, em 07 de 

setembro, nos idos anos da década de 1980. 

Esses acontecimentos transformaram-se  no 

Dia do Grito dos Excluídos.   

Era notável, nas missões a alegria de 

Nenuca! E ela continua presente! É 

inspiração, no caminho que continuamos a 

trilhar, junto dos pobres que sobrevivem nas 

ruas e das ruas das cidades. 

A você, Nenuca, nossa homenagem e 

nossa gratidão pela sua vida doada, 

porque nunca duvidou que valia a pena 

comprometer a vida junto aos mais 

sofridos e porque sempre acreditou na 

vitória do Povo de Deus! 

 

Pastoral Nacional do Povo da Rua 



Fraternidade das Oblatas de São Bento 


