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EDITORIAL

Dr. Afonso M. Ligorio Soares 
Editor

A Edição 50 de Ciberteologia dá seguimento às comemorações do décimo aniversário deste 
periódico totalmente on-line que inovou, em 2005, ao se apresentar com uma nova proposta 
editorial na área da pesquisa de estudos religiosos, principalmente de teologia cristã. O ano de 
2015 encontra a revista numa fase madura, senhora de um patrimônio de mais de 2 milhões 
de acesso, com uma média de 40 mil acessos por edição.

As comemorações de uma revista só podem ser feitas por meio de textos publicados. Sendo 
assim, aqui vão novos textos. Boa parte da seleção deste número dá continuidade aos textos 
completos que originariamente foram comunicações científicas do 1º Simpósio Internacional 
do Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP, o Simpósio Internacional Entre o Lúdico e o Religioso: a reli-
gião nas interfaces do esporte e da festa popular. O evento teve lugar em junho de 2014.

Desse evento realizado na PUC-SP, nossa seção de ARTIGOS publica dois trabalhos: Jogos 

de Gladiador como Rito Romano: das origens religiosas como celebração popular até seu caráter 

de entretenimento de massa, de Sérgio Aguiar Montalvão, e As romarias do Juazeiro do Norte e 

o mito Padre Cícero: entre o drama e o lúdico, trabalho apresentado por Carlos Alberto Tolovi 
e Marlene Duarte Bezerra. O primeiro quer demonstrar a origem dos Jogos de Gladiador, cujo 
relato mais antigo é datado do III século a.C. como ritual funeral, passando com o tempo a 
entretenimento para as grandes massas. Eles ocorriam geralmente no mês de setembro, na 
cerimônia dedicada ao aniversário do Templo de Júpiter.

O segundo trabalho analisa as romarias do Juazeiro do Norte a partir de suas peculiari-
dades, no período delimitado entre 1989 e 1935. Seu início, as mudanças de foco ocorridas 
historicamente e sua importância no processo de transformação social, político e econômico 
local. Isso, sem perder de vista o enfoque principal: a perspectiva do drama e do lúdico sempre 
presente nas manifestações dos romeiros e romeiras de Padre Cícero.

Na seção de NOTAS há mais dois trabalhos oriundos do citado Simpósio do Programa de 
Ciência da Religião da PUC-SP. O primeiro, de Tatiana Machado Boulhosa, tem por título: Or-

gias funerárias: histórias e flertes nos jogos dos tradicionais velórios irlandeses. O texto é parte 
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da pesquisa de doutorado da autora, que lida com questões ligadas a monastérios e santos da 
antiga Irlanda. Aqui ela destaca algumas práticas tradicionais que se imbricaram às práticas 
religiosas e foram, mais tarde, por elas ‘corrigidas’, tais como os velórios irlandeses, sempre re-
gados por muita comida e pelo consumo de grandes quantidades de álcool. A dimensão lúdica 
desses festejos fúnebres é abordada pela autora.

A outra Nota vem de Wojciech Mittelstaedt, pesquisador polonês atualmente no Brasil, e 
tem o curioso título de Śmigus-dyngus: tradicional brincadeira pascal dos poloneses. Nela o 
autor aborda uma das mais divertidas manifestações culturais e religiosas do povo polonês, 
quando, na segunda feira depois da Páscoa, as pessoas brincam jogando água umas nas outras. 
Atualmente é uma das poucas brincadeiras tradicionais praticadas pelas pessoas jovens, e não 
só na zona rural, mas também nos grandes centros urbanos. O texto apresenta como uma 
difusão das diversas tradições e costumes populares virou uma brincadeira e enraizou-se na 
mentalidade do povo, fazendo parte do calendário festivo polonês. O autor procura construir 
uma reflexão sobre esta prática, originalmente de cunho religioso, e sua ressignificação, no dia 
de hoje, numa forma lúdica.

Além desses trabalhos relacionados ao Simpósio Internacional Entre o Lúdico e o Religioso, 
a seção de ARTIGOS traz o trabalho de Ivanir Antonio Rampon, Espiritualidade missionária do 

seguimento a Jesus Cristo à luz da Evangelli Gaudium, onde, a partir da perspectiva da Teologia 
Espiritual, analisa-se como o Papa Francisco trata a temática da espiritualidade na Evangelli 

Gaudium. O autor ressalta que a Exortação foi antecipada e preparada pelo Papa através de 
vários gestos carregados de intensa força espiritual e pela retomada do “espírito do Concílio 
Vaticano II”. Depois de analisar o “pré-texto”, o autor mergulha no “texto” da Evangelli Gaudium 
considerando tensões entre a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo e a “espiritualida-
de do mercado” e o “mundanismo espiritual”. Aborda então como a “misericórdia” se tornou 
característica fundamental e decisiva na vida espiritual do cobrador de impostos Mateus e, 
através dele, na vivência do argentino Jorge Mario Bergoglio, destacando que o Papa assu-
me a centralidade do Reino de Deus como decisiva para a ação evangelizadora na nova etapa 
eclesial que há de ser abalizada pela “alegria do Evangelho”. Finalmente, elencam-se dez dicas 
espirituais, oriundas da Exortação, para conhecer e seguir Jesus no mundo atual.

Também na seção de ARTIGOS está a reflexão Desafios pastorais para uma eclesiologia 

aberta, de Alonso S. Gonçalves. O autor parte da constatação de que o estudo e debate da ecle-
siologia tem ganhado expressividade principalmente com a chegada do cardeal Jorge Mario 
Bergoglio ao Vaticano como Papa Francisco. Este artigo procura tratar de algumas característi-
cas que compõem uma eclesiologia de baixo, pontuando caminhos e mediações pastorais para 
uma igreja que procura ter dimensões abertas a partir do atual contexto histórico.

Fechando a seção está o texto Luso-romano-brasileiro: uma interpretação da formação do 

catolicismo popular, de Cristiano Santos Araujo. Ele analisa a formação do catolicismo popular 
e a constituição místico-sincrético-religiosa do povo brasileiro. Divide a reflexão em dois pon-
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tos: a formação histórica do catolicismo luso-brasileiro no período colonial e imperial; e o pro-
cesso de romanização do catolicismo brasileiro que, apesar da separação entre Igreja e Estado, 
se multiplicou e consolidou suas bases simbólicas de poder religioso e político em nossa terra 
brasileira. Nos dois caminhos, o autor percebe o valor da religiosidade popular, assim como as 
respectivas transformações sociais no povo brasileiro. E sugere que tal explique porque somos 
tão apegados a uma antiguidade religiosa católica, sendo ainda o catolicismo um orientador de 
valores e sentidos na modernidade brasileira do século XXI.

Na seção de NOTAS, o leitor ainda encontrará a colaboração de Robson Stigar e Vanessa 
Roberta Massambani Ruthes: A catequese e a missão evangelizadora da Igreja. A breve reflexão 
apresenta, em linhas gerais, o lugar e o papel da catequese em face do anúncio do Evangelho 
para a crise do mundo contemporâneo. Apresenta ainda uma nova compreensão da evange-
lização e da catequese já que ambas possuem cada qual uma identidade especifica, embora 
o objetivo final de ambas seja, segundo os autores, o mesmo: construir o Reino de Deus e de 
forma mais singular nos grandes centros urbanos.

A seção é encerrada com o comentário Cinema e Religião, da autoria do Prof. Dr. Enio José 
da Costa Brito, Professor Titular da PUC-SP e pesquisador do Programa de Estudos Pós-gra-
duados em Ciência da Religião da mesma Universidade. Ele faz uma apreciação crítica da pes-
quisa de mestrado de Nathalie de Almeida Hornhardt, de cuja banca participou como arguidor, 
e cujo objeto foi o filme “Santo forte”, um documentário do cineasta Eduardo Coutinho.

Na seção de RESENHAS, Pilar Martín nos oferece uma leitura de apresentação da obra En el 

corazón del Padre, de Fernando Rielo.

Isto posto, compete agora às leitoras e leitores fazerem jus aos propósitos confessados de 
Ciberteologia: comemorar conosco estes primeiros 10 anos de existência simplesmente lendo 
e saboreando o presente agora tornado público.

E ótimas leituras, pois as comemorações seguirão adiante, ao longo do ano de 2015.
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Espiritualidade missionária do seguimento  
a Jesus Cristo à luz da Evangelli Gaudium

Missionary spirituality in order to follow  
Jesus Christ in the light of Evangelli Gaudium

Ivanir Antonio Rampon1

Resumo: A partir da perspectiva da Teologia Espiritual, apresentamos uma análise de 
como o Papa Francisco trata a temática da espiritualidade na Evangelli Gaudium. Ressalta-
mos, de início, que a Exortação foi antecipada e preparada pelo Papa através de vários gestos 
carregados de intensa força espiritual e pela retomada do “espírito do Concílio Vaticano II”. 
Depois de analisar o “pré-texto”, mergulhamos no “texto” da Evangelli Gaudium considerando 
tensões entre a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo e a “espiritualidade do mercado” 
e o “mundanismo espiritual”. Abordamos então como a “misericórdia” se tornou característica 
fundamental e decisiva na vida espiritual do cobrador de impostos Mateus e, através dele, na 
vivência do argentino Jorge Mario Bergoglio, destacando que o Papa assume a centralidade do 
Reino de Deus como decisiva para a ação evangelizadora na nova etapa eclesial que há de ser 
abalizada pela “alegria do Evangelho”. Finalizamos elencando dez dicas espirituais, oriundas 
da Exortação, para conhecer e seguir Jesus no mundo atual.

Palavras-chaves: Francisco, Espiritualidade, Vaticano II, Mundanismo Espiritual, Misericórdia.

Abstract: Starting with the perspective of Spiritual Theology, we present an analysis as 
Pope Francis deals the Team Spirituality in Evangelii Gaudium. At the beginning we emphasize 
that the Exhortation was anticipated and prepared by the Pope through various gestures of 
intensive spiritual strength and taken up again the spirit of II Vatican CounciI.  After analyzing 
the “pre-text’, we dive into the “text” of the Evangelii Gaudium, considering tensions between 
the spirituality of the following of Jesus Christ and the market spirituality and of the “worldli-
ness spirituality”. Than we expound how “mercy” became a basic and decisive characteristic 

1 IVANIR ANTONIO RAMPON possui graduação em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo (1996), graduação em Teolo-
gia pela Itepa Faculdades (2000), mestrado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (2004), doutorado em 
Teologia Espiritual pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (2011). Atualmente leciona na Itepa Faculdades - Passo 
Fundo, RS e assessora cursos na área de Espiritualidade entre outros.
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in spiritual life of the tax collector Mathew, and through him, in the life of the Argentine Jorge 
Mario Bergoglio, emphasizing that the Pope takes the centrality of God´s Kingdom as decisive 
for the evangelizing action in the new ecclesial stage which has to be distinguished by the “Joy 
of the Gospel”. We finalize by listing ten spiritual indications from the Exhortation, to know 
and follow Jesus in today’s world.

Keyword: Francis, Spirituality, II Vatican CounciI, worldliness spirituality, mercy.

Miserando atque elegendo.

O Papa Francisco nos desafia a anunciar o Evangelho no mundo atual. Esta afirmação nos 
lança em dois aspectos: precisamos ter intimidade com o Evangelho e, ao mesmo tempo, com-
preender para além do senso comum, as engrenagens da atual sociedade. Este texto visa ofe-
recer uma pequena contribuição nestes dois aspectos, a partir da ótica da Teologia Espiritual, 
tendo em vista o testemunho e as palavras de Francisco.

Francisco é, para nós, um “modelo espiritual”. Por isso, na primeira parte deste texto, res-
saltaremos gestos simbólicos de profundo teor espiritual que o sucessor de Pedro vem fa-
zendo. Na segunda, destacaremos que as suas palavras ganham força, vigor, eficácia e alento 
porque acompanhadas de gestos simbólicos, de práticas coerentes, de um testemunho maravi-
lhoso. Em Francisco, percebemos a concretização da frase de Paulo VI: “o ser humano contem-
porâneo escuta com mais atenção as testemunhas do que os mestres e se escuta os mestres é 
porque são testemunhas”.

I- A preparação para a EG

No dia 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI renunciou o sumo-pontificado e, no dia 13 de 
março foi eleito Francisco. Com a eleição do novo Papa não aconteceu apenas uma troca de pa-
pas, mas sim, iniciou uma mudança eclesial. No dizer do teólogo Victor Codina, para entender 
esta afirmação é importante remontar ao tempo de João XXIII e à convocação do Vaticano II.

O Concílio significou, ao menos simbolicamente, o “réquiem do constantinismo”, ou seja, de 
uma Igreja de cristandade enquanto “uma grande instituição clerical, centralizada em Roma, 
fechada ao mundo, única âncora de salvação, uma espécie de grande pirâmide monárquica e 
vertical, triunfalista e dominadora”2. O Vaticano II apresentou, por sua vez, a imagem da Igreja 
Povo de Deus, que caminha com a humanidade rumo ao Reino de Deus, que respeita as outras 

2  Victor Codina, A Igreja do Papa Francisco.



6

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 50

expressões eclesiais e religiosas. Sua índole é de misericórdia, esperança, diálogo. Foi um ver-
dadeiro Pentecostes, como desejara João XXIII.

Mas o Concílio, ainda antes de ser encerrado por Paulo VI, suscitou suspeitas, reações con-
trárias e medos. Surgiram muitas críticas contra possíveis abusos e exageros cometidos em 
nome do Concílio. Eclodiram sentimentos de saudade da velha e tradicional Igreja de cristan-
dade. Paulo VI se defrontou com aqueles que, como Dom Helder, queriam viver no “espírito 
do Concílio” e aqueles que o temiam. Ele conseguiu certo equilíbrio em meio à tempestade...3. 
João Paulo II e Bento XVI preferiram uma leitura do Vaticano II mais em continuidade com a 
tradição anterior do que com a novidade e o aggiornamento impulsionado pelo Papa João: “A 
partir de então o impulso conciliador se diluiu e houve freios em todas as instâncias (liturgia, 
ecumenismo, colegialidade episcopal, autonomia das Igrejas locais, responsabilidade laical, 
profetismo da vida religiosa, novos sinais dos tempos, novas teologias, inculturação...) e se 
passou da primavera conciliar ao inverno eclesial”4. Claro que João Paulo II queria reformar a 
Igreja e implantar o Concílio, mas mantendo inalterada a doutrina e a estrutura eclesial exis-
tente. Bento XVI, assim que eleito buscou uma renovação eclesial, mas a partir de uma filosofia 
e teologia tão ortodoxas e racionais que fechavam o caminho para uma real inovação na Igreja. 
Francisco, por sua vez, busca a renovação eclesial a partir do “espírito do Vaticano II”5.

Seria falso afirmar que o Vaticano II não produziu frutos em meio ao inverno eclesial tal 
como seria falso dizer que na época da cristandade não houve grandes elementos de santida-
de. O Espírito não deixa de vivificar a Igreja e suscita continuamente movimentos de retorno 
ao Evangelho. Por isso, nunca na Igreja faltam santos e santas, profetas, místicos, reformado-
res e renovadores. Mas não se pode ignorar que as posturas conservadoras do pós-Concílio 
foram funestas. Neste sentido, o Cardeal Martini, pouco antes de falecer, afirmou que a Igreja 
precisava avançar duzentos anos...

Francisco, antes de escrever encíclicas e exortações, realizou uma série de gestos simbóli-
cos de intensa força espiritual que foram captados por todo o mundo e divulgados pelos meios 
de comunicação. Nos chama a atenção as impressionantes semelhanças de tais gestos com os 
de Dom Helder Camara e de outros padres que viveram intensamente o espírito do Concílio e/
ou assumiram o Pacto das Catacumbas6. Estes gestos simbólicos estão mudando o ambiente 

3  Ivanir Antonio Rampon, Paulo VI e Dom Helder, exemplo de uma amizade espiritual, 160-170.

4  Victor Codina, A Igreja do Papa Francisco.

5  Ivanir Antonio Rampon, O caminho espiritual de Dom Helder Camara, 212-213. A maioria dos padres conciliares dizia que 
o Concílio não deveria apenas produzir bons e qualificados textos, mas ser permeado de fortes gestos simbólicos de profundo 
tom evangélico-espiritual. Os textos e os gestos revelam o espírito do Concílio. Segundo Dom Helder, o “espírito do Concílio” 
nos oferece “uma imagem de Igreja aberta, arejada, corajosa... Igreja que se banhe no Evangelho (já viram pessoas que saem 
do banho, limpinhas e cheirando a sabonete gostoso?); que se torne servidora ao invés de Senhora, pobre em lugar de rica; 
que dialogue, compreenda, estimule, oriente, ao invés de suspeitar, perseguir, condenar... e queimar (em fogueira, mesmo)” 
(Helder Camara, Circulares Conciliares, II, Circular 55 de 3/4.11.1965).

6  Ivanir Antonio Rampon, O caminho espiritual de Dom Helder Camara. Relendo a obra citada – escrita antes de março de 
2013 – percebe-se uma grande sintonia de gestos simbólicos, frases, discursos, homilias e, até mesmo, características de per-
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eclesial, aproximando a Igreja do mundo e suscitando a esperança de uma nova primavera 
eclesial, pois possuem intensa força espiritual, retomam o “espírito do Vaticano II” e se tornam 
a porta de entrada na hermenêutica da EG.

1- GESTOS SIMBÓLICOS COM INTENSA FORÇA ESPIRITUAL

Entre os gestos efetivados antes (e alguns depois da Exortação EG) estão: a) o novo Papa 
assume o inédito nome de Francisco, o poverello de Assis, que ouviu o crucificado chamando-
-o para reformar a Igreja que estava em ruínas – justamente quando esta era a “senhora do 
mundo”; b) proclama-se “bispo de Roma”, título que carrega uma concepção eclesiológica com 
forte acento na koinonia eclesial; c) pede continuamente orações para o povo simples, beija 
meninos deficientes, abraça homem com rosto deformado, “lava os pés” de uma jovem muçul-
mana encarcerada; faz a refeição junto à crianças com síndrome de Down; d) em sua primeira 
viagem fora de Roma vai para Lampedusa, joga no mar uma coroa de flores amarelas e brancas 
em memórias dos emigrantes mortos e celebra uma Santa Missa com objetos litúrgicos sui ge-

neris; e) convoca um dia de oração e jejum pela paz na Síria; f) usa seus sapatos velhos ao invés 
dos sapatos vermelhos e opta por não morar no Palácio Apostólico, mas na residência Santa 
Marta, onde faz as refeições na sala comum, não se senta sempre na mesma mesa, vai buscar 
pessoalmente seus alimentos e senta ao lado de outras pessoas; g) viaja em carro simples e 
pequeno para não escandalizar as pessoas dos bairros periféricos e populares; h) no mesmo 
dia em que cumpria um mês de eleição (13 de abril) cria um conselho de cardeais para acon-
selhá-lo no governo na Igreja e, especificamente, para desentravar a esperada reforma da cúria 
romana – nomeia como coordenador o Arcebispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga7; i) responde perguntas de um jornalista não crente, convida rabinos da Argentina 
para visitá-lo, recebe Gustavo Gutiérrez – um dos progenitores da Teologia da Libertação – e 
leva um ramo de flores à sepultura do Pe. Arrupe – o “segundo fundador da Companhia de Je-
sus”, líder da renovação conciliar entre os jesuítas e na Igreja e que muito sofreu por esta opção 
–, convida quatro mendigos para participar de seu aniversário, visita favelas no Rio de Janeiro, 
aconselha visitantes da América Latina que não tivessem medo de atuar em prol dos pobres 
não se preocupando caso recebessem uma advertência de Roma: “leiam, ponham de lado e 
continuem o seu caminho”, teria recomendado de modo espirituoso; j) envia uma mensagem 
aos participantes do 13º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base reunidos 
em Juazeiro do Norte, gesto este carregado de simbolismo não apenas porque Francisco foi o 
primeiro papa a enviar uma mensagem, mas porque há alguns anos a cúria romana intervinha 

sonalidade entre Helder e Francisco. Dois pequenos exemplos: Dom Helder, quando assume a Arquidiocese de Recife, visita os 
Mocambos (Francisco Lampedusa); Dom Helder vai morar na Igreja das Fronteiras (Francisco na Casa Santa Marta).

7 Um cardeal de 70 anos, que se apresenta de modo simples e modesto, comprometido com os deserdados, presidente da 
Cáritas Internacional. Para ele, os pobres não são estatísticas mas pessoas reais e optar pelos pobres significa fazer mudanças 
no mundo superando a pobreza. Entende que o entusiasmo conciliar viveu um tanto no limbo, mas que o Espírito Santo quer 
renovar a face da terra (Gian Guido Vecchi, Transparência no IOR e na Cúria. Entrevista com Óscar Andrés Rodrígues Maradiaga).
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na linha pastoral das dioceses latino-americanas que estimulavam as Cebs e a Teologia Latino 
Americana. Francisco, no entanto, “com muita alegria” pede que as Cebs “assumam sempre 
mais o seu importantíssimo papel na missão da Igreja” pois elas “trazem um novo ardor evan-
gelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a Igreja”8; l) dá um caráter 
peculiar a Jornada Mundial da Juventude espalhando alegria, simplicidade, bondade, ternura, 
esperança e fé e conclama os Bispos/a Igreja a voltar – a se converter – com mais ardor à opção 
pelos pobres9; m) recebe das mãos do Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel uma cópia do Pacto 
das Catacumbas e lendo os nomes de Dom Helder, Leonildas Proaño, Luigi Bettazzi entre ou-
tros, exclama alegre: “Nossa, veja quem está aqui”10; n) pede ao esmoleiro papal Krajewki para 
não esperar os pobres sentado na sua escrivaninha, mas que vá até os excluídos porque a vida 
está lá fora, a pobreza está lá fora – lá nas periferias de Roma é que deve encontrar-se o esmo-
leiro papal como desejaria estar o próprio Francisco...11. Além disto, envia dinheiro para que 
párocos de Roma também assistam os pobres, pois Roma é muito grande para que o esmoleiro 
papal faça tudo viajando no simples Fiat; o) as homilias das Santas Missas Crismais (Quinta-
-Feira Santa) se tornam paradigmáticas para o ministério sacerdotal desejado por Francisco, 
ou seja, ele deseja presbíteros com “cheiro de ovelhas” e “que vivem a alegria sacerdotal que é 
guardada pelo povo de Deus”12; p) pede aos membros da Renovação do Espírito (no Brasil cha-
mada de Renovação Carismática Católica) para que não sejam “controladores da graça” e que 
não se comportem como “alfândega do Espírito Santo”, estimulando a leitura de bons livros e 
dando uma orientação evangélico-espiritual ao reavivamento religioso13; q) rompe com o pro-
telamento e canoniza João XXIII atendendo o antigo desejo da maioria dos padres conciliares 
e dos que assumiram o “espírito do Concílio”; aprova a beatificação de Paulo VI; desbloqueia o 

8 Depois de ler a mensagem Dom Fernando Panico disse: “Agora temos um papa que nos apoia. Quem sabe, conseguiremos 
que o nosso pároco não nos descrimine mais”.

9  Francisco, Palavras do Papa Francisco no Brasil. Em seu encontro com a Comissão de coordenação do CELAM, incentiva 
a retomar a tradição espiritual latino-americana, através de uma conversão pastoral – reconhecendo que estamos atrasados 
neste aspecto ressaltado no Documento de Aparecida.

10  Gerolamo Fazzini, A Teologia da Libertação do Papa Francisco.

11  Segundo Krajewki, “o papa quer que não fiquemos esperando as pessoas, mas que vamos ao seu encontro. (...) Ele me disse 
que a minha conta corrente está bem quando está vazia” (Andrea Tornielli, “´O papa quer que eu vá pessoalmente ajudar os 
necessitados´, afirma Konrad Krajewski”).

12  Em 2013, disse que os sacerdotes precisam experimentar a unção nas periferias onde não falta sofrimento, há sangue 
derramado, há cegueira que quer ver, há prisioneiros de tantos patrões maus; que não é bom um sacerdote que se torna pela-
giano, minimizando a graça divina que se ativa e cresce na medida em que, com fé, “saímos para nos dar a nós mesmos ofere-
cendo o Evangelho (...). O sacerdote, que sai pouco de si mesmo, que unge pouco (...), perde o melhor do nosso povo, aquilo que 
é capaz de ativar a parte mais profunda do seu coração presbiteral (...) e daqui deriva precisamente a insatisfação de alguns, 
que acabam por viver tristes, padres tristes, e transformados numa espécie de colecionadores de antiguidades ou então de 
novidades, em vez de serem pastores com o “cheiro das ovelhas” – isto vo-lo peço: sede pastores com o “cheiro das ovelhas”. 
Em 2014, destacou em que consiste a alegria do sacerdote, dizendo sem rodeios que “a alegria do sacerdote está intimamente 
relacionada com o povo fiel e santo de Deus, porque se trata de uma alegria eminentemente missionária. (...) uma alegria que 
flui apenas quando o pastor está no meio do seu rebanho (mesmo no silêncio da oração, o pastor que adora o Pai está no meio 
das suas ovelhas), é uma ´alegria guardada´ por este mesmo rebanho”.

13  Sugere o documento Orientação teológica e pastoral; Renovação Carismática e ecumenismo do Cardeal Suenens, grande 
protagonista do Concílio Vaticano II; Renovação carismática e serviço do homem do Cardeal Suenens e de Dom Helder Cama-
ra, um dos mais importantes padres conciliares e do pós-concílio (Rádio Vaticana, Papa à Renovação Carismática: unidade e 
aproximação aos pobres).
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processo de beatificação de Dom Oscar Romero e suspende a suspensão a divinis feita por João 
Paulo II ao sacerdote e ex-ministro das relações exteriores da Nicarágua Miguel d´Escoto que 
lutou contra a ditadura apoiada pelo Estados Unidos e em favor da Frente Sandinista de Liber-
tação Nacional  – trata-se de um gesto misericordioso incomum pois como muitos costumam 
dizer Roma locuta est, causa finita est.

2- A RETOMADA DO “ESPÍRITO DO VATICANO II”

Estes fioretti de Francisco, assim como as florzinhas do outro Francisco e de João XXIII, 
foram entendidas pelo povo simples, pelos teólogos e pelos comprometidos com a justiça e a 
paz no mundo – mas também pelos que discordam deste estilo de espiritualidade. Os gestos de 
Francisco têm sabor evangélico, cheiro de Jesus de Nazaré e espírito de Vaticano II.

A intensidade espiritual dos gestos favorece a receptividade muito positiva de suas pala-
vras. Em outros termos, suas palavras, acompanhadas de gestos testemunhais, são tradução 
do Evangelho para o mundo atual. De fato, Francisco está mais preocupado com a fome no 
mundo do que com os problemas intraeclesiais. Sonha, sim, com uma Igreja pobre e para os 
pobres – uma Igreja que vive a alegria do Evangelho. Em suas homilias – nas Missas cotidianas 
na Casa Santa Marta e em outros lugares – desenvolve este conteúdo pastoral-espiritual pro-
fundo e atual.

Portanto, com Francisco, mudou o clima pastoral-espiritual: há um ar novo vindo do sul, 
do “fim do mundo”, do mundo dos pobres. Ele levou para Roma a sua experiência pastoral em 
Buenos Aires, o seu contato com o povo, com as periferias, com os padres villeros. Com isto, 
também mudou está mudando o clima eclesial14.

Na verdade, Francisco não está inventando novidades, mas com ele retornou-se com força 
ao “espírito do Vaticano II”, ao sonho de João XXIII. O novo Papa vem de uma Igreja que rece-
beu o Vaticano II com criatividade e profundidade: uma Igreja que fez e aposta em Medellín e 
Aparecida; uma Igreja que tem alguns Santos Padres como Helder e Romero, bem como as Co-
munidades Eclesiais de Base, os Círculos Bíblicos, a religiosidade popular dos pobres, líderes 
leigas e leigos comprometidos com a justiça e com a pastoral, uma vida religiosa inserida entre 
os pobres e numerosos mártires que defenderam a fé e a justiça.

II- Reflexões espirituais a partir do texto da EG

A EG foi escrita em espanhol logo após a viagem de Francisco ao Brasil e seu estilo literário 
é de uma prosa eloquente. Trata-se de documento eclesiástico arejado e animador que, de cer-

14  Victor Codina, A Igreja do Papa Francisco.



10

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 50

ta forma, segue a atitude e o método da Gaudium et Spes e tem proximidade “exortativa” com a 
Evangelli Nuntiandi, de Paulo VI15. A hermenêutica da EG se insere na nova etapa eclesial que 
estamos vivendo. Em termos de hipótese, podemos dizer que se outra pessoa tivesse escrito 
o mesmo texto, mas sem o testemunho e os gestos espiritual-simbólicos de Francisco, não 
teriam dado o mesmo efeito.

Iniciaremos esta segunda parte do texto mostrando sinteticamente que Francisco nos convi-
da para uma nova etapa eclesial marcada pela alegria do Evangelho. Isto significa assumir real-
mente a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo e, portanto, vivê-la numa sociedade que 
cultiva outras espiritualidades como a fuga mundi, a individualista, a do mercado e a do munda-
nismo espiritual. Colocaremos em foco a relação e o estímulo que o Papa dá para a espirituali-
dade do seguimento a Jesus Cristo assumindo decididamente a centralidade do Reino de Deus. 
Por fim, elencaremos dez dicas espirituais da EG para conhecer e seguir Jesus no mundo atual.

1- UMA NOVA ETAPA MARCADA PELA ALEGRIA DO EVANGELHO

Entre as palavras mais citadas pelo Papa Francisco em seus discursos e homilias estão: 
alegria, pobres, periferia, missionariedade, mundanismo espiritual... A Exortação começa com 
a palavra “Alegria”. O Papa entende que a alegria enche o coração e a vida inteira daqueles que 
se encontram com Jesus Cristo e se deixam salvar por Ele. Jesus liberta do pecado, da tristeza, 
do vazio interior e do isolamento (EG 1). Outros reformadores da Igreja também enfatizavam 
a alegria. São Francisco de Assis recomendava a “perfeita alegria”. Dom Helder, tinha um pacto 
de alegria: “Tenho gosto de confessar que tenho um pacto de alegria, que renovo quatro vezes 
no ano. Por que pacto de alegria? Porque, para passar a vida servindo aos irmãos, cara amar-
rada é um desastre. Criatura resmungona, pessimista, grosseirona é péssima propaganda para 
a fé... E não é fácil salvar a alegria, quando há muito sofrimento e muita injustiça em volta”16.

15  Em termos de citações, há alguns aspectos que chamam a atenção: a) a primeira citação da EG é da Exortação Apostólica 
Gaudete in Domino (1975) de Paulo VI que recorda que o chamado a participar da alegria da salvação é para todos. Ora, não é 
de agora que se comenta que precisamos anunciar com alegria o Evangelho da Alegria e não com pessimismo de derrotados; 
b) cita vários santos padres da Igreja sendo que Agostinho é citado três vezes. Ora, a “corrente pessimista agostiniana” era 
minoritária no Vaticano II, mas ganhou muita força no pós-Vaticano II, a ponto da GS ter sido considerada uma “overdose de 
otimismo”; São Tomás de Aquino bate o recorde dos teólogos antigos, sendo citado em torno de 14 vezes; c) a EG traz de volta 
as palavras de João XXIII quando abriu o Concílio Vaticano II em 11 de outubro de 1962: “Chegam-nos aos ouvidos insinuações 
de almas, ardorosas sem dúvida no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais, 
não vêem senão prevaricações e ruínas. [...] Mas a nós parece-nos que devemos discordar desses profetas de desgraças, que 
anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo” (EG 84); d) há uma recuperação do 
magistério pontifício de Paulo VI, sendo este citado em torno de 27 vezes. Isto é surpreendente! Bento XVI é citado aproxima-
damente 23 e João Paulo II em torno de 49 vezes; e) talvez, recuperando a ideia da colegialidade episcopal, documentos de 
conferências episcopais são citadas, entre elas a CNBB (EG 191): “Desejamos assumir, a cada dia, as alegrias e esperanças, as 
angústias e tristezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais – sem terra, 
sem teto, sem pão, sem saúde – lesadas em seus direitos (...)”. O Documento de Aparecida é citado aproximadamente 11 vezes, 
embora implicitamente suas intuições básicas percorram toda a exortação. O Papa Francisco pôs no documento a “espiritua-
lidade latino-americana” e, isto é uma boa e alegre notícia.

16 Helder Camara, Um olhar sobre a cidade, 136; Ivanir Antonio Rampon, O caminho espiritual de Dom Helder Camara,  
347-348.422.
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Francisco convida os cristãos para uma nova etapa evangelizadora marcada pela alegria. 
A exortação objetiva, justamente, indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos 
anos. Ora, a espiritualidade fuga mundi tende afastar-se do “mundo atual profano” e da sua 
evangelização, preferindo uma religiosidade “museu de antiguidades”, longe das reais situa-
ções da humanidade. Já a espiritualidade individualista busca uma mera realização individual 
e privatizante.

A espiritualidade do mercado, por sua vez, afirma que com o capitalismo neoliberal tería-
mos chegado à última etapa da história humana, na qual o mercado seria tudo em todos. A 
espiritualidade do mercado possui uma “mística cruel”, insensível, que reza “livrai-nos da ten-
tação de fazer o bem”. Já espiritualidade mundana elege o prazer individual (às vezes, usando o 
termo “felicidade”) como o objetivo da vida, conseguindo nos deixar muito insensíveis perante 
as dores e os sofrimentos dos pobres, doentes, excluídos.

A mística cruel da espiritualidade do mercado, turbinada com o hedonismo da “espiritua-
lidade pós-moderna” – chamada de “mundanismo espiritual” por Francisco – torna o coração 
comodista e mesquinho e leva a busca desordenada de prazeres superficiais e à consciência 
isolada e “quando a vida inteira se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os 
outros, já que não entram os pobres, não se houve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do 
seu amor nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. (...) Está não é a vida que jorra do coração 
de Cristo ressuscitado” (EG 1).

Também na Igreja parecia que o inverno surgido após a primavera do Vaticano II e de Me-
dellín tinha sido muito forte e depressivo. Mas eis que agora, o Papa fala em “nova etapa” a ser 
construída... Para esta nova etapa eclesial, Francisco propõe a alegria do Evangelho, porque 
entende que o grande risco do mundo atual, com sua avassaladora oferta de consumo, é a tris-
teza individualista. Ele aposta na espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo.

2- A ESPIRITUALIDADE DO SEGUIMENTO A JESUS CRISTO PERANTE A ESPI-

RITUALIDADE DO MERCADO

A espiritualidade do mercado possui seu deus, santos, mártires, templos, missionários... 
Uma das grandes novidades da EG é a crítica contundente que faz à idolatria do mercado colo-
cando-o no centro da discussão teológico-espiritual e da missão pastoral da Igreja. Ídolos são 
falsos deuses que exigem sacrifícios de vidas humanas e fascinam seus fiéis. O anúncio atual 
do Evangelho não se dá tanto em um mundo ateu, mas idolátrico: “Criámos novos ídolos. A 
adoração do antigo bezerro de ouro (cf. Ex 32, 1-35) encontrou uma nova e cruel versão no 
fetichismo do dinheiro e na ditadura duma economia sem rosto e sem um objetivo verdadei-
ramente humano. A crise mundial, que investe as finanças e a economia, põe a descoberto os 
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seus próprios desequilíbrios e sobretudo a grave carência duma orientação antropológica que 
reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades: o consumo” (EG 55).

Nesta perspectiva, a missão da Igreja não é tanto anunciar e “provar” que Deus existe, mas 
proclamar que o único Deus vivo e verdadeiro quer a vida e a liberdade do povo, enquanto os 
ídolos exigem sacrifício, suor e sangue das pessoas, especialmente dos pobres, além provocar 
danos para com a ecologia:

Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da 
maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela mi-
noria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem 
a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. 
Por isso, negam o direito de controle dos Estados, encarregados 
de velar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania 
invisível, às vezes virtual, que impõe, de forma unilateral e impla-
cável, as suas leis e as suas regras (EG 56). 

Este sistema tende “a fagocitar tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que 
seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos interesses do mercado divinizado, 
transformados em regra absoluta” (EG 56). Por isso,

Não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível 
do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o 
crescimento econômico, embora o pressuponha; requer decisões, 
programas, mecanismos e processos especificamente orienta-
dos para uma melhor distribuição das entradas, para a criação 
de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos 
pobres que supere o mero assistencialismo. (...) a economia não 
pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como 
quando se pretende aumentar a rentabilidade reduzindo o merca-
do de trabalho e criando assim novos excluídos (EG 204).

O Papa não concorda com o “dogma da mão invisível”, ou seja, que o mercado por si só nos 
conduzirá a uma maior equidade e inclusão social. Segunda esta concepção, quando o “mer-
cado for tudo em todos”, o mundo será melhor e quem atrapalha esta meta são justamente os 
militantes dos movimentos populares, sindicais, ecológicos... e as pastorais sociais e os cris-
tãos engajados nas grandes causas da justiça e da paz. Segundo Francisco,

esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma 
confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder 
econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômi-
co reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar. Para se 
poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo 
entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma glo-
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balização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos 
incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios, já não 
choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por 
cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de ou-
trem, que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos, 
a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que 
ainda não compramos, enquanto todas estas vidas ceifadas por 
falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não 
nos incomoda de forma alguma” (EG 54).

Quem tem a força missionária da espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo não dá alen-
to a “um economia da exclusão e da desigualdade social”, pois “esta economia mata”. Não se 
pode admitir, diz o bispo de Roma, que a morte por frio de um idoso sem casa não seja notícia 
enquanto o é a descida de dois pontos na Bolsa. O ser humano não pode ser considerado obje-
to de consumo que se usa e depois se joga fora. Não se pode aceitar a “cultura do descartável”, 
ou seja, já não se trata mais da exploração e da opressão, mas da exclusão que fere quem vive 
nas favelas, na periferia (EG 53).

Para Francisco é inadmissível “sacrificar os pobres” para acalmar o mercado quando este 
amanhece agitado e nervoso porque houve uma queda de dois pontos nas Bolsa de Valores 
ou algo afim: “Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, 
renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando 
as causas estruturais da desigualdade social (cf. Bento XVI, Discurso ao Corpo Diplomático, 
8.1.2007) não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. A desi-
gualdade é a raiz dos males sociais” (EG 202). Portanto, Francisco nos convoca para desmarcar 
o ídolo-mercado, pois não dá para servir a dois senhores (Mt 6,24) – o deus mercado e o Deus 

dos pobres pois eles possuem objetivos opostos.

3- A ESPIRITUALIDADE DO SEGUIMENTO A JESUS CRISTO PERANTE  

O MUNDANISMO ESPIRITUAL

A espiritualidade “pós-moderna” induz a viver de forma light, soft, tendo como meta o pra-
zer momentâneo, individual, superficial, sem abraçar compromissos duradouros, pois o futuro 
não será muito diferente do presente e, por isso, não vale a pena gastar-se nas mil razões para 

viver. Além disto, o tempo corre veloz e o importante e “aproveitar a vida” pois depois poderá 
ser tarde demais.

Quem tem força missionária não adere ao mundanismo espiritual. Francisco denuncia que, 
entre os cristãos, o mundanismo espiritual se esconde atrás das aparências de religiosidade e 
amor à Igreja. Na verdade, não busca a glória de Deus, mas a própria glória e bem estar-pes-
soal. Esconde subtilmente os próprios interesses nos interesses de Cristo. Com a aparência, 
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consegue mostrar que tudo está correto, mas se esta postura, como disse De Lubac, “invadisse 
a Igreja, ‘seria infinitamente mais desastroso do que qualquer outro mundanismo meramente 
moral’” (EG 93). Este mundanismo afastaria a Igreja da sua missão de evangelizar, ou seja, 
anunciar, por palavras e exemplos, o Reino de Deus.

O mundanismo espiritual se alimenta do gnosticismo de fé fechada no subjetivismo e no 
neopelagianismo autorreferencial e prometeuco de quem “só confia nas próprias forças e se 
sente superior aos outros por comprimir determinadas normas ou por ser irredutivelmente 
fiel a um certo estilo católico próprio do passado”. Trata-se de uma “suposta segurança doutri-
nal ou disciplinar que dá lugar a um elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evange-
lizar, se analisam e classificam os demais e, em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se 
as energias a controlar”. Nos dois casos, “nem Jesus Cristo nem os outros interessam verdadei-
ramente. São manifestações dum imanentismo antropocêntrico. Não é possível imaginar que, 
destas formas desvirtuadas do cristianismo, possa brotar um autêntico dinamismo evangeli-
zador” (EG 94).

Este obscuro mundanismo manifesta-se em muitas atitudes, aparentemente opostas mas 
com a mesma pretensão de “dominar o espaço da Igreja”. Ele se manifesta no “cuidado” por 
um exibicionismo na liturgia, na doutrina e no prestígio da Igreja, descuidando, no entanto, a 
preocupação de que o Evangelho produza frutos na história concreta do povo de Deus. Assim 
a Igreja torna-se uma “peça de museu” ou numa possessão de poucos (EG 95).

Também se manifesta no fascínio de mostrar o poder através de conquistas sociais e po-
líticas, numa vanglória ligada a assuntos práticos (Igreja autorreferencial); no apresentar-se 
com uma vida social cheia de viagens, reuniões, jantares, recepções; ou no gerenciamento em-
presarial da Igreja, onde o principal beneficiário não é o povo de Deus mas a Igreja enquanto 
instituição (EG 95).

Estas atitudes mundanas não trazem o selo de Cristo, encarnado, crucificado e ressuscita-
do. Nelas não “há ardor evangélico, mas o gozo espúrio duma autocomplacência egocêntrica” 
(EG 95). Além disso, “quem caiu neste mundanismo olha de cima e de longe, rejeita a profecia 
dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e 
vive obcecado pela aparência” (EG 96). Vive uma tremenda corrupção, com aparências de bem. 
Portanto, Francisco nos convoca para evitar este mundanismo espiritual “pondo a Igreja em 
movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. 
Deus nos livre de uma Igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais! Este mundanismo 
asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centra-
dos em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que 
nos roubem o Evangelho!”17.

17  Perante esta espiritualidade e tendo em vista a escassez do número de candidatos ao sacerdócio e à vida consagrada, o 
papa recomenda um discernimento profundo: não basta aumentar os números achando que se resolve a questão da escassez. 
É preciso sim ardor apostólico contagioso nas comunidades: “onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem 
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4- A ESPIRITUALIDADE DO SEGUIMENTO A JESUS CRISTO E O PAPA FRAN-

CISCO

Resumidamente, podemos dizer que a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo pro-
clama que são alegres os pobres em espírito os quais acolhem o Reino de Deus em suas vidas 
como os pequeninos, pois quem não acolhe o Reino como pequenino nunca entrará nele (Lc 
18,15-17). E os que entram no Reino de Deus:

1) consolam os aflitos tais como os migrantes, refugiados, abandonados, aprisionados, 
famintos;

2) buscam a partilha da terra e do pão entre todos engajando-se para superar a enorme 
desigualdade social e a destruição ambiental, sustida pela fascinante adoração ao ído-
lo-mercado;

3) engajam-se nas lutas para saciar a fome e a sede de justiça que há no mundo;

4) cultivam a misericórdia tendo como projeto espiritual a causa dos pobres, dos 
miseráveis, dos injustiçados, dos oprimidos da sociedade capitalista neoliberal pois 
sabem por experiência que este sistema econômico mata (EG 53) e é preciso buscar 
uma sociedade em que a vida seja cuidada;

5) inserem-se com pureza de coração, com fidelidade ao projeto divino e precavidos do 
mundanismo espiritual, em “periferias” sociais e existências a fim de compartilhar a 
alegria de sermos irmãos de fé e de comunidade que buscam, vivem e levam a boa nova 
da alegria do Evangelho;

6) enfrentam este sistema que “vive da morte”, das guerras, do comércio de armas... e 
promovem a paz que é fruto do amor, da justiça e do perdão;

7) permanecem fiéis mesmo quando perseguidos por causa da justiça, por causa do 
nome de Jesus ou devido à atuação profética (Mt 5,11-12). São pessoas que cultivam a 
“estranha” alegria do Reino. Esta alegria é um fruto do Espírito Santo! 

A espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, tem como núcleo central o “princípio mi-
sericórdia”18. Em termos bíblicos, a bem-aventurança central, no esquema literário da perí-
cope das bem-aventuranças segundo Mateus (5,1-12), é “Felizes os misericordiosos porque 
encontrarão misericórdia” (Mt 5,7). O próprio evangelista fez uma experiência da misericórdia 
quando, certa vez, Jesus passou na coletoria de impostos e viu um homem... (Mt 9,9). Da mes-
ma forma, a chave de leitura dos gestos, das palavras e dos escritos de Francisco é a misericór-
dia. Não se entenderá Francisco, ignorando a via da misericórdia.

vocações genuínas” (EG 107). Mas também precisamos saber ter uma noção da seleção dos candidatos: “Não se podem encher 
os seminários com qualquer tipo de motivações, e menos ainda se estas estão relacionadas com insegurança afetiva, busca de 
formas de poder, glória humana ou bem-estar econômico” (EG 107). Isto tudo reforçaria o mundanismo espiritual quando, na 
verdade, a Igreja precisa de cristãos que vivem realmente a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo.

18  Jon Sobrino. O princípio misericórdia: descer da cruz os povos crucificados.
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4.1- O CASO MATEUS

Mateus recolhia taxas para o império romano. Os coletores de impostos, geralmente, eram 
corruptos. Eram julgados, por fariseus e parcelas do povo, impuros, pecadores e malditos por-
que colaboravam com o imperialismo das elites romanas e, por agirem, ilicitamente, em favor 
do seu próprio bolso. Mateus, provavelmente, era assim.

O relato evangélico nos diz que “Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na cole-
toria de impostos, e lhe disse: ´siga-me!`. Ele se levantou e seguiu a Jesus” (Mt 9,9). Em outros 
termos, Jesus viu humanidade em Mateus e lhe fez um convite extremamente desafiante. O co-
brador de impostos, então, abandonou o trabalho e a condição de vida anterior. Não trabalhará 
mais para o imperador e o imperialismo romano, mas com Jesus, em favor do Reino de Deus. 
Não será um explorador e desonesto buscando enriquecer, mas um bom filho do Pai do Céu; 
será um irmão trabalhando pelo Reino da fraternidade.

O chamado de Jesus mudou imediatamente e radicalmente a vida de Mateus. Tal mudança 
radical precisava ser festejada. Por isso, ele organizou um banquete em sua casa, e neste, Jesus 
e seus discípulos sentaram-se à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus, 
que não se misturavam com estas pessoas consideradas pecadores e impuras, perguntaram 
aos discípulos: “por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores?” 
Jesus ouve e reponde: “As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas as que estão 
doentes. Aprendam, pois, o que significa: ´Eu quero a misericórdia e não o sacrifício´. Porque 
eu não vim para chamar justos mais sim pecadores”.

Para Jesus, o que mais importa não são os sacrifícios, as longas orações, as grandes ofertas 
para o templo, o rigorismo da lei que acaba por classificar e excluir pessoas e grupos... mas 
sim, a misericórdia. O importante é ter um coração humano, capaz de acolher, perdoar, com-
preender, ver o que há de bom, ajudar, amar os outros, os diferentes, os pobres, os pecadores, 
os excluídos... Os fariseus eram religiosos e piedosos, mas tinham um coração duro, insensível, 
sempre pronto para acusar os erros e os pecados dos outros, e com isso, acabavam por auto-
promoverem-se como bons, perfeitos, justos e juízes. Eram autorreferentes. O coração deles 
estava, na verdade, bem longe do coração misericordioso de Deus. Achavam-se tão justos que 
nem precisavam de Deus e nem do perdão Daquele que não se cansa de perdoar (EG 3). Por-
tanto, foi na casa de Mateus, um marginal social, que Jesus defendeu a misericórdia para com 
publicanos e pecadores contra o rigorismo dos fariseus.

O caso Mateus é paradigmático: na nova etapa de evangelização que iniciamos, precisamos 
ser novos Mateus – pessoas que se levantem para seguir Jesus nas cidades, nas periferias... Que 
digam “sim” ao Reino de Deus tendo a coragem de abandonar e enfrentar o imperialismo do 
dinheiro. Enfim, organizadores do banquete do Reino de Deus.
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4.2- O CASO JORGE MARIO

O jovem Jorge Mario Bergoglio sentiu-se tocado pelo exemplo paradigmático do “caso Ma-
teus” e também deu um “sim” imediato. Sentiu que “Jesus o agarrava” para uma nova etapa 
da vida. De fato, foi na festa litúrgica de São Mateus em 1954, que Jorge Mario sentiu pela 
primeira vez o chamado de Jesus que saiu ao seu encontro e o convidou para segui-lo19. Pouco 
antes de ser eleito papa, em uma entrevista radiofônica, comentou sobre esta experiência que 
fez nascer a sua vocação sacerdotal: “Deus me priorizou. [...] Senti como que se alguém me 
agarrasse por dentro e me levasse ao confessionário”20. O episódio está presente em seu lema 
episcopal: “Olhou-o com misericórdia e o escolheu” (miserando atque eligendo), que resume a 
ação de Deus em sua vida. No dizer de Paulo Suess:

Eis a mensagem transversal da vida e dos escritos do Papa Francis-
co: Nós não podemos podar a misericórdia de Deus com a tesoura 
do legalismo. Misericórdia, porém, não significa nem autocompla-
cência com vícios internos da Igreja nem autorreferencialidade 
de certo narcisismo teológico e pastoral. A graça do chamado de 
Deus e sua misericórdia com a fragilidade daquele que foi cha-
mado, a conversão permanente do povo de Deus e a autocrítica 
dos seus pastores são o Leitmotiv da Exortação sobre a “Alegria do 
Evangelho”21.

Francisco, talvez a partir de sua própria experiência, escreve que “a pessoa que dá um pe-
queno passo em direção a Jesus, já descobre que Ele esperava com braços abertos. Por maior 
que tenha sido o afastamento, a desilusão, o pecado, Deus nunca Se cansa de perdoar, somos 
nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. (...) Ele permite-nos levantar a cabeça e 
recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria...” 
(EG 3). Portanto, Francisco viveu e vive intensamente a espiritualidade do seguimento a Jesus 
Cristo e tem se constituído um modelo espiritual edificante na história da espiritualidade do 
século XXI.

5- “EVANGELIZAR É TORNAR O REINO DE DEUS PRESENTE NO MUNDO”

A alegria do Evangelho carrega intrinsicamente a alegria de evangelizar. E evangelizar não 
se reduz a anunciar conteúdos religiosos ou doutrinários, nem mesmo se reduz a um culto 
religioso ou cumprimento de preceitos morais. No dizer convicto de Francisco, “Evangelizar é 

19  Sergio Rubin – Francesca Ambrogetti, El jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, 128.

20  Evangelina Himitian, A vida de Francisco: o Papa do povo, 24-25.

21  Paulo Suess, Vinho e Vinagre na Alegria do Evangelho. Exortação apostólica do Papa Francisco - Um vade-mécum sobre o 
anúncio do Evangelho no mundo atual.
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tornar o Reino de Deus presente no mundo” (EG 176). Por isso, a evangelização tem um caráter 
social e sem este é mutilada, desfigurada do seu sentido autêntico e desintegrada. Disto apre-
sentamos dois princípios espirituais fundamentais da Exortação Apostólica do Bispo de Roma.

5.1- ANUNCIAR JESUS “COM CARNE”

A espiritualidade missionária do seguimento a Jesus Cristo não se confunde com o funda-
mentalismo ou com a espiritualidade individualista (eu e Deus e, às vezes, até sem Deus) de 
certos movimentos religiosos22. Precisamos estar atentos para não oferecer mais “uma forma 
de consumismo espiritual à medida do próprio individualismo doentio”, pois o “regresso ao sa-
grado e a busca espiritual, que caracterizam a nossa época, são fenômenos ambíguos”. Mais do 
que enfrentar o ateísmo, o desafio de uma espiritualidade missionária é apresentar adequa-
damente à sede de Deus de muitos, não um espiritualidade alienante e “um Jesus Cristo sem 
carne e sem compromisso com o outro. Se não encontram na Igreja uma espiritualidade que 
os cure, liberte, encha de vida e de paz, ao mesmo tempo que os chame à comunhão solidária 
e à fecundidade missionária, acabarão enganados por propostas que não humanizam nem dão 
glória a Deus” (EG 89)23.

Neste sentido, vale recordar que Jesus chamou Pedro de “Satanás”, “pedra de tropeço” e 
pessoa que não pensa as “coisas de Deus”, porque quis afastar o Mestre do compromisso com 
o Reino de Deus e a sua justiça (Mt 16,21-23). Queria um Messias e Filho de Deus sem causa, 
sem projeto, sem opção, sem inimigos. Jesus, ao contrário, sabia que deveria ir para Jerusalém 
sofrer e até ser morto nas mãos dos anciãos, dos sumo-sacerdotes e dos doutores da lei – dos 
chefes dos poderes econômicos, políticos, religiosos, ideológicos atrelados ao imperialismo 
romano. Precisamos apresentar o verdadeiro Jesus para não sermos satanás e pedra de tro-
peço; precisamos pensar “nas coisas de Deus”, a fim de evitar uma espiritualidade missionária 
desencarnada.

Francisco deseja que a espiritualidade missionária, valorize a religiosidade popular, com 
suas expressões, pois estas “brotaram da encarnação da fé cristã numa cultura popular” (EG 
90). Elas incluem uma relação pessoal com Deus, Jesus Cristo, Maria, um Santo: “Têm carne, 
têm rostos. Estão aptas para alimentar potencialidades relacionais e não tanto fugas indivi-
dualistas. Noutros setores da nossa sociedade, cresce o apreço por várias formas de “espiritua-
lidade do bem-estar” sem comunidade, por uma “teologia da prosperidade” sem compromis-

22 Estes são reação humana contra uma sociedade materialista, consumista e individualista, mas também, aproveitam-se das 
carências da população que vive nas periferias e zonas pobres, que em meio às grandes carências procura solução imediata, 
dentro de um individualismo reinante e de um vazio racionalista secularista. No entanto, é preciso reconhecer, que encontram 
espaço porque nosso povo batizado não sente a “pertença à Igreja” – por causa de estruturas pouco acolhedoras, atitudes 
burocráticas, predomínio do aspecto administrativo na pastoral, sacramentalização sem evangelização (EG 63).

23 Um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesialidade, a sua capacidade de integrar-se na vida do povo de 
Deus para o bem de todos. Uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito não faz sombra às outras espiritualidades, mas 
com o coração no Evangelho, vive a comunhão, fazendo da Igreja um modelo para o mundo (EG 130).
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sos fraternos ou por experiências subjetivas sem rostos, que se reduzem a uma busca interior 
imanentista” (EG 90).

Importante é perceber e estimular o caráter libertador e profético da religiosidade popu-
lar24, pois como cristãos e comunidade cristã somos chamados a sermos instrumentos de Deus 
na libertação e promoção dos pobres. É preciso, ouvir o clamor dos pobres (Ex 3,7-8.10), pois 
“ficar surdo a este clamor, quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-
-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto, porque esse pobre “clamaria ao Senhor contra ti, 
e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado (Dt 15, 9)” (EG 187).

Quem tem força missionária não se engessa na espiritualidade fuga mundi, fechando-se na 
sua privacidade confortável ou no círculo reduzido dos mais íntimos, renunciando ao realismo 
da dimensão social do Evangelho. O Evangelho, de fato, convida-nos sempre “a abraçar o risco 
do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com os seus sofri-
mentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa permanecendo lado a lado”, pois 
“a verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à 
comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. Na sua encarnação, o Filho 
de Deus convidou-nos à revolução da ternura” (EG 88)25. É preciso, sim, “aprender a descobrir 
Jesus no rosto dos outros, na sua voz, nas suas reivindicações; e aprender também a sofrer, 
num abraço com Jesus crucificado, quando recebemos agressões injustas ou ingratidões, sem 
nos cansarmos jamais de optar pela fraternidade” (EG 91).

5.2- ASSUMIR O VÍNCULO INDISSOLÚVEL ENTRE A FÉ E OS POBRES

A espiritualidade missionária faz da “opção pelos pobres” uma bússola eclesial e espiritual 
(EG 195), pois a Igreja deve estar envolvida “tanto a cooperação para resolver as causas es-
truturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos pobres, como os gestos mais 
simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas que encontramos” 
(EG 188). Francisco afirma sem rodeios:

Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de che-
gar a todos, sem exceção. Mas, a quem deveria privilegiar? Quando 
se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara: não 

24  O papa entende que há “certo cristianismo feito de devoções – próprio duma vivência individual e sentimental da fé – que, 
na realidade, não corresponde a uma autêntica ´piedade popular´” (EG 70). Estas visam, na verdade, reforçar tradições exte-
riores, absolutisar certas revelações, buscar promoções pessoais e benefícios econômicos.

25  O papa não concorda com aqueles que querem nos relegar a privatização da fé ou da religião. E pergunta: “Quem ousaria 
encerrar num templo e silenciar a mensagem de São Francisco de Assis e da Beata Teresa de Calcutá? Eles não o poderiam 
aceitar. Uma fé autêntica – que nunca é cômoda nem individualista – comporta sempre um profundo desejo de mudar o mun-
do, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Amamos este magnífico planeta, 
onde Deus nos colocou, e amamos a humanidade que o habita, com todos os seus dramas e cansaços, com os seus anseios e 
esperanças, com os seus valores e fragilidades. A terra é a nossa casa comum, e todos somos irmãos” (EG 183).
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tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos 
doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, 
àqueles que não têm com que te retribuir (Lc 14, 14). (...) Há que 
afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a 
nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos! (EG 48).

Este “imperativo de ouvir o clamor dos pobres faz-se carne em nós, quando no mais íntimo 
de nós mesmos nos comovemos à vista do sofrimento alheio” (EG 193), quando não somos 
insensíveis às vítimas deste sistema econômico idolátrico. Diante deste sistema que mata, é 
preciso reafirmar, criar e apoiar ações políticas e sociais que respeitem o princípio do Ensino 
Social da Igreja que afirma que a propriedade privada não é absoluta, mas é precedida pela 
sua função social em prol do bem comum e da solidariedade em devolver ao pobre o que lhe 
corresponde (EG 189).

A indissolubilidade entre a fé e os pobres é a revelação graciosa de que nosso Deus não é 
indiferente, nem imparcial, pois Ele ouve o clamor dos pobres e toma a sua defesa: “Olhai que 
o salário que não pagastes, aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, está a clamar; e 
os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do universo” (Tg 5,4). O clamor por 
justiça, na boca dos pobres, torna-se oração que chega ao Senhor. A presença dos discípulos 
junto aos pobres e a solidariedade nas suas organizações em prol da vida é um sinal de que o 
Evangelho continua sendo uma boa notícia de alegria (EG 198).

6- DICAS ESPIRITUAIS PARA CONHECER E SEGUIR JESUS CRISTO NA NOVA 

ETAPA ECLESIAL

O Papa Francisco, no decorrer da EG apresenta, como bom pastor, várias dicas para culti-
varmos a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo. Ele deseja que tenhamos “conhecimen-
to” de Jesus Cristo, ou seja, uma relação de intimidade pois entende que as alegrias nascem de 
bons e fecundos encontros. No caso dos seguidores do Nazareno é importantíssimo o encontro 
com Jesus Cristo: “Não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI que nos levam ao 
centro do Evangelho: “´Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, 
mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, 
desta forma, o rumo decisivo´” (EG 7). E o encontro com Jesus nos tira da consciência isolada 
e da autorreferencialidade, nos lançando para a obra evangelizadora e missionária, pois quem 
acolhe o amor que dá sentido a vida, não pode conter esta experiência somente para si (EG 8): 
envolve-se na doce e reconfortante alegria de evangelizar (EG 9-10).

Sintetizamos em dez dicas espirituais interligadas entre si os muitos conselhos dados por 
Francisco do decorrer da EG a fim de cultivarmos a espiritualidade do seguimento a Jesus Cris-
to no mundo hodierno, tendo em vista o anúncio do Evangelho no mundo atual, especialmente 
nas periferias:
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1- Rezar e trabalhar: Francisco entende que “não servem as propostas místicas despro-
vidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e 
pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Estas propostas são parciais e 
desagregadoras e mutilam o Evangelho” (EG 262). Destaca que é importante cultivar momen-
tos de adoração, de leitura orante da Palavra e de diálogo sincero com o Senhor para encon-
trarmos significação e ardor. Não convém cair na tentação de uma “espiritualidade intimista 
e individualista, que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da 
encarnação” (cf. João Paulo II, Novo Millennio Aneunte, 52; EG 262).

Há o risco de que “alguns momentos de oração se tornem uma desculpa para evitar de 
dedicar a vida à missão, porque a privatização do estilo de vida pode levar os cristãos a re-
fugiarem-se nalguma falsa espiritualidade” (EG 262). Como dizia Dom Helder, assim como é 
perigoso o ativismo – a embriaguez na ação sem vagar para a prece – “não é menor o perigo 
de parar na prece, de aparentemente embevecer-se em Deus, quando o embevecimento é sim-
plesmente fuga da realidade, falta de coragem de enfrentá-la, porque ela é complexa, rude e, 
não raro suja... A ligação entre prece e engajamento, entre ação e reflexão tem conseqüências 
riquíssimas. A reflexão ilumina e fortalece a ação. Por sua vez, a ação ajuda a aprofundar a 
reflexão”26.

Se nos falta motivação para anunciar o Evangelho de Jesus, devemos rezar pedindo na ora-
ção que Ele volte a nos cativar. Permanecer com Ele, contemplá-lo no crucifixo e no Santíssimo 
Sacramento. É urgente recuperar o espírito contemplativo que nos permita redescobrir que 
somos “depositários dum bem que nos humaniza, que ajuda a levar a vida nova. Não há nada 
de melhor para transmitir aos outros” (EG 164).

2- memorizar a força espiritual dos primeiros cristãos e de outras pessoas no de-

correr da história da espiritualidade: tantos irmãos “se mantiveram transbordantes de ale-
gria, cheios de coragem, incansáveis no anúncio e capazes de uma grande resistência ativa. Há 
quem se console, dizendo que hoje é mais difícil; temos, porém, de reconhecer que o contexto 
do Império Romano não era favorável ao anúncio do Evangelho, nem à luta pela justiça, nem à 
defesa da dignidade humana” (EG 263). Em todos os momentos da história há a fraqueza hu-
mana, a comodidade egoística, a concupiscência que ameaça a todos. Aprendamos dos santos 
a enfrentar as dificuldades do nosso tempo, como eles enfrentaram as do seu tempo;

3- Viver como discípulo: o verdadeiro missionário vive com convicção pois sabe por expe-
riência que não é a mesma coisa conhecer ou não conhecer Jesus, que não é a mesma coisa ca-
minhar ou não caminhar com Ele, escutá-Lo e não escutá-Lo... “Não é a mesma coisa procurar 
construir o mundo com o seu Evangelho em vez de o fazer unicamente com a própria razão”. 
Tudo tem sentido com Ele... É por isso que evangelizamos. Por isso, o verdadeiro missionário 

26  H. Camara, “Pacto com Tomás Merton”, Sedoc 9, 798.
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não deixa jamais de ser discípulo, pois “sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira 
com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa missionária” (EG 266). 

4- viver a missão com entusiasmo: o jeito de Jesus – “a sua forma de tratar os pobres, os 
seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade simples e quotidiana e, finalmente, a sua total 
dedicação” – tudo é precioso e fala à nossa vida pessoal. O Evangelho fala aos anseios mais 
profundos do coração. A amizade com Jesus nos dá entusiasmo para levar adiante a obra evan-
gelizadora (EG 265) com convicção, pois é uma mensagem que não engana, não manipula e 
não desilude. Não é uma moda, mas nos penetra onde nada mais pode chegar: “A nossa tristeza 
infinita só se cura com um amor infinito”.

5- ser integrante do povo de Deus: “Vós que outrora não éreis um povo, agora sois povo 
de Deus” (1 Pd 2, 10). Para ser missionário é preciso desenvolver o “prazer espiritual de estar 
próximo à vida das pessoas” pois “a missão é uma paixão por Jesus, e simultaneamente uma 
paixão pelo seu povo. Quando paramos diante de Jesus crucificado, reconhecemos todo o seu 
amor que nos dignifica e sustenta, mas lá também, se não formos cegos, começamos a per-
ceber que este olhar de Jesus se alonga e dirige, cheio de afeto e ardor, a todo o seu povo. Lá 
descobrimos novamente que Ele quer servir-Se de nós para chegar cada vez mais perto do seu 
povo amado” (EG 268). O próprio Jesus é o modelo desta opção evangelizadora que nos intro-
duz no coração do povo, na inserção social, no compromisso com a construção de um mundo 
novo – não como um peso, mas como “uma opção pessoal que nos enche de alegria e nos dá 
uma identidade” (EG 269). E de forma contundente, afirma Francisco:

A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou 
um ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou um 
momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso 
arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma mis-

são nesta terra, e para isso estou neste mundo. É preciso conside-
rarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de ilumi-
nar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto uma pessoa 
se revela enfermeira no espírito, professor no espírito, político 
no espírito..., ou seja, pessoas que decidiram, no mais íntimo de 
si mesmas, estar com os outros e ser para os outros. Mas, se uma 
pessoa coloca a tarefa dum lado e a vida privada do outro, tudo 
se torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhe-
cimentos ou defendendo as suas próprias exigências. Deixará de 
ser povo (EG 273).

Para partilhar a vida e dar generosamente, é preciso reconhecer que a pessoa é digna da 
nossa dedicação (EG 274). E não pelo aspecto físico, linguagem, mentalidade... mas porque é 
obra de Deus criada a sua imagem e semelhança, reflexo de algo da sua glória. “é maravilhoso 
ser povo fiel de Deus. E ganhamos plenitude quando derrubamos os muros e o coração se en-
che de rostos e de nomes!” (EG 274).
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O Papa estimula os Pastores do Povo de Deus para renovarem a confiança na pregação que 
se funda na convicção de que é Deus que deseja alcançar outros por meio da pregação. A homi-
lia “pode ser, realmente, uma experiência intensa e feliz do Espírito, um encontro consolador 
com a Palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento” (EG 135). É preciso pregar 
porque o Senhor quer chegar às outras pessoas “por meio também da nossa palavra” e foi com 
a palavra que “Nosso Senhor conquistou o coração da gente” (EG 136)27.

6- Tocar as chagas de Cristo: Uma das nossas tentações é manter a “prudente distância 
das chagas do Senhor”. Mas Jesus espera que “toquemos a miséria humana, que toquemos a 
carne sofredora dos outros (...) e conhecermos a força da ternura. Quando o fazemos, a vida 
complica-se sempre maravilhosamente e vivemos a intensa experiência de ser povo, a expe-
riência de pertencer a um povo” (EG 270). Fazer opção pelos pobres, tocando as suas chagas, 
não é “a opinião de um Papa, nem uma opção pastoral entre várias possíveis; são indicações da 
Palavra de Deus tão claras, diretas e contundentes, que não precisam de interpretações que as 
despojariam da sua força interpeladora”. E de modo admirável, em sintonia com um dos mo-
mentos mais dramáticos, tensos e fecundos da história da espiritualidade, Francisco – como o 
outro Francisco – arremata: “Vivamo-las sine glossa” (EG 271).

7- Dar amor: O amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o encontro em pleni-
tude com Deus. João diz que quem não ama o irmão, que “está nas trevas e nas trevas caminha” 
(1Jo 2,11), “permanece na morte” (1Jo 3,14) e “não chegou a conhecer a Deus” (1Jo 4,8). Viver 
a mística de nos aproximar das outras pessoas para procurar o bem, amplia o nosso interior 
para receber dons do Senhor. Em consequência disto, “se queremos crescer na vida espiritual, 
não podemos renunciar a ser missionários. A tarefa da evangelização enriquece a mente e o 
coração, abre-nos horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer a ação do 
Espírito, faz-nos sair dos nossos esquemas espirituais limitados”. É ilusão pensar que se vive 
melhor “fugindo dos outros, escondendo-se, negando-se a partilhar, resistindo a dar, fechan-
do-se na comodidade. Isto não é senão um lento suicídio” (EG 272); é uma carência de espiri-
tualidade profunda que se traduz em pessimismo, fatalismo e desconfiança (EG 275).

8- Viver o dinamismo da ressurreição: A ressurreição de Jesus não é algo do passado, 
mas contém uma força sem igual que penetrou o mundo (EG 276). É verdade que vemos injus-
tiças, maldades, indiferenças, crueldades, mas também vemos uma força irresistível de vida. 

27  Francisco considera de modo meticuloso o valor da homilia. Ele entende que “a homilia é o ponto de comparação para 
avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um Pastor com o seu povo” (EG 135). Compreende que no contexto 
eucarístico, a homilia supera toda a catequese “por ser o momento mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo, antes da 
comunhão sacramental. (...) Aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade para identificar onde está vivo e 
ardente o desejo de Deus e também onde é que este diálogo de amor foi sufocado ou não pôde dar fruto” (EG 137). Por isso, “a 
homilia não pode ser um espetáculo de divertimento, não corresponde à lógica dos recursos mediáticos, mas deve dar fervor 
e significado à celebração”. A pregação precisa levar em conta a cultura do povo e ser como “conversa de mãe”: “Assim como 
todos gostamos que nos falem na nossa língua materna, assim também, na fé, gostamos que nos falem em termos da ‘cultura 
materna’, em termos do idioma materno (cf. 2Mac 7, 21.27), e o coração dispõe-se a ouvir melhor” (EG 139). O papa estimula 
a preparação da homilia pois a pregação é “uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, 
oração, reflexão e criatividade pastoral” pois “um pregador que não se prepara não é “espiritual”: é desonesto e irresponsável 
quanto aos dons que recebeu” (EG 145).
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Vivamos a resiliência espiritual: “Num campo arrasado, volta a aparecer a vida, tenaz e inven-
cível”. A pessoa que evangeliza é um instrumento deste dinamismo da força da ressurreição. 
Por isso, não desiste de lutar, apesar dos escassos resultados, das mudanças lentas e da ten-
tação de se dar por cansado, embora “às vezes invade-nos a sensação de não termos obtido 
resultado algum com os nossos esforços”. Mas sabemos que “a missão não é um negócio nem 
um projeto empresarial, nem mesmo uma organização humanitária, não é um espetáculo para 
que se possa contar quantas pessoas assistiram devido à nossa propaganda. É algo de muito 
mais profundo, que escapa a toda e qualquer medida” (EG 279).

9- Mergulhar no Espírito: Segundo Francisco, quando o evangelizador desiste é porque 
provavelmente buscou a si mesmo num carreirismo sedento de reconhecimentos, aplausos, 
prêmios e promoções e, o Evangelho “que é a mensagem mais bela do mundo, fica sepultado 
sob muitas desculpas” (EG 277). No entanto, Deus não nos abandona e é capaz de tirar o bem 
do mal com seu poder e sua criatividade infinita (EG 278). Para manter vivo o ardor missioná-
rio é preciso ter uma firme confiança no Espírito Santo: invocá-lo constantemente e mergulhar 
“num mar que não sabemos o que vamos encontrar. (...) Mas não há maior liberdade do que a 
de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que 
Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que 
faz falta em cada época e em cada momento. A isto chama-se ser misteriosamente fecundos!” 
(EG 280).

Se nos fecharmos ao Espírito Santo e nos permitimos uma “psicologia do túmulo”, pouco 
a pouco nos tornamos em cristãos “múmias de museu”: pessoas desiludidas com a realida-
de, com a Igreja ou consigo mesmos, apegados a uma tristeza melosa, sem esperança, que se 
apodera do coração (EG 83). Os males do nosso mundo – e os da Igreja – não deveriam servir 
como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-los como desafios para 
crescer (EG 84): “Os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder 
a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força 
missionária!” (EG 109).

10- Tudo para a maior glória de Deus: esta deve ser a motivação maior, última, o moven-
te definitivo, o mais profundo, o maior, a razão e o sentido último de tudo o resto. E a glória do 
Pai consiste em que demos frutos (Jo 15,8), independentemente daquilo que convém aos nos-
sos interesses (EG 267). Este motu da espiritualidade inaciana recorda que é no mundo real 
(atual, e não numa fossilização passada) que se deve buscar a maior glória de Deus28.

28  Neste sentido, Francisco incentiva os leigos, as mulheres e as juventudes a darem passos mais ousados. Ele reconhece que 
cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja, bem como da responsabilidade que nasce do Batismo e 
da Confirmação. No entanto, a responsabilidade dos leigos limita-se muitas vezes às tarefas no seio da Igreja, sem empenho 
real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade, refletindo na penetração dos valores cristãos no mundo so-
cial, político e econômico (EG 102). O papa diz reconhecer a contribuição da mulher na ação pastoral e as novas contribuições 
que estão dando para a reflexão teológica e quer que sejam ampliados os espaços para uma presença feminina mais incisiva na 
Igreja, bem como nas estruturas da sociedade (EG 103). Alguns jovens participam de iniciativas missionárias da Igreja e levam 
“Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra!”. As juventudes, no entanto, precisam de um protagonismo 
maior, uma militância maior, formando laços comunitários, na luta contra os males do mundo (EG 105-106).
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Conclusão: com Francisco, ir às estradas para anunciar o Evangelho da Alegria

Francisco conhece e experimentou pessoalmente a realidade dos pobres. E a partir deles, 
quer uma sociedade mais humana e uma Igreja alegre. Uma Igreja alegre porque experimenta 
a misericórdia! Alegre porque busca ser fiel a Jesus misericordioso e não simplesmente por-
que as pessoas vão ao templo e louvam a Deus... Alegre porque fiel ao Evangelho que proclama 
a libertação dos pobres e não aceita a opressão e exploração... Alegre, porque na “carne de 
Cristo” e no “rosto do pobre”, é também evangelizada... (EG 198).

Portanto, a EG não coaduna com as espiritualidades fuga mundi, individualista, do mercado, 
mundana. Insere-se profundamente na espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, inclusive 
assumindo importantes acentos proféticos e libertadores desta espiritualidade, desenvolvidos 
na América Latina. Francisco não hesita em afirmar que prefere “uma Igreja acidentada, ferida 
e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodi-
dade de se agarrar às próprias seguranças” (EG, 49).

Em pouco mais de um ano de pontificado Francisco fez muito se tornando um “modelo 
espiritual” de abrangência universal. No entanto, ele tem muito ainda por fazer... Todavia, a 
história mostra que as verdadeiras mudanças precisam do apoio da base, onde ordinariamen-
te age o Espírito. Sem a cooperação do Povo de Deus, a Igreja não vai mudar em profundidade. 
Francisco nos inspira, nos dá alegria e espera a nossa colaboração na renovação eclesial e no 
anúncio do Evangelho no mundo atual.

Bibliografia

Camara, Helder, Circulares Conciliares, II. Obras Completas de Dom Helder, Recife: CEPE Edito-
ra – Instituto Dom Helder Camara 2009.

_______. “Pacto com Tomás Merton”, Sedoc 9 (1977) 796-802. Palestra pronunciada ao receber 
o Prêmio Thomas Merton, Pittsburgh, Estados Unidos 23.11.1976.

_______. Um olhar sobre a cidade, São Paulo: Paulinas 1976, 19856.

Codina, Victor. A Igreja do Papa Francisco. Religión Digital, 20.7.2014 = IHU, trad. André Lan-
ger. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/533513-nao-pode-haver-um-cristianismo-de-
-meras-devocoes-sem-jesus-artigo-de-victor-codina

Fazzini, Gerolamo. A Teologia da Libertação do Papa Francisco. MissiOnLine, 13.7.13 = IHU, 
trad. Moisés Sbardelotto. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522077-a-teologia-da-li-
bertacao-de-francisco

Francisco. As palavras do papa Francisco no Brasil. São Paulo: Paulinas 2013.

_______. Evangelli Gaudium – A Alegria do Evangelho: sobre o anúncio do Evangelho no mundo 
atual. São Paulo: Paulus-Loyola 2013.

_______. Santa Missa Crismal. Homilia do Papa Francisco. Vatican.va, 17.4.2014. http://w2.va-
tican.va/content/francesco/pt/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140417_
omelia-crisma.html



26

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 50

_______. Santa Missa Crismal. Homilia do Santo Padre Francisco. Vatican.va, 28.3.2013. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-frances-
co_20130328_messa-crismale.html

Himitian, Evangelina.  A vida de Francisco: o Papa do povo. São Paulo: Objetiva 2013.

Rádio Vaticana. Papa à Renovação Carismática: unidade e aproximação aos pobres. Radiova-
tican.va, 1.6.2014. http://pt.radiovaticana.va/news/2014/06/01/papa_%C3%A0_reno-
va%C3%A7%C3%A3o_carism%C3%A1tica:_unidade_e_aproxima%C3%A7%C3%A3o_
aos_pobres/bra-803971

Rampon, Ivanir Antonio. O caminho espiritual de Dom Helder Camara. São Paulo: Paulinas 2013.

_______. Paulo VI e Dom Helder Camara: exemplo de uma amizade espiritual. São Paulo: Paulinas 
2014.

Rubin, Sergio – Ambrogetti Francesca. El jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergo-
glio. Buenos Aires: Jovier Vergara Editor 2010.

Sobrino, Jon. O princípio misericórdia: descer da cruz os povos crucificados. Petrópolis: Vozes 
1994.

Suess, Paulo. Vinho e Vinagre na Alegria do Evangelho. Exortação apostólica do Papa Francisco 
- Um vade-mécum sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Adital, 6-12-2013. 
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=78996

Tornielli, Andrea. “´O papa quer que eu vá pessoalmente ajudar os necessitados´, afirma Kon-
rad Krajewski”. Vatican Insider, 3-10-2013 = IHU, trad. Cepat. http://www.ihu.unisinos.
br/noticias/524479-o-papa-quer-que-eu-va-pessoalmente-ajudar-os-necessitados-afir-
ma-konrad-krajewski

Vecchi, Gian Guido. Transparência no IOR e na Cúria. Entrevista com Óscar Andrés Rodrígues 
Maradiaga. Corriere della Sera, 13.5.2013 = IHU, trad. Moisés Sbardelotto. http://www.
ihu.unisinos.br/noticias/520132-transparencia-no-ior-e-na-curia-entrevista-com-oscar-
-andres-rodriguez-maradiaga

Recebido: 28/01/2015

Aprovado: 30/03/2015



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

27Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 50

Jogos de Gladiador como Rito Romano:  
das origens religiosas como celebração popular  

até seu caráter de entretenimento de massa

Gladiator games as Roman rite:  
from the religious origin as popular ceremony  

to its character of mass entertainment

Sérgio Aguiar Montalvão1

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a origem dos Jogos de Gladiador, 
cujo relato mais antigo é datado do III século a.C. como ritual funeral, que com o passar do tempo 
se desdobrou em entretenimento para as grandes massas. Mesmo no formato para as grandes 
massas, tais jogos ocorriam geralmente no mês de setembro, na cerimônia dedicada ao aniver-
sário do Templo de Júpiter. Com o passar do tempo, os jogos passaram a ser mais frequentes e 
visaram grande lucro e financiamento para o Império Romano, fator que esbarra nos mitos dos 
“jogos mortais” dos gladiadores, não defendidos pelos autores da contemporaneidade. Nas rela-
ções com o cristianismo, percebe-se que a principal responsável pela queda do Império foi a sua 
crise financeira, e não os jogos de gladiador que dependiam de grande investimento.

Palavras-chaves: jogos de gladiador; império romano; religião

Abstract: The present work aims to demonstrate the origin of the Gladiator Games, whose 
oldest account is dated from the third century BC as a funeral ritual, which over time was divided 
into entertainment for the masses. Even in format to the masses, such games usually occurred in 
September, at the ceremony dedicated to the anniversary of the Temple of Jupiter. Over time, the 
games have become more frequent and targeted great profit and funding to the Roman Empire, a 
factor that hampered the myths of “deadly game” Gladiators, not defended by contemporary au-
thors. In relations with Christianity, it is seen that the main responsible for the fall of the Empire 
was its financial crisis, not the gladiator games that depended on large investment.

Key-words: gladiator games, Roman Empire, religion.

1  Mestre em Letras – USP; Doutorando em Ciências da Religião – PUCSP; montalvao_griphollium@yahoo.com.br
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Introdução

Os jogos de gladiador costumam fascinar as pessoas, principalmente através do cinema. 
Porém, a visão cinematográfica costuma ser extremamente sensacionalista e baseia-se em 
exageros nos quais os jogos costumavam ser mortais, o que não é verdade, pois os jogos de gla-
diador movimentavam a economia de Roma, e os lanistas, que eram os treinadores e empresá-
rios dos gladiadores e das gladiadoras ganhavam muito dinheiro com as lutas, e não poderiam 
admitir a morte em arena de seus melhores gladiadores, pois geraria um grande prejuízo no 
Império Romano. 

Mas tais jogos tiveram origens religiosas, ligadas aos funerais de cidadãos romanos no-
táveis realizados pelos seus herdeiros com o objetivo de aplacar a fúria dos Manes, também 
conhecidos como antepassados dos mortos. Com o decorrer dos séculos, os jogos de gladiador 
deixaram de ser rituais religiosos e passaram a ser um espetáculo lucrativo para o Império 
Romano. Porém, ainda nos dias de hoje, devido à propaganda cinematográfica e a perspectiva 
cristã anti-Império Romano, é feita confusão das lutas gladiatoriais com as execuções públicas, 
nas quais o condenado a morte tinha o direito de lutar diante do Imperador-César, o qual, a 
depender do seu modo de lutar na arena, poderia ser condenado ou à vida ou à morte. Os gla-
diadores também eram responsáveis pelas execuções públicas, nas quais o condenado deveria 
lutar muito bem se quisesse sobreviver. 

Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, as condenações públicas, quando di-
rigidas aos cristãos, principalmente a partir do período do imperador Diocleciano, começaram 
a dar conflitos, desde a passividade dos cristãos que se recusavam a lutar na arena, até o impe-
rador Valentiniano I que no ano 365 d.C chegou a ameaçar um juiz que condenou um cristão à 
execução pública, pelo motivo do próprio imperador ser cristão. A história formal busca atri-
buir ao imperador Constantino e ao Cristianismo o final dos Jogos de Gladiadores por decreto 
no ano 325 d.C, porém eles perduraram posteriormente, e com grande popularidade, tanto 
que há relatos de Agostinho (354-430 d.C) sobre os encantos de seu colega Alipio pelos jogos 
de gladiadores. O final dos combates entre gladiadores pode ser atribuído com maior eficácia 
pelo imperador Valentiniano III no ano 438 d.C, por não haver mais registros das referidas 
lutas após esta data, porém, os combates com animais (venationes) persistiram até o século VI 
d.C., período no qual se encerra a atividade espetacular do Coliseu romano para a construção 
de uma igreja em seu interior, como uma espécie de símbolo da vitória do Cristianismo sobre 
o espetáculo romano. 

Estes serão alguns dos temas que serão abordados no presente trabalho.
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Objetivos

O artigo tem como principais objetivos: 1º ) Demonstrar as origens rituais religiosas dos 
jogos de gladiador, pois antes de se tornar um espetáculo estava relacionado aos funerais dos 
cidadãos notáveis realizados como obrigações devidas pelos herdeiros a um morto, cujos com-
bates eram oferecidos para aplacar a ira dos Manes, que eram as almas dos antepassados dos 
mortos; 2º ) Apresentar uma perspectiva menos “carniceira” dos jogos de gladiador como en-
tretenimento e fonte de renda, que e a menos falada e pouco conhecida, pois há uma enorme 
tendência do mercado cinematográfico e dar raízes cristãs da sociedade em exaltar os com-
bates entre gladiadores como se eles fossem de fato mortais, o que implicaria em uma crise 
do Império Romano mais precoce; 3º) Sobre as relações do Cristianismo do século III com os 
jogos de gladiador até o seu final, por volta de 438 a.C., pois ainda hoje, há a confusão entre as 
condenações públicas e os jogos de gladiador, pois os referidos jogos encantavam mesmo os 
cristãos. Porém por outro lado, eram os gladiadores que executavam os condenados à morte 
perante o público e o Imperador-César, e os cristãos, ao terem o reconhecimento na sociedade 
romana, foram combativos contra as condenações por execução pública.

Origens dos Jogos de Gladiador

Não se conhece realmente as origens dos jogos de gladiador, os quais as origens são atri-
buídas a um dos povos que habitou a Península Itálica : ou estruscos, ou oscos, ou samnitas, 
baseados em sacrifícios humanos destinados a apaziguar os espíritos dos mortos. No tocante 
ao termo gladiador, provavelmente foi cunhado no século II a.C, devido a utilização do Gla-

dius Hispaniensis (gládio da Hispânia) pelos Romanos. Ou seja, percebe-se que o gládio que 
os romanos utilizavam tanto no exercito quanto nos jogos de gladiador não era originalmente 
romano, mas sim uma apropriação cultural e bélica devido à facilidade da utilização do Gladius 

Hispaniensis.

Pelo menos em Roma, os Jogos de Gladiador têm sua origem ligada aos funerais dos cida-
dãos notáveis, por exemplo, no ano 264 a.C, houve o primeiro registro conhecido dos jogos de 
gladiador, que foi o do funeral do senador Decimus Brutus Pera organizado pelos filhos com 
três  pares de gladiadores, no Foro Boarium.

Os jogos de gladiador eram denominados  “munera gladiatoria”, cujo substantivo  “munera” 

significava, na origem, as obrigações devidas pelos herdeiros a um morto, e eram oferecidos os 
combates para aplacar a ira dos Manes, ou seja, as almas dos antepassados dos mortos. 
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A população no munus fúnebre

O historiador Paul Veyne busca tirar os mitos dos jogos mortais de gladiador ao referi-los 
como simulações teatrais 2 nas quais era comum a prática de encenações de choros e lutas 
simuladas como forma de demonstrar toda a tristeza e desolação pela morte de alguém. (en-
terro ou cremação dos corpos). Para o autor Paul Veyne, os combates realizados no munus 

fúnebre não passavam de lutas simuladas em honra a um falecido.

Sobre os espectadores no referido evento, havia um grande comparecimento da população 
no munus funebre, como uma festa dada ao povo para o enaltecimento da memória do falecido, 
da sua casa e da sua família, na qual, além de comida e benefícios, eram oferecidos os combates 
em honra do finado e para o divertimento da população. Pode-se compreender que o munus 

fúnebre era um evento organizado obrigatoriamente pelos herdeiros do falecido que no final 
das contas se transformava em uma comemoração popular, pois todos gostariam presenciar 
tal cerimônia, principalmente pela comida e pelo entretenimento.

Segundo Huizinga, o aspecto lúdico presente nos combates é responsável por gerar prazer 
e divertimento para a sociedade, no entanto, possui também uma função sacra, que é cercada 
de gestos e rituais e tem como objetivo manter a ordem social e universal. 3  Tal aspecto leva 
ao espectador a torcer pelo seu lutador favorito e a gostar da forma que ele luta, e ao mesmo 
tempo, quando os herdeiros realizam os combates em homenagem ao pai falecido, buscam 
manter a ordem social ao aplacar a ira dos espíritos dos ancestrais, a fazer com que eles não 
interfiram no nosso mundo imanente.

Relatos de munera gladiatoria

Há alguns relatos de munera gladiatoria importantes em Roma, como os seguintes:

1º ) Em 216 a.C, Marcus Aemilius Lepidus, posteriormente cônsul e sacerdote, foi honrado 
pelos seus filhos com três dias de munera gladiatoria no Fórum Romanum, com 22 
pares de gladiadores. É um exemplo de munera gladiatoria de práxis caracterizado 
pelas obrigações que os herdeiros devem ao seu finado pai em realizá-lo (o munera 
gladiatoria).

2º )No ano de 206 a.C., Cipião Africanus realizou uma munera gladiatoria comemorativa na 
Península Ibérica dedicada ao seu pai e ao seu tio devido as baixas das Guerras Púni-
cas e da derrota quase desastrosa de Canas (216 a.C), que vincula este jogos para a 
relação  dos munos, não apenas com a celebração da vitoria militar, mas também como 

2  VEYNE, P.M. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1998. 

3  HUIZINGA, J.  Homo Ludens A Study of the Play-Element in Culture. Beacon Press. Boston, USA. 1955. O autor Huizinga é 
muito criticado por aqueles que defendem que os jogos de gladiador eram de fato uma carnificina porque ele praticamente 
desmente os homicídios dos jogos de gladiador através da teoria do Homo Ludens, como entretenimento sem mortes e sem 
carnificina para as grandes massas.
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expiação religiosa do desastre militar. Neste contexto, buscou-se de fato aplicar o prin-
cipio da  munera gladiatoria relacionado a uma tragédia, com o aspecto de funeral, que 
levava os seus participantes à reflexão por perdas, derrotas e baixas.

3º) E por último, no ano 183 a.C, houve o funeral de Publio Licinio, que foi mais extrava-
gante, com três dias de jogos fúnebres com 120 gladiadores e distribuição publica de 
carne (visceratio dados), uma pratica que reflete as lutas de gladiadores nos banquetes. 
Aqui ilustra o aspecto de festa da munera gladiatoria relacionado à diversão, à comida 
e ao entretenimento.

Ciclos de festivais romanos

Na tabela abaixo, verificar-se-á as principais festas da sociedade romana:

FESTIVAL DATA CARACTERÍSTICA 

Cerialia, Consualia Abril -Agosto Reservas Alimentícias 
Equirria, Festival de 
Marte 

Março - Outubro Celebração do Período 
da Guerra 

Ludi Romani, Ludi Plebi 
(Consagrados a Júpiter) 

Setembro-Fevereiro Vida em comunidade 

Matronalia, Festival de 
Venus 

Paralelamente aos festi-
vais supramencionados 

Cultos Públicos ou 
Domésticos Relaciona-
dos a Vida Familiar 

Lemuria, Parentalia Paralelamente aos festi-
vais supramencionados 

Culto dos Mortos 

Os Jogos de Gladiadores e o Templo de Júpiter  
(Capitólio)

Neste item será apresentada a relação dos Jogos de Gladiadores com o Templo de Júpiter, 
pois a partir de tal dedicação, os referidos jogos tornaram-se mais populares ao ponto de pos-
teriormente serem apresentados no Coliseu romano devido a sua fama e ao seu caráter de 
entretenimento comercial.

Os jogos romanos (ludi romani) dedicados a divindade Júpiter são datados desde o ano 366 
a.C, celebrados do dia 5 ao dia 19 de setembro, em comemoração a fundação do Templo da 
divindade referida (Capitólio).

Os combates de Gladiadores foram inseridos aos ludi romani pelo Imperador Otavio Augus-
to no século I a.C. e foram considerados não apenas dever cívico, como dever religioso de todo 
o cidadão romano. Antes de inserir os referidos combates, Otávio Augusto preocupou-se com 
as despesas que proporcionavam os jogos de gladiador ao rever as leis que limitavam os gastos 
privados, denominadas suntuárias, a limitar tais jogos apenas às festas menores como a Satur-
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nália 4 e a Quinquiatria 5. Porém, ao perceber que tais jogos eram uma forma de movimentar o 
dinheiro do império, ele aplicou-os aos ludi romani relacionados à celebração do aniversário 
do Templo de Júpiter, o Capitólio.

Fases de abertura dos ludi romani

Os ludi romani de dividiam nas seguintes etapas:

1º ) Banquete dedicado a Júpiter para os magistrados e sacerdotes;

2º) Procissão do Templo de Júpiter (Capitólio) para o Circo Romano, que representava a 
hierarquia da sociedade romana. Possuia caráter solene com imagens de divindades, e 
com o decorrer dos séculos, de imperadores falecidos divinizados;

3º) A procissão terminava com o sacrifício de touros  e era instituído o inicio dos ludi ro-
mani 

Mesmo aqui os ludi romani possuíam um caráter ritual, pois todos os eventos que ocorriam 
no contexto da celebração eram dedicados à divindade Júpiter.

Os combates de gladiadores e as execuções publicas 
nos ludi romani

Ao se estudar os jogos de gladiador, não se deve confundir os combates entre gladiadores 
com as execuções publicas, pois autores como Berkowitz 6 e Phillips 7 trazem esta diferença, e 
a sociedade romana dependia economicamente dos gladiadores, e questionam o fato dos com-
bates dentre eles serem considerados mortais, pois se o fossem, esta entraria em crise.

Phillips afirma que, como o gladiador era escravo, e a sociedade romana era escravocrata, 
não era possível que os donos as escolas de gladiadores (as “ludi”) permitissem que os seus 
melhores gladiadores fossem mortos em arena, pois eles eram a sua fonte de renda, e tinham 
um tratamento especial que envolvia grandes cuidados médicos. 

4 A Saturnália era um antigo festival romano em honra a divindade Saturno, realizada no dia 17 de 
Dezembro do calendário Juliano e posteriormente expandido com festividades até o dia 23 de Dezem-
bro. O festival era comemorado com um sacrifício no Templo de Saturno, no Fórum Romano, e com um 
banquete público, seguido de oferendas privadas, festas continuas, e uma atmosfera de carnaval que revogava as normas 
sociais romanas, na qual os jogos de azar eram permitidos e os mestres davam serviços de mesa para os escravos. Ou seja, nas 
Saturnálias os mestres serviam os seus escravos, o que não torna a cultura romana tão ruim quanto querem que as pessoas 
acreditem.

5 A Quinquiatria era um festival sagrado dedicado à deusa Minerva comemorado no dia 19 de março.

6 BERKOWITZ, B.A., Execution and Invention: Death Penalty Discourse in Early Rabbinic and Christian Cultures ,Oxford Univer-
sity Press, 2006.

7 PHILLIPS, W.D. Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade. Manchester, 1985. 
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No contexto dos duelos entre gladiadores,os combates eram cercados de rituais e de se-
veras regras as quais visavam o equilíbrio da disputa, e a  audiência  era  fundamental  para a  
atuação dos  gladiadores na  arena, pois esta  interação  entre  gladiadores  e  audiência estava  
fundamentada  na  técnica,  na coragem, na habilidade e na destreza demonstrada pelos com-
batentes. Os gladiadores deveriam cativar o público e a audiência através de sua habilidade de 
lutadores, tornando as lutas mais emocionantes. Conforme o já referido anteriormente, tais 
duelos não caracterizavam combates de vida ou morte.

Neste momento do trabalho, há a necessidade de relatar sobre as condenações públicas 
que não eram jogos de gladiadores, porém, eram os gladiadores que executavam os crimi-
nosos. Berkowitz ressalta que as mortes na arena se tratavam de execuções publicas, não de 
combates de gladiadores, nos quais o réu, tinha o direito de lutar com a espada, e seria julgado 
publicamente conforme a sua vontade de lutar.

Ao serem utilizados como punição exemplar para os criminosos, os combates de execução 
publica mantinham seu significado religioso, já que o crime cometido significava uma desor-
dem social contra os cidadãos e contra a sociedade, e feria a ordem compartilhada pelos deu-
ses tutelares, a tornar-se por isso um sacrilégio. Há uma leitura religiosa dos crimes que ferem 
a ordem social criada pelos referidos deuses, nos quais o criminoso, por rejeitar a ordem da 
humanidade, tinha a sua vida consagrada aos deuses, e por ser desprovido da dignitas (digni-
dade, prestigio), poderia ser usado legitimamente nos espetáculos. Dessa forma, os próprios 
criminosos serviam como sacrifício para aplacar a fúria dos deuses tutelares, os quais reivin-
dicavam o seu sangue para manter e estabelecer a ordem criada por eles.

Através dos combates de execução publica houve um firme propósito de fazer da morte 
dos condenados um espetáculo de caráter exemplar revestido de simbolismo religioso e de 
dominação, cuja função e de reforçar, manter, ratificar as relações de poder, pois havia a neces-
sidade de que a restauração da ordem social fosse publicamente assegurada, pois tal ordem 
foi abalada pela imputação da pena apropriada.Dessa forma, a publicidade da execução ser-
via como exemplo para a sociedade em uma hermenêutica religiosa, na qual os espectadores 
apenas acreditariam no destino dos condenados através da testemunha de suas respectivas 
mortes (dos condenados).

A imposição da dor física era uma forma de fazer com que o criminoso provasse o sofri-
mento proporcional a dor que o crime causou a vitima, aos seus familiares e a ordem publica 
como um todo. Quando um criminoso faz outras pessoas sofrerem, ele viola a ordem social e 
religiosa por terem tirado a paz e prejudicado famílias que não fizerem nenhum mal a eles, e 
eles deveriam sofrer da mesma forma que as suas vítimas.

A publicidade do sofrimento, intencionalmente cruel e perverso, era representada pela 
agonia da arena e pela exposição dos corpos mutilados que continham uma inscrição que 
mencionava o crime cometido. A principio, esta era uma primeira intenção das condenações 
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públicas, mas mesmo assim, os condenados tinham o direito de lutar e provarem serem me-
recedores da vida; mas se fugissem do combate, provavelmente seriam executados perante o 
público sem piedade alguma.

Contexto pós-religioso

O que pode ser um marco de delimitação entre o contexto religioso e o pós-religioso é a 
construção do Coliseu de Roma 8 para as grandes massas. Porém, as condenações na arena se 
davam não apenas nos ludi romani, mas também ocorriam no aspecto de condenação penal.

O fato dos imperadores Calígula (37-41 d.C), Claudio (41-54 d.C) e Nero (54-68 d.C) terem 
estendido a condenação a arena nas menores culpas, e com isso ter aumentado o interesse nos 
combates antes da fundação do Coliseu reforça a tese na qual os combates não eram apenas 
gladiatoriais, e sim combates em decorrência da condenação.

Desta forma, o contexto pós-religioso dos Jogos de Gladiadores pode ser datado por volta 
da fundação do Coliseu Romano (80 d.C) devido a grande popularidade dos ludi romani, e pos-
suía o mesmo formato dos referidos:

Evento Horário 

Venationes (Jogos com Animais) Manhã 
Noxii (Execuções de Criminosos) Por volta do meio dia 
Munera Gladiatoria (Jogos de 
Gladiadores) 

Tarde 

Recriação de Batalhas Famosas Tarde 

Pelo motivo de autores como Suetônio, Cássio e Marcial serem bastante sensacionalistas 
e apresentarem descrições de eventos do Coliseu de forma grotesca e grosseira, questiona-se 
a morte nas recriações das batalhas famosas, a existência das naumaquias, e a participação 
dos animais nas condenações publicas. No caso das naumaquias, as simulações de batalhas 
marítimas em um navio erguido no Coliseu, questiona-se o fato de ter-se conseguido inundar 
o anfiteatro exclusivamente para tais eventos, o que é considerado impossível. Sobre os ani-
mais nas condenações públicas, o máximo que pode ter acontecido é de jogar os condenados 
às feras, e não com simulações teatrais grosseiras, o que poderia entediar o público que queria 
ver ação na arena.

8  O nome original do Coliseu de Roma era Anfiteatro Flávio ou Flaviano (Amphitheatrum Flavium), por ter sido construído 
durante o reinado dos imperadores da Dinastia Flaviana Vespasiano e Tito, após o governo do imperador Nero. Porém, este 
nome não foi exclusivo do Coliseu pois Vespasiano e Tito construíram um anfiteatro com o mesmo nome na cidade de Po-
zzuoli, na província de Nápoles. O nome Anfiteatro Flávio é empregado ainda hoje, embora seja mais popularmente conhecido 
como Coliseu de Roma. A designação de “Coliseu” começou a difundir-se a partir do século VIII, o qual se crê que tenha sido 
devido a uma grande estátua do imperador Nero, que se encontrava perto do edifício, na Domus Áurea, conhecida popular-
mente como o Colosso de Nero. 
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Na versão de entretenimento em massa, haviam duas figuras presentes nas arenas que 
faziam alusão ao caráter original dos jogos de gladiador que era o de jogos funerais em home-
nagem a cidadãos romanos notáveis: o Charon, que era um funcionário que retirava os corpos 
dos condenados da arena; e o Bustuarius, que era uma categoria de gladiador 9, que significa 
“coveiro”.

Vida de Gladiador

Os gladiadores eram treinados nas escolas denominadas “ludus”, e o lanista era o empre-
sário e treinador dos gladiadores. Eles não eram apenas escravos, mas pobres e não-cidadãos 
romanos que poderiam se matricular em um ludus (escola de gladiadores) com o objetivo de 
ter chances melhores de vida e de fortuna, pois na Roma Antiga, nenhum cidadão romano po-
deria se tornar gladiador.

No momento das lutas, o contrato entre o lanista e o editor dos combates incluía ressarci-
mento por mortes inesperadas. Neste aspecto, pode-se deduzir que o principal objetivo dos 
combates entre gladiadores não era a morte de um dos duelistas, pois se a morte ocorresse, 
acarretaria em prejuízo financeiro para o editor do evento, e é lógico, para o empresário, o 
lanista, e nem o editor do espetáculo, tampouco o lanista desejariam a morte dos gladiadores, 
um pela indenização e o outro pela perda de um de seus lutadores.

Alimentação e cuidados médicos

Apesar da disciplina severa, os gladiadores representaram um investimento substancial 
para o seu lanista e  eram bem cuidados. Ou seja, o lanista deveria preparar muito bem o seu 
gladiador para que ele vença os combates e lhe dê uma grande margem de lucro.

Sobre a alimentação dos gladiadores, seu alto gasto de energia, dieta vegetariana combi-
nada de cevada, feijão cozido, aveia, cinzas (que acreditavam fortalecer o corpo) e frutas se-
cas. Quando os gladiadores ficavam contundidos, massagem regular e cuidados médicos de 
alta qualidade ajudaram a mitigar um regime de treinamento bastante severo. Percebe-se que 
parte da formação médica de Galeno (129-216 d.C) estava em uma escola de gladiadores em 
Pérgamo, onde viu (e, posteriormente criticou) o treinamento e a dieta, e as perspectivas de 
saúde a longo prazo. 

9  Havia várias categorias de gladiador. Porém, o presente trabalho não se aterá a elas no momento, pois apenas para descre-
ver tais categorias de gladiadores, daria um outro artigo.
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Ganhos dos Gladiadores

A vida de gladiadores era bastante atrativa devido aos privilégios e a vida boa que os gran-
des lutadores tinham, pois os gladiadores mantinham todos os seus lucros e presentes, e mui-
tos deles poderiam ser substanciais. Não apenas os gladiadores ficavam felizes, mas os seus 
lanistas também. Os gladiadores mais bem sucedidos ganhavam, além da popularidade, muito 
dinheiro, com o tempo, podiam largar a carreira de forma honrosa, e ganhavam uma pensão 
do império e um gládio de madeira simbólico. 

Há relatos de premiações aos gladiadores pelas grandes autoridades e imperadores roma-
nos como os seguintes: 1º ) Marco Antonio promoveu gladiadores a sua guarda pessoal (por 
volta do ano 30 a.C); 2º )Tibério (14-37 d.C) ofereceu 100.000 sestércios para que gladiadores 
aposentados retornassem as arenas;  3º )Nero (54-68 d.C) deu ao gladiador Espiculo residên-
cia e propriedade “similares aos dos homens que celebraram triunfos”

Disciplina dos Gladiadores

Há a ênfase na preferência de Imperadores por gladiadores ao invés dos próprios militares 
devido a disciplina e obediência, pois havia a tendência dos próprios militares serem revolto-
sos e reivindicarem promessas não cumpridas pelos seus superiores. Com relação à disciplina 
e à lealdade dos gladiadores perante os seus superiores, há os seguintes relatos:

1º) Otavio Augusto adquiriu a tropa pessoal de gladiadores de Marco Antonio, serviram-no 
com lealdade exemplar (por volta do ano 30 a.C);

2º) No ano dos quatro imperadores, 69 d.C, na Batalha de Bedriacum,  Oto possuía em seu 
exercito vários gladiadores (falam de dois mil), e o seu adversário, Vitélio, possuía um 
grande contingente de escravos, plebeus e gladiadores. Tal dado amplia a descrença na 
qual os jogos de gladiador eram jogos mortais, pois se Oto possuía dois mil gladiadores 
em seu serviço militar (mesmo que não fossem dois mil, eram em grande número), 
é impossível afirmar que os gladiadores lutavam até a morte, pois havia um número 
imenso de gladiadores que poderia formar um exército, e se fossem os combates glad-
iatoriais de vida ou morte, tal quantidade de gladiadores jamais formaria um exército 
armado.

3º) No ano de 167 d.C, devido as pragas e deserção do Exército Romano, o imperador Mar-
co Antonio optou pelos gladiadores  em seu serviço militar. Aqui, principalmente pela 
deserção dos próprios militares, percebe-se a opção pelos gladiadores devido a sua 
lealdade e fidelidade, e pelo prazer que eles (os gladiadores) tinham em lutar.

4º) Cômodo, durante o seu reinado (180-192 d.C), também optou por gladiadores em sua 
guarda pessoal.
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Decadência dos Jogos de Gladiador

Houve alguns fatores que contribuíram em parte para a decadência dos jogos de gladiador, 
tais como:

1º) O Édito de Caracala, em 212 d.C, no qual foi concedida a cidadania romana a todos os 
súditos do Império, que levou a descaracterização da religiosidade romana. Outra das 
conseqüências do Édito de Caracala foi a diversificação cultural que quebrou o para-
digma do que era um cidadão romano, pois todos os bárbaros se tornavam romanos e 
duvidavam do governo dos deuses romanos nas decisões políticas e na legitimação do 
poder do imperador;

2º) A Perseguição de Diocleciano aos cristãos , de 303 a 313 d.C. também foi um fator 
marcante para a decadência dos Jogos de Gladiador, pois Diocleciano perseguiu os 
cristãos durante dez anos ininterruptos. Conseqüentemente, as condenações cristãs 
tornaram-se cansativas e desinteressantes, pois nem todos os cristãos estavam dispos-
tos a lutar na arena pelas suas vidas e preferiam morrer e estarem com Deus. Fatores 
como este fizeram Diocleciano desistir de ser imperador, pois a sua perseguição era 
inútil e sem graça;

3º) Liberdade Religiosa de Constantino I (Edito de Milão em 313 d.C) e oficialização do 
Cristianismo por Teodósio I (Edito de Tessalonica 380). Apesar de ambos os editos 
serem importantes para a afirmação do Cristianismo na sociedade ocidental, con-
tribuíram mais para a reivindicação de uma identidade religiosa do que para colocar 
fim nos jogos de gladiador, pois de certa forma, com os cristãos no poder, os jogos 
ainda movimentavam a economia romana, mas por outro lado, mesmo com os cris-
tãos a estar livres para dedicar ao seu culto, ainda haviam juízes que consideravam 
o cristianismo ameaçador, como no episódio datado de 365 d.C, no qual o imperador 
Valentiniano I ameaçou um juiz por condenar um cristão datado de 365 d.C, no qual o 
imperador Valentiniano I ameaçou um juiz por condenar um cristão às condenações 
públicas. Mesmo com cristãos reconhecidos pela alta sociedade, havia conflito de con-
vicções religiosas neste contexto do Império Romano.

4º) Apesar de Septímio Severo ter “decretado” o final das lutas entre gladiadoras no ano 200 
d.C, e de Constantino ter “decretado” o final das lutas entre gladiadores em 325 d.C, os 
jogos de Gladiador  tiveram o nova proibição legal a partir de 399 d.C, por trabalho do 
bispo de Roma, Inocêncio e do Imperador de Roma, Jose Honório, porém sem resultado, 
e ainda persistiram posteriormente até o ano 438 d.C, com o Imperador Valentiniano III, 
que conseguiu extinguir os jogos de gladiador forma mais eficaz, porque depois desta 
data, não há mais registros de jogos de gladiador, como veremos no próximo item.

Relações dos Jogos e do Cristianismo10

Na época da crise econômica de Roma no século III, o financiamento imperial para as de-
mandas militares aumentava, e os magistrados menores, não conseguiam mais tirar lucro so-

10  Este trecho é dedicado ao professor Dr. Enio J. da C. Brito, responsável pelo grupo onde apresentei o trabalho. Devido ao 
tempo escasso, os esclarecimentos sobre as relações do cristianismo com os jogos de gladiador não foram satisfatórios. Espe-
ro que este artigo responda a, pelo menos, algumas curiosidades sobre o tema.
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bre os jogos de gladiador. Apesar de tudo, os imperadores não deixaram de financiar os jogos, 
pois o interesse não diminuiu.

Há relatos de alguns dos pais da igreja relacionados aos jogos de gladiador como os de Ter-
tuliano e de Agostinho de Hipona: 

1º) Tertuliano (160-220 d.C), considerado o pai da teologia do ocidente, no inicio do sé-
culo III, reconheceu o poder dos jogos de gladiador sobre os cristãos, e foi obrigado a 
ser direto ao afirmar que os combates eram homicídio, seu testemunho era moral e 
espiritualmente prejudicial, e o gladiador um instrumento de sacrifício humano pagão.

2º) Agostinho (354-430 d.C), no século IV, lamentou o fascínio juvenil de seu amigo Alípio 
(que mais tarde seria seu colega, se converteria e se tornaria bispo) com os jogos de 
gladiador, que eram considerados inimigos da vida crista e da salvação.

Percebe-se que, a partir dos relatos dos pais da igreja, Tertuliano e Agostinho que os jogos 
de gladiador faziam parte do cotidiano do ocidente, e mesmo a expressarem as suas críticas e 
pontos de vista com relação aos jogos de gladiador, há o reconhecimento da sua popularidade, 
pois até mesmo os cristãos assistiam e gostavam dos referidos combates. 

Nesta época, os anfiteatros continuaram a sediar a administração da justiça espetacular 
imperial: em 315 d.C, Constantino proibiu a condenação de ladrões de crianças aos leões, e em 
325 d.C, proibiu os munera gladiatoria (jogos de gladiador), porém sem efeito, pois os jogos 
persistiram mesmo após a referida proibição. No tocante a condenação de ladrões de crianças 
aos leões, acreditava-se que os cristãos eram responsáveis por sacrifícios de crianças e recém-
-nascidos, e por este motivo, eles eram condenados aos leões. 

No ano de  365. d.C , Valentiniano I (imperador de 364 a 375 d.C) ameaçou bem um juiz que 
condenou os cristãos para a arena e em 374 d.C ele tentou , como a maioria de seus antecesso-
res  sancionar os investimentos, para limitar as despesas dos gladiadores. Percebe-se que as 
condenações públicas e os jogos de gladiador continuaram mesmo após a sanção de Constan-
tino. Aqui há um embate do imperador Valentiniano I contra as condenações públicas direcio-
nadas aos cristãos e contra os jogos de gladiador, mas por outro lado, mesmo com a liberdade 
de culto, ainda não havia o reconhecimento pleno do cristianismo como religião.

Em 380 d.C, no Edito de Tessalonica,Teodósio I decretou o cristianismo niceno como a igre-
ja oficial do Império Romano e proibiu festas não cristãs . Neste período, os ludi continuaram 
de maneira persistente, devido ao grande interesse publico e financeiro dos lanistas, porém, 
sem as condenações publicas.

Depois de muitos anos, Honório legalmente baniu os jogos de gladiador em 399 d.C, e nova-
mente em 404 d.C, pelo menos no lado ocidental do Império segundo Teodoreto (393-466 d.C) 
, por causa do martírio de Telêmaco por espectadores de uma luta de gladiadores .  Ou seja, os 
jogos de gladiador possuíam grande aceitação pública que não tolerava os seus críticos e os 
que discordavam do referido evento.
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E por fim, Valentiniano III (imperador romano de 425 a 455 d.C) repetiu a proibição, em 
438 d.C, talvez de forma mais eficaz, pois o último relato das lutas entre gladiadores se dá nes-
ta mesma época , embora as venationes  (lutas com animais) continuaram  até entre 523 e 536 
d.C. Também o mesmo imperador Valentiniano III foi responsável pela restauração do Coliseu 
Romano devido a um grande terremoto que ocorreu aproximadamente no ano 443 d.C.

Nesta altura , a popularidade dos jogos de gladiador (munera ) havia diminuído , ao contrá-
rio dos espetáculos teatrais , e as corridas de bigas , que , pelo menos no Império do Oriente , 
continuaram a atrair as multidões , e um subsídio imperial generoso.

Gladiadoras11

As gladiadoras surgiram como uma novidade nos jogos de gladiador com objetivo de pro-
porcionar uma distração distinta dos gladiadores. Tal distração distinta é um tanto óbvia, pois 
a maioria dos espectadores dos jogos de gladiador eram todos homens, e verem as gladiadoras 
semi-nuas a lutar era mais interessante do que ver os homens em combate.

Há vários registros e evidencias que comprovam a luta de mulheres nas arenas como gla-
diadoras, como por exemplo o registro de Halicarnasso em relevo dos seculos I e II d.C. que se 
refere a duas mulheres denominadas Amazônia e Aquilia, com roupas de categoria de gladia-
dor provocator (extremamente pesadas), receberam ambas dispensa honrosa pela luta, por 
serem consideradas ambas vencedoras no combate entre elas. 

Mark Vesley 12 especula que as escolas de gladiadores não eram lugares aptos para as mu-
lheres, e elas podem ter estudado sob professores particulares nas collegia juvenus, direciona-
das para o treinamento de alto escalão do sexo masculino com idade superior a 14 anos, mas 
Vesley encontrou em sua pesquisa três mulheres alistadas em uma escola desta categoria.

Assim como os homens, mulheres eram alistadas como gladiadoras como prisioneiras de 
guerra e escravas, mas não há registros nos quais as mulheres da elite romana lutassem na 
arena como as gladiadoras, as quais viviam para lutar na arena por dinheiro, mas existem os 
registros de Tácito nos quais mulheres da alta sociedade lutavam com as gladiadoras, como 
veremos a seguir. As mulheres utilizavam as vestes similares as do gladiador de categoria se-
cutor, porém, não usavam capacete com o objetivo de enfatizar o penteado. As vestes corporais 
caracterizavam pelo uso de uma tanga (subglacum) ao invés da túnica, protetor de braço (ma-

nica) , caneleira de metal (ocrea), espada (gladio), escudo de corpo (scutum)

11  Esta parte do artigo é dedicada à Professora Doutora Maria José Fontelas Rosado Nunes, a Zeca. Em 
minha apresentação deste tema no Simpósio (2/06/2014), ela estava presente e sei que ela se interes-
saria pelo papel das gladiadoras. Portanto, por garantia, elaborei esta parte.
12  VESLEY, M.E. Youthful misbehavior in the early Roman Empire. 1996.
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Durante o final da Republica, e inicio do Império Romano (por volta do ano 30 a.C), a visão 
das mulheres da elite romana lutarem na arena era intolerável e vários decretos governamen-
tais foram emitidos com a proibição das mulheres na arena (11 d.C proibição de mulheres 
nascidas livres menores de 20 anos na arena, e homens livres menores de 25 anos igualmente; 
19 d.C proibida a contratação para gladiadoras das filhas, netas e bisnetas de Senadores ou 
cavaleiros menores de 20 anos). Neste período do imperador Otavio Augusto, percebia-se uma 
tendência dos jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino em se encantarem 
com os jogos de gladiador e desejarem seguir a carreira de gladiadores, ao ponto de se trans-
formar em lei. Aparentemente, por medida de segurança, tais leis são publicadas com o intuito 
de tornar os jovens livres mais preocupados com a cultura e com a educação do que com a 
emoção dos jogos de gladiador.

De acordo com Tácito (56-117 d.C) em seus Anais (XV , 32), relatam que mulheres de elite 
(autorizadas pelos seus maridos), assim como senadores, lutavam nas arenas e nos anfitea-
tros por puro prazer, emoção e notoriedade, nunca por dinheiro que já tinham, pois o que 
tornava os atores, gladiadores e as prostitutas mal vistos era o fato de serem pagos para isso. 
Porém, provavelmente as mulheres de elite que lutavam, se houver a base da dedução de Mark 
Wesley, elas aprenderam a lutar com professores particulares nas collegia juvenus, e se elas 
fossem lutar contra as gladiadoras, provavelmente, por serem mulheres de elite, e até mesmo 
esposas de senadores, não lutariam com as mamas de fora igual as gladiadoras profissionais, 
e provavelmente lutariam de túnica feminina para fazerem distinção entre as gladiadoras. No 
tocante aos senadores e às mulheres da elite lutarem ocasionalmente nos jogos de gladiador 
(obviamente com eles ganhando os seus respectivos combates), era muito comum neste con-
texto de época, pois fazia parte de uma vaidade dos membros da elite romana, pois há registro 
dos imperadores Calígula e Cômodo lutarem com os gladiadores na arena com o intuito de 
demonstrarem as suas habilidades e a sua valentia em combate.

Quando Septímio Severo  proibiu as lutas entre gladiadoras no ano 200 d.C por tornar as 
mulheres da elite romana mais violentas, provocou zombaria entre o publico, o que não levou 
a efetividade do final dos jogos de gladiadoras, que só ocorreu de 399-404 d.C 13. Em súmula, 
a posição moralista do imperador Severo não foi levada muito a sério pelos homens que se 
encantavam em assistir os duelos entre gladiadoras, e este foi um dos motivos que levaram a 
persistência das lutas entre as gladiadoras.

13  Septimio Severo, de acordo com os relatos disponíveis da historia, se demonstra como um governante extremamente e 
exageradamente moralista, porém não era levado muito a sério pelo povo. A incluir que nas relações entre cristianismo e 
império romano, chegou a proibir as conversões ao cristianismo e ao judaísmo, por aparentemente neste contexto não haver 
uma identidade do que era ser de fato cristão, o cristianismo era reconhecido como divisão do judaísmo, e pela grande riva-
lidade que havia entre os judeus e romanos, datada desde a posse da região da Judéia desde o ano 63 a.C, data da conquista 
de Jerusalém por Pompeu, a passar pela proibição dos Judeus em habitar a região da Judéia no ano de 135 d.C, que a partir de 
então passou a se chamar Palestina.
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Conclusões

A importância financeira para o Império Romano dos jogos de gladiador era primordial 
para a sua manutenção (do Império). Portanto, é inconcebível fazer confusão das lutas entre 
gladiadores com as condenações públicas, pois nestas últimas, o condenado tinha o direito 
de lutar e conforme ele lutasse, ele poderia ser condenado a vida ou a morte. Os lanistas, que 
eram empresários dos gladiadores investiam muito em treinamento, cuidados médicos e ali-
mentação para que os seus empresariados fizessem um bom espetáculo, que não terminava 
com a morte de um dos lutadores, pois a morte de um gladiador não era o que o editor do 
espetáculo desejasse, pois ele deveria pagar pelo gladiador assassinado na arena, e seria um 
prejuízo tremendo. Com as informações que a história nos disponibiliza, é impossível susten-
tar a crença na qual todos os gladiadores, quando lutavam entre si, um deveria matar o outro, 
pois o combate entre ambos era para entretenimento, e não para homicídio.

O que merece melhor desdobramento são as condenações públicas, nas quais os conde-
nados tinham o direito de lutar pelas suas vidas, e ocorriam não apenas nos ludi romani, mas 
também em outros anfiteatros e arenas que não eram apenas o Coliseu Romano. Sobre as 
condenações públicas aos cristãos, principalmente durante o período de Diocleciano, deve-
-se levar em conta que havia diversas ramificações do Cristianismo, que por sua vez  não era 
conhecido como nós conhecemos hoje, pois as ramificações eram dos barbelognosticos, car-
pocracianos, marcionitas, menandristas, ebionitas, valentinianos, basildianos, satornilianos, 
entre outras, e qualquer um destes partidos do Cristianismo poderia ter sido levado para as 
condenações públicas, pois muitas destas facções do cristianismo de fato subvertiam a ordem 
social, e muitos até foram condenados por justa causa. Mas por outro lado, a passividade de 
determinados grupos de cristãos não servia como espetáculo para as massas, que desejavam 
ver ação na arena, e não pessoas que aceitassem a morte sem lutar pela própria vida, o que 
levou a subseqüente “inocência” dos cristãos diante das condenações públicas. Mesmo antes 
do Édito de Milão de Teodósio (380 d.C), não havia uma identidade firme sobre o Cristianismo 
ao ponto do juiz condenar um cristão para as condenações públicas em 365 d.C. e o imperador 
Valentiniano I ameaça-lo devido a tal fato por ser também um cristão. Havia de fato um confli-
to de identidades religiosas e do que era de fato um cristão. 

Percebe-se que o final dos jogos de gladiador ocorreram muito mais por uma intervenção 
política que começou desde o Edito de Caracala em 212 d.C e foi até o domínio do cristianismo, 
que passou a não aceitar os jogos, ou melhor, as condenações por gladiadores, aparentemente 
muito mais por causa da sua vitimizaçao nas mãos dos munera do que por uma questão da 
abolição da violência, pois os combates entre gladiadores continuaram, mesmo com as con-
denações publicas de lutas contra gladiadores não sendo mais executadas. Mesmo os cristãos, 
de acordo com Tertuliano e Agostinho, ficavam fascinados com os combates entre gladiadores, 
a demonstrar que os referidos jogos faziam parte do cotidiano de todos os cidadãos romanos 
(neste contexto, graças a Caracala), independente do cristianismo ser a sua confissão de cren-
ça. As lutas entre gladiadores prevaleceram até por volta do ano 438 d.C, por aparente decreto 
de Valentiniano III, e não de Constantino conforme querem que se acredite.
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As romarias do Juazeiro do Norte e o mito Padre Cícero:  
entre o drama e o lúdico

Pilgrimages to Juazeiro do Norte and the myth of Father Cicero: 
between the drama and the ludic

Carlos Alberto Tolovi 
Marlene Duarte Bezerra1

RESUMO: Nosso trabalho tem por objetivo analisar as romarias do Juazeiro do Norte a 
partir de suas peculiaridades, no período delimitado entre 1989 e 1935. Seu início, as mudan-
ças de foco ocorridas historicamente e sua importância no processo de transformação social, 
político e econômico local. Isso, sem perder de vista o nosso enfoque principal: a perspectiva 
do drama e do lúdico sempre presente nas manifestações dos romeiros e romeiras de Padre Cí-
cero – transformado em mito. Um sacerdote que foi afastado de suas Ordens Sacerdotais pela 
hierarquia da Igreja, permanece até os dias de hoje sem ser reabilitado pela mesma e continua 
arrastando multidões, considerado pela religiosidade popular como o maior santo nordestino. 
Um santo que ainda não pode “entrar na Igreja”.

PALAVRAS-CHAVE: Juazeiro do Norte; Romarias; Drama; Lúdico; Padre Cícero.

ABSTRACT: Our work aims at examining the Juazeiro do Norte peregrinations departing 
from its peculiarities in the period of 1989 and 1935. Its beginnings, the changes of focal point 
that historically happened and its importance in the process of social, political and economic 
local transformation, without losing track of our main central point: the perspective of drama 
and game always present in the manifestations of the pilgrims of Father Cícero – who was 
changed into a myth. A priest who was rejected by his religious order and until today remains 
suspended but continues to attract crowds and is regarded by popular religiosity as the main 
Northeastern saint. A saint who cannot “get into the Church” yet.

KEY-WORDS: Juazeiro do Norte, peregrinations, drama, ludic, Father Cicero.

1 * Carlos Alberto Tolovi [ctolovi@yahoo.com.br] é doutorando em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Marlene Duarte Bezerra [marlene.mdb@gmail.com ] é mestranda em Ciência da Religião pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo.
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VISLUMBRANDO O CENÁRIO

Recorrendo a uma imagem, Paul Van Buren,2 propõe que visualizemos a linguagem como 
uma plataforma, em que a linguagem exata estaria no centro e a figurada, ou metafórica, esta-
ria próximo das margens. A partir desta imagem podemos trazer aqui alguns elementos para 
compreendermos o cenário da religiosidade popular. E como nos interessa compreender a 
figura de Padre Cícero, a partir das romarias do Juazeiro do Norte, vamos nos situar mais es-
pecificamente no cenário do semiárido nordestino. É neste território cultural que podemos 
encontrar a figura do “Padim Ciço”, santificado e mitificado, presente e vivo em meio aos ro-
meiros e romeiras, gerando impacto concreto no campo da religião, da política e da economia.

Mas, para que um mito possa ganhar vida ele depende de uma narrativa, e esta se consti-
tui por meio de uma linguagem simbólica. Então precisamos compreender o “universo” onde 
a mesma é construída. O território cultural em que a narrativa aparece como mediadora de 
sentido.

Podemos afirmar que o espaço geográfico não pode ser confundido com o cenário mítico 
ou religioso em si mesmo. Contudo, ele pode favorecer a construção do mito a partir dos ele-
mentos culturais que envolvem a comunidade. O Juazeiro, descrito no início dos trabalhos de 
Padre Cícero, reflete a realidade de grande parte do sertão nordestino – principalmente partes 
dos Estados do Ceará, Alagoas, Pernambuco e Piaui. Mesmo no século XIX vamos encontrar 
vilas isoladas, constituídas por famílias completamente dependentes do coronelismo; aban-
donadas pelo poder público; controladas pelo “voto de cabresto”; sem terra própria; comple-
tamente expostas às adversidades climáticas. Um cenário que pode ser descrito como caótico, 
gerador de insegurança, instabilidade. Um “ambiente” que muito dificilmente um historiador 
consegue descrever, com todo o simbolismo que o envolve. O que nos parece é que alguns 
poucos poetas conseguiram a façanha de adentrarem neste universo para compreendê-lo a 
partir de “dentro” e descrevê-lo. Como se, por alguns instantes, conseguissem captar a alma 
do sertanejo nordestino, o “espírito” do sertão. Patativa do Assaré foi um dos mais destacados 
representantes da alma sertaneja nordestina traduzida na poesia matuta. Alguém que falava a 
partir de dentro do cenário dramático do sertanejo sofredor. Ele mesmo sofreu “na pele” todas 
as adversidades climáticas, enfrentando os desafios de seu tempo e de sua gente, na luta pela 
sobrevivência. Neste contexto, como a maioria dos seus, ele não chegou a concluir nem mesmo 
o ensino fundamental. Mas aprendeu muito na “escola da vida”.

Uma de suas mais famosas poesias faz parte do título de uma coletânea bastante conhecida 
no Brasil e no mundo: “Cante lá que eu Canto cá”. Destacando um pequeno trecho de sua poesia 
podemos vislumbrar a descrição de uma realidade bem concreta vivida por ele mesmo.

2  Sobre este assunto Cfr. Paul Van Buren.  Alle Frontier del Linguaggio.  s.l.: Armando editore, 1977.
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Pra gente cantá o sertão,  
Precisa nele morá,  
Tê armoço de fejão  
E a janta de mucunzá,  
Vivê pobre, sem dinhêro,  
Socado dentro do mato,  
De apragata currelepe,  
Pisando inriba do estrepe,  
Brocando a unha-de-gato. 

Só canta o sertão dereito,  
Com tudo quanto ele tem,  
Quem sempre correu estreito,  
Sem proteção de ninguém,  
Coberto de precisão  
Suportando a privação  
Com paciença de Jó,  
Puxando o cabo da inxada,  
Na quebrada e na chapada,  
Moiadinho de suó       (Patativa do Assaré)

Por outro lado, podemos citar poetas como Ariano Suassuna que, mesmo estando no “univer-
so” da erudição, com toda a sua sensibilidade, consegue também descrever a mesma realidade 
com propriedade. Em uma de suas afirmações, carregadas de linguagem alegórica e simbólica, 
ele “abre uma janela” que pode significar a possibilidade de uma compreensão que vai além da 
narrativa histórica e descritiva, como linguagem de centro – para lembrar a “plataforma de Van 
Buren”. “Daqui de cima no pavimento superior, pela janela gradeada da cadeia onde estou preso, 
vejo os arredores de minha indomável vila Sertaneja... Daqui de cima porém, o que vejo agora é a 
tripla face do paraíso, purgatório e inferno do sertão” (SUASSUNA, 1971, p.3).

Como podemos observar, Ariano Suassuna faz da linguagem metafórica um “instrumento” 
que possibilita a descrição de algo que extrapola os limites da cientificidade. Todas as expres-
sões são conhecidas, mas ele as emprega fora de seu sentido normal e corriqueiro. Por isso é 
que Ricoeur afirma: “A metáfora pode ser definida em termos de movimento” (RICOEUR, 2000, 
p.30).  E nós podemos dizer que este “movimento” é o que faz uma realidade assimétrica e 
dialeticamente conflitante ser homogeneizada na dimensão simbólica do mito. Compartilhada 
por um determinado grupo social.  Isto é o que faz do mito um elemento de força e empodera-
mento  na luta pela sobrevivência. Neste cenário o mito pode ser compreendido como a força 
de uma esperança. Um elemento aglutinador. E a figura de Padre Cícero é construída dentro 
desta expectativa, a partir dos desejos e das necessidades da coletividade – no caso aqui, do 
sertanejo encravado na “realidade” desafiadora do semiárido nordestino. Um “espaço” que 
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não é apenas geográfico. É o “lugar” de onde emanam representações de um “universo” imagi-
nário compartilhado coletivamente no “campo” da religiosidade popular. Como afirma Gilbert 
Durand,

Todo pensamento humano é uma representação, isto é, passa por 
articulações simbólicas. No homem, não há uma solução de con-
tinuidade entre o imaginário e o simbólico. Por consequência, o 
imaginário constitui o conector obrigatório pelo qual forma-se 
qualquer representação humana (DURAND, 2004, p.32).

Neste sentido, podemos afirmar que em torno de Juazeiro do Norte, para além dos eventos 
históricos que foram registrados e que podem ser estudados objetivamente, existe outro cená-
rio. Este, composto por signos, por meio dos quais determinados grupos sociais são capazes 
de produzir e projetar um “universo” de significado, capaz de suscitar uma homegeneidade na 
diversidade. Algo que a ciência dificilmente compreende. 

Contudo, a linguagem simbólica, metafórica, capaz de desenhar o “cenário do imaginário” 
não cai do céu. Ela brota da realidade concreta das vivências e experiências, no interior de uma 
determinada cultura. Nesta perspectiva, novamente Durand nos auxilia.

As estruturas verbais primárias representam, de alguma forma, 
os moldes ocos que aguardam serem preenchidos pelos símbo-
los distribuídos pela sociedade, sua história e situação geográfica. 
Reciprocamente, dominantes do comportamento cognitivo inato 
do homem. Assim, os níveis da “educação” se sobrepõem na for-
mação do imaginário: em primeiro lugar encontra-se o ambiente 
geográfico (clima, latitude, localizações continentais, oceânicas, 
montanhosas, etc.), mas desde já regulamentado pelo simbolismo 
parentais da educação, o nível dos jogos (o lúdico) e as aprendiza-
gens por último (DURAND, 2004, p.61).

No caso aqui do cenário simbólico que envolve os romeiros e romeiras do Juazeiro do nor-
te, uma dimensão deve ser colocada em destaque: a luta pela sobrevivência. A figura do “Padim 
Ciço”; o “Juazeiro Celeste”; o lugar da ação divina, na busca da salvação da humanidade; são 
todos signos que ganham sentido na concretude de uma realidade desafiadora, onde a própria 
sobrevivência está sendo ameaçada. É neste contexto que a palavra do Bispo se torna muito 
menos importante que a palavra de um sacerdote proibido de celebrar.  Afinal de contas, a 
maior autoridade eclesial do Ceará estava distante do cenário em que estavam mergulhados 
os romeiros e romeiras do sertão nordestino. Os personagens da religião oficial e da religiosi-
dade popular visualizavam cenários diferentes e vivenciavam realidades distintas, apesar de 
estarem dentro de uma mesma e grande estrutura: o cristianismo católico.
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AS ROMARIAS DO JUAZEIRO DO NORTE  
E A CONSTRUÇÃO DO MITO “PADIM CICO”:  
ENTRE O DRAMA E O LÚDICO

Ainda na perspectiva da compreensão do contexto em que nasce o mito do “Padim Ciço”, 
entendemos que seja pertinente transcrever a descrição de um determinado cenário que nos 
oferece uma imagem bastante significativa. E nada melhor do que fazê-lo por meio de uma lin-
guagem clássica da época, e através de um escritor que se colocou como um crítico eminente 
das causas do Juazeiro, da religiosidade popular e da postura de Padre Cícero. 

A maioria arfa semi-morta de cançaço e de privações. Esqualidos, 
sujos e maltrapilhos, vão dominados pela idéia fixa da benção do 
“padrinho”, representativa de meio ingresso no céu... (...) Quazi 
todos viajavam a pé, acabam por apresentar idêntico aspecto de 
degradação physica, de sujidade ou immundicie. Muitos vão doen-
tes dos peores males, ou se contaminam em viagem. Vimol-os em 
promiscuidade com leprosos e boubaticos... (FILHO, s/d., p.37,39).

Podemos afirmar que, para além do pré-conceito expresso pelo autor,  este quadro destaca 
o perfil de grande parte dos romeiros e romeiras de padre Cícero. Vivendo no semiárido nor-
destino, em condições de carestia por conta das adversidades climáticas, mas acima de tudo, 
por falta de políticas públicas voltadas para os mais pobres. Em épocas de grandes estiagens 
muitos destes que se colocavam em romaria rumo à Juazeiro do Norte não tinham o que per-
der, a não ser a própria vida.  Também por esse motivo, grande parte dos que participavam 
dessas romarias, na busca de manter vivas as esperanças, não retornavam aos seus lugares de 
origem. Tornavam-se romeiros residentes. Aliás, este aspecto explica a rápida explosão demo-
gráfica do Juazeiro em um curto espaço de tempo. O que possibilitou a luta pela emancipação 
política, que fez de Padre Cícero o primeiro prefeito do município. 

O que os romeiros e romeiras de Padre Cícero buscavam pode ser resumido como sendo 
um alento para a superação do sofrimento, na busca pela sobrevivência e na esperança de 
salvação da alma. 

Mas, o que eles encontravam no Juazeiro, que fazia com que uma grande parte destes cons-
tituísse aí as suas residências e a outra parte continuasse retornando para visitar este lugar?

Eles não somente encontravam alento para o sofrimento.  Encontravam um “pai” protetor, 
um profeta, um conselheiro, um administrador, um padrinho. Encontravam também um am-
biente repleto de manifestações do sagrado. Juazeiro passou a ser comparada à Nova Jerusa-
lém celeste.
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Mas o que Padre Cícero teria feito de tão extraordinário para se transformar em referência 
de santidade e esperança para os desesperançados?

O santo Padre Cícero não “caiu” pronto do céu. Ele foi construído na terra. Não com o barro 
com o qual Adão foi moldado por Deus. Muito menos com argila, gesso ou cimento. Como todos 
os outros santos e mitos, ele foi construído tendo os elementos culturais como os ingredientes 
substanciais, necessários e suficientes. É por isso que, olhando para esta figura de forma mais 
racional, encontraremos muitas contradições e elementos de questionamentos que provocam 
debates acirrados. 

Mas, como compreender esse processo de santificação/mitificação de Padre Cícero por 
meio das romarias?

Tudo começou na madrugada do dia 1º de março de 1889 quando, ao receber a comunhão 
das mãos de Pe. Cícero, a beata Maria de Araújo entra em êxtase e apresenta uma hóstia que 
estava sangrando em sua boca. A partir daí correu a notícia: Cristo estava se manifestando em 
Juazeiro do Norte, derramando novamente o seu próprio sangue para salvar a humanidade 
que estava a beira da condenação. Esta narrativa deu início às primeiras romarias. Milhares de 
pessoas de outros municípios do Ceará começaram a se encontrar com uma quantidade ainda 
maior de romeiros vindos da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, do Maranhão e de outros 
tantos Estados do Brasil. Neste momento teve início um processo irreversível de transforma-
ção social, política, econômica e religiosa do Juazeiro do Norte. 

Lourenço Filho, no início dos anos 20, fica espantado com o cenário que encontra em Jua-
zeiro e procura descrevê-lo por meio de sua linguagem da época.

Comove também, fundamentalmente, em tal scenário, já tocado de 
superstição, o encontro com os romeiros, indo e vindo. Famílias in-
teiras, às vezes. O chefe à frente, montando um triste e somnolento 
cavallo, com uma criança ao collo ou à garupa; a mulher, ao encalço, 
com um petiz escarranchado à ilharga; velhos caminhando penosa-
mente, aferrados a um bordão; adolescentes de olhar vazio e cansa-
do, conduzindo crianças, por sua vez, ou imundos “picuás...”. Os que 
vão doentes se transportam em rêde, suspensa por um varapau. E 
como essa condução é própria em todo Nordeste, também dos de-
funtos, costuma-se perguntar à passagem: “vae vivo ou morto?...”. 
Não raro uma cabeça macerada emerge de dentro, ou o braço nu 
acena em categórica negativa...  (FILHO, s/d, p.35).

Podemos afirmar que a narrativa da história do Juazeiro, a partir da perspectiva dos romei-
ros, está completamente imbricada com a narrativa de construção do santo e do mito Padre Cí-
cero. Um mito que nasceu a partir do processo de santificação no bojo de uma história vivida. 
Ou, como queira, um santo que nasceu a partir da mesma narrativa do processo de mitificação. 
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Neste contexto, o autor da obra “Mito e Realidade” faz uma afirmação muito significativa:

Aquele padre que ainda enchia de muitos romeiros os caminhos 
do nordeste e zonas limítrofes, já não era o verdadeiro Pe. Cíce-
ro. Não notavam como os milagres já haviam desaparecido? Já se 
ignoravam as origens do taumaturgo. Sua mãe descera do céu, 
numa nuvem, e levara consigo o filho em carne e osso (ANSELMO, 
1968, p.2).

Enfim, o autor expressava a sua admiração pelo fato de que, mesmo antes de sua morte, Pa-
dre Cícero já era transformado em um mito. Antes de morrer ele mesmo inaugura a sua própria 
estátua em praça pública, contando com a participação de muitos representantes políticos em 
meio a uma multidão de romeiros e romeiras. Antes de morrer ele presenciou milhares destes 
personagens carregando consigo medalhas contendo a sua própria imagem, como santo.

 As narrativas que davam conta do que estava acontecendo em Juazeiro do Norte extrapo-
lavam os limites da realidade humana e histórica. A começar pelas narrativas do nascimento 
do menino Cícero, no município do Crato. Ele não teria nascido da carne. Ele teria sido trans-
portado diretamente do céu e colocado no lugar de outra criança. O filho que nasceu do cor-
dão umbilical de Dna. Quinó era outro. E isso até hoje é sustentado pela tradição oral, pelos 
cordéis, pelas contorias, etc..

Este menino em quem falo
Ele é muito parecido
Com o menino São João
Pelo anjo prometido
E da rainha do céu
E do anjo querido

Porque quando ele nasceu
Viram ali uma visão
Nisto era uma mulher
Com um rosário na mão
Também trazia um menino
Ficando ali no salão

Ali na frente do leito
A linda mulher ficou
Nisto acordou sua amiga
Dizendo: dona Quinó
Vamos trocar os meninos
A mesma mulher falou
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Respondeu ela: eu não troco
Lhe digo qual a razão
Este é o meu filho único
Será meu único varão
Nisto ela adormeceu
Sentiu a luz da visão

Passaram poucos minutos
Dona Joaquina acordou
Viu a criança no leito
Nisto o menino chorou
Aquele choro tão alto
Que a criada chegou

Perguntou a criada a ela
Dona, quem entrou aqui
Os meninos estão trocados
E uma mulher eu vi
Para trocar os meninos
Ela saiu por ali

Disse: dai-me o meu filho
Dona Joaquina falou
A criada pegou o menino
E para ela levou
Ao receber a criança
Dona Joaquina cegou

Um vento lento soprou
Em sua fisionomia
Olhava para a criança
Mas o menino não via
E nada mais enxergava
Ficando cego de guia

Ali ficou o menino
E batizaram em missão
Na santa água da pia
No batismo de São João
Com o nome de Cícero
E sobrenome Romão 
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Se utilizando de todo simbolismo da religiosidade popular, ordenando os elementos do 
imaginário que já povoavam a realidade cultural do sertanejo em luta pela sobrevivência no 
semi-árido nordestino, as narrativas foram “tecendo a roupagem” do Santo, dando sentido à 
uma realidade vivida. Em que, aquilo que é narrado extrapola os limites do tempo lógico ou 
cronológico. Afinal de contas, é a narrativa que define um “novo tempo”: o tempo da esperança, 
da manifestação do sagrado, da superação dos desafios. Tudo isso sempre se refletiu na alegria 
dos romeiros e romeiras que transformaram  - e ainda transformam -  o evento da romaria em 
uma grande festa. Mesmo realizando longas viagens em pau-de-arara; mesmo enfrentando o 
frio da madrugada e o calor escaldante do semiárido, não se deixam abater. Manifestam a sua 
alegria e vivenciam, coletivamente, uma energia inexplicável, revitalizadora. 

O famoso pau-de-arara nas romarias do nordeste brasileiro. Caminhões cobertos de lona, 
com estruturas precárias, bancos de madeira em seu interior, redes penduradas; tendo geral-
mente como origem os Estados de Pernambuco, Paraíba e Piaui.

Soltar fogos na chegada já faz parte da tradição, de um ritual repetido por cada grupo de 
romeiros e romeiras de Padre Cícero e Nossa Senhora das dores de Juazeiro do Norte. É um 
momento de festa, de comemoração.
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Concentração de romeiros e romeiras na festa de Nossa Senhora das Candeias. Em datas 
comemorativas como esta o número de visitantes supera o número dos habitantes.

Olhando mais de perto é possível perceber na fisionomia dos romeiros e romeiras os traços 
do sofrimento, mas também as expressões de emoção e alegria em meio à romaria. 

Ao final das romarias os romeiros e romeiras entram na Igreja para participar da missa de 
despedida. É hora de retornar para enfrentar a dura realidade do dia-a-dia. Mas todos retor-
nam reanimados e mais fortalecidos pela fé.
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As narrativas mitificantes em torno de Padre Cícero floresciam indiscriminadamente. Era 
o chapéu que ele colocava na parede e não caia; era o fato de não comer e não dormir; eram 
as profecias ou as adivinhações em torno da vida dos romeiros, etc.. Este era o cenário que 
colocava Juazeiro do Norte como a última esperança de grande parte dos sertanejos desespe-
rançados.

A partir do milagre da hóstia, das narrativas que definiam Juazeiro  como o “lugar da salva-
ção”, as romarias ganham cada vez mais força e destaque no cenária religioso e político.

Acreditava-se que Juazeiro era um espaço de comunicação entre 
a Terra e o Céu. A transformação da hóstia em sangue anunciava 
que o remoto povoado era um território de purificação e salvação 
da alma. O milagre significava um aviso de Deus para converter 
os desviados e alimentar a fé dos devotos (RAMOS, 2000, p. 165).

De fato, tudo começou a partir da boca de uma beata, onde a hóstia se transformara em 
sangue. Contudo, com o passar do tempo e toda a perseguição da Igreja oficial proibindo a 
divulgação do mesmo, aquele milagre já não era a única motivação das romarias, mas sim a 
figura de Padre Cícero. 

O milagre transformou-se no motivo inicial das romarias. Estas, por sua vez, tornaram-se 
a manifestação desencadeadora de um fenômeno muito maior. Colocou em evidência a autori-
dade de um padre que foi identificado como um patriarca, revestido de poderes sobrenaturais, 
que oferecia aos romeiros segurança e esperança. Diferentemente do coronel que garantia 
apenas a sobrevivência, Padre Cícero oferecia um “espaço sagrado”, oferecia terras para plan-
tar – como fez com Beato Zé Lourenço e centenas de outras famílias – e, acima de tudo, propor-
cionava o acolhimento de um pai e padrinho, sem perder a severa autoridade – representada 
simbolicamente por sua batina e seu cajado. 

Para amenizar o conflito que retirou dele as ordens sacerdotais – impedindo-o de celebrar 
os sacramentos – Cícero deixou de referir-se diretamente ao milagre. E, como estratégia, apon-
tava constantemente a imagem de Nossa Senhora das Dores indicando, sutilmente, que tanto 
ele quanto o seu povo, em meio ao sofrimento, encontravam em Nossa Senhora – que também 
sofrera – o seu acolhimento. Esta relação rapidamente povoou o imaginário da religiosida-
de popular nordestina que passou a venerar, ao mesmo tempo, um pai e uma mãe que com-
preendiam o flagelo enfrentado pelo povo sertanejo do semiárido nordestino. Concepção esta 
muito presente nas narrativas elaboradas por meio de cordéis, orações e cânticos religiosos 
– conhecidos como Benditos. 

Bendito e louvado seja / o lugar da redenção
nossa Senhora das Dores / e Padrinho Cícero Romão
Bendito e louvado seja / o lugar da redenção
a terra da Mãe de Deus / o porto da salvação
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E do meu Padrinho Cícero / viva a Santa moradia
onde se tem por memória / a cama que ele dormia

Pois era lá onde ele / vivia de prontidão
recebendo os seus romeiros / e rezando esta oração 

(In. BARROS, p. 183 – 184).

Este bendito trás consigo elementos de uma narrativa mítica muito presente em torno de 
Padre Cícero e Juazeiro do Norte. Assumindo as características de um padrinho, que acolhe, 
escuta e aconselha em nome do sagrado, Cícero não só transformou a vila em uma cidade, mas  
transformou a cidade em um lugar de “encontro com o divino”. Lugar que guarda a sua história 
e a sua memória e que o mantém vivo por meio das romarias. Sem esquecer que foi o milagre 
que chamou a atenção do povo para o fato de que, naquele lugar, Deus se manifestava em favor 
dos pobres e sofredores. E isto sempre foi motivo de festa e alegria, mesmo em meio às adver-
sidades enfrentadas pelos sertanejos nordestinos.

CONCLUSÃO

Podemos afirmar que as romarias de Juazeiro do Norte estão no centro do processo de 
santificação e mitificação de Padre Cícero, assim como também estão na base de todo o desen-
volvimento social, político e econômico do mesmo município. E, se por um lado as romarias no 
Brasil possuem características próprias da religiosidade popular, por outro é possível destacar 
que as de Juazeiro do Norte possuem características ainda mais específicas. Revela a força des-
sa religiosidade que foi capaz de enfrentar as estruturas hierárquicas da Igreja Católica Oficial, 
sustentando um milagre negado por esta e santificando um padre que esta mesma Igreja havia 
afastado das ordens sacerdotais. Revela também a força dos sertanejos que enfrentam as ad-
versidades do semiárido, que enfrentam todas as adversidades e encontram na manifestação 
de sua fé, a força para continuar lutando.

Faz-se necessário destacar que a imagem do maior santo nordestino não pode entrar na 
Igreja oficial, mas está presente no santuário de quase todas as casas de milhares de romeiros 
e romeiras. São estes mesmos personagens que, por meio das romarias, mantém vivo o “Padim 
Ciço”. Um padre nordestino que soube ouvir e dialogar com os sertanejos, compreendendo 
e acolhendo o sofrimento dos desesperançados. Foi alguém que soube transformar o drama 
dos nordestinos em busca da sobrevivência, em uma grande festa que alimentava – e alinda 
alimenta –  a esperança por meio da fé. 
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Desafios pastorais para uma eclesiologia aberta

Pastoral challenges for an open ecclesiology

Alonso S. Gonçalves1

Resumo

A eclesiologia como tema teológico, tem ganhado expressividade em seu estudo e debate 
por conta dos últimos acontecimentos, principalmente com a chegada do cardeal Jorge Mario 
Bergoglio ao Vaticano como Papa Francisco. Este artigo procura tratar de algumas característi-
cas que compõem uma eclesiologia de baixo, pontuando caminhos e mediações pastorais para 
uma igreja que procura ter dimensões abertas a partir do atual contexto histórico.

Palavras-chave: eclesiologia; desafios pastorais; eclesiologia aberta. 

Abstract 

The ecclesiology as a theological theme, has gained expressiveness in his study and deba-
te because of recent events, especially with the arrival of Cardinal Jorge Mario Bergoglio the 
Vatican as Pope Francisco. This article seeks to address some of the characteristics that make 
up a low ecclesiology, pastoral scoring paths and mediations for a church that seeks to open 
dimensions from the current historical context. 

Keywords: ecclesiology; pastoral challenges; open ecclesiology.
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Introdução 

A reflexão sobre a igreja sempre ocupou um espaço considerável na produção teológica. Di-
versos teólogos de diferentes concepções, conservadores ou progressistas, tem se dedicado ao 
tema em vários momentos da história da igreja. Renomados teólogos, dentre eles Hans Küng 
e Roger Haight, dedicaram-se em refletir a eclesiologia, principalmente, em razão dos últimos 
acontecimentos que envolveram a Igreja Católica. Küng, recentemente, publicou no Brasil um 
texto provocativo: A igreja tem salvação?2 Outro teólogo de expressão, Roger Haight, que ficou 
conhecido pelo seu livro Jesus, símbolo de Deus,3 dedicou-se ao tema da igreja em dois volumes 
com o título A comunidade cristã na história (2012). Enfim, por esses e muitos outros autores, 
o tema da eclesiologia se faz importante e necessário tanto a sua reflexão no contexto protes-
tante, quanto no contexto católico. 

No universo católico o tema voltou com força principalmente depois da eleição do car-
deal Jorge Mario Bergoglio, o primeiro papa latino-americano, que vêm assumindo, como papa 
Francisco, posições que causam, em alguns setores da igreja, entre os mais conservadores, por 
exemplo, desconforto. Por outro lado, o jesuíta está promovendo novos ares de libertação e 
projetando uma igreja que seja mais aberta aos temas da sociedade como divórcio, casamento 
de pessoas do mesmo sexo e contraceptivos. Esses e muitos outros temas estão sendo trazidos 
à tona para que a igreja e o papa possam responder de maneira pastoral e, pelo menos é o que 
alguns estão esperando, que não sejam posições enrijecidas pelo dogma, ou seja, que seja com 
o objetivo de contribuir para o diálogo. O caminho, ao que tudo indica, será difícil, mas neces-
sário. 

Com o objetivo de contribuir ao debate eclesiológico, trago alguns apontamentos a partir 
da eclesiologia de Roger Haight que procura fazer uma distinção espacial na eclesiologia que 
ele adjetiva como sendo de cima ou de baixo. 

Aspectos de uma eclesiologia de baixo  
com dimensões abertas

A eclesiologia que Haight procura trabalhar é identificada como sendo uma eclesiologia de 

baixo. Com esse conceito, o teólogo estadunidense quer acentuar uma construção eclesiológi-
ca que procura priorizar as relações humanas, uma vez que o contrário é patente na realidade 
das igrejas, ou seja, por haver uma concepção de que a igreja é uma comunidade de pessoas 
mais santas que os outros mortais, e que deve lutar pela sua santidade, afastando-se do mun-
do, marcando-se por ser diferente num sentido acima de tudo passivo. A construção de uma 

2  Cf. KÜNG, Hans. A igreja tem salvação? São Paulo: Paulus, 2012. 

3  Cf. HAIGHT, Roger. Jesus, símbolo de Deus. 2ª ed. São Paulo: Paulinas, 2005. 
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eclesiologia de baixo procura ser diferente disso, pois assume um discurso em que a igreja não 
é vista como um fim, mas uma comunidade que está no meio da vida, no caminho. Se a igreja 
tem vocação para ser uma igreja da esperança, ela precisa vivenciar sua dinâmica a partir de 
relações abertas, ou seja, o reino de Deus não é apresentado de modo abstrato, ele se dá con-
cretamente nas relações vivas do cristianismo, sendo assim o futuro da igreja se apresentará 
apenas por uma igreja da esperança para outros e com outros (MOLTMANN, 2013, p. 14).

Em sua obra de fôlego, Para compreender como surgiu a igreja (2005), Juan Antonio Es-
trada procurou traçar um mapa da trajetória da igreja desde as páginas do Novo Testamento 
até a contemporaneidade. Com uma postura sempre crítica e cautelosa, Estrada mostra as 
dificuldades em que a igreja foi tendo ao longo do seu percurso e de como as transformações 
culturais e sociais atingiram a sua configuração. No capítulo que ele intitula de A concepção 

primitiva da igreja, o autor começa mostrando como a igreja do Novo Testamento se deu na 
sua pluralidade, principalmente em relação à liderança na comunidade de fé que passou por 
um processo de transição que migrou do carisma para a instituição. Estrada traça o processo 
de institucionalização da qual a igreja passou e de como a liderança, outrora carismática, passa 
a ser hierárquica e autoritativa.

Num primeiro momento há o profetismo. Nas comunidades paulinas o profetismo era o 
elemento que mantinha a comunidade em torno de pessoas carismáticas e aptas a dirigir a 
atividade eclesial. Por essa razão “os ministros, estes, sim, escolhidos pela comunidade e não 
designados de cima para baixo” (ESTRADA, 2005, p. 219). Aqui recai a ênfase nos dons espi-

rituais pelo fato de que a comunidade se entendia como iguais em dignidade com tod@s, por 
esse motivo a coesão – incluindo aí a pluralidade em manifestações tão recorrentes nos textos 
de Paulo em Romanos e 1º Coríntios sobre a diversidade dos dons espirituais –, era uma dádiva 
da manifestação do Espírito Santo, favorecendo os carismas. Esse, os carismas, é um neologis-
mo paulino para indicar um dom do Espírito Santo ofertado a qualquer um na comunidade. A 
comunidade é estruturada a partir do Espírito Santo, ele é o doador da liderança carismático-
-profética que dirige a comunidade por meio da distribuição de dons. 

Quando a comunidade passa a ser uma instituição e não mais uma comunidade de iguais, 
a figura do Espírito Santo passa a ser obnubilada, não esquecida. Estrada (2005, p. 219) pon-
tua de que “as comunidades paulinas estão distantes do verticalismo que existe na igreja e 
não oferecem base para a sua legitimação teológica”. Com essa observação, Estrada tem em 
mente a estrutura hierárquica da Igreja Católica marcada por um sistema piramidal em que o 
papa está no topo e logo abaixo o magistério que detém a tradição e a interpretação do dogma. 
Essa transição de liderança nas comunidades primitivas se dá com o enrijecimento da tra-

dição ou o surgimento dela. Segundo Rudolf Bultmann (2004, p. 534), “nenhuma comunhão 
humana pode subsistir na história sem ordem da vida comunitária. Por isso entende-se por 
si que nas comunidades protocristãs surgiram ordem”. Quando surge à ordem, para usar a 
expressão bultmanniana, o Espírito Santo deixa de ser um “agente” propagador dos carismas 
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transferindo agora o carisma para os ministérios ordenados, uma espécie de hierarquia, onde 
o Espírito Santo sopra, apenas, na direção de alguns. A concepção de iguais deixa de ser uma 
realidade, assim como era nas comunidades paulinas, e passa a ser uma relação onde alguém, 
ou um grupo, sustenta uma autoridade sacralizada e precisa proteger algo, a tradição. É aqui 
que o Espírito Santo não nivela mais a tod@s por meio dos dons espirituais. Esse processo é 
mais visível nas cartas deuteropaulinas e nas chamadas cartas pastorais a disputa é vencida, o 

profetismo perde para a instituição. 

As observações de Estrada (2005, p. 224) constatam que “a eclesiologia paulina é incompatí-

vel com a uniformização e imposição do modelo da igreja romana em escala universal, que ocor-

reu a partir do século 9 e acabou se impondo no segundo milênio”. Embora o Concílio Vaticano II 

rompeu com essa concepção eclesiológica, reforçando o modelo de comunhão, não foi possível a 

ele subsistir e ganhar dimensões eclesiais por conta de uma forte resistência por parte de alguns 

setores da igreja romana. Quem demonstra isso com clareza é José Comblin quando da disputa 

entre a hierarquia e a noção de povo de Deus. O que o Concílio Vaticano II pretendia, era elimi-

nar a concepção eclesiológica de supremacia da hierarquia e em seu lugar ver o surgimento da 

dimensão do símbolo bíblico povo de Deus: “a eclesiologia do Vaticano II quer ser uma reação 

radical contra essas eclesiologias que esquecem completamente a realidade humana e tratam 

os seres humanos como se fossem objetos nas mãos de um poder hierárquico quase divinizado” 

(COMBLIN, 2002, p. 26). A eclesiologia do Concílio Vaticano II foi um avanço em termos de aber-

tura da igreja romana, principalmente quando propôs o tema do povo de Deus para identificar 

a eclesiologia. Com isso, a eclesiologia a partir do povo de Deus buscava “fundamentar também 

a promoção dos leigos” (COMBLIN, 2002, p. 40), superando o clericalismo que reinava nas estru-

turas do sistema romano. Em seu livro, Comblin demonstra uma espécie de orquestração para 

enfraquecer a eclesiologia do Vaticano II, principalmente com o Sínodo de 1985 e a teologia do 

então cardeal Joseph Ratzinger (COMBLIN, 2002, p. 115ss). 

Por algumas razões, “estamos acostumados a ver a igreja mais como uma instituição do que 

como uma comunidade, e mais como uma estrutura ministerial do que como um grupo de ca-

rismáticos que receberam diferentes dons” (ESTRADA, 2005, p. 228). A igreja como instituição é 

fundamentada a partir de uma eclesiologia de cima.

Quais os elementos que compõem essa eclesiologia? De que maneira essa eclesiologia se sus-

tenta? Essas são as preocupações que passo a expor a partir do pensamento que Roger Haight 

desenvolve no primeiro volume de sua obra A comunidade cristã na história: eclesiologia históri-

ca (2012) em que o teólogo católico finca as estacas do seu método eclesiológico. 

Haight (2012, p. 17) parte do pressuposto de que a igreja está inserida em um determinado 

contexto e em uma época marcada pela globalização. Ele parte de um conceito polissêmico e que 

carrega, dependendo da circunstância, sentidos diversos. Segundo Zygmunt Bauman (1999, p. 7) 

é “uma palavra da moda que se transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, 

uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros”. Para o sociólogo 
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polonês, a globalização ganha contornos dependendo de quem a usa para explicar alguma ex-

periência. Segundo ele ainda, o que ocorreu com o conceito é que quando “todas as palavras da 

moda tendem a um mesmo destino: quanto mais experiências pretendem explicar, mais opacas 

se tornam” (BAUMAN, 1999, p. 7). Parece que o seu diagnóstico se encaixa com o conceito em 

questão. A palavra tem um sentido no universo capitalista e outro em um contexto geopolítico. 

No Brasil, Milton Santos pensou sobre a globalização e fez uma contundente crítica quanto aos 

desdobramentos político e social dela no contexto latino-americano e brasileiro.4 Quando Haight 

usa o termo, globalização, ele pretende estabelecer uma relação igreja-mundo que vá além das 

fronteiras, por isso que no seu entender a globalização mais a experiência de novas dimensões na 

cultura contemporânea deve ser o elemento norteador de uma reflexão eclesiológica (HAIGHT, 

2012, p. 17). Haight justifica o uso do termo, globalização, devido o processo da crescente interde-

pendência de povos que antes, do fenômeno globalização, ignoravam-se mutuamente (HAIGHT, 

2012, p. 17). O teólogo aplica o termo para ampliar o seu sentido no aspecto da consciência cristã 

em relação à própria religião e a religião de outros povos. Segundo ele, isso contribui para que 

o cristianismo assuma a sua condição de religião como qualquer outra no universo do sagrado 

e que, internamente, as igrejas cristãs não precisem mais manter antigas querelas entre si que 

as dividiam. Globalização para Haight (2012, p. 17) “está possibilitando que as igrejas cristãs 

apreciem com novos olhos o enorme terreno comum que as une”. Seu método, mesmo sendo um 

teólogo de tradição católica, não se aplica – como ele mesmo faz questão de acentuar – à Igreja 

Católica apenas, mas se dirige para uma diversidade de eclesiologias que tem como marca incon-

fundível a pluralidade. Portanto, suas críticas e observações não se aplicam apenas ao sistema da 

igreja a qual faz parte, mas a todas as igrejas, ou eclesiologias, uma vez que o autor assegura que 

não escreve confessionalmente, pretendendo falar para todos os cristãos (HAIGHT, 2012, p. 25).

Incorporando o adjetivo baixo ao discurso teológico da eclesiologia, Haight quer qualificar 
a eclesiologia que gostaria de discutir, ou seja, em comparação com a de cima ela procura suas 
bases de baixo. Cônscio de que o termo, de baixo, é reconhecido para os estudos em cristologia, 
Haight faz uso do adjetivo para inaugurar um método onde a eclesiologia seja pensada a partir 
do concreto, existencial e histórico. Com isso o autor compreende que, 

o objetivo primário da eclesiologia é a organização histórica que 
tem uma existência histórica; para entendê-la, deve-se levá-la em 
consideração. Contra o pano de fundo de uma eclesiologia abs-
trata, idealista e a-histórica, uma eclesiologia de baixo é concreta, 
realista e historicamente consciente (HAIGHT, 2012, p. 21).

O método que Haight delineia é comparativo-dialético. De um lado o modelo de uma ecle-

siologia de cima do outro o modelo de uma eclesiologia de baixo. É preciso, portanto, observar 
os dois modelos a fim de elencar as novidades e intuições que Haight propõe.

4  O texto em questão é: SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 16ª ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2008.  
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Para Haight (2012, p. 35) a “eclesiologia é o estudo da igreja em um esforço por empreen-
der sua natureza e sua missão”. Por esse fato ela é um estudo sistemático e pode ser dirigido 
para a sua época e condicionamentos do seu tempo.

Como o método adotado é comparativo-dialético, ou de contraste, Haight faz uma leitura dos 
elementos, num primeiro momento, que compõem uma eclesiologia de cima para depois pon-
tuar os elementos que possam dar condições para uma formulação metodológica, levando em 
consideração alguns pressupostos fundamentais para se pensar em uma eclesiologia de baixo. 

Em uma eclesiologia pensada e constituída a partir de cima, o exclusivismo é tido como 
a única possibilidade de refletir a eclesiologia. Ao contrário do pluralismo, não há um 
reconhecimento, embora possa ter um entendimento quanto à natureza plural da eclesiologia, 
o discurso será exclusivista. Sendo o pluralismo uma importante chave hermenêutica e dialógi-
ca no atual cenário da teologia contemporânea, a eclesiologia de cima tende a ter uma “tradição 
particular que se sobrepõe às outras” (HAIGHT, 2012, p. 38). Essa postura procura invalidar as 
demais tradições quando uma comunidade de fé, dependente de sua trajetória histórica e de 
sua tradição teológica e hermenêutica, ou seja, a linguagem é sempre uma condição para for-
mular o discurso seja ele exclusivista ou pluralista, cria-se uma imaginação de que há apenas 
uma única igreja universal e essa única igreja procura estender às demais a sua maneira de ser 
e pensar a fé cristã. Sendo assim, “a única igreja verdadeira, de modo que, ao descrever-se, ela 
descreve o modo como toda a igreja deve ser” (HAIGHT, 2012, p. 38). Indubitavelmente Haight 
está pensando na Igreja Católica quando descreve os elementos que compõem uma eclesiolo-

gia de cima, mas sua observação pode, facilmente, mas com algumas restrições devido ao sis-
tema católico ser diferente em alguns aspectos às demais igrejas, no caso do protestantismo(s) 
histórico, ser aplicado a uma determinada denominação cristã que sempre procura acentuar a 
sua condição de exclusividade e de igreja mais “verdadeira” que outras. 

Outro aspecto de um modelo eclesiológico que parte de cima para baixo é a necessidade 
de estar em constante contato – ou rememorá-lo sempre – com o fundamento que legitima 
a autoridade. Como bem faz menção Haight, as escrituras é que dão a base e a autoridade da 
igreja, mas no caso da Igreja Católica, além da escritura, há também os concílios e o magistério 

teológico que detém o mesmo grau de autoridade da escritura. No âmbito do protestantis-
mo(s) histórico há o símbolo da teologia sistemática e as declarações doutrinárias que exer-
cem o mesmo papel do magistério católico. A linguagem de uma eclesiologia de cima é uma 
linguagem doutrinária, onde a tradição se solidificou no dogma e ele, então, detém o domínio 
na comunidade e delimita as fronteiras por onde ela deve caminhar na reflexão da fé. Uma vez 
que a autoridade da igreja é estendida a outros segmentos de controle eclesial, a comunidade 
de fé fica refém do seu próprio discurso, que se torna repressor, e passa a se comportar como 
uma “igreja que se insurge contra o mundo e a cultura humana; o mundo é conceituado como 
aquilo que está fora da igreja. Em contraste com o mundo em sua secularidade, a igreja define 
a esfera do sagrado” (HAIGHT, 2012, p. 39). 
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Assim como a Igreja Católica, alvo das reflexões de Haight quanto a uma eclesiologia de 

cima, tem suas dificuldades dialógicas com a sociedade (mundo) por conta da sua tradição 

doutrinária enrijecida pelo dogma, a realidade no protestantismo(s) histórico não é muito 
diferente também. 

No âmbito do protestantismo(s) histórico as publicações doutrinárias conhecidas como 
teologia sistemática faz a função de normatizar a doutrina. Em ambientes teológicos confes-
sionais, a teologia sistemática deixa de ser um recurso literário, ou seja, uma maneira de des-
crever e pensar a fé a partir de sistemas teológicos, e passa a ser, como publicação em si, um 
sistema de pensamento teológico-doutrinário que norteia a concepção de fé dos futuros pas-
tores e pastoras. São verdadeiros manuais dogmáticos, onde – com métodos variados, sejam 
eles bíblicos, hermenêuticos, históricos ou filosóficos –, reafirmam doutrinas e práticas tendo 
como referencial teórico, dentre outros, mas este com maior evidência, a concepção de verda-

de. Isto é possível, porque a teologia protestante, em ambientes conservadores, considera a 
verdade5 a partir de um fato dado, ou seja, o texto bíblico. Sendo assim ela, a verdade, passa a 
ser verificável na Bíblia. Portanto, a teologia sistemática passa a exercer um papel pelo qual a 
fé é delimitada e fixada tendo uma função normativa, ou seja, a posse do manual sistemático 
funciona como um instrumento legitimador da fé e a delimitação da prática da comunidade 
de fé. Neste sentido, a doutrinação é realizada por meio da teologia sistemática que parte da 
fé como um fato concreto, sem ambiguidade, portanto ela tem um caráter de imutabilidade, 
de quase infalibilidade. Essa postura enrijecida de entender e refletir o corpus doutrinário faz 
com que a igreja seja vista dentro de um plano ad extra da própria história, importando apenas 
o aspecto divino da instituição. Haight (2012, p. 39) comentando sobre isso sustenta que em 
uma eclesiologia de cima “o desenvolvimento da igreja é entendido em termos de doutrinas 
acerca das origens históricas da igreja, enquanto distintas da história crítica”. 

A consequência de uma eclesiologia de cima tende a desenvolver o eclesiocentrismo. A sua 
abertura é comprometida por colocar a figura, e para Haight seria o símbolo, de Cristo como 
único e exclusivo critério de salvação surgindo aí um cristocentrismo fazendo com que a igreja 
se entenda, “mesmo quando não considerada constitutiva da salvação de todos, é o ápice de 
todas as formas religiosas, e a única e normativa religião que é superior a todas as demais, 
porque a igreja é constituída por Cristo como seu centro” (HAIGHT, 2012, p. 42). 

Em uma eclesiologia de cima, a estrutura e organização da igreja é de cima para baixo, natu-
ralmente. Tomando como exemplo a igreja romana medieval, Haight observa a estrutura hie-
rárquica da igreja começando com Deus, Cristo, o Espírito, Pedro, o papa, o bispo, o sacerdote 
e último, dentro de um modelo piramidal, o leigo (HAIGHT, 2012, p. 42). Para Estrada (2005, 
p. 228), essa estrutura como se apresenta é um equívoco quanto ao entendimento da atuação 

5  Verdade, na construção teológica da maioria das teologias sistemáticas, é pensada dentro do conceito grego, ou seja, ver-
dade é a adequação do intelecto a coisa em si, sendo, portanto, que uma afirmação só é verdadeira quando descreve correta-
mente a realidade que é. 
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e ação do Espírito Santo. Para ele o Espírito Santo age na base da igreja e não no cume hierár-
quico. A questão é que este modelo eclesiológico tende “a ver a sua estrutura de ministérios 
em correspondência com a vontade de Deus” (HAIGHT, 2012, p. 44), ou seja, não é uma forma 
de condicionamento da história, mas sim um mandato divino. Como bem salienta Haight, essa 
não é uma prerrogativa da Igreja Católica, “grosso modo, outras igrejas fazem a mesma coisa” 
(HAIGHT, 2012, p. 44). A necessidade da prerrogativa divina para a constituição da eclesiologia 
é uma prática atestada tanto na realidade católica quanto na realidade protestante. A principal 
característica de uma eclesiologia de cima “é a convicção de que é possível respaldar-se nessas 
fontes autoritativas divinas da teologia e no correspondente método de recurso a elas para 
estabelecer uma estrutura sobrenatural, divina ou revelada da igreja” (HAIGHT, 2012, p. 44). 

Em síntese, os principais elementos que Haight pontua e que compõem hermeneuticamen-
te uma eclesiologia de cima são: (a) a tendência em situar à igreja como se ela estivesse fora do 
contexto da história, e sua concepção assume um caráter de a-histórica ignorando as ambigui-
dades de vivenciar os acontecimentos da história, uma igreja com essa dimensão tende a assu-
mir um papel exclusivista diante da sociedade e das demais religiões; (b) o aspecto doutrinário 
como único recurso legítimo na construção do discurso, e, não obstante a isso, o seu enrijeci-
mento nesse discurso como característica de uma pretensa fidelidade a um sistema sanciona-
do pela vontade divina, portanto, uma eclesiologia que tende a ignorar outras tradições religio-
sas e, consequentemente, se fechando para o diálogo com essas tradições como também para 
com a sociedade quando se acrisola em seu imaginário doutrinário; (c) um sistema dominado 
de cima para baixo onde os ministérios ordenados têm a primazia e os tidos leigos não tem a 
mesma oportunidade de servir com os seus dons concedidos pelo Espírito Santo.

Em contraste com esse modelo eclesiocêntrico, Haight apresenta os caminhos para uma 
eclesiologia de baixo. 

A proposta metodológica dele parte de um contexto histórico da igreja. Fazendo uso da 
correlação, como método, Haight entende que “a compreensão teológica surge da conjunção 
de dados ou fontes teológicas com o contexto ou situação de uma cultura particular, a fim de 
ter sentido e relevância para aquela cultura” (HAIGHT, 2012, p. 45). O que ele procura des-
tacar é que o elemento histórico está presente na reflexão teológica e não há possibilidade 
de formular um discurso em que a situação presente não integre a compreensão do que está 
sendo proposto ou verbalizado. Daí que para Haight, “um método teológico coerente começa 
por explicitar o contexto em que vivemos, porquanto pode vir a afetar nossa compreensão de 
maneira autoconsciente e crítica” (HAIGHT, 2012, p. 45). Há aqui a soma de dois importantes 
elementos, a fonte teológica e a particularidade de uma cultura. Nesse sentido, Haight parte do 
pressuposto de que não é possível formular uma eclesiologia que não esteja imersa na cultura 
e seu contexto histórico, inclusive a eclesiologia presente no Novo Testamento. Se ela parte 
da história, ou seja, vivência as contingências da história, a reflexão eclesiológica precisa ter 
consciência dessa dimensão ao propor ou direcionar o seu discurso teológico. Nessa direção, 
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a “consciência histórica reconhece a particularidade, a individualidade e a irrepetibilidade de 
qualquer evento, certa dessacralização e desprovidencialização da história, a descontinuidade 
na história, posto que a liberdade não é passível de reversão” (HAIGHT, 2012, p. 46). 

Essa dimensão da consciência histórica, quando na reflexão eclesiológica, é possível, para 
Haight, por alguns fatores preponderantes na contemporaneidade. Como já mencionado aci-
ma, a globalização abre caminhos para a pluralidade, ou seja, “a globalização tem contribuído 
para que o senso de pluralismo torne-se mais disseminado e profundo do que jamais foi em 
outras épocas” (HAIGHT, 2012, p. 48). Com isso o processo de reconhecimento de outras ex-
pressões eclesiais foi possível, principalmente nas duas maiores referências do cristianismo 
ocidental, o Concílio Vaticano II e o Conselho Mundial de Igrejas. O primeiro abriu-se para a 
reflexão com o mundo favorecendo o diálogo, mesmo com resistências; o segundo ampliou o 
entendimento ecumênico com outras igrejas. Agora o desafio são as demais religiões do mun-
do e esse, quando se trata de uma eclesiologia de cima, é mais difícil por conta do seu exclusi-
vismo. O reconhecimento de outras tradições religiosas demanda diálogo e fraternidade, além 
de uma reflexão teológica que contemple o plural como manifestação do sagrado. 

Não obstante a isso, o sofrimento se dá em escala social de proporções subumana, em di-
versos países, principalmente os mais pobres, e a degradação humana é latente. Uma eclesio-

logia de baixo procura encarnar-se nesse dilema e não procura propor apenas doutrinas para 
sanar, ou aliviar, o sofrimento humano, é um trabalho de ajuntamento em prol do outro. É 
premente um maior envolvimento da igreja quanto à injustiça social. Definitivamente “não se 
pode entender fidedignamente a igreja hoje em dia sem formular essa autocompreensão, de 
que ela reage diretamente à injustiça, à pobreza e à desumanização sociais em escala global” 
(HAIGHT, 2012, p. 52). Além disso, a questão das mulheres tanto em relação à violência quanto 
o seu acesso em funções pastorais, é algo a ser pensando com o objetivo de propor mudanças 
no papel delas em relação à atividade eclesial. Se a igreja não for a primeira a refletir esse e 
outros temas, não é possível colocá-la no caminho de Jesus. Isso porque “esperar-se que a 
igreja seja estruturada por uma justiça inspirada pelos valores jesuânicos do reino de Deus, 
caso contrário ela terá pouca influência profética na pregação da palavra de Deus” (HAIGHT, 
2012, p. 53). 

Outro elemento que Haight propõe para se refletir uma eclesiologia de baixo é a seculariza-

ção e o individualismo. Para ele esses dois fatores tem favorecido o declínio de participações na 
comunidade de fé. Por secularização, Haight entende que, falando dentro da realidade religio-
sa dos Estados Unidos, a sociedade não ficou menos religiosa com o advento da secularização, 
mas, em compensação, os membros das igrejas estão se tornando cada vez mais individualis-
tas. Há uma crescente resistência em se tornar participante efetivamente de uma comunidade 
de fé. A observação de Haight é de que “nas sociedades seculares ocidentais, que em alguma 
medida compartilham uma consciência histórica e a experiência do pluralismo, a igreja e até 
mesmo o fato de ser cristão já não têm suporte social” (HAIGHT, 2012, p. 53-54). 
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O método que Haight propõe para se pensar a eclesiologia é um caminho que parte de bai-

xo. 

Em contraste com uma eclesiologia de cima, a eclesiologia de baixo procura refletir dentro 
de certos pressupostos garantidos pela experiência crítica e pelo atual contexto histórico. O 
seu método de uma eclesiologia de baixo só é possível quando alguns elementos podem ser 
contemplados na teorização eclesiológica. Para ele, portanto, são elementos norteadores do 
estudo eclesiológico a concepção de história a partir de uma leitura consciente e crítica. Mes-
mo que as fontes teológicas que possibilitam o discurso sobre a igreja são condicionadas pela 
história, e é com os dados teológicos em conjunção com a história que se dá a possibilidade 
de uma reflexão que parte da dinâmica da história com suas contingências e ambiguidades. 
Quando diante dessa premissa, surgem outros elementos corolários a esse. A perspectiva da 
globalização que permite uma nova percepção do que seja o pluralismo, seja ele religioso ou 
social; o importar com o sofrimento humano e as condições das mulheres, principalmente na 
comunidade e o acesso ao servir de maneira mais integral; um olhar para a secularização e o 
que ela demanda em termos de comportamento social, anseios existências e dilemas pessoais. 

Com esses apontamentos, em torno do método que Haight propõe, estão lançados os desa-
fios pastorais: refletir, a partir de uma eclesiologia de baixo, os caminhos para uma eclesiologia 

com dimensões abertas. 

Os desafios pastorais para uma eclesiologia aberta

No Brasil, e América Latina, o teólogo Leonardo Boff refletiu as implicações de se formular 
uma eclesiologia que parte de baixo e não de cima, do povo e não da hierarquia. Em muitos 
aspectos, o modelo eclesiológico boffiano, se assemelha ao de Haight.

Boff tem uma relevância teológica na América Latina e, especialmente, no Brasil por ser um 
dos responsáveis por refletir, juntamente com outros teólogos latino-americanos tanto cató-
licos quanto protestantes, a teologia latino-americana da libertação. Um teólogo sistemático 
que procurou refletir sobre quase todos os assuntos da tradição cristã. O seu livro sobre cristo-

logia, por exemplo, sofreu uma espécie de censura por parte do regime militar que governava 
o Brasil na década de 1970 porque trazia o título Jesus Cristo libertador (1972). Não somente o 
tema da cristologia ocupou a reflexão teológica de Boff, mas também a eclesiologia. Como um 
teólogo da libertação, a comunidade de fé foi uma de suas preocupações principalmente quan-
do facilitador pastoral das Comunidades Eclesiais de Base (CBEs). Boff formula o conceito de 
eclesiogênese, um modo de tratar a fé do povo empobrecido que em sua condição de sujeito 
histórico criava uma igreja ministerial onde efetivamente encarnada na práxis histórica de 
libertação dos oprimidos (GONÇALVES, 2007, p. 177). 
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O texto que mais chamou a atenção no cenário teológico foi o livro Igreja, carisma e poder 

(1982). O texto traz uma proposta de eclesiologia que chama a atenção também da Congrega-
ção para a Doutrina da Fé do Vaticano quando presidida pelo então cardeal Ratzinger, depois 
Bento 16. O livro causou polêmicas e custou à Boff, em 1985, a condenação a um ano de “silên-
cio obsequioso”, sendo deposto de todas as suas funções editoriais e do magistério no campo 
religioso. Por pressões sobre o Vaticano, a pena foi suspensa em 1986 e Boff pode retornar 
para algumas atividades. 

No livro Igreja, carisma e poder, Boff procura refletir quanto à possibilidade de uma igre-
ja a partir de baixo e não de cima, como é a configuração da Igreja Católica. Alvo de intensas 
críticas, o livro marcou a reflexão eclesiológica em ambiente não só católico como também 
protestante. Por conta da formatação do livro, o ex-frade foi acusado de tentar protestanizar 

a Igreja Católica. Em Igreja, carisma e poder, Boff aponta a igreja como uma instituição que 
carrega algumas patologias como uma hierarquia centralizadora e machista, onde os direitos 
humanos não são contemplados em sua plenitude. Essas, e outras críticas, custaram a Boff, 
como mencionado acima, uma condenação por parte da Congregação para a Doutrina da Fé, 
um ano silenciado. 

De fato o que chama atenção no texto é a presença de um substrato protestante no modelo 
eclesiológico que o teólogo apresenta. Rudolf Eduard von Sinner (2006, p. 152-173) comen-
tando a eclesiologia boffiana, traz a crítica do então cardeal Ratzinger ao texto: “o teu livro é 
protestante, quem fala assim são os protestantes, eles não são como os católicos” (SINNER, 
2006, p. 155-156). A teologia boffiana sobre a igreja admite alguns pressupostos da eclesio-
logia protestante, ou evangélica, principalmente quando trata da igreja como povo de Deus e 
a dispensação dos carismas e a hierarquia como meio de serviço e não concentração como de 
poder. O livro traz uma reflexão eclesiológica a partir do Concílio Vaticano II que relativizou a 
Igreja Católica como sendo a única igreja, sendo que nas demais igrejas, assim como na igreja 
romana, subsistit in a igreja de Cristo. Esse tema gerou controvérsias entre grupos progressis-
tas e conservadores.

Boff propõe uma eclesiologia que parta de baixo e não de cima. Uma igreja que tenha con-
dições de diálogo com a sociedade e que contribua para aprofundar temas relevantes para o 
mundo com uma práxis pastoral que seja capaz de fazer uma leitura dos “sinais dos tempos” 
de maneira consciente da sua participação na história, em outras palavras, Boff propõe “uma 
igreja aberta para outras experiências eclesiais” (SINNER, 2006, p. 158). Em uma eclesiologia 

aberta, a articulação correta seria reino-mundo-igreja (BOFF, 1982, p. 16). Essa articulação 
pretende superar uma eclesiologia ad intra, uma igreja voltada para si mesma, para dentro 
de suas estruturas e sistemas de poder. Para Boff essa articulação se dá da seguinte maneira:

reino constitui o grande arco-íris sob o qual estão mundo e igreja; 
mundo é o lugar da ação de Deus construindo seu reino já agora, 
aberto para a escatologia que ainda não se realizou em plenitude. 
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A igreja como sacramento, vale dizer, o sinal e o instrumento ofi-
cial e público mediante o qual Cristo e seu Espírito atuam e ace-
leram a concretização do reino na história do mundo e de forma 
explícita e densa no espaço da igreja (BOFF, 1982, p. 22).

Uma igreja aberta para a dimensão do reino de Deus significa na teologia boffiana, uma 
igreja comprometida com a principal mensagem de Jesus. Nesse sentido, a igreja se compro-
mete com todos os aspectos do reino, ou seja, o ser humano, o mundo, a sociedade, a totalidade 
da realidade que deve ser transformada por uma nova ordem (BOFF, 1972, p. 68). O mundo 
está aberto, numa perspectiva escatológica, à expectativa das concretizações do reino que, 
mediante a igreja, e na força do Espírito Santo, desenvolve a práxis de Cristo no mundo e pelo 
mundo. É a partir dessa concepção que Boff entende que a igreja é sacramento de Cristo e do 
Espírito no mundo. Sacramento, para Boff, vai além das atividades eclesiais, é uma vocação da 
igreja no mundo. Antes dele, Karl Rahner (1989, p. 477) já sinalizava essa dimensão da igreja, 
uma vez que a igreja acolhe a palavra de Cristo ela é o sinal da presença dele no mundo e assim 
como ele, Cristo, a igreja é a expressão permanente de Deus na história e no mundo. Para Boff 
a igreja é o sacramento da salvação universal, ou seja, ela não está fechada em si mesma com 
uma concepção celestial apenas, ela se torna “universal na medida em que sinaliza para todos 
os [seres humanos] o amor salvífico do Pai por seu Filho na força do Espírito” (BOFF, 1982, p. 
21). A eclesiologia boffiana se dá a partir de baixo, com concretizações na história; ela se dá em 
dimensões abertas, uma igreja atuando como sacramento salvífico de Deus no mundo. 

Considerações finais

A partir desses dois autores – Haight e Boff – é possível visualizar os desafios e as dimen-
sões de que se tem em refletir uma eclesiologia de baixo com dimensões abertas. Eles se apro-
ximam quando ambos intentam fazer uma reflexão eclesiológica em que a concepção primeira 
é a práxis da igreja a partir da caminhada com Cristo e sua teologia que contemple a cultura 
contemporânea e seus desafios sociais, políticos e econômicos. Ambos tratam a igreja como 
uma realidade ad extra, ou seja, é uma igreja para fora, para o mundo com dimensões abertas 
para tod@s. É de se esperar a reação institucional e as dificuldades, como bem atestam os teó-
ricos de movimentos sociais, de que algumas realidades pontudas não são possíveis, uma vez 
que a igreja, mesmo com sua característica espiritual, é uma instância política e, como tal, há a 
relação de poder, algo que não pode ser negado.

A questão levantada aqui é: há uma possibilidade de deslumbrar, desenhar, verbalizar, re-
fletir uma eclesiologia que seja mais próxima da realidade do Evangelho? Provavelmente Jesus 
não esperava uma comunidade em que o poder de alguns fosse proeminente sobre outros; Je-
sus não gostaria que as mulheres, mesmo dentro de uma cultura patriarcal, fossem rejeitadas 
e vilipendiadas no serviço do reino; uma igreja onde tod@s pudessem contribuir, a partir dos 
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carismas, com a comunidade de fé e com o mundo sem a necessidade de julgamento compul-
sório por questão de gênero, cor e nacionalidade.

É a partir dessa concepção de eclesiologia, ou seja, de baixo e com dimensões de abertura, 
que a reflexão poderia caminhar, buscando refletir problemas e possíveis caminhos para uma 
eclesiologia aberta ao diálogo e à confrontação, numa atitude profética,6 com a cultura con-
temporânea. 
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Luso-romano-brasileiro:  
uma interpretação da formação do catolicismo popular

Lusitanian-Roman-Brazilian:  
an interpretation of the formation of popular Catholicism

Cristiano Santos Araujo 1

Resumo: Este trabalho objetiva analisar a formação do catolicismo popular e a constitui-
ção místico-sincrético-religiosa do povo brasileiro. Dividimos esta reflexão em dois capítulos, 
o primeiro abordará a formação histórica do catolicismo luso-brasileiro no período colonial 
e imperial, a segunda, o processo de romanização do catolicismo brasileiro que, apesar da 
separação entre Igreja e Estado, se multiplicou e consolidou suas bases simbólicas de poder 
religioso e político em nossa terra brasileira. Nos dois caminhos, perceberemos o valor da reli-
giosidade popular, assim como as respectivas transformações socais no povo brasileiro, talvez 
entendamos mais o porquê somos tão apegados a uma antiguidade religiosa católica, e como 
o catolicismo está presente como orientador de valores e sentidos na modernidade brasileira 
ainda no século XXI. 

Palavras-Chave: Catolicismo - Popular – Sincretismo – Brasilidade – História.

Abstract: This paper aims to analyze the formation of popular Catholicism and the mysti-
cal-religious syncretic and the constitution of the Brazilian people. We divide this reflection 
into two chapters, the first address the historical formation of the Luso-Brazilian Catholicism 
in the colonial and imperial period, the second, the Romanization process of Brazilian Catholi-
cism that despite the separation of church and state, multiplied and strengthened their bases 
symbolic of religious and political power in our Brazilian land. In both ways, realize the value 
of popular religiosity, as well as the respective these social transformations in the Brazilian 
people, maybe more understand why we are so attached to a Catholic religious antiquity, and 
how Catholicism is present as guiding values and meanings in Brazilian modernity even in the 
twenty-first century.

Keywords: Catholicism - Popular - Syncretism – Brazilianness - History.
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INTRODUÇÃO

Homens esquecidos do arco - e - flecha deixam-se consumir 

em nome de integração que desintegra a raiz do ser e do vi-

ver (...) Noel tu o disseste: A civilização que sacrifica povos e 

culturas antiquíssimas é uma farsa amoral. 

Carlos Drummond de Andrade

Três ângulos de vista sobre o achamento do Brasil

Há alguns anos, foram celebrados os 500 anos de Brasil. Podemos ver o fato originário 
desta história a partir de três perspectivas principais: a primeira, do lugar onde estavam os in-
dígenas na chegada dos europeus; a segunda, a partir da visão das caravelas dos europeus que 
aqui aportaram e ocuparam os espaços; a terceira, a partir do Brasil como nação, resultado 
da miscigenação de raças e culturas num processo complexo que inventou o Brasil moderno 
(BOFF, 2000). Então, estes três ângulos são três pontos de vista. 

Que quer dizer isso? Em primeiro lugar, o Brasil tem de ser visto a partir da praia, onde 
estavam as populações originárias. Neste foco, a chegada dos portugueses significou uma in-
vasão. O assim chamado “descobrimento” equivale a um encobrimento, ou apagamento do 
outro, da história dos povos originários do Brasil, e posteriormente da África. Consequente-
mente, não significou um encontro de culturas, e sim um desencontro, um verdadeiro choque 
de civilizações com a submissão completa dos indígenas, e depois dos negros. Neste caso, o 
dia 22 de abril de 1500 representa a origem de uma longa e dolorosa história de opressão. Em 
segundo lugar, o Brasil sendo visto a partir das Caravelas lusitanas, onde estava o conquista-
dor Português. Esta visão celebra uma grande façanha, o descobrimento do Brasil, nesta ótica, 
que começa a existir a partir da ocupação da terra pelos europeus, dizem ser a superação da 
barbárie com a introdução suprema dos valores lusitanos. Na perspectiva dos invasores, o 
Brasil representava o destino e domínio do extremo ocidente, a reprodução da cultura espelho 
nos trópicos que mimetiza os padrões civilizatórios dos centros metropolitanos. O chamado 
descobrimento implicou num dramático encobrimento do outro, e um ato de violência contra 
ele, logo, como disse Carlos Drummond de Andrade, a civilização que sacrifica povos e cultu-
ras antiquíssimas é uma farsa amoral. Em terceiro lugar, o Brasil é visto a partir do Brasil, a 
invenção recriada inúmeras vezes ao longo dos cinco séculos, um experimento civilizacional 
singular, raças vindas de todas as partes do mundo, tradições culturais e religiosas de várias 
procedências aqui se miscigenam constituindo uma república mestiça. Não somos europeus, 
somos tupinizados, africanizados, ocidentalizados, latinizados. Somos a síntese de tantas an-
títeses que formam o produto singular chamado de Brasil. Deste caldo etnográfico, chegamos 
no século XXI, repetindo a perversa contradição e injustiças de exclusão social, miséria, não 
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obstante sermos uma economia em desenvolvimento, um país rico no cenário mundial, porém 
extremamente pobre na distribuição de renda. Após quinhentos anos, as perversidades só-
cio-culturais não apenas permanecem, mas também se renovaram. Assim vivemos deitados 
eternamente em berço esplêndido.

O povo brasileiro é místico-sincrético-religioso. A cristandade lusitana e as adaptações sin-
créticas em nossa terra ajudaram a formar a identidade religiosa dos brasileiros. No tempo da 
colônia e do Império, esta ideologia entrou pela via da missão (igreja institucional), avançou 
na devoção aos santos e santas (religião popular), e se cristalizou no Brasil, onde

fundamentalmente, o cristianismo colonial e imperial educou as 
classes senhoriais sem questionar-lhe o projeto de dominação, 
antes abençoando-o, e domesticou as classes populares para se 
ajustarem ao lugar que lhes cabia na marginalidade do sistema 
dominante. Por isso, a função do cristianismo foi extremamente 
ambígua, mas sempre funcional ao status quo desigual e injusto 
(BOFF, 2000, p. 101).

Apesar da diversidade de leituras de nossa gênese sociológica nacional, neste texto, abor-
daremos a força da religião popular na constituição do catolicismo luso-romano-brasileiro, 
nossa matriz religiosa, e as respectivas influências que perduram até hoje em nossa sociedade 
moderna. Dividimos esta reflexão em dois capítulos, o primeiro abordará a formação histórica 
do catolicismo luso-brasileiro no período colonial e imperial, a segunda, o processo de roma-
nização do catolicismo brasileiro que, apesar da separação entre Igreja e Estado, se multipli-
cou e consolidou suas bases simbólicas de poder religioso e político em nossa terra brasileira. 
Nos dois caminhos, perceberemos o valor da religiosidade popular, assim como as respectivas 
transformações socais no povo brasileiro, talvez entendamos mais o porquê somos tão apega-
dos a uma antiguidade religiosa católica, e como o catolicismo está presente como orientador 
de valores e sentidos na modernidade brasileira ainda no século XXI. 

1. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CATOLICISMO LUSO-BRASILEIRO

Eduardo Hoornaert propõe que duas tradições como constituintes da historiografia bra-
sileira. A primeira decorre das pesquisas de Varnhagen2, nelas a história do Brasil começa na 
Europa, não no Brasil. Para ele, numa visão essencialmente colonialista, os índios representam 
uma infância da humanidade em nosso processo evolutivo. E a história se resume no que faz 
o rei. O modelo varnhagueriano enfoca a história dos grandes, dos poderosos, das instituições 
que dominam o povo brasileiro (HOORNAERT, 1991, p. 10). A segunda tradição historiográfica 

2  Cf. VARNHAGEN. História geral do Brasil, pela editora melhoramentos.
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seria representada por Capistrano de Abreu3, este desmitifica os grandes heróis propagan-
deados pelos livros didáticos e pelos discursos oficiais. Quem realmente constrói a história do 
Brasil, nessa visão, são os homens comuns através de sua vivência cotidiana. O Brasil, para ele, 
é antes de tudo o povo (HOORNAERT, 1991, p.11). Estas duas percepções abordam os proces-
sos históricos relacionando o singular com o coletivo, o relato histórico traçado, em ambas, 
não deixa de cumprir sua função de narrativa mestra da sociedade nacional. A diferença está 
no futuro desejado, contudo a concepção de futuro é determinante dentro da análise do pas-
sado, assim, Hoornaert chama a atenção para o tema da distinção entre dominados e domina-
dores na teorização histórica da religiosidade brasileira, o detalhe é que todos os humanos são 
sujeitos históricos, e não apenas os pobres e oprimidos (QUADROS, 2010, p. 124).

O ponto de partida para uma real percepção da formação do catolicismo brasileiro é que 
o mesmo tinha um caráter obrigatório. Viver nesta terra sem seguir ou respeitar a religião 
católica era quase impossível. Mesmo que a prática de fé demonstrasse que os brasileiros não 
eram tão católicos assim (HOORNAERT, 1991, p. 17), isto ficou patente nos sincretismos, mis-
cigenações e feitiçarias, assim como nas invasões protestantes em nossa terra. Apesar de todas 
as controvérsias, o certo é que 

no Brasil colonial, como em todos os domínios ibéricos, uma ver-
dadeira tirania das almas por meio da religião católica. Ninguém 
podia livremente decidir em assuntos religiosos. Atrás dessa re-
pressão religiosa figurava a exploração econômica praticada por 
Portugal (HOORNAERT, 1991, p.19).

Hoornaert diz que Gilberto Freire, em ‘Casa Grande e Senzala’, distingue entre um catolicis-
mo patriarcal no litoral, um catolicismo sertanejo ou pastoril no interior, um catolicismo mi-
neiro nas localidades de mineração oitocentista (apud 1991, p.27). No entanto, em ‘A formação 

do catolicismo brasileiro’, descreve de modo claro e didático outro ponto de vista, chamado de 
os três sincretismos católicos, ou três realizações concretas do cristianismo dentro da cultura 
brasileira: o catolicismo guerreiro, patriarcal e popular. Os dois primeiros pertencem ao mun-
do dos portugueses, o último ao mundo dos índios, africanos e de seus descendentes (HOOR-
NAERT, 1991, p. 30), vejamos isto com mais detalhes.

O catolicismo guerreiro vem do conceito de empresa colonial cristã, onde as palavras cha-
ves são a conquista espiritual, guerra santa e militância da cristandade lusitana. Além disto, 
a cultura patriarcal foi uma criação do governo metropolitano, uma resposta ao angustiante 
problema da posse das terras, ou seja, o catolicismo tinha que entrar nos esquemas na cultu-
ra colonialista. Logo, o catolicismo patriarcal brasileiro tinha a função de sacralizar e assim 
perpetuar o poder do Estado portugês a partir dos engenhos e fazendas. O engenho se tor-
nou sagrado, o senhor de engenho também, o catolicismo estava a serviço do patriarca local, 

3  Cf. ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800, et all.
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ou melhor, um catolicismo mineiro-brasileiro. Entretanto, o catolicismo popular, advindo dos 
gentios da terra e/ou das peças da Guiné, é marcadamente a demonstração de que a missão 
cristã, que deveria dizer respeito à libertação, tornou-se um instrumento de dominação cruel 
nos aldeamentos, vilas e quilombos. Portanto, o catolicismo guerreiro exprime ânsias, lutas, 
vitórias e derrotas dos portugueses navegadores, conquistadores e povoadores. O catolicismo 
patriarcal, no desenvolvimento de engenhos de açúcar, fazendas de cacau, fumo, gado, algo-
dão, minerações de ouro, prata e diamantes, baseou-se no sistema de escravidão, logo, o cato-
licismo popular é uma interpretação original dada por índios e africanos à religião dominante 
(HOORNAERT, 1991, p. 137).

Neste foco historiográfico Hoornaetiano, nos é apresentada uma história do catolicismo 
brasileiro de conformações sincréticas, que era parte insólita da missão cristã lusitana, pois 
para o catolicismo oficial não era algo de bom alvitre ver a instituição oficial ligada aos sincre-
tismos religiosos coloniais. No entanto, verifiquemos como o catolicismo popular sobreviveu 
na evolução do catolicismo luso-romano-brasileiro.

1.1 CATOLICISMO E RELIGIOSIDADE POPULAR NA COLÔNIA

O catolicismo é a única religião oficialmente admitida no Brasil até a proclamação da Repú-
blica, embora a legislação do império tenha introduzido certa tolerância religiosa, o catolicis-
mo permaneceu como religião oficial do Estado de 1500 até 1890, quando se dá a separação 
entre igreja e Estado. Ser católico, neste Brasil particular, era condição indispensável para o 
exercício de cidadania. Além deste catolicismo como a religião do Império, surgiu um outro 
tipo de religiosidade a partir das ações dos colonos nos processos migratórios introduzindo, 
ou criando no Brasil, o catolicismo popular. Segundo Pedro Ribeiro de Oliveira (1983, p. 113), o 
catolicismo popular é o conjunto de representações e práticas religiosas dos católicos que não 
dependiam da intervenção da autoridade eclesiástica para serem adotadas pelos fiéis, assim, 
o culto aos santos, o sincretismo religioso em a relação aos fenômenos da natureza, ficaram 
bem distintos dos sacramentos e da catequese formal. As práticas religiosas desenvolvidas 
pelo imaginário popular, a partir dos símbolos introduzidos no Brasil pelos missionários por-
tugueses, e aos quais se juntaram símbolos indígenas e africanos, são a essência do catolicismo 
popular brasileiro, um jeitinho bem peculiar das classes subalternas ressignificarem os códi-
gos do catolicismo oficial (RIBEIRO, 1983, p. 135).

A categoria popular contém diferentes significados. Tomada sob a perspectiva social, ela 
se opõe ao que é próprio de classes dominantes; tomada sob o prisma da cultura, ela se opõe 
a erudita; sob o prisma político, ela se opõe a oficial. Depende, então, das oposições dialéticas 
envolvidas, uma vez que nenhuma religião é exclusivamente popular, nem oficial, já que tanto 
o trabalho religioso anônimo e coletivo, quanto o trabalho especializado só existem como tipos 
ideais. Na medida em que essas três propriedades se articulam, pode-se falar de religião popu-
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lar como forma religiosa cujas características a distinguem da forma erudita, oficial e de classe 
dominante à qual se contrapõe, mas com a qual constituem uma única totalidade.

O Catolicismo popular está intimamente associado, historicamente, à sobrevivência religiosa brasileira 
ante ao projeto colonial português do Padroado Régio. Daí alguns autores chamá-lo Catolicismo Rústico 
(MONTEIRO, 1977, p. 41), ou Catolicismo Colonial (DUSSEL, 1974, p. 732). Por isso, Gilberto Freyre ressalta 
ser tão difícil separar o brasileiro do Católico (FREYRE, 1974, p. 29). Articulado, portanto, ao projeto de 
sociedade da metrópole para sua colônia, este Catolicismo assumirá a feição predominantemente leiga e 
social. O caráter leigo se dá, devido à escassez do clero no interior rural do país fazendo com que as popu-
lações de colonos organizassem por si mesmas, com os instrumentos de sua catolicidade medieval prove-
niente de Portugal, uma forma de bricolage, as suas crenças e devoções particulares. 

Pela ausência da Igreja oficial no Brasil interior, a fluidez da organização eclesiástica deixou espaço para a 
atuação de capelães que gravitavam em torno das vilas, famílias, engenhos e Casas Grandes. Logo, mesti-
ços, índios e negros estavam condenados ao sincretismo pelo fato de não serem uma cristandade romana, 
pois as decisões católicas e oficiais do concílio de Trento demoraram a chegar no Brasil. Segundo Laura de 
Mello e Souza (1995, p. 90-91), o cristianismo vivido pelo povo caracterizava-se por um profundo desco-
nhecimento dos dogmas, pela participação na liturgia sem a compreensão do sentido dos sacramentos 
e da própria missa. Afeito ao universo mágico, o homem brasileiro não distinguia as doutrinas católicas 
oficiais, firmando assim um cristianismo de fachada, emprestando nomes de santos e de festas católicas às 
forças da natureza e às consagrações pagãs de mestiços, índios e escravos. 

A especificidade da religião católica praticada na colônia, o culto aos santos, o amplo número de capelas, 
o aspecto teatral da religião, o que se convencionou chamar de exterioridade e de ignorância religiosa es-
candalizava estrangeiros que por aqui passavam, sobretudo anglo-saxões e protestantes, que diziam que 
os brasileiros de cor faziam uma mistura de imoralidade e cerimônias burlescas, assim desvirtuavam o cris-
tianismo oficial (SOUZA, 1995, p. 100).

No entanto, o caráter social, por sua vez, se configura ao imprimir uma sociabilidade entre os colonos que 
habitavam sítios distantes uns dos outros. A vila, ponto de convergência desta malha desta sociabilidade 
religiosa, tomou-se cenário das devoções sociais tanto numa vertente festiva (Natal, festa do Padroeiro, 
festas juninas) quanto numa vertente penitencial (Semana Santa), quando organizavam um calendário 
litúrgico onde se alternavam os ritmos de celebração/expiação (ANTONIAZZI, 1990). Este Catolicismo se 
exprime ainda, dentro do calendário litúrgico, nas encenações das Paixões do Senhor Morto, quando a 
população projetava no sofrimento de Jesus, suas próprias vicissitudes. Este modelo de religiosidade é 
marcado pela demanda de proteção ao Santo que apadrinha e os defende dos perigos e adversidades na 
terra selvagem. 

1.2 A EVOLUÇÃO DO CATOLICISMO POPULAR NA COLÔNIA

Para entender a gênese do catolicismo popular no Brasil, é necessário perceber o contexto dentro e a par-
tir do qual se implantou o catolicismo no Brasil, o regime do padroado régio. Segundo AZZI (1977, p. 125) 
o padroado estabeleceu-se através de concessões e privilégios atribuídos pela Santa Sé ao rei de Portugal. 
A cristandade lusitana ficava com a responsabilidade de evangelizar as novas terras conquistadas, desse 
modo, toda a estrutura eclesiástica ficava nas mãos do poder civil lusitano. O Ius Patronatus (direito de 
Padroado) tem origem histórica medieval caracterizando-se por um acordo de recíprocas concessões. Por 
esse acordo, a instituição, sujeito ou Estado, na condição de Patrono, se compromete a fazer do catolicis-
mo religião oficial da região sob seu controle, responsabilizando-se pela criação e manutenção de tudo 
aquilo que for necessário para a religião, tais como construção de igrejas e capelas, estabelecimento de 
ordens e confrarias religiosas, designação e manutenção de bispos e párocos dentre outras atividades que 
façam parte da esfera religiosa colonial. Somente o Patrono recebia concessões papais para ereção de san-
tuários e igrejas e apresentação de nomes para o clero, além do direito de coletar o dízimo eclesiástico.  

O catolicismo, quer como religião oficial, quer como expressão popular, encontrava-se mais vinculado à 
autoridade civil do que ao poder eclesiástico, portanto
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o catolicismo no Brasil nasceu e desenvolveu-se sob a proteção e dependên-
cia do padroado português. Este aspecto histórico, que permaneceu inalte-
rado durante os três séculos do período colonial, deu ao catolicismo brasilei-
ro uma conotação particular, ele manteve-se predominantemente leigo, com 
um caráter nitidamente medieval (AZZI, 1977, 127).

Neste foco, dois aspectos são importantes. Em primeiro lugar, o catolicismo popular per-
mitiu uma participação do povo bastante acentuada na vida da religião, tanto na ambiência 
pública quanto na esfera privada, pois era uma coisa própria do Brasil. Em segundo lugar, este 
catolicismo apresenta um aspecto social proeminente, porque as manifestações religiosas im-
pregnam na vida da sociedade colonial, assim a religião católica passa a ser uma espécie de 
patrimônio cultural religioso do povo brasileiro. 

Quais são os aspectos principais que se manifestam no catolicismo popular? Segundo Rio-
lando Azzi (1971, p. 127-132), vejamos algumas das religiosidades por aqui experienciadas:

1. A CRUZ

Desde o início, serviu tanto como expressão da religião oficial como de devoção popular. 
Para a cristandade lusitana, a cruz foi utilizada como marco de conquista, no entanto, o povo 
deu sempre grande importância ao ato de erigir cruzes e cruzeiros, através das quais girava a 
devoção popular e as expressões de culto, portanto assinalava a presença de uma comunida-
de cristã servindo de local de preces, ladainhas e rosários, bem como expressar a paixão de 
Cristo, ou também indicar o local de sepultura de um amigo, além da devoção às santas almas.

2. ORATÓRIOS

Na linguagem canônica, o oratório serve para designar pequenos locais de culto. Análogos 
às capelas, por isso são considerados como local de expressão da piedade particular de uma 
pessoa ou família. A palavra ‘oratório’ também demonstra um nicho onde se cultuava um ou 
vários santos de particular devoção, assim era o costume das fazendas e dos engenhos, uma 
clara expressão da fé católica.

3. ERMIDAS

Ermidas é como se chamam as primitivas capelas no Brasil. Construídas por iniciativa de 
um indivíduo particular ou de uma comunidade local, cuja finalidade essencial era o culto par-
ticular de um santo. Quando uma pessoa da comunidade se dedicava a cuidar da manutenção 
da ermida chamava-se de ermitão. Não era raro o caso de que se formassem comunidades 
leigas que se dedicavam à vida religiosa ao lado da ermida.

4. IRMANDADES

As Irmandades e Ordens Terceiras constituíram a forma leiga mais comum de promoção 
do culto no período colonial, e tinham dupla finalidade: religiosa e social. A religiosa promovia 
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devoção particular, a social dava amparo aos membros garantindo-lhes sepultamento religio-
so. Deste modo, a existência dessas irmandades associacionais, surgidas geralmente por ini-
ciativa leiga, era autorizada e controlada pela Coroa. Progressivamente criou-se irmandades 
específicas devido ao processo discriminatório, por exemplo, os negros passaram a fundar 
irmandades próprias vinculadas ao culto de Nossa Senhora do Rosário, Santa Ifigênia e São 
Benedito.

5. SANTUÁRIOS

No sentido tradicional, significa um local de culto que o povo transformou num particular 
centro de devoção. Com frequência, tiveram origem numa simples cruz, oratório ou ermida, 
pois bem, o culto da cruz ou de uma imagem devota tornava-se num eixo de piedade, o orató-
rio ou ermida se transformava num centro de romaria. Ao lado desses santuários, surge com 
frequência a chamada casa de milagres, onde os devotos deixam lembranças pessoais das gra-
ças alcançadas, ou também centros de comércio de lembranças religiosas. 

6. ROMARIAS

São festas do santo padroeiro que promovem grande afluência de pessoas, a época de ro-
maria, a visita do povo ao centro de devoção, seja como expressão de veneração ao santo, seja 
no cumprimento de promessas alcançadas pelas graças já recebidas. Assim sendo, a romaria 
é um dos atos mais sagrados da devoção popular. Os romeiros, pela via do sacrifício, pagam 
promessas, encaradas como obrigações fundamentais do catolicismo popular. 

7. PROCISSÕES

Enquanto a romaria é uma manifestação social da fé realizada uma ou outra vez por ano, as 
procissões são expressões mais comuns do catolicismo tradicional, pois algumas expressam 
alegria e louvor, outras são procissões de rogações, outras de penitência, outras procissões 
solenes de semana santa e Corpus Christi. Em todos os casos, no Brasil tradicional, tanto a or-
ganização como a realização estavam a cargo dos leigos, e também das irmandades.

8. DEVOÇÕES

As devoções têm grande ênfase em seu aspecto sacramental. A presença dos santos na vida 
cotidiana é considerada vida e atuante. O santo está presente na casa do pobre e do rico, em 
sua imagem ou oratório. São invocados a título de proteção, saúde, colheita, livramento de 
males, e além disso, o santo é visitado e honrado em sua específica igreja ou santuário, perfa-
zendo assim, uma das características principais do catolicismo ibero-romano-brasileiro. 

9. FESTAS

O aspecto social de celebração e devoção é inerente aos festejos religiosos. A festa inclui 
danças e representações de mistérios, música e fogos de artifício, quermesse, jogos e comidas 
típicas. Uma grande oportunidade para o povo expressar sua fé cristã e ao mesmo tempo po-
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der extravasar a sociabilidade, mesmo com os riscos de abusos, por parte de alguns devotos, 
que não estão imbuídos do necessário espírito da fé.

Além das especificidades proposta por Riolando Azzi acima mencionadas, Pedro Ribeiro de 
Oliveira (1983, p. 114-122) acrescenta três outras práticas religiosas no catolicismo popular 
brasileiro: a ênfase nos santos, a benzeção e os atos de cultos. 

Os santos são representações fundamentais destas práticas populares no catolicismo. Eles 
estão no céu e podem intervir junto a Deus em favor dos homens graças aos méritos adquiri-
dos durante a vida. O fato de estarem no céu não impede de que os santos estejam ao alcance 
dos homens, eles se fazem presentes na terra por meio de sua imagem, isto é importante para 
o catolicismo popular porque propicia o contato entre o fiel e o santo. Portanto, o objeto do 
culto popular é a imagem ou a estampa dos santos. 

A benzeção é um conjunto de representações e práticas rituais que tem por fim produzir 
curas. Ela se aplica a pessoas e a animais, sendo assim a manifestação mágica da religiosidade 
do catolicismo popular através da solução para enfermidades e maus olhados. 

O ato de culto no catolicismo popular se dá de forma contratual e de aliança. O modo con-
tratual é aquele que o fiel pede uma graça ao santo, obrigando-se a um ato de culto pela graça 
alcançada, é a tão conhecida promessa. Já no modo de aliança, o que está em jogo é uma relação 
permanente de devoção e proteção, neste caso, por exemplo, a família oferece a criança ao san-
to como afilhada através dos padrinhos (OLIVEIRA, 1985, p. 117-118). No Brasil, o catolicismo 
popular foi movimentado pelos leigos. Os oratórios, as capelas e os santuários constituem o 
eixo físico em torno do qual se organiza o culto aos santos, os agentes religiosos conduzem os 
atos de culto aos santos padroeiros e protetores.

1.3 A ÉTICA RELACIONAL NA RELIGIOSIDADE POPULAR BRASILEIRA

É sabido que nenhuma religião se move no vazio, ela não apenas existe, mas se desenvolve 
em contextos humanos específicos, interrelacionando-se com os espaços geográficos e respec-
tivos momentos históricos na sociedade onde está situada. Toda religião é tributária do seu 
contexto e exerce sobre ele algum tipo de influência, nenhuma religião é um compartimento 
estanque, mas parte integrante e ativa da vida coletiva, sendo no interior das estruturas so-
ciais que a religião opera (SOTER, 2007, p. 5). Em consequência disto, nenhuma religião pode 
eximir-se de sua formação e responsabilidade social, quer seja conservadora ou transforma-
dora em relação ao status quo da sociedade, a questão é perceber até que ponto esse duplo 
potencial é assumido conscientemente por forças hegemônicas ou grupos minoritários.

Que podemos entender por transformação social? Segundo o professor Pedro Ribeiro de 
Oliveira (SOTER, 2007, p. 11), sob o ponto de vista objetivo, a transformação social é um pro-
cesso real, que se dá no terreno da história concreta de um povo. Já sob o ponto de vista sub-
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jetivo, ela é um conjunto de ideias-força, atitudes e predisposições que levam pessoas a parti-
ciparem daquele processo histórico. É na linha tênue entre o caráter objetivo e o subjetivo que 
avaliaremos a transformação social do catolicismo ibero-romano-brasileiro. Ou seja, a percep-
ção das ideias-força que atuam na história concreta e na formação de nossa matriz religiosa 
brasileira, os desdobramentos de nosso catolicismo popular e suas respectivas sobrevivências 
e influências na modernidade. Não obstante, toda a complexidade e diversidade em categori-
zar o conceito de religião popular como construção humana na socialização da experiência do 
divino, Orlando Spin, em Religiones populares y transformación social, diz que 

toda religión popular (y el complejo universo al que  las religiones 
populares pertencen) son socializaciones de experiencias de lo di-
vino. Pero no qualquer socialización basta: porque siempre las so-
cializaciones de experiencias de lo divino se dan em complejas con-
textualizaciones y como resultados de éstas – simplesmente porque 
las religiones son construcciones humanas (SOTER, 2007, p. 28).

A religião popular, e o universo em que se encontram, existe porque é humana, e este cará-
ter humano é fundamental para a análise. A humanidade e todas suas religiões existem somen-
te e quando se dá a contextualização cultural. Por isso, em nossa terra, o catolicismo ibero-ro-
mano-brasileiro é uma socialização humana da experiência do divino, mediada pela ideologia 
do padroado régio português. Já o popular, indica um peculiar aspecto desta mesma socializa-
ção, um estilo das experiências minoritárias, um modo de falar do divino a partir do chão da 
terra oprimida através da distinção do oficial das adaptações sincréticas para a sobrevivência 
da religiosidade negra, índia e brasileira que

herdamos, pois, do passado uma igreja ideologicamente marcada 
por uma imagem errada da evangelização: ela aparece como obra 
de gente branca, bem educada e formada, de classe privilegiada, 
sobre gente negra, morena e mestiça, pobre, ignorante e atrasada. 
Séculos de colonialismo formaram esta imagem que não corres-
ponde de maneira nenhuma ao que nos ensinam os primeiros do-
cumentos da história cristã (HOORNAERT, 1994, p. 88).

A ética relacional na colônia, de cristianismo e escravidão, de valores temporais e eternos, 
injustiças em nome de Deus e da santa igreja formaram a imagética de que a igreja do discur-
so cristão e a igreja da prática escravagista são bem distintas em sua práxis amoral na terra 
de Vera Cruz. Na movimentação histórica durante o período colonial, ao confrontar-se com a 
resistência cultural, a igreja teve que estabelecer relações, manter diálogos, apresentando a 
mensagem de maneira a ser entendida pelos homens, daí surgiu a necessidade de sincretismo, 
que é a exigência da própria ação missionária (HOORNAERT, 1991, p.137). Mesmo que saiba-
mos que não foi bem assim como escreve o historiador, na verdade, arranjamentos político-re-
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ligioso-econômicos norteavam a mensagem e a prática da cristandade luso-brasileira. Sobre 
isto, Orlando Espin diz

que toda religión popular desempeña un doble papel em cual-
quier sociedad. Toda religión es legitimadora de las estructuras 
de dominación en la sociedad, al mismo tiempo que es subversiva 
de esa misma dominación. Legitimación y subversión: las dos fun-
ciones de cualquier religión popular; porque em nombre de Dios 
convive y sufre las consecuencias de la hegemonia ideológica de 
los grupos dominantes (com todo lo que esto implica) mientras 
que, al ofrecer alternativas a lo que ideológicamente se presenta 
como natural, evidente, permanente o divinamente establecido 
(SOTER, 2007, p. 39).

Por exemplo, a intervenção dos santos, que dá ao homem um domínio simbólico sobre a 
natureza, não substitui nem o trabalho material, nem o trabalho intelectual de produção e de ex-
plicação racional da existência humana. O religioso não nega o real e o racional, mas incide sobre 
ele dando-lhe um sentido específico no universo da vida humana e suas relações comunitárias. 
Assim, as representações religiosas devem ser encaradas como crenças por meio das quais a 
experiência concreta de um grupo é representada como uma experiência dotada de sentido.

As representações e práticas do catolicismo popular constituem um sistema religioso in-
timamente ligado às condições sociológicas da formação social e senhorial, marcada pela do-
minação pessoal exercida pelos senhores sobre a massa camponesa. Fazendo da dominação 
pessoal a forma natural e sobrenatural de relação entre fracos e poderosos, o catolicismo po-
pular contém em si mesmo um modelo de sociedade, aquela que se estrutura sobre a aliança 
entre fracos e poderosos, entre dependentes e protetores. Esta ética relacional reveste produz 
deveres morais e obrigações de submissão e lealdade por parte dos mais fracos. O catolicismo 
popular torna-se numa chave para hegemonia senhorial (OLIVEIRA, 1983, p. 128).

2. CATOLICISMO E ROMANIZAÇÃO DO BRASIL

Na romanização, o corpo de agentes religiosos institucionalmente qualificados para a di-
reção dos fiéis católicos, assume o controle efetivo do aparelho religioso em seu todo. A roma-
nização da Igreja no Brasil é um capítulo da extensa história da luta entre o poder espiritual e 
temporal, um esforço para centralizar de maneira definitiva o poder de Roma na cristandade 
lusitana brasileira. Além disso, a forte resistência lusitana, agudizadas pelas tendências libera-
lizantes do espírito moderno, produzirá por parte da Igreja o processo de romanização da fé 
católica no Brasil (MENDONÇA, 1990, p. 68).  A romanização nasceu dos esforços da igre-
ja em reafirmar seu poder e influência em meio às grandes mudanças produzidas pelo mundo 
moderno. 
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O Brasil precisava de um clero que professasse lealdade a Roma, purificasse a religião po-
pular e pregassem a moralidade católica. A romanização dominou a Igreja brasileira de 1840 
a 1962, uma ação estratégica para a imposição da obediência ao concílio de Trento (1545-
1563), concentrando nos padres vicentinos, os principais agentes da romanização, e sob a 
liderança de dom Antônio Ferreira Viçoso, que implementou a reforma clerical do século XIX 
introduzindo o método tridentino (SERBIN, 2008, p. 78, 79). A romanização, ao mesmo tem-
po, que mudou os rumos da igreja, preservou-lhes as tradições, a igreja estava defendendo a 
ortodoxia, a autoridade clerical e o fim da autonomia leiga. Logo, o padre brasileiro do século 
XX, baseava-se no modelo tridentino do século XVI, a romanização foi a europeização do cato-
licismo brasileiro (SERBIN, 2008, p. 81).

O conceito de romanização é importante porque orienta os olhares lançados para a história 
das relações entre Igreja Católica, Estado e Sociedade no catolicismo brasileiro dos séculos XIX 
e XX. O fato é que ao lado dos conceitos de ultramontanismo e de reforma católica, ele indica 
um período de profundas mudanças no catolicismo praticado no Brasil, principalmente, mas 
não só, em seu aspecto institucional. Apontaria para uma inserção da estrutura hierárquica da 
Igreja Católica do Brasil na estrutura burocrática da Santa Sé. Essa inflexão levaria a uma cle-
ricalização e sacramentalização das práticas religiosas do catolicismo no Brasil sem preceden-
tes, em substituição ao caráter laico, festeiro, regalista e devocional do catolicismo praticado 
até esse movimento que teria se iniciado no século XIX, mas que se fortaleceu, de fato, a partir 
do fim do padroado, em 07 de janeiro de 18904 (AQUINO, 2011, p. 2)

De acordo com José Oscar Beozzo (1977, p.745), já se tornou clássico chamar-se de ‘roma-
nização’ o processo a que foi submetida a Igreja do Brasil entre 1880 e 1920, no entanto, não 
obstante o valor conceitual cronológico ser relevante devemos cuidar para  que não cometa-
mos anacronismos. Segundo Augustin Wernet (1987, p.180-182), o termo romanização foi 
criado pelo padre e historiador alemão Johann Joseph Ignaz Von Döllinger (1799-1890), o ter-
mo analisado surge em meio aos conflitos envolvendo ultramontanos e liberais, para designar, 
na perspectiva dos liberais, o projeto ultramontano de romanizar todas as igrejas. 

A partida da segunda metade do século XIX a religião católica no Brasil passa por uma fase 
de crise de consciência católica. Depois de três séculos em que a fé católica se estabelece em 
nosso território, as bases deste edifício monolítico começam a se abalar. Alguns fatores são 
importantes para este movimento de crise: O desenvolvimento urbano que influencia também 
a ruralidade; O ciclo do ouro e as novas mentalidades progressistas através do surto urbano 
cada vez mais intenso; A vinda da família real para o Brasil em 1808; O mundanismo do espíri-
to secular das cortes europeias é transportado para o Brasil onde os salões, bailes, teatros as-
sumem maior importância; As ideias iluministas e secularizadas alcançam o espírito do clero 
e dos leigos; Em 1759, os Jesuítas são expulsos do Brasil, a partir das reformas Pombalinas; A 

4  Dia do Decreto 119-A, que determinou o fim do padroado e estabeleceu a liberdade de culto no Brasil. BRASIL. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil_/decreto/1851-1899/d119-a.htm
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decadência das organizações religiosas por causa da ênfase no desenvolvimento econômico, a 
participação ativa em movimentos políticos, liberais e maçônicos, e consequentemente o des-
cuido progressivo dos compromissos religiosos, o que reflete na vida católica do povo. Além 
disso, ocorre a fase de implantação do protestantismo no Brasil, a liberdade de trabalho dos 
missionários de imigração e missão em nossa terra, assim como o aparecimento do espiritis-
mo já nos meados do século XIX. Ambos os casos, ao atingir ampla classe popular e média, são 
elementos importantes para o aumento da crise católica no Brasil.

Como reação a esta crise, a Igreja católica propõe a ação reformadora do episcopado através 
da nova orientação dos bispos reformadores, a sacralização dos locais de culto, a purificação 
das festas e devoções, o controle das confrarias religiosas e dos centros de devoção popular, a 
ênfase na instrução religiosa do povo, a instalação das missões populares, as visitas pastorais 
do clero, a instauração de novas devoções sob o controle dos bispos, a criação de novas asso-
ciações religiosas e congregações, a multiplicação de dioceses, criação de seminários qualifi-
cados, e por fim, a estratégia das manifestações públicas de fé com os congressos eucarísticos 
espalhados por todo o Brasil, com vista a reavivar a participação do povo na vida sacramental, 
sendo sempre dirigidas pelas autoridades eclesiásticas. Os pontos de reforma assinalados por 
dom Macedo Costa são como a súmula dos processos de romanização do catolicismo brasilei-
ro, um catolicismo nos moldes de Roma (OLIVEIRA, 1983, p. 283). 

Nos anos 1950, o conceito de romanização foi retomado por Roger Bastide e, mais tarde, na 
passagem dos anos 1960 para os anos 1970, desenvolvido e difundido por Ralph Della Cava. 
Em Milagre em Joaseiro diz que

para Bastide, o conceito de “romanização” (embora use a expres-
são “igreja romanizada”) consiste em: 1) a afirmação de uma au-
toridade de uma Igreja institucional e hierárquica (episcopal), 
estendendo-se sobre todas as variações populares do catolicismo 
folk; 2) o levante reformista, em meados do século XIX, por par-
te dos bispos, para controlar a doutrina, a fé, as instituições e a 
educação do clero e do laicato; 3) a dependência cada vez maior, 
por parte da Igreja brasileira, de padres estrangeiros (europeus) 
principalmente ordens e das congregações missionárias, para rea-
lizar “a transição do catolicismo tradicional e colonial ao catolicis-
mo universalista, com absoluta rigidez doutrinária e moral”; 4) a 
busca destes objetivos, independentemente ou mesmo contra os 
interesses políticos locais. A essas dimensões do processo de “ro-
manização”, importa acrescentar um quinto item: 5) a integração 
sistemática da Igreja brasileira, no plano quer institucional quer 
ideológico, nas estruturas altamente centralizadas da Igreja Cató-
lica Romana, dirigida de Roma (DELLA CAVA, 1976, p. 43).
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No Brasil, uma leitura conciliar e libertadora da História diante do assentamento de um 
governo ditatorial, levaram a uma revisão historiográfica expressiva com destaque para os 
trabalhos de Eduardo Hoornaert, Riolando Azzi, Pedro A. Ribeiro de Oliveira, Oscar F. Lus-
tosa, Francisco Cartaxo Rolim, José Oscar Beozzo, entre outros. Salientamos a produção dos 
membros do CEHILA por terem feito da romanização um conceito central de suas análises, 
mas urge mencionar que nos anos 1960 e 1970 sociólogos, como Cândido Procópio Ferreira 
de Camargo, e antropólogos, como Carlos Rodrigues Brandão, produziram obras referenciais 
para os estudos da religião no Brasil (AQUINO, 2011, p. 5).

Por essa razão, para Pedro Ribeiro de Oliveira (1976, p. 132) o processo de romanização 
transformou a Igreja no sentido de adaptá-la como “aparelho de hegemonia” da burguesia 
agrária. Foi um processo correlato de unificação nacional e estruturação social com base no 
sistema agrário-exportador. Ainda segundo Oliveira, a principal estratégia desse movimento 
foi a destituição do poder do leigo, o que, em contrapartida, verdadeira resistência, teria ge-
rado uma reapropriação dos símbolos difundidos pela igreja romanizada que consistiria em 
uma nova forma de catolicismo: o catolicismo privatizado. 

Já Hoornaert (1973, p.119) e Beozzo (1977, p.742) usaram a categoria “pacto colonial” 
para designar a estrutura histórica de dominação estrangeira do Brasil e os seus corolários 
para a evangelização e a libertação. Para eles, a romanização ocorreu no contexto do segundo 
pacto colonial correspondente a europeização do catolicismo brasileiro que estabeleceu uma 
nova repressão aos movimentos populares. Já Riolando Azzi (1974, p. 646-662) afirma que 
esse movimento ultramontano data dos anos 1840 quando a Igreja contribuiu para a pacifica-
ção e a legitimação do Golpe da Maioridade. Ele detalha esse processo apresentando, a partir 
das fontes, dois grandes períodos: o da reforma institucional ou reorganização eclesiástica e o 
da restauração católica, termos usados na época. Destaca, ainda, três linhas de orientação des-
sa reforma católica desde o século XIX: a tradicionalista, a tridentina e a ultramontana. Nessa 
direção, os temas da feitiçaria, da hibridização cultural, das negociações simbólicas ganhavam 
lugar na escrita da história da Igreja Católica no Brasil propiciando novas leituras e desdobra-
mentos analíticos. A análise do catolicismo ganhou ainda mais relevância quando pensado em 
interface com alguma esfera da vida social, como fez recentemente Kenneth Serbin em Padres, 

Celibato e Conflito Social5, ao entender a romanização no contexto da modernização conserva-
dora da sociedade brasileira a partir do problema do celibato na Igreja Católica.

Com efeito, no limiar do século XXI, resultado desse percurso historiográfico, apenas es-
boçado aqui, a romanização passa a ser entendida também como fenômeno cultural, como 
produto e produtora de determinadas representações e práticas criadas historicamente. Essa 
abordagem é exemplificada pelos trabalhos de André Luiz Caes6, sobre a espiritualidade ultra-

5  SERBIN, Kenneth P. Padres, Celibato e Conflito Social. São Paulo: Cia. das Letras, 2008, p. 78-81.

6  CAES, André L. As portas do inferno não prevalecerão. Tese (Doutorado em História). Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2002.
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montana como estratégia política, e Pedro Rigolo Filho7, que aborda as motivações religiosas 
de D. Nery e a romanização como cultura religiosa. Em artigo publicado no final de 2001, o 
historiador Jérri Roberto Marin propôs uma sistematização da história e da historiografia da 
romanização. Para Marin, a romanização aponta para a reeuropeização conservadora do ca-
tolicismo brasileiro ao centralizar a gestão do sagrado na Santa Sé e propor uma reforma em 
três áreas complementares e simultâneas: a da formação intelectual e espiritual do clero; a da 
disciplina eclesiástica; e, a da intensificação da pastoral junto aos fiéis para purificar a religio-
sidade popular (MARIN, 2001, p 323-324). Na sequência, Marin discorre sobre a existência 
de duas amplas vertentes historiográficas da romanização: de um lado, aqueles que a conce-
bem de um modo linear e homogêneo, reafirmando e privilegiando ao limite a ideia de que a 
ofensiva romanizadora teria sido coesa, a partir de uma ação política e pastoral uniforme do 
episcopado, e, de outro, aqueles que entendem o movimento da romanização como um pro-
cesso descontínuo e heterogêneo, afinal, no Brasil, a romanização aconteceu de modo desigual 
(MARIN, 2001, p. 324). 

A romanização, atrelada aos conceitos de ultramontanismo e autocompreensão do cato-
licismo desenvolvidos por Augustin Wernet nos rastros de Weber, conduziria o pesquisador 
inevitavelmente a um caminho que ele já conhece de antemão: o bispo romanizador segue um 
protocolo institucional romano8. Portanto, a romanização foi este longo processo através do 
qual o aparelho eclesiástico, composto por agentes religiosos institucionalizados e bem quali-
ficados, assume o controle efetivo da religião oficial e das práticas religiosas do povo. O papel 
da Santa Sé é de incentivadora da romanização fornecendo os modelos a serem seguidos pelo 
bispado brasileiro em seu efetivo trabalho.

O catolicismo luso-brasileiro parecia uma aberração, porque embora não se opusesse à 
prática dos sacramentos nem à autoridade eclesiástica, colocava-os em plano secundário em 
relação ao culto dos santos. Com o vitorioso processo de romanização, o bom católico, segundo 
este modelo, é aquele que frequenta regularmente os sacramentos e obedece incondicional-
mente à autoridade eclesiástica.

2.1 O APARELHO RELIGIOSO NA CLASSE SENHORIAL ATÉ A PRIMEIRA RE-

PÚBLICA BRASILEIRA

A instauração do capitalismo agrário provocou uma crise da hegemonia e ao mesmo tempo 
engendrou os meios para a sua solução, criando condições de reestruturação de um podero-

7  RIGOLO FILHO, Pedro. A romanização como cultura religiosa: as práticas sociais e religiosas de D. João Batista Corrêa Nery, 
bispo de Campinas, 1908-1920. Dissertação Mestrado em História – UNICAMP, 2006.

8  SOUSA, Antônio Lindvaldo. Um Porta-Voz da Romanização do Catolicismo Brasileiro: Silêncios e Conflitos na Administra-
ção de D. José Thomaz na Diocese de Aracaju (Se) – 1911-1917. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – UNESP/ Assis, 2005.
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so aparelho de hegemonia, aparelho cuja eficácia já se fazia sentir desde o final do império 
ao início do século XX, trata-se, é claro, do aparelho religioso católico. Mesmo com a crise da 
hegemonia ao final do império, o processo de desestruturação e reestruturação do aparelho 
religioso católico brasileiro oficial, contou com os acordos políticos e arranjamentos que refor-
çaram o poder da Igreja romanizada no Brasil. É o que veremos abaixo.

2.1.1 O APARELHO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DA CLASSE SENHORIAL 

Os atores sociais que se ocupavam do culto aos santos: capelães, rezadores, ermitãos e 
beatos agiam em nível local, quase sem articulação entre si, sem constituírem uma hierarquia 
religiosa. O aparelho religioso se apresenta na formação senhorial segmentado e com uma 
quantidade enorme de agentes leigos não articulados entre si.

A organização do aparelho eclesiástico tem como eixo a hierarquia clerical, contudo du-
rante o padroado régio, em vigor até a proclamação da República, operava uma certa descen-
tralização do aparelho religioso católico no Brasil. Conforme informação de Pedro Ribeiro de 
Oliveira (1983, p. 143), o direito ao governo eclesiástico era exercido por meio do aparelho bu-
rocrático do Estado: a mesa de Consciência e Ordens, durante o período colonial, e o Ministério 
da Justiça, durante o período imperial. Primeiro, o rei. Depois, o imperador. Esta transição foi 
bem delineada pela influência do Regalismo, doutrina que justificava a subordinação da Igreja 
ao Estado com forte marca nacionalista, desde o governo de Marquês de Pombal, tornando-se 
numa doutrina política laicizante. O regalismo marcou o Estado brasileiro através das elites 
dirigentes através dos conflitos entre o Estado liberal e a Igreja, o grande embate para a manu-
tenção dos códigos morais inscritos nos costumes e nas tradições religiosas brasileiras (OLI-
VEIRA, 1983, p. 151).

A religião, na classe senhorial e no império, era o veículo de hegemonia, de influência cultu-
ral e moral a atingir a população, por isso o Estado, por mais que quisesse, não poderia dispen-
sar o concurso do aparelho eclesiástico para manter a ordem social, por mais liberal e mesmo 
anticlerical que fosse. A manifestação mais clara dos conflitos entre o Estado e a Igreja é a 
chamada Questão Religiosa, o conflito entre o episcopado e o Estado por causa da maçonaria 
nas irmandades e confrarias. A questão religiosa poderia ser resolvida com a separação entre 
igreja e Estado, contudo o que se verificou foi de um lado o desinteresse da Igreja, e por outro a 
intransigência do Estado. Os dois lados, como sempre fizeram, se aglutinaram, e permanecem, 
não na teoria, mas na prática, andando paripassu.

A hegemonia exercida pela classe senhorial, por meio da religião, organiza a vida coletiva 
em conformidade com as relações sociais de produção, seja na relação de compadrio, seja na 
relação de senhor de engenho, no Brasil, a religião deu sentido às condições sociais da exis-
tência fazendo delas o quadro normal da vida social (OLIVEIRA, 1983, p. 160-161), assim, 
a colonização portuguesa foi um duplo processo de desestruturação do modo de produção 
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indígena e de estruturação de uma formação social baseada na grande produção de merca-
dorias agrícolas para exportação, ou seja, a empresa colonial portuguesa funda e estrutura a 
sociedade brasileira, criando a classe senhorial, poderosa detentora das malhas do sagrado e 
do profano, a nascente essência social do capitalismo agrário no Brasil. Portanto, o catolicismo 
como religião oficial do Estado Imperial não é uma simples sobrevivência do passado colonial, 
mas uma das condições necessárias à manutenção da ordem social senhorial. 

O Estado precisa do aparelho eclesiástico para manter a unidade nacional, embora não 
seja um Estado legitimado pela religião. Daí a contradição e conflitos que levaram à ques-
tão religiosa. A convencionalmente denominada “Questão Religiosa”, envolvendo os bispos D. 
Vital e D. Macedo, iniciou-se a partir de conflitos entre bispos ultramontanos e irmandades 
constituídas por maçons. Assim, o controle do patrimônio e da gestão do sagrado exigia, na 
ótica romanizadora, a substituição do leigo pelo clérigo junto aos santuários e associações de 
piedade. Segundo Pedro Ribeiro de Oliveira (1983, p. 115), é preciso levar em conta que as 
relações sociais de produção capitalistas, introduzidas durante a segunda metade do século 
XIX na lavoura cafeeira e nas indústrias nascentes só gradualmente atingirão o país. É o que 
veremos adiante.

2.1.2 O APARELHO RELIGIOSO DO IMPÉRIO À REPÚBLICA

A introdução do capitalismo agrário nas fazendas de grande lavoura altera a estrutura de 
classes. Daí surge o conflito entre a classe senhorial (império) e a burguesia agrária (repú-
blica), embora as duas continuem a subordinar a massa camponesa. De acordo com Pedro 
Ribeiro de Oliveira (1983, p. 269), o Estado instaurado pela burguesia agrária após a procla-
mação da República é um Estado laico, após a queda da Monarquia é promulgada a separação 
da Igreja e do Estado, o fim do padroado régio. Assim, os valores morais da ordem burguesa, 
liberdade, fraternidade, democracia, não repousam sobre uma visão religiosa do mundo e do 
homem, mas sim sobre uma concepção de progresso da humanidade. Assim, como o homem 
não precisa mais da religião para sentir-se senhor da natureza, ele também não precisa dela 
para assegurar a validade de seus valores morais.

O universo de ideias do século XIX é o liberalismo, o chamado espírito da civilização mo-
derna no desejo da secularização progressiva da sociedade. Por isso, os embates entre o pro-
cesso de romanização da Igreja Católica no Brasil e o Estado liberal que ocupa o final do século 
XIX (MENDONÇA, 1990, p. 68).

Segundo Serbin (2008, p.88), o controle social era a principal diretriz do Estado e da elite. 
Nas áreas urbanas mais desenvolvidas a europeização progredia depressa, mas no interior, o 
povo nem sempre reagia pacificamente às mudanças religiosas e sociais. O clero, já romaniza-
do, trabalhava vigorosamente pelas reformas religiosas nas áreas rurais.
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A fase organizacional crítica da romanização ocorreu durante a primeira República, devido 
à separação da Igreja com o Estado e o estabelecimento da liberdade religiosa na Constituição 
de 1891. O catolicismo perdeu sua condição histórica de religião oficial do Brasil, no entanto 
separar-se do Estado também significava libertar-se do regime do padroado. Readaptando-
-se ao movimento da história, assim, cresceu substancialmente o capital político da Igreja, 
uma espécie de neocristandade no Brasil, preparando novos líderes nacionais como dom An-
tônio Ferreira Viçoso e dom Sebastião Leme da Silveira Cintra, reforçando a crescente força 
da Igreja, como um novo baluarte para a sociedade brasileira. Pois ambicionavam novamente 
o monopólio religioso do catolicismo e um papel central para a igreja na sociedade moderna, 
atraindo novamente o apoio do Estado e da classe média e alta.

Exemplo deste ressurgimento e crescimento católico na República atinge seu esplendor 
no século XX, de acordo com Serbin (2008, p. 100), o presidente Getúlio Vargas (1930-1945 
/ 1951-1954) e a igreja se apoiaram mutuamente para desenvolver projetos de centralização 
institucional. Era a igreja com uma voz nacional. Vargas e a Igreja fizeram uma espécie de 
pacto informal de cooperação, o que significou na prática, o restabelecimento do catolicismo 
como religião oficial do Brasil. A Igreja oferecia ao Estado a ideologia de conteúdo moral com 
o objetivo de reespiritualizar a cultura. De certo modo, conseguiu por força de lei, aprovar na 
Constituição de 1934 a proibição do divórcio e a educação religiosa nas escolas, dentre outros 
temas de interesse católico. Durante o Estado Novo (1937-1945), o que de fato acontece, é 
uma espécie de versão moderna do padroado colonial. 

Outro fato importante neste processo de ressurgimento e expansão católica é o regime 
disciplinar dos seminários formadores de novos e obedientes cleros, em todo o século XX a 
Igreja dependeu da zona rural para a vocação sacerdotal de seus quadros, mesmo com a ur-
banização do Brasil, as vocações continuaram a provir do campo. Assim, a crise do sacerdócio 
era vencida através da revolução seminarística, o clero romanizado transformou o catolicismo 
em uma força religiosa, intelectual e social (SERBIN, 2008, p. 124). Assim, o aparelho eclesiás-
tico romanizado faz uma coalização com a burguesia agrária e com o Estado Republicano, os 
interesses objetivos coincidem, a condução das massas fica mais fácil, um precisa do outro 
(OLIVEIRA, 1983, p. 294).

CONCLUSÃO

O Catolicismo plasmou o Brasil, a religião foi organizadora da vida coletiva. A instituição 
religiosa funciona como organizadora da vida coletiva e da sociedade civil (OLIVEIRA, 1983, 
p.141). É nesta função que intervém o catolicismo oficial e o clero. Dois aspectos merecem nos-
sa atenção nas vinculações entre religião, cultura e transformação social. Em primeiro lugar, 
na história do catolicismo no Brasil existem duas fases bem distintas: a fase luso-brasileira, 
que se estende desde os primórdios da colonização até a época imperial; e a fase do catolicis-
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mo romanizado, que se implanta a partir do século XIX, com o movimento dos bispos refor-
madores. Sendo catolicismo popular abafado e marginalizado, enquanto o catolicismo romano 
mais assimilado pelas elites culturais do país. 

Para exemplificar esta dimensão tão sincrética na realidade brasileira, assim como a sobre-
vivência da diversidade religiosa em nossa terra, Lísias Nogueira Negrão (2008, p.267) diz que 

em meados do século XX, mais exatamente, em 1940, os católicos ainda per-
faziam um total de 95% dos declarantes (IBGE, 2000), contra um total de 
apenas 2,6% de protestantes e de 1,9% de declarantes de outras religiões. 
Ao longo da segunda metade desse século, o catolicismo continuou sendo a 
religião com maior número de adeptos. Mesmo em 1991, o recenseamento 
demográfico do IBGE realizado nesse ano registrou um número de católicos 
ainda superior a 80%: exatos 83%. Nesse momento, a quase totalidade do 
campo religioso ainda era cristã, pois os diversos grupos protestantes soma-
vam 9%, juntos. Os demais grupos religiosos, incluindo espíritas kardecistas, 
afro-brasileiros e outros grupos não especificados no censo, compunham, 
em conjunto, apenas 2,9% do total. Mesmo sabendo-se da tradicional du-
plicidade religiosa de kardecistas e afro-brasileiros com o catolicismo, que 
conduz seus adeptos a declararem-se católicos em levantamentos oficiais, 
embora não constituindo o cerne de suas crenças e práticas, dificilmente a 
presença católica estaria abaixo dos 80% até a penúltima década do século.

A consciência do catolicismo como força de transformação social é recente em nosso país. 
Na realidade, o catolicismo implantado no Brasil foi utilizado pela Coroa Portuguesa como 
meio de manter o povo numa situação de obediência e dependência colonial. Além disso, se-
gundo Laura de Mello Souza (1995, p. 93), uma colônia escravagista estava fadada ao sincre-
tismo religioso, marca bem peculiar em países que sustentam a escravidão como modelo de 
desenvolvimento, pois a mistura de raças e povos promove a coabitação de diversas etnias no 
sofrimento e na solidariedade da cor. De acordo com Lísias Negrão (2008, p. 272),

o catolicismo continua sendo a grande referência religiosa da so-
ciedade, embora declinante quanto à identificação dos brasileiros 
com ele ao longo das últimas décadas. Minhas pesquisas visaram 
demonstrar como o pluralismo religioso tem se expandido, propi-
ciando modificações no próprio catolicismo. Este não apenas de-
cresce em relação ao percentual de seus adeptos, mas se modifica 
qualitativamente, na medida em que seus seguidores se envolvem 
em duplicidades tanto tradicionais (católicos/afro-brasileiros; 
católicos/espíritas) quanto inovadoras (católicos/protestantes; 
católicos/outras religiões; multíplices).

O catolicismo, não obstante seu efetivo domínio nas camadas simbólicas e culturais da 
sociedade brasileira nos primeiros séculos de nossa história, na transição do século XX para o 
XXI o catolicismo brasileiro é um modelo em agonia? As modificações econômicas, políticas, 
sociais e produtivas alteram o espaço religioso brasileiro no plano microestrutural social, uma 
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espécie de metamorfose no catolicismo brasileiro Na virada do milênio, ser brasileiro é ser 
católico? As pesquisas apresentadas mostram ainda a força da religião católica no Brasil, no 
entanto

o futuro religioso do Brasil não será, provavelmente, o seu passa-
do católico. Será, possivelmente, a criação sincrética de uma nova 
espiritualidade ecumênica que conviverá com as diferenças (a tra-
dição evangélica em Ascenso, o pentecostalismo, o kardecismo e 
outras religiões orientais), mas na unidade da mesma percepção 
do Divino e do Sagrado que impregna o cosmos, a história humana 
e a vida de cada pessoa. Importa recordar que o cristianismo atual 
é fruto de um imenso sincretismo, negado, pelas mentes oficialis-
tas, avessas à verdade histórica (BOFF, 2000, p.105).

A relação entre igreja e modernidade não é um problema resolvido, ainda a assusta, contu-
do, no desenrolar da história, as liberdades religiosas, civis, políticas, econômicas foram con-
quistas do povo brasileiro. Apesar do conceito de pessoa humana ser gestado na ambiência 
cristã, o que está em jogo é a evolução religosa do Ocidente, a continuidade ou não da recepção 
do cristianismo em nossa terra, é certo que não espaço mais para as violências fatricidas da 
cristandade, nem de outras matizes, por conseguinte, que a sonoridade religiosa adormercida 
do povo brasileiro, pelos dias modernos, se manifeste de forma livremente humana.

Assim, não obstante a diversidade de leituras de nossa matriz sociológica e religiosa na-
cional, a constituição do catolicismo luso-romano-brasileiro popular permanece nas camadas 
simbólicas da sociedade brasileira, somos modernos, no entanto ainda apegados às antiguida-
des católicas, isto se evidencia nos valores ainda tão presentes em nossa modernidade brasi-
leira do século XXI.
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Orgias funerárias: histórias e flertes nos jogos  
dos tradicionais velórios irlandeses

Funerary orgies: stories and flirtations  
in the traditional Irish deathwatch games

Tatiana Machado Boulhosa1*

Resumo: O texto é parte da pesquisa de doutorado da autora, que lida com questões liga-
das a monastérios e santos da antiga Irlanda. Aqui ela destaca algumas práticas tradicionais 
que se imbricaram às práticas religiosas e foram, mais tarde, por elas ‘corrigidas’, tais como os 
velórios irlandeses, sempre regados por muita comida e pelo consumo de grandes quantida-
des de álcool. A dimensão lúdica desses festejos fúnebres é abordada pela autora.

Palavras-chaves: velórios; Irlanda; religião; festa

Abstract: The text is part of the authoress’ PhD research which deals with issues linked to 
monasteries and saints in ancient Ireland. Herein she puts in relief some traditional practices 
which were added to religious practices and later were by them “corrected”, such as the Irish 
deathwatches usually with plenty of food and consumption of big quantities of alcohol. The 
playful aspect of these funerary ceremonies is tackled by the authoress.

Keywords: deathwatches, Ireland, religion, ceremony.

Uma introdução relativamente pessoal

Originalmente, minha pesquisa de doutorado lida com questões ligadas a monastérios, 
santos e outros recortes que pouco (ou nada) têm em comum com lúdico, esporte ou festa. 
Mais ainda, a baliza temporal é exclusivamente medieval e, nesse sentido, traz consigo, muitas 
vezes a austeridade ascética do objeto. Contudo, quando tomei conhecimento da existência 
desse Simpósio, simplesmente não pude evitar fazer parte dele.

1 Doutora em Ciências da Religião pela PUC-SP; tati_boulhosa@terra.com.br 
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Acabo de voltar da Bolsa Sanduíche generosamente concedida pela CAPES de seis meses 
de pesquisas na University of Edinburgh, na Escócia. Durante esse semestre fora, pude entrar 
em contato não apenas com documentos e textos pertinentes à minha pesquisa, mas também 
com outros pesquisadores que se dedicam a pensar a religião e, em especial, a religião das so-
ciedades ditas celtas (Irlanda, Escócia, Gales, Mann, Cornualha e Bretanha). Conheci também 
diversos pesquisadores dedicados a pensar outros aspectos dessas sociedades e através deles, 
entrei em contato com diversas pesquisas e diversos temas que transcendem o período histó-
rico a que me dedico. Dentre essas muitas elocubrações, as que mais me chamaram atenção 
foram aquelas sobre algumas das práticas tradicionais que se imbricaram às práticas religio-
sas e foram, mais tarde, por elas ‘corrigidas’, tais como os velórios irlandeses.

Uma introdução acadêmica

Os velórios irlandeses tradicionais eram rituais complexos e de grande elaboração que se 
organizavam ao redor da exposição do corpo do falecido na casa em que ele ou ela havia vivido 
ou morrido – no hall de entrada ou na sala de estar. Participavam dos rituais não apenas fami-
liares, mas também vizinhos e amigos. As interações eram marcadas por muita comida e pelo 
consumo de grandes quantidades de álcool. A ideia era que as pessoas pudessem se socializar 
e lembrar a vida da pessoa que partira.

Dentro dessa grande estrutura, havia duas possibilidades. Quando a morte vinha por cau-
sas naturais e, principalmente, quando decorria do passar do tempo, organizavam-se os cha-
mados merry wakes, ou velórios felizes. De fato, é possível dizer que se tratava mais de uma 
festa do que de um velório, tal e qual se compreende na contemporaneidade. Celebrava-se 
a vida de um ente querido e garantia-se que ele ou ela tivesse uma despedida considerada 
apropriada que podia durar até dois dias. Contudo, quando a morte vinha de forma violenta 
ou precoce, as chamadas grandes perdas, organizavam-se velórios muito mais solenes e cir-
cunspectos. De qualquer forma, o velório, ou wake, em inglês, era parte importante do morrer 
na sociedade irlandesa; era o período de transição que se iniciava com a exposição do corpo 
e se encerrava com a procissão que levava o corpo até a igreja mais próxima, normalmente na 
véspera do enterro.

Desde o século XVII, a tradição dos velórios irlandeses recebeu atenção considerável; nota-
damente da Igreja Católica – que buscou suprimir suas práticas. Antiquários anglo-irlandeses, 
bem como nativos; etnólogos e folcloristas também documentaram essas atividades lúdicas. 
Apesar da atenção, a relutância em prover descrições específicas de tais entretenimentos per-
passa esses relatos, provavelmente porque esses jogos eram, muitas vezes, carregados de sub-
texto erótico, ofendendo, portanto, as sensibilidades de seus observadores.

Contudo, as tentativas de supressão e a relutância em se falar sobre o assunto não impli-
cam em dizer que a prática tenha se tornado secreta. Existem registros desse tipo de velório 
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acontecendo em diversos condados do país até a década de 1970 e aqueles que se dedicam ao 
assunto, propõem que a prática tenha caído em desuso menos por algum tipo de vitória do dis-
curso religioso oficial e mais por uma mudança geral promovida pela modernização da Irlanda 
que implicou, entre outras coisas, na sanitarização da morte e sua limitação aos hospitais.

O velório e suas diversões

Nem todos os velórios eram absolutamente elaborados como os descritos nos estudos 
mais recentes. É mais provável, como diz Roger Grainger em seu artigo Let Death Be Death: 

Lessons from the Irish Wake que caso a caso, algumas de suas “etapas” fossem observadas, mas 
não necessariamente todas. Contudo, a partir de registros realizados desde o século XVIII e de 
depoimentos colhidos na primeira metade do século XX, construiu-se um modelo desse ritual 
/ encenação tão peculiar quanto importante.

Uma vez que a morte fosse confirmada, o primeiro passo era aguardar que as mulheres da 
vizinhança que tivessem experiência com a exposição de corpos se reunissem na casa do fale-
cido. Então, o corpo era lavado. Se o falecido fosse homem, ele teria sua barba feita e, em segui-
da, serie vestido com um hábito. As mulheres tinham os cabelos trançados antes de receberem 
seus hábitos. Depois, colocava-se um crucifixo no peito e as contas do rosário ficavam entre 
os dedos. Nesse primeiro momento, o corpo era exposto em uma cama, com lençóis por sobre 
ela e também pendurados em dois ou três lados, criando uma espécie de tenda, iluminada por 
velas acessas ao redor do cômodo.

Quando se encerrava essa primeira fase, que podia demorar até duas horas, as mulheres 
que haviam preparado o corpo, juntavam-se à família. Os familiares, como demonstração apro-
priada de luto poderia variar desde soluços até lamentos próximos aos gritos, chamados de 
keening em inglês. Nos merry wakes, esperava-se que a família se limitasse aos soluços; no caso 
das grandes perdas, permitia-se o keening.

Entretanto, a demonstração de luto, fosse como soluços abafados ou lamúrias profundas, 
deveria acontecer por um tempo breve; apenas durante os minutos que se seguiam entre as 
mulheres que prepararam o corpo deixarem o cômodo em que ele se encontrava e a entrada 
dos familiares próximos. Quando chegassem as primeiras condolências, iniciava-se uma série 
de consolos rituais.

Enquanto chegavam os vizinhos e a demonstração do luto diminuía, elegiam-se dois ho-
mens, um parente e um vizinho, para organizar a estrutura prática do que se seguiria. A eles 
cabia encomendar o caixão e os suprimentos: pães, carne, vegetais, whisky, vinho, cachimbos, 
tabaco e rapé. Quando esses suprimentos lá estivessem, preparavam-se sanduíches e outras 
comidas leves em grandes quantidades, bem como cachimbos com tabaco, que seriam ofereci-
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dos a todos os visitantes. O rapé era colocado em um prato, na entrada da casa, para que todos 
pudessem acessá-lo.

O corpo, que não permanecera sozinho desde sua morte e nem permaneceria até ser leva-
do à Igreja local, é então retirado da cama, colocado no caixão e exposto sobre uma mesa ou 
cadeiras no hall de entrada ou na sala de estar. Nesse momento, param-se todos os relógios e 
viram-se todos os espelhos para a parede ou se os cobrem, como sinal de respeito.

Próximo à meia noite, alguma figura importante da comunidade (um professor ou líder) 
recitava a primeira década do rosário. Depois dele um parente recitava as outras décadas.

Nos merry wakes, o rosário da meia noite era a deixa para que se começassem as histórias e 
os jogos que podiam durar a noite toda. Muitas das histórias envolviam as conquistas amoro-
sas do falecido, reais ou inventadas e eram marcadas por descrições detalhadas de seus encon-
tros sexuais. Também os jogos parecem ter sido pouco “sagrados” e muito “profanos”. Alguns 
de seus nomes e regras sobrevivem, em livros como Irish Wake Amusements, do folclorista e 
arquivista Sean O’Suilleabhain. Dentre eles, podemos citar Riddle me Ree, Priest of the Parish e 
Hide the Gulley. Seu denominador comum era o fato de que eram realizados ao som de músicas 
chulas e gestos obscenos.

Também era comum que se pregassem peças nas pessoas durante a noite: misturava-se 
tabaco e pimenta, amarravam-se os cadarços dos dois sapatos juntos de quem estivesse cochi-
lando e prendia-se o casado dos senhores às suas cadeiras. O’Suilleabhain diz que em velórios 
mais animados, alguns chegavam a se esconder sob o caixão e o chacoalhavam.

Além disso, realizavam-se competições, inclusive de força. Levantavam-se bandejas, cadei-
ras e, algumas vezes, até corpos; do defunto ou não. Um dos jogos mais comuns era o lifiting 

the corpse, literalmente, levantando o corpo. Um dos presentes deitava-se no chão e contraia 
seus músculos, imitando a aparência do cadáver. Quatro homens se colocavam ao redor dele, 
dois de cada lado e tentavam levantá-lo, usando apenas os dedos.

Ocasionalmente, um dos homens podia sair da casa em luto e retornar, com suas roupas 
cheias de palha, para desafiar os presentes – especialmente as moças – a lutarem com ele. Jo-
gos de tapa normalmente se iniciavam despretensiosamente, mas, com freqüência, resultavam 
em brigas. Essas brigas, algumas vezes eram separadas. Outras, porém, se transformavam em 
atração. Com o tempo, as brigas tornaram-se um espaço para violência políticas. Quando o 
nacionalismo irlandês tornou-se bélico em sua luta pela independência, grupos engajados na 
causa, por vezes, iam a funerais em que sabiam que não simpatizantes de sua causa estariam 
presentes, com o intuito de iniciar brigas que, dentro daquelas balizas, seriam aceitáveis.

Outra forma comum de entretenimento durante a noite do velório eram os jogos de pegar 
(catch games) e os jogos de esconde-esconde. Nesses, no mais das vezes, as moças se escon-
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diam, e os rapazes as procuravam. Além disso, havia também jogos de adivinhação e vários 
jogos que envolviam beijos como prêmios.

A música também era parte importante dos velórios. Profissionais e amadores levavam 
seus instrumentos e tocavam, durante toda a noite, canções alegres. Muitos dos presentes dan-
çavam ou se juntavam à cantoria. Quando o falecido era uma pessoa de importância na região, 
acontecia de mais de uma vila enviar seus melhores músicos ao velório, como sinal de respeito.

De qualquer forma, com ou sem música, foram as horas entre o rosário e a chegada do novo 
dia foram as que mais atenção receberam dos críticos desse tipo de prática. Em muitos lugares, 
o pároco local permanecia na residência durante a noite e buscava garantir o que entendia por 
um “decoro apropriado” à situação. Ele procurava limitar o consumo de whisky, vinho e cerve-
ja e incentivar o consumo do chá. Ele também procurava limitar o entretenimento a histórias 
edificantes a respeito do falecido e conversas sobre assuntos gerais. Anedotas eram permiti-
das, desde que dentro de um contexto de solenidade.

De qualquer maneira, no dia seguinte, o corpo era levado em procissão até a igreja local, 
onde era velado por ainda algumas horas, antes de ser enterrado. Esse “segundo velório” agra-
dava mais aos religiosos, na medida em que era marcado pelo silêncio e pela prece; ao contrá-
rio do que acontecia, no mais das vezes, antes que o corpo chegasse à paróquia.

Cabe dizer que, de acordo com as fontes, essas práticas não se limitavam ao espaço rural, 
embora lá fossem mais comuns e tenham por lá perdurado. Aparentemente, também, não ha-
via um recorte sócio-econômico definido nesses velórios. Aqueles com mais posses velavam 
seus mortos dentro do mesmo esquema que aqueles mais desprovidos e esperava-se que am-
bos fossem capazes de fornecer comida e bebida para todos os que aparecessem em sua casa 
enquanto lá estivesse exposto o corpo.

Por fim, é importante apontar que alguns autores, como é o caso de Ray Chasman em seu 
artigo Dying the Good Death: Wake and Funeral Customs in County Tyrone defendem que o cos-
tume do velório irlandês tenha suas origens em tradições pré-cristãs e que esse tenha sido um 
dos principais motivos pelos quais a Igreja se opôs tão fortemente à sua continuidade. Tam-
bém nesse artigo, Cashman nos lembra de que o velório irlandês não sobreviveu nos moldes 
aqui descritos, mas que em muitos lugares da ilha, bem como dentro de comunidades expa-
triadas (notadamente nos Estados Unidos), ainda é comum que, depois do enterro, familiares 
e amigos próximos se dirigiam a um pub, onde cantam e bebem em memória à vida do falecido.

Conclusão

O texto não se propõe final sobre o assunto. Ao contrário, espera-se que ele tenha sido des-
de o início claro quanto ao seu tom introdutório e mais de questionamento do que de soluções. 
Não obstante, espera-se também que tenha ficado claro que esse momento tão profundamente 
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religioso – o de despedida de um ente que já não mais está entre os vivos e toda a ritualização 
ao redor da perda e da passagem – era também marcado por uma série de outras instâncias 
tanto lúdicas (os jogos) quanto transgressoras (as inversões dos papéis de gênero em alguns 
jogos, os beijos e as histórias eróticas).

Mais ainda, espera-se que tenha ficado claro que, ao se debruçar, ainda que rapidamen-
te sobre o tema, torna-se possível propor que talvez o sentido desses rituais não tenha sido 
apenas o da passagem. Talvez sua motivação tenha sido a inversão ritual e o carnavalesco; 
desestabilizar compreensões dominantes tanto sobre as relações entre os vivos e os mortos 
quanto sobre subjetividades sociais, de gênero e sexuais; sobre relações e hierarquias. E, tal-
vez por isso tenham sido tão duramente questionados e tão firmemente relegados às margens 
das práticas aceitáveis, principalmente desde o século XVIII e seu conseguinte código moral 
vitoriano e positivista do XIX.
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Śmigus-dyngus:  
tradicional brincadeira pascal dos poloneses

Smigus-dyngus:  
traditional Polish paschal game

Wojciech Mittelstaedt1

Resumo: Este trabalho abordará uma das mais divertidas manifestações culturais e reli-
giosas do povo polonês, onde, na segunda feira depois da Páscoa, as pessoas brincam jogando 
água uns nos outros. Atualmente é uma das poucas brincadeiras tradicionais praticadas pelas 
pessoas jovens, e não só na zona rural, mas também nos grandes centros urbanos. O artigo 
busca apresentar como uma difusão das diversas tradições e costumes populares virou uma 
brincadeira e enraizou-se na mentalidade do povo, fazendo parte do calendário festivo polo-
nês. O autor procura construir uma reflexão sobre esta prática, originalmente de cunho reli-
gioso, e sua ressignificação, no dia de hoje, numa forma lúdica.

Palavras chaves: Śmigus-Dyngus. Lany Poniedziałek. Tradições polonesas. Brincadeiras 
Pascais.

Abstract: This work deals with one of the funniest cultural and religious manifestations by 
Polish people when on Easter Monday people play throwing water on each other. Nowadays 
it is one of the few traditional games played by young people, not only in the countryside but 
also in the big cities. The text presents a kind of divulgation of several popular traditions and 
customs which became a game and has taken root in people’s mentality, becoming included in 
the Polish yearly festivities. The author tries to build a reflection about this practice which was 
originally a religious one and its new meaning today in a ludic form.

Keywords: Smigus-dingus, Polish people, Lany Poniedzialek, Polish traditions, paschal games
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Introdução

Śmigus-Dyngus (ler: chimigus-dingus) é um festejo comemorado na época da Páscoa, co-
nhecido também como “Segunda-feira Molhada” (em polonês: Lany Poniedziałek), que faz par-
te das diversas tradições populares dos povos eslavos. É uma brincadeira praticada principal-
mente na Polônia, mas conhecida também na República Checa, Eslováquia, Ucrânia e Hungria, 
onde, na segunda feira depois da Páscoa, as pessoas se divertem jogando água uns nos outros; 
tradicionalmente os rapazes jogam água sobre as moças. Muito difícil definir a origem des-
te costume, provavelmente são diversas tradições populares que com tempo se difundiram. 
Śmigus-Dyngus é uma das mais antigas brincadeiras tradicionais praticadas até hoje, tanto na 
zona rural, quanto em todas as cidades polonesas.

Imagem 1: Desenho tirado da Enciclopédia das tradições polonesas.2

2  Copiado do site: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amigus-dyngus, acesso no dia 22.05.2014.
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Desde tempos antigos os diversos povos praticavam costume de banhar se com água e não 
só para higiene pessoal ou para se divertir, mas como uma prática mágica ou ritual sagrado. 
Os Essênios, no II século A.C., tinham um costume de lavar se varias vezes por dia, os Gregos 
e Árabes banharam se para proteger se contra os demônios e espíritos malignos. Nas crenças 
populares de muitas regiões do mundo, passar água no corpo era um método eficaz que li-
vrava as pessoas das diversas doenças espirituais e trazia a purificação dos pecados. Banhar 
se com água também ajudava conservar saúde e acarretava a fertilidade. Até hoje, em várias 
culturas o costume de molhar se ou derramar a água está presente em alguma forma. Neste 
contexto Śmigus-Dyngus, como uma brincadeira divertida dos povos eslavos, envolvendo tais 
comportamentos como, por exemplo: jogar inesperadamente em alguém um balde de água, de 
repente atirar o outro num lago ou até mesmo molhar a nuca uma pessoa com algumas gotas 
de água perfumada - também tem sua longa e complexa história (ZIÓŁKOWSKA, 1989).

História de Śmigus-Dyngus:  
Difusão das várias tradições 

A mais completa descrição da história deste hábito, podemos achar em “Enciclopédia das 
tradições polonesas”3 de ano 1900, escrita por historiador, etnógrafo e folclorista polonês Zyg-
munt Gloger. Segundo ele, o costume chamado Śmigus-Dyngus pode ter sua origem na Ásia 
no berço dos povos arianos. O Major Michel Symes, responsável pela Embaixada da Inglaterra 
no Império birmanês, na descrição da viagem de 1796 a região Bengala, menciona que o povo 
local budista, dia 10 de abril, celebra com muita alegria durante três dias uma cerimônia de 
encerramento do ano velho. No segundo dia, os Birmaneses têm o hábito de “lavar-se dos pe-
cados do ano velho” jogando a água uns nos outros. Até mesmo o vice-rei não está poupado 
deste ritual. A água cai inesperadamente das janelas e telhados sobre as cabeças dos passan-
tes. No palácio, quando o vice-rei afastava se, após a cerimônia realizada a sério, os convidados 
foram deixados à mercê de 30 virgens da corte, que entrando na sala com regadores e baldes 
cheios de água começavam impiedosamente molhar tudo mundo. “Nós também não ficamos 
devendo - escreve Symes - até faltou à água, mas ficamos completamente encharcados”.4 (GLO-
GER, 1900, p.88)

Na Europa medieval – na Polônia, Rússia, Alemanha, França e Hungria – a água era usada 
como arma contra os espíritos dos mortos, logo depois de tirar cadáver da casa. Na região da 
Pomerânia, derramavam água logo depois do caixão, para barrar o caminho do espirito do fa-
lecido e impossibilitar a ele voltar e puxar junto outra pessoa da casa. Nessa mesma finalidade, 
no sul da Polônia, jogavam água no limiar da porta. Na região montanhosa dos Cárpatos der-

3  Gloger Zygmunt, Encyklopedja staropolska, Tom II, Warszawa, 1900, p. 88-90.

4  Tradução do autor.
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ramavam a água no caixão para as vacas não perderam leite. Na região da Alta Silésia jogavam 
água em cima do cavalo que puxava carroça com caixão, protegendo para que o fantasma não 
voltar em cima dele do cemitério para casa. Na Alemanha as pessoas aspergiram se três vezes 
antes de afastar se do cadáver, na Francônia usaram para este propósito um especial jarro ver-
de. Na Hungria, depois de derramar a água, ainda arremessaram pote ou balde atrás do caixão, 
para dar susto no espírito do falecido.

Segundo alguns etnógrafos a tradição de jogar água lembra os velhos costumes pagãos dos 
povos eslavos, celebrados no final do inverno, quando os riachos começam descongelar, com 
grande alegria na chegada da primavera. Existem também opiniões que derramar água sobre 
as pessoas lembra o batismo de massa dos Poloneses, a partir do século X e dos Lituanos, a 
partir do século XIV. O chamado “Batismo da Polônia”, em 966, se refere ao batismo de Miecis-
lau I, o primeiro soberano de um estado polonês unificado. A escolha de Miecislau se revelou 
como uma força unificadora para o povo polonês e foi altamente bem-sucedida - no século 
XIII o catolicismo romano já havia se tornado a religião dominante na Polônia (ZIÓŁKOWSKA, 
1989).

Na Polônia Śmigus-Dyngus propagou-se como um costume popular a partir do século XIV. 
Naquele tempo, na época que procedia a Festa da Páscoa, o povo praticando penitência qua-
resmal deixava crescer os cabelos e barbas, e sendo esta época um final de inverno, a maioria 
das pessoas também não se banhava. Esta simples brincadeira de jogar água nos outros caiu 
bem nos gostos do povo da Idade Média. E não só porque estava ligada com necessidade de 
lavar-se bem depois do descuido do corpo na Quaresma, mas porque era um divertimento es-
petacular no qual tudo mundo podia fazer parte independentemente da classe social.

Já na época aconteciam casos de exagerar na brincadeira e muitas pessoas ficaram doentes 
ou até afogadas quando jogadas num tanque ou na lagoa. Por isso o Sínodo dos Clérigos da dio-
cese Poznań no ano 1420, no tempo do Ladislau II Jogaila (em polonês: Władysław Jagiełło), 
nas suas resoluções contra os costumes supersticiosos, promulgou uma resolução intitulada 
Dingus prohibeatur, que advertia: “Proibireis para que, no segundo e terceiro dia depois da 
festa da Páscoa, homens as mulheres e mulheres os homens não se atrevam assediar com pe-
didos de ovos e outras prendas, o que é comumente chamado dyngować, nem tratar-se com 
água, pois este tipo de insolências e tormentos não ocorrem sem cometer um pecado grave.”5 
(SZYMANDERSKA, 2003, p.218). 

5 Tradução do autor. Texto original em latim acessado no dia 01.06.2014. do site: http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-ver-
lag/wdlp/polnisch/dyngus.pdf : Item prohibeatis, ne feria secunda et tertia post festum Paschae masculi foeminas et foeminae 
masculos praesumant pro ovis et aliis muneribus depactare vlg. dyngowacz nec ad aquam trahere, cum tales insolentiae et stran-
gulationes non sunt sine gravi peccato. 
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Imagem 2: Śmigus-Dyngus – pintura do autor desconhecido.6

Jędrzej Kitowicz (1728-1804), historiador e cronista polonês, escreve sobre Dyngus: 

Foi uma brincadeira muito difundida em todo o país, entre as pes-
soas comuns, bem como entre os nobres. Na segunda-feira da Pás-
coa os homens as mulheres tratavam com água, mas na terça-feira 
e nos dias seguintes mulheres os homens. Molhavam-se de diver-
sas maneiras. Amantes, querendo celebrar esta cerimônia sem 
ofensa para suas damas, jogavam levemente algumas gotas de 
água perfumada com cheiro de rosa, usando pequenos vasos ou 
garrafinhas. Outros, paras quais o divertimento era mais impor-
tante do que a gentileza, pegavam a água direto do rio e usando 
baldes e potes molhavam as damas por inteiro. Quando a brinca-
deira ‘pegava fogo’, senhores e cavalheiros, damas e donzelas, der-
ramavam água uns nos outros de todo o jeito, contando com aju-
da dos mordomos e criados que traziam mais água. Toda a nobre 
companhia corria, molhando-se mutualmente, do jeito que todos 
ficavam encharcados, bem como as mesas, cadeiras, poltronas, ca-
mas e sofás, deixando no chão os poços da água. Quando tal Dyn-
gus, foi celebrado na casa de um casal jovem, antes tiravam todos 
os móveis preciosos, e os próprios donos vestirem-se em vestidos 
modestos, as quais água não fazia mal. O maior divertimento foi 
pegar alguma dama na cama. De camisola, segurada por homens, 
acabava nadando na cama alagada. Portanto, neste dia as mulhe-

6  Copiado do site: http://wielkanocmireczki.blogspot.com/2013/03/lany-poniedziaek-smigus-dyngus.html, acesso no dia 
23.05.2014.
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res levantavam-se bem cedinho ou trancavam-se muito bem nos 
seus dormitórios. Os homens em suas camas não eram objetos de 
um ataque parecido, por parte das mulheres, cuja modéstia não 
permitia fazer isso.7 (GLOGER, 1900, p.89).

Na região da Polônia chamada Cujávia, ainda no século XIX, era o costume que o mais ex-
perto e brincalhão garoto subia no telhado do mais movimentado boteco da aldeia e fazendo 
barulho, batendo em panela, chamava em voz alta por nome e sobrenome as meninas que 
serão banhadas. Ao mesmo tempo, numa forma de poesia ou prosa, por ele mesmo inventada, 
rindo e zombando, anunciava a quantidade da areia, do sabão e de baldes de água necessários 
para lavar bem a menina depois da penitencia quaresmal. Mesmo que estas palavras e gestos 
continham insultos, nenhuma das meninas se sentia ofendida. Pelo contrário, as garotas não 
mencionadas sentiam-se mal por serem omitidas. Também a própria ação de banhar foi muito 
importante para elas, porque a moça, que não foi molhada sentiu-se afrontada e preocupada 
com a falta de interesse por parte dos rapazes locais e a perspectiva de ficar solteirona. Por 
sua vez, o menino que jogou mais água nas damas poderia sentir-se mais feliz e esperar mais 
sucessos no ano. Nos tempos antigos, as meninas tinham o direito de uma revanche no dia 
seguinte, na terça-feira da Páscoa (KOLBERG, 1865).

Imagem 3: Śmigus-Dyngus nos cartões postais dos anos 1960.8

ORIGEM DAS PALAVRAS: “ŚMIGUS” E “DYNGUS”

Śmigus e Dyngus por algum tempo eram dois costumes diferentes. Palavra “śmigus” tem 
sua origem no verbo polonês “śmigać”, o que significa “roçar”, “bater de leve, superficialmen-

7  Tradução do autor.

8  Copiado do site: http://jarmila09.wordpress.com/2010/04/05/, acesso no dia 23.05.2014
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te”, e representa um costume de bater simbolicamente com varinha nas pernas e borrifar, o 
que simbolizava limpar se na primavera da sujeira, purificar se das doenças, e depois, nos 
tempos do cristianismo, dos pecados. Palavra “śmigus” pode ter sua origem da palavra alemã 
“Schmackostern” – bater com varinha ou jogar água na pessoa que não se levantou da cama  
(GLOGER, 1900).

Filósofo polonês Karol Libelt (1807-1875) observou que o nome Dyngus pode ser ligado a 
palavra alemã “Dünnguss”, o que significa: “fino jorro da água”. Eminente linguista e historia-
dor polonês Aleksander Brückner (1856-1939) afirma que a palavra vem de alemão “dingen” 
- pagar tributo, propina, fazer negócio. “Dingnus” ou “dingnis” significava pagar uma taxa aos 
soldados inimigos, durante a guerra, como proteção contra pilhagem. Podemos concordar com 
esta explicação, lembrando que os estudantes da universidade de Cracóvia tinham um costu-
me de jogar água em todos os moradores que não pagaram seu tributo a eles, na forma dos 
ovos, bolos, doces ou até pequenas quantias de dinheiro. A origem alemã da palavra não signi-
fica que este costume vem do povo alemão. Segundo (ZIÓŁKOWSKA, 1989, p.50) a palavra vem 
do alemão porque os estudantes visitaram também as casas dos citadinos Alemães, gritando 
a palavra “Dingnus” para forçar o pagamento do “resgate”. Assim esta palavra espalhou-se, 
dando um significado simbólico do costume.

DA TRADIÇÃO SECULAR A PRÁTICA ATUAL

Atualmente, Śmigus-Dyngus é uma brincadeira muito popular na Polônia, especialmente 
entre crianças e adolescentes. Diferentemente da prática original, hoje a água é jogada em 
todos, sem exceção, mesmo nos estranhos. Para molhar as pessoas são usados diversos apare-
lhos que lançam água, comercializados especialmente para este dia. Além disso, no meio das 
pessoas mais idosas é comum usar água perfumada ou água colônia. Neste dia, que feriado 
religioso na Polônia, muitos católicos participa nas missas solenes onde os padres fazem uma 
especial aspersão do povo. Na saída das igrejas (e nunca na entrada) os jovens católicos se 
organizam para molhar os fieis numa maneira respeitosa.

Fora da Polônia Śmigus-Dyngus é comemorado também na República Checa, Eslováquia, 
Ucrânia e Hungria. Esta tradição ficou muito popularizada entre os poloneses nos Estados 
Unidos. É mais celebrada na cidade Buffalo, onde a comunidade polonesa faz propagação deste 
costume, organizando todo ano os desfiles no dia chamado “Dyngus Day”.
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Imagem 4: A prática atual do Śmigus-Dyngus. 9

Maneira de jogar água nas pessoas ou nos veículos torna-se às vezes tão perigosa que a 
polícia tem o direito de punir a pessoa que faz isso de modo exagerado. Neste dia polícia deixa 
jogar água a vontade, com exceções dos casos quando atacados são os idosos ou os bandos dos 
adolescentes agem de maneira exorbitante Para mostrar a existência do problema podemos 
citar o seguinte comunicado intitulado “Śmigus-Dyngus, tradição molhada” que uma das Dele-
gacias Municipais de Policia colocou no seu site no dia 19.04.2014:

O tempo da Páscoa está associado a certos costumes, cuja obser-
vância deve ser mantida com moderação e bom senso. Lembremo-
-nos para em dia de “śmigus-dyngus” não exceder os limites deste 
costume, caso contrário, o resultado de vandalismo pode ser puni-
do como uma infração ou mesmo um crime. Na tradição polonesa 
nesse dia joga-se a água nos outros como brincadeira. Lembremo-
-nos de que este comportamento pode ser considerado como tradi-
ção, desde que não ultrapasse os padrões aceitos na comunidade. 
Comportamento das pessoas que praticam os costumes do dia cha-
mado “Segunda-feira Molhada” numa forma inadequada, por exem-
plo, derramando de altos edifícios grandes quantidades de água 
sobre os transeuntes ou jogando de viadutos sobre os carros que 
passam sacos plásticos cheios de água, pode causar uma violação 
de integridade corporal, danos pessoais ou danos materiais. Molhar 
com água pessoas desconhecidas pode causar as perdas materiais 
– quando serão destruídos os objetos, por exemplo, roupas caras. 

9 Copiado do site: http://www.obmawiamy.pl/12/w-smigus-dyngus-leje-sie-do-godziny-12-4008/, acesso no dia 
02.06.2014.
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Os autores da conduta ilícita podem ser responsabilizados pela 
infração, e em casos extremos, mesmo pelo delito. Os pais devem 
ensinar as crianças que a Segunda-feira Molhada é uma tradição 
que deve ser mantida com prudência e cultura. O costume não deve 
ser praticado nas ruas, porque muitas vezes as crianças no meio da 
diversão, invadem a rua, quebrando todas as regras de trânsito, e 
os motoristas surpreendidos pelo asfalto molhado podem causar 
acidentes graves. Lembremo-nos que derramando a água no vidro 
de um carro, num ciclista, ou jogando nos vidros do carro sacos com 
água, não pode ser considerada uma tradição pascal, porque pode, 
consequentemente, levar a um acidente de trânsito ou outras situa-
ções perigosas. Os oficiais de polícia advertem as pessoas, que cole-
tivamente ou insistentemente jogam água, sobre as consequências 
jurídicas das práticas vândalas.10

Considerações Finais

A tradição Śmigus-Dyngus permanece viva na atuação Pascal do povo polonês, oscilando 
entre uma brincadeira, um ritual ou até uma afronta, e como em toda a sua história, continua 
despertando diversas reações e sentimentos. Para alguns dá medo e até pavor, e estes na se-
gunda-feira da Páscoa nem saem da casa; outros esperam este dia para se divertir ou para der 
troco numa maneira permitida pelas regras dos bons costumes. Este hábito já secular, até hoje 
não perde seus adeptos, sendo divertido, é praticado principalmente pela juventude. 

Imagem 5: Desenho do livro infantil mostrando tradição Śmigus-Dyngus.11

10 Tradução do autor de texto copiado do site: http://zywiec.slaska.policja.gov.pl/k32/informacje/wiadomosci/ 112402,Smi-
gus-dyngus-mokra-tradycja.html, acesso no dia 01.06.2014.

11 Copiado do site: http://rugbyszkola.com.pl/dla-uczniow/wielkanoc-2013/, acesso no dia 29.05.2014.
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Hoje, as autoridades apoiam cada vez mais este costume, como forma de resgate das tradi-
ções regionais e procurando mostrar seu lado cultural. Aqui entra também o elemento comer-
cial de uma divertida e atraente festa folclórica (como a “guerra de tomates” na Espanha). As 
várias cidades da Polônia promovem turismo regional, fazendo propaganda da variedade local 
deste costume, por exemplo, os carros dos bombeiros passam neste dia pela cidade jogando 
água nos transeuntes, etc.
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A Catequese e a missão evangelizadora da Igreja

Catechesis and the Church’s evangelizing mission

Robson Stigar1 

Vanessa Roberta Massambani Ruthes2

Resumo: O presente trabalho procura apresentar em linhas gerais o lugar e o papel da 
catequese face a anunciação do Evangelho para a crise do mundo contemporâneo. Procura 
apresentar uma nova compreensão da evangelização e de catequese já que ambas possuem 
cada qual uma identidade especifica, embora o objetivo final de ambas seja o mesmo, construir 
o Reino de Deus e de forma mais singular nos grandes centros urbanos. 

Palavras chave: Cidades, Catequese, Evangelização, Missão.

Abstract: This article seeks to outline the place and role of catechesis face announcing the 
Gospel to the world. Seeks to present a new understanding of evangelization and catechesis 
since both have each a specific identity, although the ultimate goal of both is the same, to build 
the Kingdom of God. 

Keywords: Citys, Catechesis, Evangelization, Mission.

Introdução

O termo Evangelização na História da Igreja não possuiu um sentido totalmente unívoco. 
No Novo Testamento é entendido como o anúncio público da pessoa de Jesus Cristo aos não 
crentes, buscando a sua conversão3. A partir com Concílio Vaticano II esse significado restrito 
à missão ad gentes é ampliado, identificando a Evangelização com todo o conjunto da atividade 
profética da Igreja, cujo objetivo é uma adesão mais plena a Jesus Cristo, e ao seu projeto para 

1 robsonstigar@hotmail.com 

2 vanessa_ruthes@yahoo.com.br 

3  Cf. Mc. 1, 14; At. 2, 14.



108

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 50

o mundo4. “Em conformidade com isso, é preciso conceber a Evangelização como o processo 
através do qual a Igreja, movida pelo Espírito, anuncia e difunde o Evangelho para todo o 
mundo”5. 

Nesta perspectiva de compreensão da Evangelização como um processo amplo, pode-se, 
por meio dos documentos conciliares, inferir uma tríplice acepção:

1. Evangelização como pregação missionária6;

2. Evangelização como ministério da Palavra7;

3. Evangelização como toda a atividade missionária da Igreja8.

Sendo importante ressaltar que a relação9 entre Evangelização e Catequese ocorre na se-
gunda acepção: Evangelização como ministério da Palavra. 

O Diretório Nacional de Catequese apresenta essa em três momentos essenciais e dife-
rentes entre si10: kerigma, catequese e ação pastoral. O kerigma se caracteriza pelo primeiro 
anúncio do Evangelho, aquele que suscita a conversão11. A catequese se constitui o momento 
de aprofundamento e amadurecimento da fé12. Por fim o terceiro momento é a ação pastoral, 
quando os fiéis que passaram por esse processo se tornam evangelizadores13. 

Contudo, na práxis cotidiana se torna difícil perceber um processo composto de três mo-
mentos estanques. Didaticamente eles auxiliam a compreensão, mas se torna necessário per-
ceber as intercorrelações e interdependências que eles possuem, constituindo-se, portanto, 
movimento progressivo e dinâmico. Neste sentido as antigas comunidades cristãs14 são um 
grande exemplo, pois nascidas “da resposta de fé ao anúncio do Evangelho, desenvolviam e 
aprofundavam de formas diversas a palavra que edificava a comunidade e a tornava testemu-
nha diante de todos”15, portanto anunciadora. 

4  Cf. CR. 64., DNC 33, 

5  DGC. 48.

6  Cf. AG 1.

7  Cf. LG. 35; GS. 44.  

8  Cf. AG. 23. 

9  Cf. CT. 18.  

10  Cf. DNC 33.

11  Cf. CT. 25; DNC. 30, 31.

12  Cf. CIC. 426-429; DGC. 80-81; DNC. 43.

13  Cf. APARECIDA. 292.

14  Cf. At. 2, 42-47.

15  ALBERICH. 2004, 91.
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Perceber a catequese nesta dinâmica torna-se profundamente desafiador. Pois ela se cons-
titui um aprofundamento do kerigma. Esse foi considerado, a partir da consolidação do Cris-
tianismo, como algo natural, proporcionado pelo ambiente social e familiar16. 

Mas na atualidade “deve-se ter em conta o fato de que muitas vezes não se verificou a pri-
meira evangelização”. Sendo, portanto, um desafio, “pois há de ter a preocupação, não somente 
de alimentar e ilustrar a fé, mas também de suscitá-la incessantemente com a ajuda da graça, 
de abrir os corações, de converter e de preparar naqueles que ainda estão no limiar da fé uma 
adesão global a Jesus Cristo”17. 

A CATEQUESE: SUA NATUREZA E MINISTERIALIDADE.

A catequese é um dos momentos da Evangelização entendida como ministério da Pala-
vra, enquanto tal possui uma série de definições. Para o Concílio Vaticano II ela se constitui o 
ensino da doutrina que “deve tornar a fé viva, explícita e prática”18. Para o Diretório Geral de 
Catequese ela se constitui “a ação eclesial que conduz as comunidades e cada cristão à maturi-
dade da fé”19. Para o Diretório Nacional de Catequese ela se constitui, “em primeiro lugar, uma 
ação eclesial: a Igreja transmite a fé que ela mesma vive”20. Apesar dessas diferentes definições 
pode-se encontrar dois denominadores comuns: a transmissão da fé e o caráter eclesial. 

A palavra catequese deriva do verbo catequizar, que em grego, katechein, indica a ação de 
ressoar, ou seja, de soar novamente, de fazer eco. Ela deve ser entendida como uma continua-
ção do keryssein, do anunciar a Palavra e do euanguelízesthai, evangelizar. Ela necessita do 
didaskein, do ensinar, mas não se limita a ele e deve, por fim levar ao martýresthai, ao testemu-
nhar a Palavra. 

Percebe-se assim que a catequese não se constitui um simples ensino, ela necessita sim 
de técnicas que a auxiliem21, mas não se limita a elas. Não se constitui um primeiro anúncio, 
contudo, na sociedade laical, necessita suscitar a fé22. Não é o testemunho da Palavra, mas deve 
levar a este23. 

16  Cf. BOLLIN. 1998. 36.

17  CT. 19.

18  CD. 14.

19  DGC. 21.

20  DNC. 39.

21  Cf. CT. 46; DNC 151.

22  Cf. DNC. 29. 

23  Cf. DNC. 34. 
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Como uma ação eclesial deve estar unida a Igreja particular24, para que possa realizar o 
processo gradativo de formação e de inserção nos mistérios de fé25. Assim, a catequese pode 
ser definida como uma ação eclesial, que se constitui ministério da Palavra, que a partir das 
fontes da Revelação (Sagrada Escritura e Tradição) busca gerar um aprofundamento gradativo 
na fé que leve o catequizando a “conhecer, acolher, celebrar e vivenciar o mistério de Deus”26. 

A CATEQUESE COMO UM ITINERÁRIO CELEBRATIVO DE FÉ

A catequese se constitui um processo gradativo de formação na fé, “trata, de forma siste-
mática, de um todo elementar e coerente, que forneça base sólida para a caminhada rumo a 

maturidade em Cristo”27. Ela se constitui, portanto, um itinerário “prolongado de preparação 
e compreensão vital, de acolhimento dos grandes segredos da fé, da vida nova revelada em 
Cristo Jesus e celebrada na liturgia”28.

Algumas passagens da Sagrada Escritura são ilustrativas neste sentido, em especial a pas-
sagem dos discípulos de Emaús. Nela encontram-se todos os elementos necessários para com-
preender a catequese como itinerário:

O caminho29.

O aproximar-se de Jesus30.

A formação que é feita enquanto caminham31.

A necessidade de pertença32.

A celebração como fecundidade da vida de fé33.

O testemunho como impulso de ardor e zelo34.

24  Cf. DGC. 265; DNC. 231-232.

25  Cf. DNC. 233.

26  DNC. 43.

27  DNC. 38.

28  DNC. 37. 

29  Lc. 24, 13.

30  Lc. 24, 15.

31  Lc. 24, 25-27.

32  Lc. 24, 29.

33  Lc. 24, 30-31.

34  Lc. 24, 32-33.
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Todos esses elementos permeiam o itinerário catequético e partir deles, com o auxílio das 
ciências pedagógicas35, deve-se estruturar “um processo de educação gradual e progressivo, 
respeitando os ritmos de crescimento”36. A variedade de métodos é grande37, mas todos eles 
devem estar pautados na pedagogia divina. Deus, em sua infinita misericórdia quis se revelar 
aos homens, e o fez gradativamente até a plenitude em Jesus Cristo38. 

Assim, deve-se distribuir em todo o itinerário catequético temas pertinentes, buscando 
construir um caminho de encontro gradativo com as várias dimensões de nossa fé, sendo que a 
catequese deve procurar a síntese entre o conhecimento intelectual e a experiência em Deus39. 

Sem esquecer que se constitui, acima de tudo, um encontro existencial com Esse e com a 
comunidade40. Sendo que esta é uma das características fundamentais da catequese: “possibi-
litar a incorporação na comunidade cristã: nela, a catequese vai além do ensino, põe em prá-
tica a dinâmica do encontro com Jesus [...] e alimenta a sua fé nas celebrações e na liturgia”41. 

A partir desta perspectiva é necessário ressaltar que a “liturgia é fonte inesgotável da ca-
tequese. Nela se encontram a ação santificadora de Deus e a expressão orante da fé da comu-
nidade”42. 

Ela é “o cimo para o qual se dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana 
a sua força”43, é através dela que “Deus fala a seu povo [...] e esse responde com Cânticos e ora-
ções”44, tornando-se portanto um itinerário de formação na fé. Pois, a proclamação da Palavra, 
a homilia, as oblações, orações, ritos sacramentais, a vivência dos diferentes tempos litúrgicos 
e solenidades se constituem momentos de aprofundamento na fé. Mas a catequese também 
contribui para uma efetiva vivência litúrgica. Pois, é “desejo ardente da mãe Igreja que todos 
os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação na celebração“45. 

Para tanto deve haver um esforço da catequese a fim de proporcionar uma formação li-
túrgica de qualidade, pois “com seu conjunto de sinais, palavras, ritos, em seus diversos sig-

35  Cf. DNC. 150.

36  DNC. 41.

37  Cf. CT. 51; DNC 152-164.

38  DV. 3-4.

39  Cf. DNC. 143.

40  Cf. DNC. 144.

41  DNC. 40c.

42  CR. 89; Cf. SC. 14..

43  SC. 10.

44  SC. 33.

45  SC. 14.
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nificados, [a liturgia] requer da catequese uma iniciação gradativa e perseverante para ser 
compreendida e vivenciada”46. 

Além disso a catequese deve educar para “a oração, o agradecimento, a penitência, a sú-
plica confiante” como também para o “caráter comunitário”47 dessa dimensão. Não se pode 
esquecer que as festas e celebrações que permeiam o itinerário catequético se constituem 
momentos ímpares para a promoção e interiorização da experiência de fé. 

O Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) é o exemplo da unidade entre catequese e 
liturgia, tornando os momentos mais ricos e experenciais. “Por isso, os autênticos itinerários 
catequéticos são aqueles que incluem em seu processo o momento celebrativo como compo-
nente essencial da experiência religiosa”48. 

A CATEQUESE E SUAS DIFERENTES FORMAS

Dentro da missão evangelizadora a catequese coloca-se como porta voz de Deus e de seus 
ensinamentos, pois faz parte de sua dimensão profética, do ministério da palavra;  o catequista 
fala no lugar de Deus, não só com palavras, mas, e principalmente com o seu testemunho. 

A catequese pode ser entendida de diferentes formas: como um processo de iniciação à fé, 
como um processo permanente, com o intuito de receber os sacramentos de iniciação cristã, 
realizada de forma ocasional e no âmbito familiar. 

Assim, para uma melhor compreensão da dinâmica catequética, se torna importante com-
preender cada uma dessas formas.

A CATEQUESE COMO PROCESSO DE INICIAÇÃO À VIDA DE FÉ

A iniciação religiosa é uma prática que remonta às antigas culturas, seu objetivo é inserir 
o fiel em um itinerário de vida e fé, que gere uma adesão às verdades que esse confessa. A 
catequese como iniciação não se constitui uma “supérflua introdução na fé, um verniz ou um 
cursinho de admissão à Igreja”49, é muito mais do que ensinar uma doutrina, pois ultrapassa 
uma mera compreensão racional da fé, tratando-se de uma adesão a Cristo. 

46  DNC. 120.

47  DGC. 85.

48  DNC. 118.

49  DNC. 37.
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A partir do Concílio Vaticano II50 a todo um resgate desta dimensão que é inspirada51 no 
catecumenato antigo52. Assim, a iniciação deve ser compreendida como um processo a ser per-
corrido, com metas, exercícios e ritos. É um itinerário prolongado de preparação e compreen-
são vital, de acolhimento dos grandes segredos da fé, os mistérios e da vida nova revelada em 
Cristo Jesus e celebrada na liturgia. 

Esse deve ser estruturado de forma elementar e coerente integrando as seguintes dimen-
sões53: antropológica, afetivo-interpretativa, cristológica, pneumatológica, celebrativa, comu-
nitário-participativa, sócio-trasnformadora e inculturada, intelectual, ecumênica e ecológica. 

A CATEQUESE COMO PROCESSO PERMANENTE:

Uma outra compreensão da catequese é de que deve ser um processo permanente. O papa 
João Paulo II ressalta que ela deve possuir um sentido lato, ou seja, um sentido amplo, pois se 
constitui o aprofundamento das verdades que tocaram o coração humano no kerigma. 

Esse não está em contradição com o sentido estrito de catequese entendido como iniciação, 
mas sim, se constitui um prolongamento, visando uma formação contínua dos fiéis, um apro-
fundamento contínuo da fé, como também um revigoramento desta54. 

No Brasil essa concepção se tornou clara em 1983 com a publicação do Documento Cate-
quese Renovada, que demonstrando as modificações ocorridas no século XX, ressalta a neces-
sidade de “um tipo de catequese que, além de uma sólida fundamentação da fé, seja capaz de 
ajudar o cristão a converter-se e a comprometer-se no seio de uma comunidade cristã para a 
transformação do mundo”55.

50  Cf. AG. 14.

51  Cf. DGC. 43; DNC. 36.

52  O catecumenato antigo Era um itinerário de fé e conversão, utilizado na Igreja dos primeiros séculos, no qual o fiel era 
iniciado nos mistérios e inserido na comunidade. Era composto de quatro etapas: o pré-catecumenato, o catecumenato, o 
tempo de iluminação e purificação e o tempo da mistagogia. O pré-catecumenato era destinado aos não crentes, era centrado 
no primeiro anúncio de Jesus Cristo, buscava suscitar a fé e a conversão e eram avaliadas as motivações e as disposições do 
candidato. O catecumenato propriamente dito é um tempo de formação e prova sob a guia do catequista, tem uma duração 
aproximada de três, os catecúmenos são convidados a participar das celebrações litúrgicas, somente até o fim da liturgia da 
Palavra e ao fim da caminhada é realizado um exame acerca das atitudes do catecúmeno. O tempo de iluminação e purificação 
inicia-se na quaresma, é um período de instrução e formação espiritual, litúrgica e ritual e ao final deste são ministrados os 
três sacramentos de iniciação. Por fim, o tempo da mistagogia é realizado durante o tempo pascal no qual há a explicação do 
simbolismo dos ritos, figuras bíblicas dos sacramentos e a vida em Cristo.

53  Cf. DNC. 38.

54  Cf. CT. 25; APARECIDA, 295-299.

55  CR. 19.
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Essa forma de catequese pode ser reconhecida por meio dos cursos de formação para lei-
gos, círculos bíblicos, grupos de reflexão, grupos de oração e vivência e tantas outras formas 
que buscam um aprofundamento permanente de sua fé. 

Cabe ressaltar que esse processo catequético deve procurar unir: “fé e vida; dimensão pes-
soal e comunitária; instrução doutrinária e educação integral; conversão a Deus e atuação 
transformadora da realidade; celebração dos mistérios e da caminhada com o povo”56.

A CATEQUESE OCASIONAL:

A catequese nem sempre é sistemática, pois existem algumas ocasiões propícias nas quais 
se pode evangelizar57, principalmente quando se trata de adultos. Assim, busca-se interpretar 
e viver as diversas circunstâncias da vida pessoal (aniversário), familiar (casamentos, fune-
rais...), social (visita aos enfermos) e eclesial (festas litúrgicas), a partir da perspectiva da fé58. 

A Catequese Sacramental

A catequese esta intrinsecamente ligada com a ação litúrgica e com os sacramentos59. Con-
tudo, a sua finalidade não é ser um “cursinho para receber sacramentos”, mas sim, ser um 
processo que “conduz a entrega do coração a Deus, à comunhão com a Igreja e à participação 
em sua missão”60. 

Assim, percebe-se a necessidade de mudança de uma concepção sacramentalista de cate-
quese para uma concepção iniciática, que busca a formação do reino de Deus pelo testemunho 
e ações e não propriamente por normas, regras e leis, muitas vezes sem sentido para o fiel.

56  CR. 29.

57  CT. 21.

58  Cf. DGC. 71.

59  Cf. CT. 23.

60  DNC. 43.
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A Catequese Familiar

A família é considera a “Igreja Doméstica”61, “é a escola de fé”62, portanto “os pais devem ser 
para seus filhos os primeiros mestres da fé”63, ser os doadores dos primeiros fundamentos da 
consciência religiosa64. 

Esses que “não serão mais, talvez, do que uma simples revelação do pai celeste, bom e pro-
vidente”65. Assim é necessário, por parte da Igreja, não só orientar os pais para “darem uma 
formação consciente e cristã aos filhos, mas para eles mesmos crescerem em seu compromis-
so cristão”66. 

A CATEQUESE: SEUS DIFERENTES INTERLOCUTORES.

A catequese possui diferentes interlocutores: crianças, adolescentes, jovens e adultos, tor-
nando-se importante levar em conta os aspectos antropológicos, psicológicos e teológicos 
afim de melhor integrá-los no caminho de fé67. 

Da infância até a juventude existem muitas concepções sobre a forma de abordar os cate-
quizandos. Os vários documentos sobre catequese nos doam diretrizes gerais sobre as neces-
sidades específicas de cada fase68. O Diretório Nacional de Catequese doa algumas pistas69 de 
ação para abordá-los, educá-los na fé e inseri-los na comunidade de forma ativa. 

Dentre as pistas de inserção na comunidade, pode-se citar: participação em retiros e acam-
pamentos70, encontros que busquem integrar os jovens com as famílias71, incentivo à partici-
pação em grupos de jovens (PJ) e pastorais afins72, organizar equipes de serviços comunitários 

61  LG. 11.

62  APARECIDA. 114.

63  GE. 2.

64  DGC. 255.

65  CT. 36.

66  CR. 123.

67  Cf. DNC. 180.

68  Cf. CT. 35-40; CR. 131-141. 

69  Cf. DNC. 189-200.

70  DNC 194 a.

71  DNC 194 b.

72  DNC. 194 c.
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tanto eclesiais quanto sociais73 e realizar romarias e peregrinações buscando refletir temas 
pertinentes à idade74. 

Já a catequese com adultos possui peculiaridades, pois ela deve levar em consideração75 “as 
experiências vividas, os condicionamentos e os desafios que eles encontram, como também suas in-
terrogações e necessidades em relação à fé”76. Deve-se ter em mente que são eles os que “assumem 
mais diretamente, na sociedade e na Igreja, as instâncias decisórias”77. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que são inúmeros os desafios da ação evangelizadora e da catequese para a 
construção do Reino de Deus. Para tanto se torna necessária uma boa formação do catequista, e 
um itinerário de formação que o faça não só conceber intelectualmente as verdades de fé, mas que 
o encaminhe para um verdadeiro discipulado, ajudando-o a viver a vida da graça alimentada pelos 
sacramentos.

Um dos grandes desafios da atualidade é a crise estrutural e de fé pela qual as famílias estão 
passando, sendo portanto, importante criar estratégias de ação pastoral integradas e efetivas para 
apoia lá, pois, não se pode abrir mão da importância dessas no processo de educação na fé.
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Cinema e Religião

Cinema and Religion

Enio José da Costa Brito1

Resumo: O autor faz uma apreciação crítica da pesquisa de mestrado de Nathalie de Al-
meida Hornhardt, cujo objeto foi o filme “Santo forte”, um documentário do cineasta Eduardo 
Coutinho.

Palavras-chaves: Cinema; Religião; Cultura Popular

Abstract: The author makes a critical assessment of Nathalie Almeida Hornhardt’s research, 
whose object was the film “Strong Saint”, a documentary by filmmaker Eduardo Coutinho.

Keywords: Cinema; religion; Popular Culture

 “Eu trabalho com a palavra, eu edito
a palavra primeiro, na verdade a palavra

me gera a vontade de imagem”.

(Eduardo Coutinho)

Neste breve comentário, busco fazer memória do diálogo ocorrido por ocasião da argüição 
dos professores.

Um dos documentários brasileiros que trata da temática da religiosidade é Santo Forte de 
Eduardo Coutinho2. O filme recebeu inúmeros prêmios, Melhor filme, Montagem e Roteiro no 

1 Professor Titular da PUC-SP e pesquisador do Programa de Estudos Pós-graduados em Ciência da Religião da mesma Uni-
versidade.

2 Eduardo Coutinho nasceu em 11 de maio de 1933 e faleceu recentemente com 80 anos aos dois de fevereiro, morte trágica, 
pois foi assassinado pelo filho que sofre esquizofrenia. Considerado pela critica especializada, como um dos grandes docu-
mentaristas da atualidade.
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32º Festival de Brasília(1999); Premio Especial do Júri no XXVII Festival de Gramado de Cine-
ma Brasileiro (1999); Premio Margarida de Prata (1999); Melhor filme Brasileiro de  1999( 
Associação Paulista de Críticos de Arte e Melhor Filme Brasileiro e Direção de 1999( SESC).

Nathalie de Almeida Hornhardt escolheu este filme para uma análise das manifestações 
religiosas dos participantes. Este trabalho resultou na dissertação de Mestrado, em Ciências 
da Religião no Programa de Pós Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
intitulada: Quando o Santo é forte: uma discussão sobre a insuficiência humana no documentá-

rio de Eduardo Coutinho3.

Neste breve comentário, busco fazer memória do diálogo ocorrido por ocasião da argüição 
dos professores.

Primeiros comentários

 Quando recebi texto escrito por Hornhadt, me lembrei de Gilles Deleuze que na década 
de 1980, escreveu duas obras tendo como objeto o cinema. “A justificativa para o empreen-
dimento foi que ele percebeu, no cinema, um extraordinário potencial para pensar o mundo 
contemporâneo. Uma das obras ganhou o título de Cinema 1: a imagem-movimento , e a outra 
Cinema 2: a imagem- tempo” ( SANTOS,2014. p.250).

Porque da lembrança? Porque penso, que os Cientistas da Religião tem aproveitado pouco 
deste potencial interpretativo e critico do cinema. Daí a importância da sua dissertação, que 
recorre ao Cinema para refletir sobre a religiosidade. 

Penso como Santos, que assistir um filme seria como tomar emprestado o olhar de alguém. 
“Por isso a experiência que instaura é como uma participação em um olhar alheio ao meu, para 
ver o mundo, durante alguns instantes, a partir de outros olhos. A experiência poderá confir-
mar meu próprio ponto de vista ou não”(SANTOS,2014, p.249).

Esta é a dinâmica geradora de uma experiência cinematográfica: diálogo direto, intersubje-
tivo de mentes e corações, por meio do qual consciências  e subjetividades se (con)fundem(Cf. 
SANTOS, 2014, p. 249)

Na análise do filme, além de trazer à tona a religiosidade vivida no dia a dia pelos entrevis-
tados, Hornhadt deixa transparecer transversalmente, a eficácia da linguagem do cinema, que 
envolve o espectador com as histórias que conta, nas quais não só expressa uma subjetividade, 
mas a materializa em imagens.

3  Dissertação defendida no dia oito de agosto de 2014, tendo como examinadores  os professores doutores Luiz Felipe de 
Cerqueira e Silva Pondé ( Orientador), Leandro Karnal e Ênio José da Costa Brito.
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A dissertação nega também a “teoria do déficit”, que estende a carência de bens materiais a 
todas as outras atividades realizadas pelas pessoas carentes. Que são vistas como incapazes de 
conhecimento, de criações culturais e de experiências no campo das religiões. O filme mostra 
o contrário.

Muito positivo, também, o esforço realizado para entender o modo como as pessoas se 
apropriam e se relacionam com as crenças, isto é, esforço para perceber e entender os signifi-
cados e sentidos atribuídos por aqueles que as vivenciam.

Foi lembrado que seria de grande ajuda na compreensão da religiosidade apresentada no 
filme, se a autora fizesse uma referência as matrizes culturais, mediante as quais se explicitam 
as tramas de sentido e a singularidade do pensar popular.

Antes de percorrer a estrutura da dissertação, elaborando brevíssimas sínteses dos capí-
tulos, fazendo sugestões e observações no sentido de enriquecer e colaborar com o  trabalho , 
cabe uma palavra sobre o “método Coutinho”.

Os documentários de Coutinho são sua grande contribuição para o cinema brasileiro.Do-
cumentários baseados mais na conversa do que na entrevista, que implica numa aposta da 
auto-suficiência da palavra (p.46)4 . A autora relembra, ainda, que nos seus documentários 
Coutinho “busca atingir o equilíbrio com o entrevistado e entender as razões do outro, sem lhe 
dar necessariamente razão”( p.37)5.

Escolho para ilustrar o “método Coutinho” uma cena do filme, nela Coutinho conversa com 
a personagem Thereza. Com naturalidade, ela afirma que os espíritos estão em toda a parte, 
que agorinha mesmo tem uma legião deles ali mesmo, que a gente não vê, mas eles estão ali, e 
a imagem nos mostra o quintal vazio.

Cena que nos ajuda a compreender o “método Coutinho”, para ele o cinema documentário 
se realiza neste estar em disponibilidade diante do outro. A câmera não está ali para testemu-
nhar, mas para dialogar, para conversar. Conversa geradora de imagens repletas de significa-
do, expressando até o que não está presente. 

Revisitando os capítulos

A dissertação está organizada em três capítulos, intitulados, A religião codificada pela sim-

bologia cinematográfica; O prazer humano mediado pelas forças sobrenaturais e A busca pelo 

prazer em Santo Forte: análise conceitual.

4 Passo a citar apenas a página da Dissertação

5  Foi trabalhando no Centro de Criação da Imagem popular ( CEPIP ) que Coutinho descobriu sua vocação de documentarista 
na década de 1980. Os documentários que produziu nesta época  focavam as classes subalternas.
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No primeiro movimento, A religião codificada pela simbologia cinematográfica ,a autora 
introduz o leitor na obra de Eduardo Coutinho, realizando uma arqueologia de seu trabalho, 
“mostrando a intersecção entre alguns filmes e a religião” (p.48). Deixa claro, que a religião 
permeia quase todos os filmes de Coutinho e que a ambiguidade6 da dimensão religiosa traz 
esperança.

O capitulo traz e bem a voz dos críticos, dos estudiosos e a voz da autora, no entanto esque-
ce de dar voz aos personagens, que no filme evidenciam sua trajetória religiosa, suas crenças 
e a sua fé.

Penso que o texto ganharia densidade em muitas passagens, se calçado pela rica fala das 
personagens7. Apenas um exemplo, colhido na página 48§3, onde nos diz que:“de forma ra-
cional, os personagens recorrem ao sagrado para buscar preencher o vazio que os sustenta”. 
Recorrem como? É possível ilustrar com a fala de um personagem, tirando a impressão de se 
apontar de fora, para a presença da religiosidade. Algumas inserções dariam ao leitor a pos-
sibilidade de acompanhar as inferências realizadas ao longo texto e não apenas constatá-las.

Acompanhar a apresentação da filmografia de Coutinho é entrar em contato com questões 
existenciais e constatar como ele, desmonta a noção de que a vida das pessoas é um horror e, 
ainda, perceber que a relação com a religião e a religiosidade ganha matizes novos a cada filme 
que realiza.  A percepção que teve em Santo Forte não é a mesma que teve em “Theodorico”. 

No segundo movimento, “O prazer humano mediado pelas forças sobrenaturais”, a autora 
apresenta a malha teórica a ser utilizada na análise dos discursos e diálogos do filme. Expõe 
com clareza e de maneira bem sintética o pensamento de alguns autores, como Santo Agosti-
nho8, Blaise Pascal, Jeremmy Bentham e Stuart Mil que a auxiliarão na compreensão da finitu-
de humana e no desejo de superá-la.

Na esteira do pensamento pascaliano, pode-se explorar mais a idéia de que a insuficiência 
humana não é patológica e que se bem compreendida pode alargar os horizontes existenciais. 
Pois, “para Pascal a contingência possui uma valorização mística. Em vez de identificá-la como 
algo indesejável o homem deve vê-la como algo com o qual necessita conviver”( p.75).

Um pouco antes, a autora nos lembrava que, “o prazer e a graça são contagiantes e os seres 
humanos necessitam deles para viver. Ao perceber o individuo se torna dependente de algo 
exterior a ele, da graça que chega por intermédio sobrenatural. O homem é insuficiente e ne-
cessita de Deus para se tornar momentaneamente, suficiente (p.66).

6  Ambigüidade entendida aqui não no sentido moral.

7  A análise das falas dos personagens está circunscrita ao terceiro capítulo.

8   No capitulo apresenta a interpretação Agostiniana do pecado original [interpretação muito mecânica], esta interpretação, 
hoje, no âmbito teológico passa por uma avaliação critica.
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A busca da felicidade está colada à vida humana, a autora aponta buscas que passam por 
Deus, pela fé e pela crença. Deixando na sombra, esquecendo de explicitar uma outra resposta 
dada à questão da vida, da busca da felicidade, que não passa por Deus, nem pela fé. São as res-
postas laicas, presentes nos grandes sistemas filosóficos, que procuraram e procuram definir 
uma vida feliz, sem passar por Deus, sem passar pela fé.

No terceiro movimento, intitulado, A busca pelo prazer em Santo Forte: análise conceitual, 
procura explicitar a religião como um dos instrumentos histórico-institucionais, que opera 
dentro do princípio da utilidade, fazendo com que o ser humano fuja da dor e do sofrimento 
da vida e busque a otimização do bem estar.  Deixando claro as “experiências místicas”dos 
personagens e porque buscam a religião.  

No entanto, faz-se necessário ir além da constatação das “experiências místicas” dos perso-
nagens, elas pedem uma análise capaz de revelar a densidade das mesmas e a sua força reno-
vadora das esperanças num dia-a-dia marcado por uma luta pela sobrevivência.

Hornhardt insiste, com razão, que o ser humano traz consigo o desejo de transcendência 
por um lado, por outro afirma ser a religiosidade inerente ao ser humano. Frente a estas duas 
constatações, não se pode considerar a religião apenas como algo que preenche o vazio, o 
que falta ao ser humano. Visão esta redutiva e empobrecedora da rica e profunda experiência 
religiosa. A religião mostrada em Santo Forte, como parte do cotidiano dos personagens, traz 
sentido, renovação e esperança para aqueles que a vivem.

À guisa de conclusão

Ter assistido pela segunda vez Santo Forte e lido o trabalho de Hornhardt sobre o docu-
mentário, confirmou minha convicção de que o cinema deveria interessar e muito aos cientis-
tas da religião.

A força comunicativa da junção palavra e imagem, em movimento, tem se mostrado extraor-
dinária  nos mais diversos contextos culturais. Dona de uma comunicação imediata e univer-
salizada, a imagem cinematográfica não só capta o imaginário social comum, como estabelece 
conexões marcadas pela cumplicidade entre as percepções e a visão de mundo das pessoas.

Quando o Santo é forte contribui para manter o dialogo que vem sendo aberto entre religião 
e cinema, o caminho é longo, mas fecundo.
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RESENHA da obra EN EL CORAZÓN DEL PADRE, de Fernando Rielo. 
Madrid: B.A.C., 2014. 154 p. (ISBN: 978-84-220-1728-8).

Pilar Martín1

Hasta 2013 de la obra manuscrita de Fernando Rielo conocíamos  su poesía mística, proverbios, 
metafísica y antropología. El presente libro aparece como el primer manual propiamente de su espi-
ritualidad. Tras concluir su lectura, veo necesario exponer primero lo que no es. No es para cualquie-
ra, pero sí para cada uno y todos. Ni para ojearlo en cualquier lugar o estado interior, pero sí para una 
lectura atenta y detenida. Tampoco es obra de divulgación o de entretenimiento. Meditado empero  
pausadamente, a corazón abierto, puede resultar revelante y decisivo para el lector sin prejuicios. A 
modo de Meninas, al abrirlo, el espectador se verá suavemente empujado a formar parte de la obra, 
entrar en ella con lo puesto desde el mismo instante en que se dispone a su acceso. El propio autor 
nos invita a la postura correcta: “Guardad siempre en todo momento, lo que podríamos decir, una 
mente sin prejuicio de nada... “ (98).

De forma sucinta, citamos la Presentación por su claridad: “El contenido abarca a la vez teolo-
gía, espiritualidad y mística. Se trata de una mística experimental que está enraizada en los evange-
lios...” Esta última obra publicada de Rielo, como casi todas las suyas, rompe esquemas; no porque 
se lo proponga, sino por la contundente sencillez y transparencia de todo lo que expone en sus líneas. 
Es obvia la nula pretensión del autor de intentar persuadirnos de la veracidad de sus experiencias.

Resulta fácil resumir su contenido en una frase: “la mística conciencia filial”. Su sistematización  
queda perfectamente recogida en el prólogo, que se refiere a las dos partes del libro: la primera, 
ligeramente más explicativa, con el testimonio personal del autor sobre el Padre, el ser hijos suyos 
y cómo vivir la intimidad divina. La segunda abarca su vivencias místicas con las personas divinas; 
se centra progresivamente en la extensión y consecuencias de la relación filial, hablando de forma 
directa a su hijos espirituales –no olvidemos que estamos ante la figura del fundador del Instituto 
religioso de misioneras y misioneros identes, responsables de la publicación de sus obras-. Recorre 
biográficamente su vida entretejida con dicha experiencia, en su relación personal e inapelable, 
desde su infancia, con su Padre celeste. Porque El es la palabra más genética (XVII). Si el ser hu-
mano es un ser en relación, ésta tiene que tener un modelo supremo de referencia. Fernando Rielo 
establece el de las personas divinas entre sí bajo los siguientes términos: La generación, “ recrearme 

1 Escuela Idente, Berlim, Alemanha. Contato: pilar.martín.esp@gmail.com 
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engendrando los dos –el Padre y yo- al Hijo – engendrar místicamente a la gracia a otros seres hu-
manos”; la espiración, “recrearme espirando los 3 –ellos dos y yo- al Espíritu Santo, y espirar místi-
camente (infundir, animar, mover a otros seres humanos”). Y la inspiración, “recrearme inspirando 
al Espíritu Santo”, actitud única posible para poder “inspirar místicamente a otros seres humanos”.

Nuestro autor “desmenuza” la estructura y origen de las personas divinas. Cuando habla del 
Espíritu Santo, es un coloquio místico con y sin elementos racionales. Lo cual no significa que sea 
patrimonio exclusivo de ciertos privilegiados; de hecho, Rielo afirma la universalidad de dicha 
experiencia: “ ... que la puede tener, en virtud de la gracia, cualquier ser humano...” Dios Trino 
confirma el sentido de comunión, de comunidad. “Somos dos”, es el inicio del diálogo con el Padre; 
porque “El Padre te habla a ti, no a un colectivo”. ¿Qué es, pues, la santidad? Volver a la restauración 
de nuestra vida moral, la cual consiste en ser “criaturas originales”. Y hasta aquí remonta Rielo toda 
la creación; aquí radica, ésta es, afirma, la riqueza inmensa del origen de todas las cosas.

¿Qué pudiera chocarnos o sorprendernos de este libro? Precisamente la naturalidad  con la que 
alguien habla de su experiencia divina. A la gran mayoría nos falta quizás ese lenguaje, ese diálogo; 
se nos presenta en principio como terreno inexplorado y hasta desconocido. Pero, dede una escucha 
diáfana, su panorama invita a caminar por un sendero tan fascinante como prometedor: la propia 
Jerusalén Celeste dentro de nosotros , hasta que vamos adquiriendo  en lo íntimo del corazón una 
sensación, una impresión permanente, un murmullo del Padre. Y entonces nos queda a cada cual la 
pregunta que Rielo nos formula: ¿oímos sus pasos?


