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EDITORIAL

COMO SE FAZ UM SANTO?

Santos nascem prontos? Muitos relatos populares sobre a vida dos santos afirmam que sim. 
Descrevem a vida de alguns personagens como dotada de dons extraordinários desde o nasci-
mento, como pessoas escolhidas por Deus desde sempre para serem uma espécie de humanos 
superiores aos demais. Os santos seriam, no caso, uma espécie de exceção na natureza humana, 
pois já teriam nascidos dotados de capacidades incomuns, como que predestinados à santidade. 
A maioria das pessoas estaria, contudo, localizada em um território profano, de decadência, de 
pecados e de limitações que não permitiriam chegar à santidade. O imaginário popular sobre 
a santidade opera desse modo elitista, criando uma esfera superior na qual habitam aqueles 
que nasceram escolhidos por Deus para serem perfeitos. No fundo, preexiste a mentalidade 
ocidental cristã com o esquema dualista que separa os bons dos maus, os sagrados dos profanos, 
os santos dos pecadores. Numa perspectiva sociológica haveria de se pensar em uma sociedade 
estratificada em classes superiores e inferiores (nobres e plebeus, na idade média, senhores e 
escravos no Brasil colônia, ricos e pobres em nossos dias) como base que sustenta essa separa-
ção entre os seres superiores e os inferiores, entre os poderosos e os sem poder, os sábios e os 
ignorantes etc. Àqueles que estão na faixa inferior resta pedir socorro aos que estão na faixa 
superior, de onde podem vir todas as soluções para a vida dos pequenos e sofredores. Com as 
devidas ressalvas de uma autonomia relativa do religioso em relação ao social, é preciso afirmar 
que, de fato, o imaginário da santidade e dos santos em muitas situações expressa simbólica e 
politicamente essa condição de estratificação social. Nessa mesma chave de leitura pode-se cons-
tatar uma relação visível entre o santo e os pobres: o santo é sempre aquele que pode oferecer 
alguma solução, saída ou significado para as maiores urgências dos que não podem contar com 
suas próprias forças. E quando obtém força ou solução para as urgências parece haver sempre a 
percepção de uma nova necessidade que brota da alma insatisfeita e busca no santo a proteção 
para o desamparo. Somos todos precários! Os ricos também têm seus santos! 
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Na verdade, o processo de construção dos heróis segue um roteiro regular: o santo ou o he-

rói por alguma razão assim feito na vida adulta é também santificado na fase infantil enquanto 
criança, bebê e até mesmo na vida uterina. O autêntico herói já possui essa condição antes de 
vir ao mundo. Assim eram descritos muitos heróis do mundo antigo, como nos casos de Ulisses 
e de Alexandre Magno. A bíblia hebraica usa também esse expediente para falar de alguns esco-
lhidos por Deus, como no caso das concepções de Isaac filho de Sara (Gn 18,1-15) e de Samuel 
filho de Ana (1 Sm 1,12-28), do profeta Jeremias (Jr 1,4-5). A construção dos personagens 
segue a direção inversa do desenvolvimento biológico: vai da vida adulta à vida infantil, o santo 
adulto se torna santo ainda enquanto criança. A composição das narrativas da infância de Jesus 
na formação dos Evangelhos de Mateus e Lucas seguiu essa mesma lógica: os comportamentos, 
os fatos e as características envolvendo o Jesus de Nazaré adulto são retrojetados no menino 
Jesus; as características messiânicas (cristológicas) de Jesus já estão presentes no menino. 

Não basta ser santo a partir de uma fase da vida, é preciso ser santo desde sempre. As hagio-
grafias de muitos santos seguem esse mesmo roteiro. Há um processo de ontologização da santi-
dade, como uma condição necessária para ser santo. Nas devoções populares é possível também 
encontrar essa mesma operação. Assim teriam existido as santas crianças: Ritinha (Santa Rita), 
Terezinha (Santa Terezinha), Toninho (Santo Antônio) etc. A imagem predominante é a de que 
a pessoa santa, nasce, cresce, vive e morre com seus dons excepcionais de santidade. Nos dias 
atuais Nhá Chica e Padre Vitor, negros mineiros recentemente beatificados, já começam a ser 
descritos como dotados de santidade desde criança. Não será diferente com muitos santos que 
serão construídos daqui pra frente. A regra parece ser: o autêntico santo é santo desde sempre 
e não se faz depois de velho! Por certo, esse esquema mais mitológico e pagão do que cristão, 
compõe o arquétipo da construção do santo presente na alma humana. Os mitos antigos e mo-
dernos seguem esse roteiro de encantamento biográfico dos personagens. Ao longo prazo, todos 
os santos e heróis recebem essa carga mitificadora que mistura realidade e fantasia. No caso dos 
santos católicos, por mais realista que seja a vida de um cristão declarado santo, ele termina 
adquirindo uma aura de superioridade humana e passa a ser descrito como santo desde sempre. 
O santo é sinônimo de perfeição do nascer ao morrer. Este é o santo concluído.

Um outro roteiro de encantamento compõe regularmente a vida dos santos: a capacidade 
extraordinária.  Sem dons extraordinários expressos na superioridade moral, na sabedoria e na 
capacidade de fazer milagres fazem parte das narrativas que constroem os santos. No imaginá-
rio popular constitui a exigência mais imediata da santidade e nos processos de canonização 
católicos o critério definitivo para ser declarado santo. Sem essas capacidades extraordinárias o 
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santo estaria nivelado ao mortal comum, não revelaria sua excepcionalidade, eleição divina e 
mediação do poder de Deus. Não basta o candidato a santo fazer milagres atuais, como prova 
de sua inequívoca presença junto de Deus como nosso intercessor; é preciso ter feito milagres 
ou demonstrar possuir dons especiais em vida. Padre Cícero oferece um comportamento em-
blemático: faz milagres hoje porque sempre o fez enquanto estava vivo. As narrativas populares 
sobre o santo sertanejo são ricas na descrição dos mais variados milagres. 

Na verdade, para a mentalidade popular, santo que não faz milagre não tem razão de existir. 
O santo tem uma função importante como protetor, intercessor e auxílio nos problemas diários 
das pessoas. Santos de tipo ascético ou intelectual não caem nas graças do povo se não avançar 
para o território prático da ajuda nas dores diárias da vida. A teologia popular da santidade car-
rega o germe da teologia da prosperidade pentecostal. Ela negocia com o santo, fazendo alianças 
e promessas de cunho moral e material. O santo é o igual-diferente, o igual-superior capaz de 
ajudar nos momentos de aflição e de necessidade, sobretudo necessidades naturais (seca, tem-
pestade), existencial (doenças) ou material (de natureza econômica).

O catolicismo assimilou a psicologia pagã de construção de heróis na construção de seus 
santos e acumulou no decorrer da história um acervo com um número incontável de santos ofi-
ciais e populares. Na esfera do catolicismo popular o santo foi sempre central na vida religiosa 
do povo; posicionados entre Deus e os homens exerciam – e exercem – a função de mediadores 
permanentes, competentes e especializados. Cada qual se dedica a funções específicas: cuidam 
da natureza (Santa Bárbara), dos rebanhos (São Sebastião), das doenças de pele (São Lázaro), 
da visão (Santa Luzia), das cobras venenosas (São Bento), dos alcoólicos (Santo Onofre), das 
cozinheiras (São Benedito), das prostitutas (Santa Madalena) e assim por diante. É verdade que 
alguns santos exercem a função de clínicos gerais: São Bom Jesus, Divino Pai Eterno e Nossa 
Senhora de um modo geral. Os grandes Santuários costumam abrigar os grandes santos, os 
santos fortes capazes de solucionar todos os problemas. 

O mundo pentecostal universalizou e concentrou todas essas funções plurais em Jesus Cris-
to. Ele é o único mediador e intercessor capaz de resolver todos os nossos problemas e tudo 
aquilo que se dividia entre os santos no âmbito do catolicismo popular. Jesus agrega em sua 
pessoa toda a pluralidade dos mediadores santos populares. Desaparecem os santos e permane-
cem as mesmas necessidades e dores do povo, o mesmo povo, as mesmas súplicas e as mesmas 
estratégias (as alianças e promessas) que possibilitam o contato e a resolução do problema em 
questão. O santo, por sua vez, pode ser cada fiel, de modo particular o fiel que comprova com 
seus testemunhos ser agraciado por Deus com algum benefício. A pessoa “ungida”, como costu-
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mam repetir, é a pessoa escolhida e agraciada por Deus. E cada qual se mostra santo na medida 
em que demonstra possuir os dons do Espírito: o dom das línguas, das curas, do exorcismo etc. 
O ciclo de construção dos santos católicos populares se concretiza, agora, na vida de cada fiel 
que uma vez ungido pode contribuir com a solução dos problemas de cada um dos membros 
da comunidade, mediante orações, imposições de mãos, unções etc. A santidade sobrenatural 
presentificada de algum modo na imagem de um determinado santo é, agora, concretizada no 
fiel presente que é capaz de intercessão, de modo particular na pessoa do pastor. Estamos diante 
de uma tradução protestante do catolicismo popular. O fato é que o santo permanece, assim 
como a aliança e a solução das muitas dores da vida.

Entre o pobre mortal e Deus haverá sempre um mediador munido de capacidades extraor-
dinárias que contribui com as soluções dos problemas da vida. A fragilidade do homem perante 
a potência infinita de Deus recorre a mediadores eficientes. Todos precisamos de socorros em 
nossas necessidades. Eis o ponto de partida de construção de todos os tipos de santo, desde os 
politeísmos antigos. E a construção dos santos acontece, ainda que por diferentes caminhos, 
a depender das cosmovisões religiosas subjacentes. Em todos os casos, sem o reconhecimento 
popular não existirá um autêntico santo: um mediador empoderado entre Deus e os homens.

Não será muito relembrar que os santos são construídos à imagem das necessidades e desejos 
humanos, em função das dores, dos medos e das esperanças que tomam os corpos e as mentes 
das pessoas em cada tempo e lugar. Os santos nos representam naquilo que somos e queremos 
ser. Santo estranho ao que somos não teria, na verdade, objeto de nossa devoção. Isso vale para 
as devoções individuais e coletivas. O santos concretizam em suas vidas, figuras e poderes aqui-
lo que são as pessoas, as culturas e as sociedades. São Benedito e Santa Efigênia representam 
os negros por serem negros. São Francisco das Chagas representa o povo sofredor do sertão 
nordestino exatamente por ser sofredor. São Luiz representa a política francesa do século XIII 
por ser rei. Nhá Chica representa a mulher benzedeira do catolicismo popular mineiro. Para 
cada povo, para cada necessidade e pra cada desejo um santo. Os santos são construídos com a 
matéria prima das dores e esperanças humanas; são a força dos fracos e a solução das causas sem 
solução. Mas são também, a ternura dos ternos e a doçura dos dóceis, a realização dos sonhos e 
o ideal de vida plena. 

No âmbito do catolicismo, o percurso de construção dos santos pode variar não somen-
te em função do tempo e do espaço, donde vale a máxima, “um santo para cada povo”, mas 
também em função da biografia (histórica e mítica) do personagem escolhido, da estéti-
ca que ajuda a construir a imagem santa, da capacidade popular em divulgar a fama do po-
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der extraordinário e da apropriação do mesmo por parte dos poderes religiosos oficiais. O 
percurso regular de construção vai do popular ao oficial: primeiro o reconhecimento popu-
lar, a devoção, as intercessões, depois o reconhecimento oficial da Igreja. Os santos que nas-
cem desse percurso são os mais eficazes e viáveis do ponto de vista do consenso devocional; 
são os santos fortes. O caminho inverso também pode ocorrer quando a Igreja propõe um 
santo por razões que julga relevante. Imaginemos o caso de alguns Papas canonizados nes-
se século ou de santos intelectuais como Edith Stein (Santa Tereza Benedita da Cruz) ou o  
Cardeal Newman recentemente canonizado. São santos sem apelos populares e que permanece-
rão no recinto dos ciclos intelectualizados ou clericalizados da Igreja. Outros santos sobrevivem 
no âmbito popular com força e graça, sem necessitar dos processos oficiais de reconhecimento 
da Igreja. No Brasil, o caso emblemático é de Padre Cícero, indubitavelmente santo para os 
devotos oriundos da região nordeste do Brasil. 

Santo forte tem que ter, ao mesmo tempo, cheiro de povo e proximidade com Deus. Essa 
é mais uma regra da construção popular da santidade. Santo forte é aquele semelhante aos hu-
mildes humanos, porém investido de um poder que o distingue radicalmente dos mesmos. Esse 
é o critério de canonização popular, anterior às virtudes cristãs que o possam tornar modelo 
de vida para os fieis. O ciclo de canonização popular ou oficial constrói o santo como humano 
extraordinário, cuja prova final é a capacidade de operar milagres, ou seja, de suspender as leis 
regulares da natureza. O milagre certificado pelo povo nos testemunhos narrados e repetidos ou 
pela Igreja com seus peritos oficiais oferece a prova certa da santidade.

 O ciclo de construção do herói foi bem descrito por Joseph Campbell como saída, crise, 
superação e retorno. Esse ciclo traça o caminho dos santos, seja na construção de sua biografia, 
seja na construção de seu ciclo completo que se conclui com a morte gloriosa para junto de 
Deus como vitória final. O santo é o humano transformado que agora, quando invocado, volta 
revestido de poder, capaz de vencer os males que afligem a vida humana. Os devotos percorrem 
o mesmo caminho em um processo de identificação com o santo invocado (imitatio dei) na me-
dida em que peregrina até o santuário e retorno à casa, depois das dificuldade vencidas. A cada 
peregrinação o fiel se renova e vence, assim como o santo é vencedor. Os ciclos incessantes das 
romarias até o santuário renovam a vida do fiel a cada peregrinação.  

O santo é, desse modo, elevado à condição superior aos mortais comuns e desde essa con-
dição exerce seu poder de ajudar os fieis devotos nos momentos difíceis. A construção estética 
faz parte da construção dos relatos sobre a vida e o poder dos santos. O próprio povo se en-
carrega de ir construindo os relatos com suas imagens, os artistas populares criam imagens que 
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vão sendo repetidas verbal e iconograficamente. Essa fase de pluralidade narrativa vai sendo 
singularizada, na medida em que o santo se torna mais unânime, seja do ponto de vista sobre 
um consenso mítico (os poderes especiais), biográfico (seu itinerário heroico) e iconográfico 
(imagem oficial). Os processos de canonização exercem precisamente as funções de purificação, 
unificação e padronização das narrativas e das próprias imagens dos santos que circulavam, an-
teriormente, bem ao gosto e ritmo da diversidade popular. 

 Quem pode ser santo? O processo de construção de um santo pressupõe em alguma medida 
essa pergunta fundamental. Ser santo é pra quem pode e não pra quem quer. Os pré requesitos 
da santidade estão postos nos âmbitos popular e oficial. O ponto comum entre os dois parece 
ser o do poder do personagem: santo autêntico possui a prova inconteste do poder de operar 
feitos extraordinários em nome de Deus. O milagre é o critério definitivo de certificação, apro-
vação e oficialização de um santo. Crivado por esse critério fundamental, um santo torna-se 
um humano transfigurado, podendo, inclusive, carregar certas ambiguidades em seu percurso 
existencial: Santa Joana d’Arc foi uma guerreira condenada e queimada pela inquisição, Santo 
Tomás de Aquino foi condenado como herege depois de sua morte. Os santos populares são 
também reabilitados sem maiores problemas: Santa Madalena foi considerada santa pelo cris-
tianismo antigo como ex prostituta, São Longuinho foi o soldado romano que espetou o Cru-
cificado com sua lança, o sentenciado à forca por roubo, Chaguinha, goza do apreço de muitos 
paulistanos da capital no bairro da liberdade. Essa lista poderia ser ampliada com outros exem-
plos. A reabilitação oficial ou popular pode fazer o santo, transformar o pecador em santo, na 
medida em que destaca virtudes escondidas e esconde os defeitos ou demonstra uma conversão 
sincera do personagem.   Os pecadores podem então ser santos. Figuras ambíguas podem ser 
declaradas santas: guerreiros que mataram, como São Luis da França, Papas que perseguiram 
inocentes, religiosos e religiosas histéricos, missionários que legitimaram a morte de nativos em 
nome da fé. O caso mais emblemático que permanece na zona de ambiguidade é o de Pe Cíce-
ro, suspenso de ordem e, até que provem o contrário, excomungado pela Igreja. E não poderia, 
na verdade, causar tanta admiração os processos de reabilitação das ambiguidades de um sujeito 
candidato e efetivamente feito santo. Os processos de canonização podem ser precedidos por 
processos de reabilitação do potencial santo. Não há razão para se escandalizar. Quem primeiro 
o fez foi o próprio Jesus ao redimir o bom ladrão agonizando ao seu lado: ainda hoje estarás 
comigo no paraíso! Na tradição católica secular teríamos o “primeiro canonizado”, o ladrão São 
Dimas. Em seguida o caçador de cristãos, Saulo de Tarso, torna-se o grande apóstolo e o grande 
santo que ajuda o estruturar as bases do cristianismo.
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A santidade triunfa sobre a ambiguidade, transforma a fraqueza em força, o simples em 

extraordinário, o pequeno em grande. Esse processo de transfiguração esconde curiosidades 
psicossociais. Sociedades racistas criam santos negros, escravagistas criam santos escravos, ma-
chistas elevam mulheres ao poder sagrado, moralistas canonizam pecadores, clericalistas trans-
formam freiras simples em santas doutoras. Muitos santos parecem compensar em sua grandeza 
reconhecida socialmente, os preconceitos, intolerâncias e exclusões sociais; operam uma espécie 
de solução simbólica do remorso coletivo.   

Mas é impossível evitar uma ruptura nesses parâmetros de construção da santidade na con-
juntura eclesial atual, tendo em vista os ensinamentos do Papa Francisco, como sempre car-
regados de germes renovadores; Para além dessas práticas culturais e religiosas da idade das 
civilizações, das tradições religiosas e do catolicismo, a tradição cristã tem uma teologia da san-
tidade que oferece outras referências para pensar a questão. Na Exortação Gaudete et exsultate 
Francisco lançou luzes sobre o significado cristão da santidade, ao destacar que se trata de uma 
postura vivenciada no cotidiano pela pessoa comum, sem grande alarde e sem milagres, na luta 
diária e nos momentos de crise. A santidade desveste-se do aspecto mágico e encantado que se-
para o santo do homem comum e reveste-se de outra extraordinariedade que transfigura a vida 
e o cotidiano do santo a partir de dentro, ou seja, a partir do significado e da direção dos atos 
que a pessoa pratica na rotina e no anonimato da vida. Essa concepção de santidade cria outro 
tipo de santo, cuja imensa maioria é sequer reconhecida como santo pelo povo e pela própria 
oficialidade da Igreja que permanece exigindo sempre a prova do milagre em seus processos de 
canonização. São os santos anônimos do povo simples que sabem amar e lutam para viver o 
amor nas situações mais corriqueiras ou mais difíceis. É bem verdade que para a religiosidade 
popular em geral essa concepção de santidade pode não agradar ou mesmo romper com a con-
cepção cristalizada do santo separado e acima do mortal comum. O Papa Francisco reafirma 
o chamado universal à santidade e insere essa virtude comum do cristão em outra esfera que 
supera o mágico pelo místico, o poder pelo serviço, a extraordinário pela rotina. O recado é que 
o chamado à santidade é para todos e que, portanto, todos podem ser santos.    

Nesse dossiê, Ciberteologia explana a temática da santidade, focando especialmente no pro-
cesso de construção do santo do ponto de vista sócio-religioso. Não se trata de um estudo teó-
rico sobre a questão, mas de um mapeamento de casos concretos de vida de santos, oficiais ou 
não, porém todos reais que ocupam, por conseguinte, um lugar reconhecido entre os fieis e de-
votos; são personagens que passaram ou passam por processo de construção de santidade, me-
diante a devoção do povo e/ou processos canônicos. Os santos escolhidos variam no tempo e no 
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espaço e coincidem numa coisa fundamental: necessitam de construção para que possam vingar 
como tal. Como tudo o que tem vida social, os santos são socialmente construídos. Na seção 
Artigos segue uma fila de santos já feitos ou em construção. Ali se destacam santos em processo 
de canonização, como o caso de Dom Helder Camara e santos bem desconhecidos, como Santa 
Brígida da Irlanda. A conhecida Santa Madalena é retomada como um caso emblemático de 
construção popular da santidade já na antiguidade. A seção Documentos complementa o dossiê 
com duas peças bem atuais, o Discurso do Papa Francisco aos membros da Congregação para a 
causa dos Santos e um rol completo dos santos, beatos e servos de Deus do Brasil, incluindo na 
lista aqueles que se encontram em processo de beatificação. 

O Papa Francisco definiu os santos como “pessoas que... experimentaram a fadiga diária 
da existência com os seus sucessos e fracassos, encontrando no Senhor a força para se levantar 
sempre e continuar o caminho” (Angelus, 1 de novembro de 2019).

A tradição cristã e, de modo particular, a católica constrói seus santos desde os seus primór-
dios. As formas de construção variam no tempo e no espaço. Os santos continuam somando o 
rol dos vencedores da vida. Todos os cristãos estão em travessia para a vida plena que há de vir. 
Os que venceram as dificuldades da vida e chegaram com êxito no último final nos aguardam 
como heróis e modelos, como mediadores e, até mesmo, libertadores. A ladainha cresce e o 
povo pede ajuda!

Rogai por nós! 

 
João Décio Passos
Editor

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191101.html


ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA

13Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 62

ARTIGOS

A CONSTRUÇÃO PROCESSUAL DA SANTIDADE

LEANDRO FARIA DE SOUZA

RESUMO: O presente artigo pretende discorrer sobre a forma pela qual se constitui a san-
tidade observando o desenvolvimento do processo simbólico no interior da devoção a Frei Gal-
vão adotando como parâmetro o processo canônico deste santo brasileiro. A partir destes dois 
processos, tanto o simbólico quanto canônico, pretende-se demonstrar a elaboração de uma 
memória específica que em última análise representa a necessidade institucional dos envolvidos 
no desenvolvimento e difusão da referida devoção.

Palavras chave: devoção, canônico, santidade, simbólico

ABSTRACT: This paper aims to discuss the way in which of it is holiness watching the de-
velopment of the symbolic process within the devotion to Frei Galvão adopting as a parameter 
the canonical process of this Brazilian saint. From these two processes, as symbolic and cano-
nical ones, is intended to demonstrate the preparation of a specific memory that ultimately is 
the institutional represents the needs of those involved in the development and dissemination 
of such devotion.

Key words: devotion, canonic, holiness, symbolic

INTRODUÇÃO

O estudo de devoções populares abrange muito mais do que simplesmente o culto das 
imagens de modelos específicos para o catolicismo. Envolve aspectos culturais, sociais e, prin-
cipalmente, políticos, que são considerados na dinâmica e elaboração e construção de um novo 
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santo. Esta reflexão nasceu de indagações dirigidas a analisar e compreender as etapas de de-
senvolvimento da devoção do primeiro santo brasileiro: o Frei Antônio de Sant’Anna Galvão. 
Devoção esta que possui em seu processo de estabelecimento uma dinâmica específica que 
acompanha a história do Brasil como Estado e sua relação com a Igreja Católica. 

 Neste sentido, este trabalho pretende descrever de forma abrangente tanto as etapas de 
elaboração simbólica de uma devoção popular como a de Frei Galvão como utilizar o processo 
legal adotado pela Instituição Católica até a canonização do franciscano brasileiro em 2007. 

O título “A construção processual da santidade” representa um pensamento de mão dupla: o 
processo simbólico da  santidade efetuado pelo desenvolvimento de uma tradição e o desenvol-
vimento do processo jurídico dentro da normativa da Igreja Católica Romana governada pelo 
Bispo de Roma.

1. O que é um processo de Canonização? E qual seu procedimento?

A intenção do presente artigo é demonstrar a estrutura argumentativa do processo de Santi-
ficação do franciscano Antônio de Sant’Anna Galvão, através de dois movimentos distintos: o 
primeiro ligado a processo jurídico que é elaborado a partir de uma normatização específica no 
Âmbito da Igreja Católica. O segundo elemento que trataremos se refere ao processo de cons-
trução da Santidade levando-se em conta a elaboração de uma tradição que oferece elementos à 
formulação final entre a camada popular (devotos) e o candidato aos altares (santo).

O ponto de partida dessa reflexão dessa reflexão da importância à seguinte pergunta: o que 
é um processo de canonização?

A resposta a esse questionamento nos leva a uma contribuição muito bem sistematizada 
que nos dá uma visão de um dos elementos mais importantes das leis da Igreja: os modelos de 
virtude representados pelos indivíduos elevados à santidade.

Esta contribuição tem o título de “Os Quatro processos de Frei Galvão” de Armando Ale-
xandre dos Santos. O autor expõe de maneira didática as etapas que estão envolvidas na acei-
tação por parte da Igreja Católica com relação ao culto de um determinado indivíduo em todo 
Universo Católico, servindo de modelo a cristandade e sua representação de sua vida e obra.

Nesse sentido temos: “ Santos pela vida são aqueles que praticaram heroicamente as três 
virtudes teologais e as quatro virtudes cardinais. ” (Santos,1999, p.113).

As três virtudes teologais: fé, esperança e caridade, tem esse nome porque se referem ime-
diatamente Deus.
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“A temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça são chamadas virtudes cardinais 
(do latim cardo, gonzo da porta) porque são as quatro virtudes em fundamentais em 
torno dos quais gravitam todas as demais virtudes morais, derivadas ou partes inte-
grantes dessas quatro” (Santos, 1999, p. 115 )

Essas virtudes pautam a diretriz básica esperada pela Igreja para a básica esperada pela Igreja 
para o estabelecimento de um fiel com seu intercessor (santo).

Outro ponto importante em uma definição clara sobre o que é um processo de canonização 
se reflete na fase Diocesana (fase local) e a fase Romana (fase internacional), etapas estas que se 
caracterizam, fundamentalmente, pela coleta de informações através de documentos do perío-
do em que viveu o candidato em paralelo com o estudo minucioso apontando as possíveis falhas 
que poderiam impedir a condução do candidato aos altares. Para elucidar melhor este processo, 
o mesmo autor nos diz:

“ O processo é sempre iniciado na diocese do candidato e prossegue depois em 
Roma, na congregação para a causa dos Santos. Na Diocese do candidato, em pri-
meiro lugar são interrogadas as testemunhas, caso ainda estejam elas vivas. O pos-
tulador da causa indica algumas testemunhas, outras, o tribunal diocesano intima a 
comparecer ‘ex officio’”. (Santos, 1999, p.123/124)

Após a instauração do tribunal eclesiástico parte-se para a fase de coleta documental quando 
o postulador nomeado pelo Bispo assume a função de organizador de tudo aquilo referente ao 
candidato. Neste sentido temos:

“Quando o candidato tem escritos, livros, artigos, papeis diversos, esquemas, as car-
tas privadas que for possível reunir, eles são recolhidos e submetidos a severa análise 
por pelo menos dois censores” (Santos, 1999, p.124) 

Em uma segunda etapa, já em Roma, o postulador busca o apoio   de colaboradores para 
a elaboração de um documento que se dirige a descrição da vida do candidato a Santo e suas 
virtudes. Essas virtudes devem ser praticadas de maneira extrema ou heroica. (Santos, 1999, 
p.114, 115)

O candidato, caso passe por essas duas fases, avança para uma terceira etapa, o que talvez 
seja o mais conhecido entre os membros da Igreja Católica: o reconhecimento dos Milagres. 
É importante deixar claro que o primeiro milagre reconhecido por intercessão de um santo, 
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é utilizado como ferramenta para sua beatificação1 e é necessário um segundo milagre para a 
canonização2.

2. No caso de Frei Galvão, como esse processo funcionou?  
(4 processos).

No caso de Frei Galvão ocorreram quatro processos distintos até aprovação de sua canoni-
zação em abril de 2007. Para se compreender com mais clareza e de forma mais profunda, qual 
o procedimento adotado na fase local, partimos agora para abordagem específica  do caso do 
franciscano brasileiro Frei Antônio de Sant’Anna Galvão.

Frei Galvão como era conhecida, nasceu no ano de 1739 e faleceu 84 anos depois em 1822.

A mobilização pela sua santificação iniciou-se de forma sistemática na celebração do primei-
ro centenário de sua morte, ou seja, 1922, quando a irmandade do Mosteiro da Luz³, começou 
a organizar-se em um levantamento documental para postular o início de um futuro processo 
de beatificação para seu confessor.

Após 17 anos desta primeira intenção, em 1939 instaurou-se o primeiro tribunal eclesiástico 
para a causa de Frei Galvão sob os cuidados de frei Adalberto Ortemann. Porém os trabalhos 
foram interrompidos no ano de 1947.

Em relação aos processos intermediários, ou seja, o segundo e o terceiro se faz somente até 
o momento, pequenas referências, fundamentalmente, dirigidas a localização das datas de seus 
encerramentos. O segundo encerrou em 1954 e o terceiro em 1980.

O quarto e último processo teve início no ano de 1991 com participação da Irma Celia 
Cardorin que o levou a cabo e como foi dito, em abril do ano de 2007.

Nota-se o longo caminho percorrido pela causa de Frei Galvão a caminho dos altares. Este 
fato permite notar quantos procedimentos são necessários para a Concordância Institucional da 
Igreja Católica, em presta culto a uma candidatura do primeiro Santo Brasileiro.

Em meu modo de entender essa dificuldade se caracteriza, basicamente, pela falta de conti-
nuidade e interesse neste processo por parte dos postuladores anteriores e falta de sistematização 
adequada na elaboração do conjunto documental necessário.

Recorrendo uma última vez às palavras de Armando Alexandre dos Santos, temos: “Pondo 
de parte toda a indignação contra a negligência, os senhores diriam quem sabe, o cinismo com que 

1  Autorização dada pela autoridade papal ao culto público de uma pessoa (culto local).
2  Reconhecimento universal da santidade da vida de uma pessoa (culto irrestrito em toda a comunidade católica
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uma causa, que nos era tão sagrada, foi relegada à gaveta do esquecimento, nós voltamos a carga” 
(Santos, 1999, p. 131)

3. Estrutura do Processo

Após os dois primeiros pontos de nossa reflexão, um voltado para apresentação do que é um 
processo de Canonização e a outro dirigido a um olhar panorâmico para o caso de Frei Galvão. 
Daí partimos para uma breve apresentação da estrutura de um processo de canonização.

É importante lembrar que este trabalho utiliza como referência, o processo canônico elabo-
rado para Frei Galvão.

Um processo de canonização começa com a descrição dos motivos que levaram ao início 
do inquérito e sua relevância para a História da Igreja, principalmente em relação ao local de 
nascimento, no caso de Frei Galvão, a Igreja no Brasil.

Depois de feita esta justificativa institucional, o próximo passo textual deste processo é a 
apresentação do contexto histórico e biográfico do candidato, visando o aprofundamento de 
aspectos fundamentais para a consolidação argumentativa da causa, aspectos estes que abran-
gem desde sua genealogia, documentos de batismo e morte e também uma extensa retomada 
do contexto histórico do local de nascimento do candidato e logicamente a relação deste com 
a Igreja.

No caso de Frei Galvão, Cadorin dedica um número substancial de páginas para discorrer o 
período colonial brasileiro e sua influência nas relações políticas entre Igreja e Estado.

Com o intuito de facilitar a leitura utilizarei partes do processo de Canonização que estão 
traduzidas para o português na biografia documentada de Frei Galvão escrita pela irmã Célia 
Cadorin retirada do processo original enviado à Roma.

Voltando-nos para as palavras de irmã Célia Cadorin sobre o contexto colonial Brasileiro e 
Frei Galvão temos: 

“A História do Brasil é marcada desde o primeiro momento pela presença e pela 

ação dos missionários da Igreja Católica. O seu trabalho apostólico não se limitou 

a catequizar os índios e administrar os sacramentos aos brancos, mas difundiram a 

cultura e contribuíram na formação dos senhores de engenho e das minas, e muitas 

vezes tomaram a defesa dos índios e dos negros. Não é possível escrever a História do 

Brasil sem sublinhar a História da Igreja no Brasil” (Cadorin, 1996, p.23)
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Como notamos, a importância dada ao cenário histórico cultural do candidato nos dá os 

elementos necessários para a continuidade da exposição das bases para a canonização. Em sua 

continuidade o processo se voltará para os fundamentos da Santidade: A descrição das virtudes.

3.1- DESCRIÇÃO DAS VIRTUDES

Como já mencionada, anteriormente, o pré-requisito para uma pessoa ser considerada santa, é pos-

suir as sete virtudes essenciais da santidade: Fé, Esperança, Caridade, Temperança, Prudência, Fortaleza 

e Justiça.

Na dinâmica do desenvolvimento discursivo, estas virtudes seguem uma estrutura argumentativa 

que percorre a seguinte lógica:

1ª) Cada virtude é justificada no interior do processo através de referências bíblicas

2ª) Procura-se comprovar a existência de tais virtudes na relação cotidiana do candidato e sua obra 

junto à comunidade em que atuava. Nota-se que a postuladora no caso de Frei Galvão procura dar desta-

que, principalmente, àqueles que conviveram pessoalmente com o candidato, ou seja, as religiosas da luz.

3ª) Um terceiro ponto importante na comprovação das virtudes, se refere a levantamento 
bibliográfico com relação ao futuro santo procurando demonstrar que através destas virtudes o 
indivíduo conquistou um relativo destaque e é motivo de interesse, tanto para a camada popu-
lar, como para uma faixa social mais erudita, gerando a possibilidade de um contínuo processo 
de renovação de ideias e memorias ligadas a santidade do candidato. Do ponto de vista institu-
cional as virtudes exercem uma função de moldar através de valores específicos o que se espera 
de um modelo ideal de cristão.

Portanto, estas três etapas na elaboração das virtudes fornecem o padrão institucional para 
os santos católicos.

O que pretendemos nessa reflexão não é a abordagem sistemática de todas as virtudes, pois, 
este trabalho demandaria muito mais espaço que o artigo nos fornece. Porém através das virtu-
des notamos que as linhas discursivas podem variar de um caso para outro. Por exemplo: um 
santo pode ter destacado com mais clareza a virtude da temperança e outro da caridade: porém, 
os dois refletem uma intencionalidade institucional semelhante: as de serem modelos copiáveis.

Tendo em mente este processo, como podemos compreender a influência que este movimen-
to de construção tem na elaboração de uma compreensão e de uma memória do ser católico?

Esta resposta será dada em uma análise teórica da memória e do discurso na continuidade 
desta e reflexão.
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4. Considerações gerais sobre a abordagem  
de um processo de canonização

Do ponto de vista documental um processo de canonização se constitui como uma impor-
tante ferramenta para a elaboração de uma abordagem específica vinculada ao papel exercido 
pela memória na dinâmica da conservação da identidade religiosa e social dos envolvidos du-
rante o desenvolvimento de uma causa de santificação. Tendo esse eixo de pensamento, preten-
de-se estabelecer um diálogo breve entre a Teoria da Memória na Ciência Histórica retomando 
alguns pontos anteriormente trabalhados sobre a causa sobre a causa de Frei Galvão, visando 
uma reflexão sobre o papel de conservação e manutenção da memória exercido por esse tipo 
de processo canônico. Em contrapartida, o processo canônico é organizador da memória de-
vocional permitindo sua expansão, conservação ou no mínimo sua legitimidade no âmbito do 
universo católico.

Para discutir a relação que há entre a produção de um documento como um processo de 
canonização e a memória que ele influencia utiliza-se aqui a célebre contribuição de Jacques 
Le Goff em “ História e Memória” em conjunto com a importante obra de Paul Ricouer “ A 
memória A história o Esquecimento”

O intuito é deixar claro que o processo de canonização é um produto discursivo, com objeti-
vo específico de realce de seus interlocutores ou seja: poderia refletir os anseios de determinados 
grupos sociais interessados em transformar frei Galvão em Santo.

Sobre a dinâmica entre a elaboração da memória e sua produção Le Goff afirma que: 

“ A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a importância do papel que a 

memória coletiva desempenha. Exorbitando a história como ciência e como culto público, ao mesmo 

tempo a montante enquanto reservatório ( móvel ) da história, rico em arquivos  e em documentos/

monumentos, e a aval, eco sonoro ( e vivo) do trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das 

grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em via de desenvolvimento, das classes 

dominantes  e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela 

promoção” ( Le Goff, 2008, p.476 )

O pensamento de Le Goff, permite a observação de um dos aspectos principais que con-
solidam uma devoção e a conduz para aprovação institucional católica: a participação popular 
como primeiro elemento produtor de memória e o movimento interno promovido pelos gru-
pos eclesiais interessados na promoção de um indivíduo à condição de santo (no caso de Frei 
Galvão, a irmandade da Luz, ordem franciscana e episcopado cumprem este papel )

Quando Ricouer desenvolve o pensamento voltado à memória dirigida e memória ensinada 
permite uma expansão dessas ideias para o estudo do desenvolvimento da causa de Frei Galvão, 
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deixando um questionamento em aberto: será que a forma adquirida pela devoção a Frei Galvão 
terá a propriedade de memória ensinada?

Um outro viés importante é oferecido por Paul Ricouer em sua abordagem dirigida a estabe-
lecer a relação entre a memória como discurso e suas implicações do “compreender histórico”. 
Este compreender atua, diretamente, influenciando quem escreve, ou quem produz a memória 
e quem recebe esta memória e quem recebe esta memória a reproduz. Para demonstrar este 
processo de elaboração, as palavras de Ricouer dizem:

“... De fato, uma memória exercida é, no plano institucional, uma memória ensi-
nada. Esta indagação reflete a dinâmica adota pela representação maior ou menor,a 
memorização forçada encontra-se assim arrolada em benefício da rememoração das 
peripécias da história comum tidas como os acontecimentos fundadores da identida-
de comum. O fechamento da narrativa é assim posto a serviço do fechamento iden-
titário da comunidade. História ensinada, história aprendida, mas também história 
celebrada” (Ricouer, 2014, p.98)

Esta indagação reflete a dinâmica adotada pela representação maior ou menor da relevância de 
um indivíduo que se torna santo. A Igreja Católica possui em sua história a presença de preocu-
pações ligadas ao desenvolvimento de modelos cristãos que de modo prático são os santos, mas ao 
mesmo tempo, no âmbito institucional elabora mecanismos de manutenção para estes modelos.

Ao tratar sobre a forma adotada pela Cúria Romana na manutenção dos modelos, nota-se a 
formação de parâmetros e valores que devem ser imitados.

O processo de canonização mais do que função legal, ocupa um espaço no processo de ela-
boração de uma memória específica e que no caso de Frei Galvão exerce um papel importante 
na elaboração de uma cronologia que permite a organização de elementos que geram a identi-
ficação e aceitação tanto institucional quanto popular da devoção.

Neste sentido, ocorre o desenvolvimento de uma tradição que ao longo do tempo participa 
do processo de renovação dessa memória, permitindo com que ocorra não somente uma manu-
tenção mais muitas vezes sua difusão e consequente expansão.

Este movimento fica bem evidenciado por exemplo nas peregrinações ocorridas nos grandes 
dias santos; onde as gerações mais antigas retransmitem às gerações mais novas, os procedimen-
tos a serem adotados para ou para aquele santo, dependendo da necessidade do devoto.

Para elucidar o papel exercido pela memória na elaboração de uma tradição utilizamos a 
contribuição clássica de Eric Hobsbawn:
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“ Consideramos que a invenção das tradições é essencialmente um processo de for-
malização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas 
pela imposição da repetição. Os historiadores ainda não estudaram adequadamente 
o processo exato pelo qual tais complexos simbólicos e rituais são criados. Ele é ainda 
em grande parte relativamente desconhecido. Presume-se que se manifeste de manei-
ra mais nítidas quando uma ‘tradição’ é deliberadamente inventada e estruturada por 
um único iniciador, como é o caso do escotismo, criado por Baden Powell. Talvez 
seja mais fácil determinar a origem do processo no caso de cerimoniais oficialmente 
instituídos e planejados, uma vez que provavelmente eles estarão bem documenta-
dos, como por exemplo, a construção do simbolismo nazista e os comícios do parti-
do em Nuremberg. É mais difícil descobrir essa origem quando as tradições tenham 
sido em parte inventadas, em parte desenvolvidas por grupos fechados (onde é me-
nos provável que o processo tenha sido registrado em documentos 0 ou de maneira 
informal durante um certo período, como acontece com as tradições parlamentares 
jurídicas. A dificuldade encontra-se não só nas fontes, como também nas técnicas, 
embora estejam à disposição dos estudiosos tanto disciplinas esotéricas especializa-
das em rituais e simbolismos, tais como a heráldica e o estudo das liturgias, quanto 
disciplinas históricas warburguianas para o estudo de disciplinas citadas acima. Infe-
lizmente, nenhuma dessas técnicas é comumente conhecida dos historiadores da era 
industrial “ (Hobsbawn, 1994, p.12)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A santidade se constitui em um dos principais elementos de unificação do universo católico. 
Por este motivo um processo de canonização ocupa a importante função de ser o último estágio 
de uma construção discursiva que reflete as aspirações de uma determinada comunidade que a 
partir da relação estabelecida com o seu santo constrói uma memória a partir da qual a identi-
dade religiosa se desenvolve gerando um movimento lento e gradativo de uma tradição que em 
última análise, através do processo de canonização os leva os altares.

Após a aceitação da comunidade no âmbito institucional, nota-se a necessidade de uma 
continuidade o revivamento constante na tradição ligada ao santo para que este permaneça vivo 
através das novas gerações e se perpetue por tempo indeterminado como exemplo para as novas 
gerações dos seguidores do Bispo de Roma.

No caso de Frei Galvão, a prosperidade de continuidade de sua memória está representada 
pelas famosas pílulas que atuam como elo contínuo entre o devoto e o franciscano brasileiro, 
gerando assim uma dinâmica ininterrupta de manutenção de uma tradição que pode atrair 
novos fiéis para a igreja Católica principalmente no Brasil.
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MARIA MADALENA 
A CONSTRUÇÃO DA SANTA PROSTITUTA

SAMILA DA FONSECA REIS

Resumo : A biografia de Maria Madalena foi construída a partir de um mal-entendido 
histórico, pautado numa visão androcêntrica e machista, que foi instaurado como verdade ao 
longo dos primeiros séculos, construindo assim  a santa prostituta e ocultando a discipula e 
liderança feminina que representa a personagem, Maria Madalena. A violência histórica que a 
transformou na pecadora redimida encontra seus traços no período da patrística e no caminhar 
dos séculos se introjeta no imaginário dos cristãos. A distorção em torno de Maria de Mgdala 
reforça a projeção sobre todas as mulheres, o olhar pecaminoso e negativo.  

Palavras-chave : Maria Madalena - Santa prostituta – violência histórica – discípula 

Summary: The biography of Mary Magdalene was built from a historical misunderstanding, 
based on androcentric and sexist (male chauvinist) vision, which was established as true during 
the first centuries, thus building the holy prostitute and hiding the disciple and female leader-
ship representing the character, Maria Magdalena. The historical violence that transformed 
here into a redeemed sinner finds its traces in the patristic period and along the centuries, have 
introjected in the minds of Christians. The distortion around Mary Magdalene reinforces the 
projection on all women the sinful and negative look.

Key words:  Mary Magdalene - Holy prostitute/ Prostitute saint - Historical violence 
- Disciple

INTRODUÇÃO

Maria Madalena, uma das mulheres mais enigmática e injustiçada do Novo Testamento. 
Pesa sobre ela o protagonismo de muitas histórias. E por haver tão poucos dados a seu respei-
to, a sua biografia foi preenchida com uma certa imaginação, partindo de um mal-entendido 
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“instaurado como verdade, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo”1, que dificultou e 
dificulta a compreensão de quem realmente foi Maria Madalena, e sua importância na história 
cristã.

A imagem de Maria Madalena é predominantemente descrita, na iconografia e pintura, 
como uma linda mulher, de cabelos compridos, que chora seus pecados e que encarna a relação 
entre a beleza, a sexualidade e o pecado feminino, traços que a definem como a pecadora arre-
pendida. São inúmeras as imagens dessa mulher, com um manto vermelho e cabelos soltos, ora 
aos pés da cruz, ora sentada aos pés de Jesus na casa de Marta e Maria, em Betânia, ora como 
a prostituta em si, atirada aos pés de Jesus na casa dos fariseus2. Imagens que colaboraram para 
uma visão distorcida e equivocada de Maria de Magdala, fortalecendo o imaginário da santa 
prostituta.

Maria Madalena e sua identidade possível

Apesar de escassos dados a respeito de Maria Madalena, o que encontramos nos textos bí-
blicos revelam aspectos essenciais de sua identidade: seguidora de Jesus e primeira testemunha 
do Ressuscitado. É ela nomeada em primeiro lugar entre as mulheres que seguem a Jesus. É ela 
discípula fiel, grande líder feminina no movimento de Jesus, que está presente em momentos 
significativos da vida pública do Messias e cumpriu a missão de anunciar a vida diante da 
morte, animando a esperança dos desesperançados, como pontua Hanskin.

Se buscarmos nos evangelhos, encontramos que Maria Madalena foi uma das segui-
doras femininas de Jesus, esteve presente durante sua crucificação, foi testemunha 
(segundo o evangelho de São João) de sua ressurreição, e foi a primeira a que ele con-
fiou o sacerdócio supremo: proclamar a mensagem cristã. Foi ela que introduziu a 
certeza de que, mediante a vitória de Cristo sobre a morte, a vida eterna era acessível 
a todo aquele que crê3.

É Maria Madalena a primeira anunciadora da mensagem central do cristianismo (a res-
surreição), que faz ecoar, que o túmulo está vazio da morte e repleto de vida para todos - Ele 
ressuscitou!

1  NAVIA VELASCO, Carmiña. Violência histórica contra Maria de Mágdala. RIBLA - Revista de Interpretação Bíblica 
Latino-Americana, Petrópolis, v. 41, p. 120, 2002/1.

2  Cf. HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora. Barcelona: Herder, 1996, p. 23.

3  HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 23. (tradução nossa). 
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Diz-lhe Jesus: “Maria!” Voltando-se, ela diz em hebraico: “Rabuni!”, que quer dizer 
“Mestre”. Jesus lhe diz: “Não me toques, pois, ainda não subi ao Pai. Vai, porém, 
a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai; a meu Deus e vosso Deus”. 
Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Vi o Senhor”, e as coisas que ele lhe 
disse. (Jo 20,16-18)

Os dados bibliográficos sobre Maria Madalena, infelizmente são bem escassos. Sabe-se que 
era de Magdala e além disso é fornecido apenas mais um dado, que ela era aquela à qual tinha 
sido expulso sete demônios.

Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e enunciando a Boa Nova 
do Reino de Deus. Os Doze o acompanhavam, assim como algumas mulheres que 
haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, da 
qual haviam saído sete demônios [...] (Lc 8,1-3).

 A tradição errônea, gratuita e, todavia, excepcionalmente vital e fecunda, que em toda his-
tória do cristianismo ocidental viu em Maria de Magdala uma pecadora remida, foi influencia-
da, sobretudo por essa anotação do texto de Lucas. Intitulando-a assim de prostituta.

Não é simples conhecer a verdadeira origem e história de Maria Madalena, mas é possível 
perceber que a imagem que foi transmitida sobre ela é equivocada, por um simples olhar com-
parativo dos textos do Novo Testamento, e que um grande erro teológico, interpretativo a partir 
de uma visão patriarcal prevaleceu sobre a verdadeira identidade daquela que se fez discípula e 
apóstola - Maria Madalena.  

Apesar de todo o contexto político, social e religioso de cada época presente nas diferentes 
comunidades, os breves informes dos evangelhos nos revelam o que podemos chegar a saber 
sobre Maria Madalena. De todas a mulheres descrita, Madalena é a única que não é definida 
por qualquer denominação que a vincule a um homem, seja como mulher, mãe ou filha, é a 
única que é identificada pelo seu lugar de nascimento. Assim, se apresenta como uma mulher 
independente, isso implica que ela deve ter alguns meios que lhe permitiram a escolher, seguir 
e apoiar Jesus. De acordo com os evangelhos, ela segue Jesus desde a Galileia até Jerusalém, 
acompanha todos os momentos, mostrando assim que é uma das discípulas de Jesus muito 
significativa.
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Construção da Santa Prostituta

A imagem que temos introjetada no universo imaginário popular, da Santa prostituta, é 
fruto de um equívoco e grande violência histórica contra a Maria Madalena. É na patrística 
que se consolida a confusão sobre quem é Maria Madalena e sua imagem negativa, colocando-a 
como prostituta e pecadora arrependida, descaracterizando sua identidade, e real importância 
na mensagem central cristã.

“Não há nada que prove que Maria Madalena foi pecadora ou prostituta”4. Crê-se que a 
confundiram com outras figuras femininas dos evangelhos, as quais aparecem explicitamente 
como pecadora, sobretudo com uma personagem que julga sua história, ter sido uma prostituta.

Para aqueles que comentavam os textos bíblicos nos primeiros séculos, e em um entorno 
eclesiástico, a feminilidade de Maria Madalena havia servido unicamente para reafirmar a credi-
bilidade desta identificação errônea. E assim os sete demônios que a havia possuído, assumiram 
a estigma moral e social, e excessivas proporções de luxuria e tentação que implica os vícios que 
desde o Gêneses havia sido associado tradicionalmente com o feminino. Assim, Maria Madale-
na, a discípula principal, primeira apóstola do Ressuscitado e companheira missionária de Jesus, 
se converteu em uma prostituta penitente, se tornando modelo de conversão.

Olhando para as homilias dos Padres da Igreja se percebe que muito cedo começou a ten-
dência de confundir Madalena com a pecadora anônima de que fala o evangelho de Lucas 
(7,36-50) e confundir a pecadora com a mulher que ungiu Jesus antes da Paixão, conforme as 
narrações paralelas de Mt 26,6-13 e Mc 14,3-9; esta mulher, por sua vez, foi identificada pelo 
quarto evangelista como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro (Jo 11,2)5.  Então, desde 
os primeiros séculos do cristianismo, Maria Madalena tem estado estreitamente vinculada com 
essas personagens e vincula também em menor grau com a mulher samaritana (Jo 4,6-42) e a 
mulher adúltera (Jo 8,3-11).

Sua identificação com Maria de Betânia e a pecadora de Lucas foi tão dominante que, “du-
rante a maior parte da era cristã, a personalidade que lhe atribuíram os exegetas obscureceu seu 
papel bíblico como discípula de Jesus e arauto da nova vida”6.

4  HASKINS, Susan.Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 35.

5  Cf. SEBASTIANI, Lilia. Maria Madalena: de personagem do evangelho a mito de pecadora redimida, p. 12.

6  HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 36.
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A confusão sobre a identidade dessas mulheres remonta pelo menos ao século III, mas foi no 

século VI que o Papa Gregório Magno (540-604 d.C.) afirma a questão ao declarar que Maria 
Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas eram a mesma pessoa.

Um exame minucioso dessas mulheres, a partir de uma leitura atenta e fiel aos textos bíbli-
cos, revela imediatamente as importantes diferenças de personalidade, conduta e transcendên-
cia entre elas e que no caso da pecadora de Lucas e Maria de Betânia, o único fato em comum 
com Maria Madalena é sua associação por haver ungido com perfume o corpo de Jesus. Porém, 
como e porque se deu esse processo simbiótico? 

No final do capítulo 7 de Lucas, justamente antes que se introduzisse a Maria Madalena por 
seu nome, pela primeira vez, no capítulo 8, como seguidora de Jesus, Lucas descreve o episódio em 
que uma mulher, pecadora pública (Lc 7,37), vem a Jesus em busca de seu perdão. “O evangelista 
dramatiza intensamente o acontecimento que acontece na cidade de Naim, no início do sacerdócio 
de Jesus, uma cena que forneceu uma das imagens mais duradouras da mítica Maria Madalena”7. 

[...] Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à 
mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume.
E, ficando por detrás, aos pés dele, chorava; e com as lágrimas começou a banhar-lhe 
os pés, a enxuga-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungi-los com o perfume 
(Lc 7,37-38).

Foi então, o ato de ungir os pés que provocou a confusão com outras mulheres, que em 
seguida formaram uma simbiose para criar a imagem composta de Maria Madalena. Este relato 
da pecadora sem nome tem contribuído em grande medida para a imagem mais penetrante que 
temos de Maria Madalena como uma mulher, de larga cabeleira solta que chorava e segurava o 
frasco de perfume.

Provavelmente, aquela pecadora que se introduziu na casa do fariseu com seu alabastro a 
fim de pedir perdão por seus pecados e perfumar a Jesus em sinal de seu agradecimento foi as-
sociação com a discípula da qual foi expulso os setes demônios, e que foi embalsamar o cadáver 
de Jesus. O fato de Lucas ter descrito, sobre Maria Madalena, imediatamente depois da cena 
na casa do fariseu pode ter contribuído a engendrar a ideia de que se tratava da mesma mulher, 
assim como também a inclusão entre as mulheres curadas de espíritos malignos e enfermida-
des pode ter corroborado a sua identificação com a pecadora, apesar de que estar possuída por 
espíritos malignos não constitui um pecado em nenhuma outra passagem dos evangelhos. O 

7  HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 36.
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fato também, de “Maria Madalena ter ido embalsamar o corpo de Cristo tem sido causa de 
associá-la a Maria de Betânia”8.

No início do século III, baseado no relato de Lucas, Orígenes (185-254 d.C.), a identificou 
a Marta e Maria como as formas de ativas e contemplativas da vida religiosa, assim mediante a 
associação de Maria Madalena a Maria de Betânia de Lucas, Madalena se converteria em símbo-
lo da vida contemplativa e a considera como tal durante toda a Idade Média e novamente com 
maior ênfase no século XVII.

 Essa simbiose de Maria de Betânia com Madalena fez com que o episódio da ressurreição 
de Lázaro fosse incluso nas lendas tanto medievais como posteriores, sobre a vida de Maria 
Madalena e se converteria em parte integrante do vasto repertório de imagens que se formaram 
ao redor de sua pessoa.

Provavelmente a comunidade Joanina tenha conhecido o relato de Lucas da pecadora desco-
nhecida e tem isso aplicado a Maria de Betânia pois a princípio do episódio de Lázaro, este diz 
muito claramente que Maria era a que ungiu o Senhor com o perfume e enxugou os pés com 
seus cabelos. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. 
Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos (Jo 
11,1-2).

Alguns estudiosos também têm sugerido que “os capítulos pertinentes de João tinham sido 
transpostos e que João se refere à Maria do seu próprio relato”9. De qualquer forma, a sua nar-
ração, agrava a confusão entre as diversas mulheres, e tem contribuído a forma híbrida de Ma-
dalena. Segundo João 12,1-8, Maria Madalena toma um vidro de perfume autêntico nardo, de 
muito valor, e unge os pés de Jesus secando-os com o cabelo: “E a casa se encheu do aroma do 
perfume” (Jo 12,3). Estas “imagens perfumadas aplicadas a Maria Madalena em comentários 
alegóricos posteriores, contribuíram a criar a aura de feminilidade e erotismo que acompanharia 
desde então”10.

Essas unções, reforçada pelo fato de três delas serem realizadas em casas masculinas chama-
das Simão, constituiriam o princípio segundo o qual, ao comentar sobre os vários personagens 
que aparecem no Novo Testamento, os exegetas mais tarde misturariam as mulheres em uma 
só mulher.

8  Ibidem, p. 40.

9  HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 49.

10  Ibidem, p. 44.
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Desde o tempo de Gregorio até 1969, quando o calendário romano foi modificado, a Igreja 

Ocidental tendeu a reunir as três pessoas em uma só celebração sob a pessoa de Maria Madalena 
em 22 de julho. Apesar de que no século XVI, Jacques Lefèvre D’Etaples11 em 1519  publica 
um tratado onde colocava Maria Madalena como uma personagem distinta de Maria de Betânia 
e da pecadora de Lucas. Jacques em seu tratado tinha como base as escrituras e usava também 
dos textos de São Jerônimo e Santo Ambrosio para apoiar a sua visão das Marias. O trato abala  
a calmaria do consenso e Jacques Lefèvre é acusado de heresia e é excomungado. No entanto, a 
Igreja Oriental seguiu São João Crisóstomo em sua distinção entre as duas Marias, a da Mada-
lena e a de Betânia, separando-as da mulher pecadora de Lucas e celebrando seus dias santos12.

Os propósitos das diferentes funções são tão distintos quanto as mulheres que as realizaram 
pois a pecadora de Lucas unge a Jesus em sinal de agradecimento e amor; Maria de Betânia, 
em sinal de homenagem e antecipação da morte de Jesus (e possivelmente em agradecimen-
to pela ressurreição do seu irmão Lázaro), semelhante aos fatos ocorridos como as mulheres 
incognoscíveis de Mateus 26 e Marcos 14. Já Maria Madalena parte em busca de Jesus para 
embalsamá-lo depois da morte. O papel de Maria Madalena como seguidora ativa e corajosa a 
diferencia da pecadora de Lucas, cuja ação dramática não corresponde a personagem evangélica 
de Madalena, embora, Maria de Betânia seja também uma discípula, ela simboliza o aspecto 
essencialmente contemplativo da vida espiritual e, como irmã de Lázaro, tem uma premonição 
mística da morte de Jesus, enquanto a madalena chora a morte de Jesus, e busca ele vivo entre os 
mortos. A medida em que Maria Madalena foi posteriormente identificada com estas mulheres, 
tem assumido suas características de maneira híbrida, de modo que, ao longo dos séculos, se 
converteu em símbolo da vida contemplativa e modelo de arrependimento, menos a importân-
cia do seu papel no novo testamento como discípula e testemunha principal da ressurreição, 
deixado assim em segundo plano.

Maria Madalena, também foi vinculada a Samaritana e a adúltera. Esses vínculos são menos 
convincentes que a vinculação com as outras mulheres já vistas anteriormente. Tal vínculo tem 
sua origem na imagem híbrida que se formou de Madalena, a partir do século VI, como a pros-
tituta arrependida, pois ambas, a mulher samaritana e a mulher adúltera, personificam aspectos 
da sexualidade feminina que os rabinos e os Padres da Igreja, nos primeiros séculos, temiam e 
abominavam.

11  Jacques Lafévre D’Etaples (1455–1536), foi um humanista e erudito bíblico, traduziu o Novo Testamento para o 
Francês. Foi precursor da reforma protestante na França, que visou a reforma da Igreja Católica.

12  Cf. HASKINS, Susan. Maria Magdalena, mito y metáfora, p. 46.
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Assim, durante cerca de quinze séculos, Maria Madalena segue sendo identificada com as 

três Marias. Enquanto isso, a Igreja do Oriente sempre distinguiu as três figuras evangélicas. 
Segundo Sebastiani13, os estudiosos católicos somente a partir dos primeiros decênios do sécu-
lo XX, começaram a adquirir uma ideia clara da distinção das “três Marias”, - e mesmo assim 
com muita lentidão, hesitações e incoerências, - e a restituir a Maria de Magdala sua fisionomia 
originária conforme os Evangelhos e a mais nobre tradição cristã primitiva.  Diferente dos estu-
diosos protestantes, que também recebeu a figura mítica de Maria Madalena, constituída como 
emblema de pecado e penitência, acentuando nela o caráter de ex-pecadora, mas, voltando as 
raízes evangélicas da fé cristã redescobre a sua autenticidade e ao findar do século XIX, a distin-
ção das três mulheres já era um dado adquirido.

Infelizmente, as mulheres da bíblia foram pela tradição progressivamente despidas de sua 
originalidade pessoal e transformada em símbolos, ou modelos edificantes, no negativo ou no 
positivo, em função da imagem de mulher que se visava inculcar, privilegiando uma leitura ki-
riocêntrica. Transformar uma mulher em símbolo torna-se ainda mais fácil domesticá-la, prática 
usual na cultura masculina e reinante no universo eclesial. Torna-se “mais fácil de compreender, 
representar, enquadrar, em suma, menos incômoda”14. Assim fizeram com Maria Madalena.

Hoje, apesar de ter claro a distinção entre Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora 
de Lucas, assim também como a mulher adúltera e a Samaritana, ainda permanece presente no 
imaginário das pessoas e em muitas homilias a Maria Madalena pecadora e híbrida.

O processo histórico de construção  
e deformação da figura de Maria Madalena

Olhar para Maria Madalena ou Míriam de Magdala a partir da história, é perceber a gran-
de violência que essa personagem tão significativa para o cristianismo primitivo, foi sofrendo. 
Violência sexista15 e simbólica16, que roubaram sua identidade, desconsiderando a sua impor-
tância na origem cristã.

13  SEBASTIANI, Lilia. Maria Madalena: de personagem do evangelho a mito de pecadora redimida, p. 13.

14  SEBASTIANI, Lilia. Maria Madalena: de personagem do evangelho a mito de pecadora redimida, p. 14.

15  Violência sexista pode ser definida como “forma de violência estruturada a partir das relações sociais de gênero”. 
Cf. PEREIRA, Nancy Cardoso. “O corpo sob suspeita – Violência Sexista no livro de Números- RIBLA - Revista de 
Interpretação Bíblica Latino-Americana, Petrópolis, v. 41, p. 9, 2002/1.

16  "[...] violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento e do conhecimento, do 
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O culto mais antigo de Madalena, desenvolve-se dentro da memória Pascal. Os gregos lem-

bravam, no segundo domingo depois da Páscoa, chamado precisamente domingo das mirófo-
ras, ou seja, das portadoras do óleo, a aparição de Jesus Ressuscitado às santas mulheres que iam 
ao sepulcro. A mesma memória se fazia no ocidente na oitava de Páscoa.

Há vários séculos não há indícios claros de tendências a confundir Madalena com a peca-
dora, porém existia elementos catalisadores. Entre os principais há a literatura gnóstica com o 
papel particular que nela é atribuído a Maria de Magdala, como “consorte do senhor” e encar-
nação da Sabedoria Celeste, e a estranha tradição à Sabedoria contaminada e redimida. Entra 
nisso, obviamente, e por muito tempo, a luta antignóstica que induz a mudar de plano e a 
aceitar em clave negativa certas figuras típicas.17

Segundo a História Eclesiásticas de Eusébio, Papias, o bispo de Gerápolis que viveu entre os 
séculos I e II, há uma mulher acusada de muitos pecados, no evangelho segundo os Hebreus. 
É difícil saber a quem se refere. Mas, a confusão já está estabelecida e depois consolidada pela 
tendência patriarcal a associar a mulher, o pecado e a carne.

Hilário de Poitier (300-368 d.C.), em seu comentário ao evangelho de Mateus, é um dos 
primeiros a apresentar uma observação que se tornaria clássica, ou seja, ressalta uma espécie de 
equilíbrio histórico-salvífico compensativo (ordo in contrarium) pelo fato de ser encarregado, do 
anúncio da salvação o sexo pelo qual teve início a desventura do gênero humano18. É comum 
no ocidente, nos comentários sobre as aparições pós-pascais o tema: per feminam mors, per fe-
minam vita (por uma mulher a morte, por uma mulher a vida).

Também Ambrósio (340 -397 d.C.), ao falar da aparição de Jesus ressuscitado a Maria de 
Magdala, retoma a ideia da lógica misteriosa do desígnio de Deus pelo qual a mulher- autor 
culpae - é agora encarregada do anúncio da salvação.

Na simetria salvífica que os Padres da Igreja gostam de sublinhar se esconde ainda um 
elemento que ressalta a inferioridade feminina. Pela culpa, a mulher é autora e responsável (o 
pecado dela é chamado culpa, o do homem é um erro); ao contrário no tocante a salvação, ela é 
apenas a intermediária, a anunciadora. “É obvio então, que lhe seja proibido de tocar o Senhor”, 
diz Ambrósio. “De fato nós tocamos o Cristo não com o tato corpóreo, mas sim mediante a 

reconhecimento ou, em última instancia, do sentimento.  BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina: A condição 
feminina e a violência simbólica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2018, p. 12.

17  Cf. SEBASTIANI, Lilia. Maria Madalena: de personagem do evangelho a mito de pecadora redimida, p. 71.

18 Cf. HILÁRIO DE POITIERS. Comment. In: Evang. Matthaei,  XXXIII, 9; PLIX, p. 1076 Apud SEBASTIANI, 1995, 
p. 71.
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fé [...]”. E logo específica: a tarefa do evangelizador é confiado aos homens e não às mulheres, 
“pois para pregar é necessário a constância, e o sexo inferior é mais fraco na execução”19.

No começo da confusão da deformação da identidade de Maria Madalena, encontramos 
traços nas palavras de Orígenes (185 -253 d.C.) ao comentar a unção de Betânia, ele se detém 
a refletir na identidade da mulher que unge o Senhor, de tal forma que nos faz entender como 
já na sua época havia a tendência a identificar a mulher desconhecida, lembrada por Mateus e 
Marcos, com a pecadora de Lucas e com Maria de Betânia, à qual é atribuída a unção de Jesus 
no evangelho de João.“[...] Na verdade, muitos acham que os quatro evangelistas falaram de 
uma única e mesma mulher, pois narraram uma história análoga, referente a uma mulher e 
todos acenaram igualmente a um vaso de unguento perfumado”20.

No livro Contra Celsum21, há um rapidíssimo aceno sobre Madalena, onde deixa entender 
que alguns opositores pagãos, à parte as insinuações relativas aos costumes de Madalena, ten-
diam a pôr em dúvida sua credibilidade de testemunha da ressurreição, baseando-se no fato de 
que afinal, segundo, quando diz o próprio evangelho (Lc 8,21), ela esteve gravemente enferma, 
no corpo ou na mente, ou em ambos. [...] Uma mulher, como vocês mesmo dizem, louca! 
(ghinépàroistros, hasfaté)22.

Já Ambrósio se detém com atenção na narração de Lc 7,36-50 na obra - De paenitentia23. 
Como sempre, pelo que parece, é dada esta página uma ênfase especial por causa da feminilida-
de do sujeito que peca. Assim, constam os fundamentos sobre os quais iriam se apoiar o mito e 
a imagem externa de Madalena convertida.

Deu exemplo a todos aqueles que querem torna-se dignos do perdão, beijando os pés 
de Cristo, lavando-os com o perfume. No beijo há o sinal do amor. [...]. O que que-
rem dizer os cabelos, senão mostrar-te que é preciso derrubar toda vaidade começa 
com os ornamentos mundanos e suplicar a indulgência? Fazer com que tu mesmo te 
prostres por terra. Chorando, e prostrado no chão despertes a sua misericórdia? Por 
meio do unguento é expresso também o perfume salutar da conversão24.

19 AMBRÓSIO. In: De SpirituSancto 1. III, c.74; PL XVI, p. 794 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 72.

20  ORÍGENES. In: Comm in Matthaeum, c. 28 PG XIII, p. 1795 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 72.

21  obra apologética em que Orígenes confronta as acusações e as calúnias que o pagão Celso levantava contra os cristãos

22 ORIGENES. Contra Celsum 1, II, 59; PG XI, p. 890 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 73.

23  Obra ética de Ambrósio sobre a Penitência

24 Ibidem.
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No tratado De Spiritu sancto a identificação, se não consciente, é pelo menos potencial: 

[...] Maria chorou a Cristo, e assim foi enviada aos apóstolos como primeira anuncia-
dora da ressurreição, soltando o nó hereditário e o delito horrível do sexo feminino. 
Com efeito o Senhor operou isso por sacramento, para que, onde abundou o pecado, 
superabundasse também a graça (Rm 5,20). E justamente a anunciar ao homem a 
culpa, fosse também a primeira a anunciar a graça de Deus25.

Acenando antes à magnitude do pecado e depois da graça, o autor pensa na responsabilidade 
da mulher no pecado original. Nos séculos sucessivos tais reflexões são lidas em referência aos 
pecados de Madalena, e a superabundância do pecado contraposta à superabundância da graça 
se torna um dos temas madalenianos preferidos pelos pregadores, principalmente na época da 
Contrarreforma.

Ao comentar as palavras que no evangelho de João constituem a investidura apostólica de 
Maria Madalena, “Vai aos meus irmãos [...]”, Ambrósio chega a uma estranha inversão, e lê não 
um algo a “mais”, mas um algo a “menos” de dignidade para a mulher: diz que ela é enviada 
aos discípulos (homens) de Jesus, não porque os precedeu na fé, mas por ser sua fé demasiado 
fraca, precisa deles.

[...] Apesar de não estar ainda em condição de decidir a respeito de sua fé plena [nun-

dum arbitra plenaefidei], todavia é enviada aos discípulos como anunciadora. Mas lhe 
é proibido de tocar [Jesus], pois não tinha compreendido ainda que em Jesus habita 
corporalmente a plenitude da divindade [...]; ainda não tinha se liberado da corrup-
ção do mundo, não tendo ainda vivido a vida de Cristo [...]. Portanto, o que significa 
Noli me tangere? Não pôr a mão sobre as coisas demasiado grandes: mas vai a meus 
irmãos, ou seja, junto aqueles que são mais perfeitos [...]. Porque a ressurreição não 
pode ser compreendida facilmente a não ser por aqueles que são mais perfeitos”26.

O discurso de Ambrósio, favoreceu a uma visão sexista, machista, patriarcal, misógina que 
oprime o ser feminino, desqualificando-a, e a tornando sempre inferior ao ser masculino.  Aqui, 
talvez Maria de Magdala não seja ainda a Santa Pecadora dos séculos seguintes. Mas, certa-
mente, é a Santa Imperfeita, e o quadro impressiona pela contínua vontade de redução.  Se 
Ambrósio não diz que a pecadora fosse Maria Madalena, mas insinua com suas palavras des-

25 AMBROSIO. In: Depoenitentia II; PL XVI, p. 513-514 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 74. 

26 Ibidem, p. 1842-1845 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 76.
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qualificadoras. Mesmo que não tenha responsabilidades diretas na confusão das “três Marias”, 
sua visão do feminino, tão intimamente confusa, contribuiu para determinar o clima espiritual 
da deformação da discípula e apóstola Maria Madalena.

No século V, um poeta cristão, Célio Sedúlia, narra a inteira vida de Cristo no Carmen Paschale, 

uma obra rica de figuras e com frequentes digressões. Enfatiza a Virgem Maria e reduz as outras mulhe-

res. Quando fala de Madalena, o autor não acrescenta realmente nada à informação narrada por Lucas 

8,2, referente aos sete demônios, mas insiste tanto na fenomenologia interior, ao ponto de afirmar sufi-

cientemente o fato que a possuída, na sua opinião, é sobretudo uma pecadora:

[...] E por ti, Maria, não foi pequena obra de salvação aquela que, pela intervenção 
do Senhor, curou em ti o sentido chagado por uniforme ferida, aquele que uma raiva 
desenfreada, atiçada pelo fogo demoníaco, tinha assaltado com sete armas; mas a es-
camosa serpente, fugindo os sinais prodigiosos da sagrada Palavra, expulsa, se afastou 
de seu coração [...]27.

Sedúlio se preocupa de modo específico em afirmar que a única mulher, da qual se possa 
dizer que teve com Jesus um relacionamento privilegiado, é Maria sua mãe – virgem e mãe:

[...] tu que, encerrando em teu bem-aventurado seio as alegrias de mãe junto com a 
honra da virgindade, demonstras não haver outra igual, antes nem depois de ti; tu, 
sem outro exemplo, única entre as mulheres, agradaste a Cristo (Sola sine exemplo 
placuistifemina Christo)28.

Em coerência com esta sua escolha prospética, falando das mulheres que vão ao sepulcro, 
nomeia primeiro a mãe de Jesus (remetendo-se a uma tradição apócrifa que nos primeiros sécu-
los cristãos teve amplo direito de cidadania principalmente no Oriente), e essa é a única sobre 
a qual ele põe sua atenção. De Madalena, testemunha e anunciadora da Ressurreição, nem 
mesmo uma palavra29.

É com Gregório Magno, que a fusão das três Marias, torna-se estável, pois ele repete 
claramente em várias oportunidades. Codifica-a e a consagra com todo o peso da sua grande 
autoridade de teólogo e de organizador. Ao expressar: [...] “Nesta fonte de misericórdia foi 

27  CÉLIO SEDÚLIO. In: Carmen Paschale, 1. IV, v. 142-147; PL XIX, p. 291 Adup SEBASTIANI,  1995, p. 77. 

28  Idem. Carmen Paschale, II, v. 66-69; PL XIX, p. 599-600 Apud SEBASTIANI, 1995, p. 77.

29  Cf. SEBASTIANI, Lilia. Maria Madalena de personagem do evangelho a mito de pecadora redimida, p. 76.
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lavada Maria Madalena que, antes pecadora famigerada, após ter lavado suas máculas com as 
lágrimas, purificou as manchas corrigindo seus costumes”30.

Nas homilias sobre os evangelhos, a figura de Maria Madalena aparece várias vezes. As ho-
milias 25 e 33, em particular, resultam determinantes para fins da fusão das três mulheres evan-
gélicas. No comentário à narração de Jo 20,11-18, o afeto ardente e fiel que Maria demonstra 
dirigindo-se sozinha ao sepulcro antes de qualquer outro é colocado em relação com aquele 
amor que, segundo a narração de Lc 7, fez merecer o perdão à pecadora: “Maria Madalena, que 
foi pecadora na cidade, por amar a verdade, lavou com suas lágrimas as manchas do pecado; e 
cumpriu-se a voz da verdade, pela qual se diz: Lhe são perdoados muitos pecados, porque amou 
muito (Lc7,47). Com efeito, aquela que antes era fria pecando, em seguida ardia fortemente 
de amor”31.

Seguindo Ambrósio, Agostinho e outros, Gregório interpreta o “Noli me tangere” no sentido 
de uma carência, pelo menos qualitativa, da fé da mulher. Sua leitura influi em toda as inter-
pretações durante a Idade Média e a era moderna [...]. É acrescentada também a razão pela qual 
não deve ser tocado: Pois ainda não subi ao meu Pai. Com efeito, Jesus ascende ao Pai em nosso 
coração quando é acreditado igual ao Pai [...]. Por isso, toca realmente Jesus quem acredita que 
o Filho é eterno junto com o Pai32.

Uma outra passagem dessa mesma XXV homilia, tem uma grande importância histórica 
e decisiva na deformação da identidade de Maria Madalena, em que é proclamada, de forma 
muito explícita a identidade de Madalena com a pecadora e a irmã de Lázaro:

[...] Ali, é testemunha da divina misericórdia esta mesma Maria de que falamos, da 
qual o Fariseu dizia, querendo obstruir a fonte da piedade: Se ele fosse profeta, sabe-
ria quem e que espécie de mulher é esta que o toca, pois é uma pecadora (Lc 7,39). 
Mas com as lágrimas lavou as máculas do coração e de seu corpo e tocou os pés de seu 
Redentor, ela, que havia deixado os seus caminhos perversos. Sentava aos pés de Jesus 
e escutava a palavra de seus lábios. Esteve perto dele quando era vivo, procurava-o 

30  GREGÓRIO MAGNO. Homiliarum. In: Ezechielem 1. II, Hom. IX; PL LXXVI, p. 1040 Apud SEBASTIANI, 1995, 
p. 79.

31  GREGÓRIO MAGNO. XL Homiliarum. In: Evangelia 1. II, Hom. XXV; PL LXXVI, p. 1189-1196, passim Apud 
SEBASTIANI, 1995, p. 79.

32  Ibidem, passim Apud SEBASTIANI,1995, p. 79.
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morto. Encontrou vivo Aquele que havia procurado morto. E achou tanta graça jun-
to d’Ele, que anunciou inclusive aos próprios apóstolos, isto é, a seus anunciadores33.

Numa passagem da homilia 33, a identificação é sustentada com base no aceno aos sete de-
mônios expulsos de Madalena (Lc 8,2). Os demônios são entendidos em sentido moral, como 
emblema dos sete pecados capitais e, portanto, do pecado na sua globalidade. 

[...] Achamos, portanto, que esta mulher, que Lucas chama de pecadora e João apon-
ta o nome de Maria, seja aquela mesma Maria da qual Marcos atesta terem sido 
expulsos sete demônios. E o que é indicado por meio dos sete demônios, senão todos 
os vícios? Com efeito, como com sete dias se entende o conjunto de tempo, assim, 
com o número sete se representa justamente a totalidade. Maria teve, portanto, sete 
demônios no sentido que foi repleta de todos os pecados34.

A esta altura, a imagem Grande Pecadora já está construída e indiscutível. Um pouco mais 
adiante Gregório se detém ainda sobre Madalena como pecadora convertida, comentando Lc 
7,36-50, e contrapondo seus atos de antes àqueles sucessivos totalmente opostos, passando de 
um extremo para outro:

[...]. Na verdade, irmãos, aquela mulher, anteriormente entregue a seus atos ilícitos, 
tinha usado o unguento para si, para perfumar o próprio corpo. Por isso, o que antes 
tinha vergonhosamente oferecido a si mesma, daí em diante o oferecia louvavelmente 
a Deus. Com seus olhos tinha desejado as coisas terrenas, mas agora, humilhando-os 
pela penitência, chorava. Havia mostrado os cabelos como ornamento de seu vulto, 
daí em diante, porém, com os cabelos enxugava as lágrimas. Com seus lábios tinha 
pronunciado palavras soberbas, mas prostrando-se aos pés de Jesus, as imprimiu sob 
as pegadas de seu Redentor. Portanto, quantos instrumentos ela possuía para a sedu-
ção, outros tantos ela encontrou como holocaustos de si mesma35.

Tanto o “antes”, como o “depois”, os comentários sobre Maria Madalena são centrados in-
teiramente sobre perfume, olhos, cabelos, lábios. Com a intenção de reduzi-la a uma dimensão 
exclusivamente carnal e associar esse carnal ao sexual e esse ao pecado.

33  Ibidem, p. 81.

34  GREGÓRIO MAGNO. XL Homiliarum. In: Evangelia 1. II, Hom. XXV; PL LXXVI, p. 1189-1196, passim Apud 
SEBASTIANI, 1995, p. 80.

35  Ibidem, p. 1239-1240, Apud SEBASTIANI, 1995, p. 82.
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Tiraram das mulheres todo papel de compromisso que elas tiveram na origem do cristianis-

mo, dando-o vida. Percebe-se discursos realmente misógino. Esqueceram do tanto de mártires 
femininas, esqueceram da presença importante e significativa das mulheres para a expansão do 
cristianismo. Que medo é esse de que o mundo saiba da importância da mulher no cristianismo 
desde a sua origem? Que medo é esse que a narração das aparições pascais possa ser concluída 
a favor das mulheres? De reconhecer a liderança feminina? Esses são os questionamentos que 
nos surge a olhar tantos discursos negativos e equivocados de um fato, distorcendo o texto e 
o contexto. São tantas palavras agressivas na história contra Maria Madalena e assim contra o 
feminino, estigmatizando o ser feminino de forma negativa, de forma violenta e opressora, le-
vando a séculos pensamentos e formas de agir.

Considerações Finais

A pecadora a qual narra Lucas e que foi confundida com Maria Madalena pelos Padres da 
Igreja, não tem nome e não há nada que insinue uma identificação com Maria Madalena que é 
nomeada pela primeira vez no capítulo seguinte e num contexto muito diferente. 

Se olharmos bem a história, percebemos que nenhuma santa foi tão contemplada e maltra-
tada, caluniada e glorificada quanto Maria Madalena, nenhuma tão desenfreadamente fantasia-
da, e desistoricizada. 

A santa prostituta  é fruto de um processo histórico de deformação dessa personagem tão 
significativa do cristianismo, que creio que só um processo histórico marcado pela igualdade de 
gênero será possível devolver a real identidade de Maria Madalena a ponto de fazê-la presente 
no consciente de todos

A violência histórica a transformou na pecadora redimida, de discípula e apóstola a prostitu-
ta. Apesar da autêntica dimensão histórica e pessoal de Madalena, ser considerada perdida para 
sempre, do ponto de vista biográfico, ela se faz presente na perspectiva da história da salvação, 
pois os poucos dados que se tem na Bíblia, apesar de todo equívoco realizado na história é im-
possível falar sobre o mistério da ressurreição sem expressar o testemunho dessa mulher

Assim, sobre uma discípula eminente – sobre aquela mulher que esteve próxima de Jesus 
mais que qualquer outro do seu grupo, segundo os evangelhos, - foi lançado o pecado sexual 
em sua totalidade, e através dela foi projetado sobre todas as mulheres, pecado que decorre 
essencialmente da fantasia perturbada, da inquietação e dos sentidos de culpa do imaginário 
religioso.
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PADRE CÍCERO, SANTO? 
O QUE SOBRA E O QUE FALTA!

IRMÃ ANNETTE DUMOULIN

Resume:

Existem “candidatos” a canonização cujo processo é curto e entra logo nos parâmetros da 
“Santidade Católica”! O caso do Padre Cícero Romão Batista é atípico! Reconhecido por mi-
lhões de Brasileiros como o “santo Padrinho dos pobres”, ele foi, em vida, ameaçado duas vezes 
de excomunhão e morreu “reduzido ao estado leigo.” Como psicóloga da religião, procurei 
descobrir na personalidade desse Nordestino, ao mesmo tempo, obstinado em suas convicções 
e obediente às medidas disciplinarias que ele sofreu, quais seriam suas virtudes até heroicas e 
o que faltaria para que seu “processo” seja revisto, à luz de novos parâmetros em consonância 
com as declarações do Papa Francisco que chama os sacerdotes a não hesitar perder sua vida, sua 
fama, seu status, para ser, até o fim, “bons e santos Pastores”, numa Igreja em saída. 

Palavras – chaves: 

Caridade, martírio moral, obediência, convicção ética, Maria de Araújo, opção pelos po-
bres, Tribunal do Santo Ofício, politico.

Summary

There are “candidates” for canonization whose process is short and soon falls within the pa-
rameters of “Catholic Holiness”! The case of Father Cicero Romão Batista is atypical! Recogni-
zed by millions of Brazilians as the “godfather of the poor,” he was, in life, twice threatened with 
excommunication and died “reduced to the state of laity”! As a psychologist of religion, I sought 
to find out in the personality of this Northeastern, stubborn in his convictions and, at the same 
time, obedient to the disciplinary measures he underwent, what his even heroic virtues would 
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be, and what would be lacking for his “process” to be reviewed in the light of new parameters 
in line with the statements of Pope Francis who calls the priests not to hesitate to lose their life, 
their fame, their status, to be, until the end, “good and holy Pastors” in an outgoing Church.

Keywords: Charity, moral martyrdom, obedience, ethical conviction, Maria de Araújo, op-
tion for the poor, Tribunal of the Holy Office, politician.

Introdução

Antes de apresentar meu ponto de vista, preciso esclarecer ao leitor que não sou canonis-
ta, nem jurista, nem teóloga, nem falo em nome de qualquer autoridade da Igreja Católica. 
Como psicóloga da religião, minha análise do Padre Cícero é resultado de 40 anos de estudos 
da literatura abundante sobre essa personalidade e dos arquivos relativos à sua vida, em diversas 
dimensões: humana, mística, espiritual, sacerdotal, pastoral, política, ecológica, etc... Analisei 
também os relacionamentos entre ele e seus superiores, antes e depois da “questão religiosa.”1

Não há espaço, nesse artigo, para apresentar uma síntese dos noventa anos de vida do Padre 
Cícero Romão Batista! Seria, para mim, uma falta de respeito à sua memória. Simplificar, resu-
mir ao extremo a vida tão complexa e rica desse sacerdote, é deturpá-la! Para quem não conhece 
o “Patriarca de Juazeiro e do Nordeste”, convido, por exemplo, à leitura de meu livro: “Padre 
Cícero, Santo dos pobres, Santo da Igreja”.2Farei referencias a esta publicação durante o presente 
estudo cujo titulo me anima e me cativa! Espero caro leitor, que o intriga também: O que sobra 
e o que falta a este “santo do povo” para ser canonizado pela Igreja? 

1  A “questão religiosa” assim chamada é o fenómeno da transformação da hóstia consagrada em sangue no momento 
da comunhão à Beata Maria de Araújo, fenómeno  que aconteceu na primeira sexta feira do mês de Março de 1889 e 
se reproduziu uma centena de vezes, durante cerca de2 anos, na presença ou ausência do Padre Cícero. Dois processos 
foram instituídos sob a ordem de Dom Joaquim Vieira, Bispo de Fortaleza. O Primeiro chegou à conclusão que esse 
fato não tinha explicação natural, ao contrário do segundo. Roma, em 1894, concluiu que “Os pretensos milagres e outros 
fatos sobrenaturais que se dizem de Maria de Araújo são falsos e manifestamente supersticiosos, e contêm gravíssima e detestável 
irreverencia e ímpio abuso da Santíssima Eucaristia; e por isto são reprovados pelo Juízo Apostólico e devem ser por todos 
reprovados e condenados e havidos como tais”.

2  Annette Dumoulin:” Padre Cícero. Santo dos pobres, Santo da Igreja. Revisões históricas e reconciliação” Ed. Paulinas 
1ª reimpressão 2019. Nessa publicação, apresento o meu ponto de vista, o ponto de vista do próprio Padre Cícero e, 
enfim, a visão do Papa Francisco, apresentada pelo seu Secretário, o Cardeal Parolin, num documento chamado “carta 
da reconciliação da Igreja com Padre Cícero”. 
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O QUE SOBRA?

1. O amor e serviço ao próximo 

Se abrimos o Evangelho segundo Mateus, (25,31-46), logo, nos  lembraremos que, um dia, 
seremos todos julgados unicamente sobre o amor concreto que tivemos com aqueles que encon-
tramos com fome, com sede, nu, preso, doente, estrangeiro, migrante!

É bem nos impregnar desse texto, relendo cada palavra de Cristo:

 31 “Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os an-
jos, ele se assentará em seu trono glorioso. 32 Todas as nações da terra serão reunidas 
diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos 
cabritos. 33 E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, à sua esquerda. 34 Então 
o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai! Recebei em 
herança o Reino que meu Pai vos preparou 52 desde a criação do mundo! 35 Pois eu 
estava com fome, e me destes de comer; estava com sede, e me destes de beber; eu era 
forasteiro, e me recebestes em casa; 36 estava nu e me vestistes; doente, e cuidastes 
de mim; na prisão, e fostes visitar-me’. 37 Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, 
quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede, e te demos de 
beber? 38 Quando foi que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, sem 
roupa, e te vestimos? 39 Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ 
40 Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade, vos digo: todas as vezes que fizestes 
isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ 41 
Depois, o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos! 
Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. 42 Pois eu estava 
com fome, e não me destes de comer; com sede, e não me destes de beber; 43 eu era 
forasteiro, e não me recebestes em casa; nu, e não me vestistes; doente e na prisão, e 
não fostes visitar-me. 44 E estes responderão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com 
fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos?’ 45 Então, 
o Rei lhes responderá:‘ Em verdade, vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a 
um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer!’ 46 E estes irão para o 
castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna”.3

3  BÍBLIA Sagrada, edição CNBB.
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E o que podemos afirmar sobre a vida do Padre Cícero após essa leitura meditada do Evan-

gelho? Antes de apresentar alguns trechos de arquivos, vou citar aqui apenas três autores dignos 
de confiança e seriedade:

O teólogo Padre José Comblin,4 estudioso do Padre Cícero, escreveu:

“O povo consagrou Padre Cícero porque ele antes entregara a sua vida aos pobres. 
Amou sinceramente os pobres. Foi incansável defensor dos pobres que o procuravam 
para solucionar todo tipo de problemas e questões. Antecipou em muitos anos as 
opções pelos pobres da América Latina. É impossível negar a sincera opção pelos 
pobres, de alguém que os próprios pobres proclamam”.

O Padre Azarias Sobreira, afilhado e confessor do Padre Cícero, não hesita a comparar o 
Sacerdote a São Francisco de Sales: 5

(...) De São Francisco de Sales (Padre Cícero) teve, até a morte duas das principais 
características: a mansidão e a pureza. Não era somente essa mansidão vulgar, que 
reflete apenas um temperamento fleumático e acomodatício. Pelo contrário. Era uma 
mansidão doçura, a mansidão-conquista da vontade. Mansidão obtida à custa de 
indizíveis esforços para domar o arrebatamento natural. Mansidão amorosa, indul-
gente (...)  O que mais surpreendia era a espontaneidade de suas maneiras, por mais 
que variassem, de sexo e idade, em redor dele, as figuras humanas. Todos o encontra-
vam à altura dos grandes confessores da fé. Havia ainda dois traços importantes que 
o identificava com São Francisco de Sales: eram os dons de consolar, no exercício do 
amor ao próximo. (...) suas palavras, nascidas do coração e embebidas de genuíno 
Evangelho, iam diretamente ao coração alheio, de cujas amarguras partilhava porque 
sabia compreendê-las(...)

Enfim, vamos ler o que o próprio Cardeal Parolin, Secretário de Estado do Papa Francisco, 
escreveu: 6

“No momento em que a Igreja inteira é convidada pelo Papa Francisco a uma atitude 
de saída, ao encontro das periferias existenciais, a atitude do Padre Cícero em acolher 

4  Comblin, José. Padre Cícero de Juazeiro, São Paulo, Paulus, 2011, p.41

5  Sobreira, Azarias:  O Patriarca de Juazeiro. Fortaleza. Ediições UFC 2011.  p.55

6  Ver a totalidade dessa carta importante no meu livro op.cit. p.237-245.
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a todos, especialmente aos pobres e sofredores, aconselhando-os e abençoando-os, 
constitui, sem dúvida, um sinal importante e atual.
Não deixa de chamar a atenção o fato de que estes romeiros, desde então, sentindo-se 
acolhidos e tendo experimentado, através da pessoa do sacerdote, a própria miseri-
córdia de Deus, com ele estabeleceram – e continuam estabelecendo no presente 
– uma relação de intimidade, chamando-o na carinhosa linguagem popular nordes-
tina de “padim”, ou seja, considerando-o como um verdadeiro padrinho de batismo, 
investido da missão de acompanha-los e de ajuda-los na vivência de sua fé.”

Nos arquivos do Padre Cícero, encontrei dezenas de cartas, aconselhando romeiros 
pedindo ajudas, orientações, conselhos. Nunca deixou uma carta sem resposta. Em meio a esta 
voluminosa correspondência, escolhi uma, particularmente significativa de seu jeito de ajudar, 
aconselhar.

Um Padre, chamado Lúcio escreve ao Padre Cícero pedindo orientação, pois, estando viven-
do com uma Senhora, deseja voltar a exercer a missão sacerdotal. 

Vou apenas apresentar um trecho da resposta do Padre Cícero, mas o leitor poderá encontrá-
-la completa em nosso livro “Padre Cícero por ele mesmo” que está gratuitamente à disposição 
dos interessados.7 

Juazeiro 18 de julho de 1918

Meu caro e bom amigo Pe.Lucio

Laudetur Js.Christus

Recebi sua carta, onde tão expansiva e confidencialmente escreve-me. Espero que 
Deus o tire do abismo onde os infortúnios da vida o atiraram. Deus lhe-o salva, lhe 
falo como amigo por quem tenho tanto interesse como por mim mesmo. É o sacer-
dócio de Deus que lhe reviste que reaja e corte de um golpe amizade e a vida que 
você bem sabe quanto está fora do que Jesus Cristo quer, e deve ser um sacerdote de 
coração bom e inteligente como você é. Deus lhe chama e lhe quer um seu filho e 
bem-aventurado no Céu. Para facilitar as coisas mando convidar a mãe e a filha para 

7  Procurar na Internet: Padre Cícero por ele mesmo. Encontrará dezenas de cartas do Padre Cícero,  organizadas em 
capítulos sobre temas diversos: cartas a família, aos amigos,  sacerdote, etc, Uma mina para conhecer Padre Cícero pela 
sua correspondência. 
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aqui encarregando o João Rodrigues trazê-las no caso de quererem vir, soube que é 
uma Professora aposentada que tem um ordenado de 600#000, aqui chega para pas-
sar modestamente. Como o meu bom amigo deve de um modo ainda mais especial 
amar-lhes a alma e salvação delas que tão infelizmente se distanciaram, não se opo-
nha a vinda delas. Aqui tem sido um refugio dos náufragos da vida tem gente de toda 
parte que modestamente vem abrigar-se debaixo da proteção da Santíssima Virgem. 
E como é certo, que todo bem vem ainda os mínimos vem de Deus, e de todo mal 
Deus é quem nos livra, ou por meio da Santíssima Virgem, ou de seus santos, ou por 
qualquer criatura, ou diretamente por Si, por que só Ele Deus é o Criador de todas 
as cousas, ainda as mínimas, é o autor absoluto de todo Bem e de toda graça.
Falo assim teólogo; elas vindo em busca da Santíssima Virgem, é um Bem, é Deus 
quem as trás, e portanto não se oponha. E torna-se mais fácil como você intimamen-
te bem vê para tudo de sua vida de Padre. Elas vindo não será difícil o Bispo novo, 
ou reintegra-lo em sua Freguesia, ou dar-lhe outra freguesia que lhe sirva. Reze, meu 
amigo, todos os dias o seu Breviário, o Rosário da Santíssima Virgem das Dores, e 
ame a pureza e a nobreza de sua vida sacerdotal, a sua salvação, para onde a Santíssi-
ma Virgem das Dores e o Divino Coração de Jesus lhe chamaram.(...)

Essa carta me emociona, caro leitor, pois não somente Padre Cícero quer ajudar o confrade 
que lhe pede socorro, mas não se esquece da Senhora e sua filha. Ele as convida a vir morar no 
Juazeiro, pois “aqui tem sido um refugio dos náufragos da vida, tem gente de toda parte que modes-
tamente vem abrigar-se debaixo da proteção da Santíssima Virgem”. 

Na medida em que seremos julgados sobre nossos gestos concretos de amor, como não re-
conhecer que sobra muito em Padre Cícero essa virtude da caridade, solidariedade, compaixão, 
acolhida, doação e ajuda concreta a todo aquele que chamava por ele!

2. Padre Cícero: mártir da disciplina 

Vamos aprofundar mais a personalidade e a vida do Padre Cícero para descobrir se, 
além do seu amor e doação total ao próximo, sobram outras virtudes que fariam dele 
merecedor de canonização.
Abro o livro escrito por Dom José de Medeiro Delgado, Arcebispo de Fortaleza, na 
ocasião do centenário da ordenação sacerdotal do Padre Cícero, em 1970. O título é 
uma afirmação surpreendente: “Padre Cícero, mártir da disciplina.”8

8  José de Medeiro Delgado: Padre Cícero, mártir da disciplina (Documentário Pastoral, Agosto 1970.
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A leitura desse documento nos apresenta ”em sobra” algumas virtudes heroicas do Padrinho 

dos pobres. Dentro desse artigo, escolho apenas uns parágrafos no ultimo capitulo: “Do intimo 
de si.”9

“Sinto-me impelido a acrescentar mais umas reflexões para dar à interpretação da 
vida do Padre Cícero Romão Batista a cor que ela de fato teve, como expressão do 
martírio moral.(...) Vendo –o de dentro para fora e não de fora para dentro, é que se 
descobre sua verdadeira estatura moral.
Padre Cícero foi um homem de raras qualidades interiores. Avassalaram-no em certas 
horas. Fizeram-no vacilar em outras. Ele aparece, aqui e ali, como cedendo – sendo 
conduzido. Nesses instantes assemelha-se a qualquer um de nós.  Poderá ser acusado 
pelos superficiais. Para mim demonstra apenas a transitória fragilidade dos que são 
feitos de carne. Era-lhe necessário desfalecer sob o açoite das provocações para não 
ser dominado pelo orgulho. Conservou-se humilde para ser maior, moral e espiri-
tual. Só assim alcançaria a grandeza humana e sacerdotal para a qual nasceu. (...) 
Padre Cícero teve mil oportunidades para ser um heresiarca e não o foi. Pôde erguer 
a estandarte do cisma e não o fez. Preso a uma cruz de mais de quatro décadas, não 
disse mal de ninguém. Tido como responsável principal por um movimento armado, 
dirigido, alias pela liderança político-partidária de cúpulas nacionais e estaduais, não 
se defendeu. Apenas disse: ”não fiz revolução”. E fechou-se na mais discreta reserva. 
Suspenso de ordem, esteve sob a ameaça da excomunhão que por um triz não chegou 
a ser executada.
Em meio a tudo isso, era amado e venerado por milhões de brasileiros de diversos 
Estados do Brasil, do Nordeste inteiro; e nunca desabafou suas queixas demagogica-
mente, prevenindo-os contra os que o cobriam de bordões e clamorosas aleivosias.
Donde lhe vinha tamanha resistência intima? Da fé e da esperança. Este é o segredo 
de sua grandeza interior. Do intimo de sua alma, o próprio Deus o sustentava. 
Quem será capaz de fazer uma ideia exata das angustias que padeceu o Padre Cícero 
e do alento providencial que recebia ao rezar, diariamente, o breviário, quando lia 
estas reflexões: 
“Lança sobre o Senhor o teu fardo, que Ele te sustentará, pois nunca permitirá que 
o justo vacile.” (Salmo 54,23)

9  Ver p.79-81.
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Tais são as palavras daquele que foi Arcebispo de Fortaleza (1963-1973). Com uma 

sensibilidade muito profunda, Dom José de Medeiro Delgado nos apresenta a fé e a 
esperança do Padre Cícero “de dentro para fora”: vida de sofrimento suportada com 
paciência, sem alimentar nos romeiros sentimentos negativos em relação àqueles que o 
condenavam. 

3. Padre Cícero: obediência a sua consciência

O que me parece também digno de admiração na personalidade do Padre Cícero é sua obe-
diência em relação a sua própria consciência, custasse o que custasse. Era um homem integro! 
Veja caro leitor, esse fato em relação à Beata Maria de Araújo que Dom Joaquim julgava em-
busteira na “questão religiosa.”10

Com a condenação desse fato pelo Tribunal do Santo Ofício, e para resolver da melhor 
maneira possível a situação delicada do Padre Cícero, o Bispo de Fortaleza lhe fez a proposta 
de reconhecer publicamente que a Beata era embusteira.11 Veja a resposta do Padrinho numa 
carta escrita a um amigo, o Padre Constantino Augusto, em 191412:

(...). Fizemos todos os atos de submissão às decisões do Tribunal como são de direi-
to, foram publicados os nossos atos de submissão, eu também fiz e mandei o povo 
que todos se submetessem como católicos; e devia ficar tudo em paz. Porem o Sr. 
Bispo exigiu de mim mais do que dos outros :que eu perjurasse do testemunho em 
obediência que me fez dar desdizendo e ainda mais que caluniasse a pobre inocente 
Maria de Araújo, que tinha me enganado ou outras desordens que eu houvesse feito.
Isto era um absurdo que eu, nunca nem sequer, pensei que o Sr. Bispo se lembrasse 
de exigir um tão grande crime de mim a ponto de mandar, como mandou, um escri-
to com tais dizeres para eu assinar.
Mandei lhe dizer respeitosamente que toda submissão tinha feito e fazia como sa-
cerdote católico e obediente a Egreja, segundo os princípios teológicos e exigidos 
pelos ensinamentos da Egreja; Mas não podia desdizer-me, dando um testemunho 
falso e calunioso contra pessoa alguma e contra minha consciência um grande crime. 

10  Cf. a nota nº1

11  Como veremos nesse artigo, Dom Joaquim, bem antes das conclusões dos inquéritos sobre o fenómeno, era convencido 
que a Beata era impostora, farsante, É claro que a proposta que ele fez ao Padre Cícero não ia ao encontro da própria 
consciência do Bispo.  

12  Essa carta pode ser lida por inteira, no meu livro, Paginas 207-225. 
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Escrevi e mandei a submissão como de Direito as Decisões do Santo Oficio e man-
dei publicar nos jornais. Não fiz como ele queria – começou a propagar-me como 
desobediente e mil perseguições, como ainda continua e V.Revma as ouviu dizer.”

Veja, caro leitor: por não ter aceitado esta proposta que poderíamos chamar hoje de “de-
lação premiada”, Padre Cícero foi duramente punido até o fim de sua vida. É mais uma prova 
“sobrando” do lado da santidade do sacerdote. Seguindo sua consciência, ele recusou assinar 
um documento acusando a Beata que ele sabia inocente, mesmo sabendo que, assinando, ele 
poderia beneficiar-se do “perdão” da Igreja! Outros sacerdotes, que acreditavam no “milagre” e 
na honestidade da Beata, não tiveram essa coragem, infelizmente! 

4. Padre Cícero e sua opção pastoral ao clamor dos pobres.

Pode ser que algum leitor não saiba por que o jovem sacerdote Cícero pediu ao Bispo Dom 
Luiz, a missão pouco relevante e atraente de tornar-se Capelão de uma Igrejinha em ruinas, 
dedicada a Nossa Senhora das Dores num lugar, chamado naquela época, de Tabuleiro Grande. 
Esse lugarejo não contava mais de 30 casas. Vou resumir o que aconteceu: 

Pouco depois de ter sido ordenado, Padre Cícero morava na Cidade do Crato com sua Mãe 
e irmãs e dava aula na escola de seu primo. Todos os domingos celebrava a missa nessa capela a 
pedido dos moradores. Um dia, teve um sonho, adormecendo na pequena escola do lugar, de-
pois das confissões. O Sagrado Coração de Jesus apareceu-lhe com seus Apóstolos e, entrou na 
escolinha, uma multidão de Nordestinos famintos. Foi quando Jesus olhou para Padre Cícero e 
ordenou: “Você, Cícero, tome conta deles”! 

Logo, o jovem sacerdote mudou com sua família numa casinha perto da Capela. Até o fim 
de sua vida, Padre Cícero teve certeza que este sonho foi um chamado de Deus. Hoje, a história 
confirma que ele tinha razão! 

Encontramos muitos documentos comprovando que logo, Padre Cícero atraiu muita gente 
que vinha confessar-se ou pedir-lhe conselhos. Até o futuro primeiro Bispo do Crato, Padre 
Quintino, desde sua ordenação, pediu ao Bispo do Ceará essa permissão: 

 3 de março de 1888

“Sendo-me necessário ter um diretor espiritual e tendo eu que me convinha e muito 
escolher para isto ao Pe. Cícero, cuja residência dista cinco léguas de Missão Velha, 
(...) Poderei eu, caso não venha meu diretor ao lugar de minha residência,(...) ainda 
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mesmo que me seja necessário, ou eu queira fazer isso mensalmente, e lá demorar-me 
dois ou três dias, ao máximo? Importa dizer a V. Excia. que as minhas entrevistas 
com o Pe. Cícero sempre me são em muitos sentidos proveitosas, pois V. Excia. bem 
conhece este sacerdote.

Infelizmente, depois da “questão religiosa”, em 1889, a presença do Padre Cícero em Jua-
zeiro foi considerada nefasta, por Dom Joaquim. Para acabar com o que ele chamava de “movi-
mento fanático”, o Bispo só via uma solução: a saída do Sacerdote para bem longe de Juazeiro. 
Para não ser excomungado, Padre Cícero exilou-se em Salgueiro, Pernambuco. De lá, ele foi 
para Roma onde ficou nove meses, apresentando-se aos juízes da Sagrada Congregação do San-
to Ofício. Voltou “perdoado” de todas as penas que tinha recebido, mas o Bispo recusou-lhe a 
licença de morar e exercer seu ministério no Juazeiro. Padre Cícero apelou a Roma e esperou  
no Crato, a solução dessa questão. Mas a resposta não chegou.

O Pároco do Crato, Monsenhor Alexandrino, por medo de uma invasão dos famintos de 
Juazeiro, intercedeu em vão, junto ao Bispo, em favor da volta do Padre Cícero. Eis um trecho 
de sua carta:

7 de fevereiro de 1899
“Obedecendo as terminantes ordens de V.Excia, (Padre Cícero) deixou o Juazeiro no 
dia em que completou os dois meses de permanência  permitidos por V.Excia, e está 
por ora n’esta cidade. (Crato)
O procedimento d’ele até agora nada teve de repreensível; pelo que me atrevo a pedir 
a V.Excia o seguinte. Que permita o Pe. Cícero demorar no Juazeiro ao menos uns 
três meses, por que a mãe d’ele que se acha muito doente e que tanto o estremece tem 
muita necessidade da presença d’ele; e, além disso, o povo faminto d’aquele Povoado, 
durante a crise atual, que muitas vítimas tem feito por inanição, com a presença do 
Padre ali é em grande parte aliviada em suas mais rigorosas necessidades. 
Na confiança de que V.Excia atenderá ao meu pedido (...)

Foi quando ele soube que o povo de Juazeiro estava morrendo de fome e precisava dele que 
Padre Cícero decidiu “obedecer” ao chamado de Jesus e ao clamor dos pobres e “desobedecer” 
a ordem do Bispo!13

13  Na internet, pode se ler um artigos de Leonardo Boff: O Padre Cícero à luz do Papa Francisco. (16/04/2017) O autor 
escreve essas linhas: “Vendo as multidões que vinham pedir conselhos, ele, por amor ao povo, exerceu a desobediência 
leal: desobediência é uma lei eclesiástica e humana em função de uma lealdade ao mandamento maior de amor e do 
serviço aos pobres que ele amava do fundo do coração.”
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Padre Cícero voltou para Juazeiro ouvindo o grito dos pobres que Jesus lhe tinha confiado! 

De novo considerado desobediente a seu Bispo, mas optou para ficar do lado dos migrantes. 
Obedecer a dom Joaquim, naquele contexto, seria uma “traição ao evangelho”.

Caro leitor, eu poderia lhe apresentar mais provas que fazem pender a balança do lado das 
virtudes do Padre Cícero: Na minha leitura, elas “sobram”!

Mas, não estou escrevendo um livro: apenas um artigo e outra pergunta delicada nos espera: 
e o que falta ao Padre Cícero? 

O QUE FALTA?

Para começar, queria lembrar um trecho muito interessante da carta de reconciliação escrita 
pelo Cardeal Pietro Parolin em nome do Papa Francisco.14 É a sabedoria Bíblica e Teológica dos 
métodos utilizados por Deus quando Ele escolha seus discípulos: 

“Não podemos ignorar, no entanto, que outros aspectos da pessoa do Padre Cícero 
podem suscitar perplexidades. Deus, com efeito, na sua genial criatividade, serve-se 
muitas vezes de “vasos de argila” para realizar a sua obra de salvação, “para que esse 
incomparável poder seja de Deus e não de nós” (2Co 4,7) e, dessa forma, nós, seres 
humanos, nunca possamos nos orgulhar. Porque “aquele que planta, nada é; aquele 
que rega, nada é; mas importa somente Deus, que dá o crescimento” (1Co 3,7), 
Deus serve-se sempre de pobres instrumentos. Padre Cícero, na sua complexa his-
tória humana, não privada de fraquezas e de erros, é um claro exemplo disso. Sem 
dúvida alguma, foi movido por um intenso amor pelos mais pobres e por uma inque-
brantável confiança em Deus. Ele teve, porém, que viver em um contexto histórico 
e social pouco favorável, empregando todas as suas forças e procurando agir segundo 
os ditames da sua consciência, em momentos e circunstâncias bastante difíceis. Se 
nem sempre soube encontrar as justas decisões a tomar ou adequar-se às diretrizes 
que lhe foram dirigidas pela legítima autoridade, não há dúvida, entretanto, de que 
ele foi movido por um desejo sincero de estender o Reino de Deus. Não nos esque-
çamos, porém – como dizia São João Paulo II, na Audiência Geral de 30 de abril 
de 1986–, que, às vezes, “Deus escreve certo por linhas tortas” e se serve de instru-
mentos imperfeitos para realizar a Sua obra (cf.Lc. 17,10). Portanto, é necessário 
neste contexto, dirigir nossa atenção ao Senhor e agradecê-lo por todo o bem que ele 
suscitou por meio do Padre Cícero”.

14  Essa carta está transcrita no meu livro, já citado.p.237-244
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Dom Delgado já nos tinha alertado neste sentido15: Deus escolha pessoas imperfeitas para 

realizar sua obra! É verdade na vida de todos nós, e dos santos também! O que faltou ao Padre 
Cícero era necessário para que a missão que lhe foi confiada seja reconhecida como “Obra de 
Deus” e não dele! No seu livro, Dom Delgado, inspirando-se do grande teólogo Danielou,16 
nos convida a descobrir a “história da Salvação” desde a Criação até hoje a ação de Deus.

“Padre Cícero, com efeito, foi um “violento chamado” de Deus. (...) A “passagem de 
Deus” pela sua vida e pela sua terra não terá sido infrutífera. Procure-se com espírito 
de fé, e poderemos identificá-los. (...) Faz-se mister integrar o Padre Cícero e o Jua-
zeiro no contexto da História da Salvação”.17 

Então, se, como todos os santos, o que falta ao Padre Cícero é fundamental para que Deus, 
na sua genial criatividade, serve-se de “vasos de argila” para realizar a sua obra de salvação, por-
que nosso Padrinho não foi ainda canonizado?

Acreditamos que nossa Igreja é “santa e pecadora”, e que, como todos nós, ela pode pecar ou 
errar “de boa fé”. Ela é só infalível quando o Papa fala “ex- Catedra”, o que é muito raro. 

Com todo respeito, me reconhecendo também frágil e pecadora, vou contar aqui o que eu 
ouvi da boca de uma autoridade eclesiástica de grande valor, mas que me deixou pasmada!   Essa 
afirmação pode explicar algo que falta, ou, pelo menos, que faltou para o reconhecimento da 
santidade do Padre Cícero.

Em Setembro de 2014, numa reunião com todas as religiosas da Diocese do Crato, depois 
da palestra do Cardeal responsável da vida religiosa em Roma, fomos convidadas a lhe fazer 
algumas perguntas. 

Quando chegou minha vez, perguntei o que muitos desejavam saber: “O que falta para que 
Padre Cícero seja canonizado?” O Cardeal me respondeu textualmente: “Em Roma, não falta 
mais nada! O que falta, é a aceitação de alguns padres da Diocese, é a divisão do Clero sobre 
esta questão!” Morando desde 1976 em Juazeiro do Norte e participando das Assem-
bleias Diocesanas, não me foi difícil reconhecer a veracidade dessa segunda afirmação! 
Na questão das Romarias, constatei tantas vezes o quanto o “poder clerical” de alguns 
padres tinha um peso incrível em comparação ao “poder laical” de milhões de vozes dos 

15   Ver pagina 4. 

16  Jean Danielou. Sobre a história da história. Ed Herder, São Paulo, 1964

17  José de Medeiro Delgado: Padre Cícero, mártir da disciplina p.49- 50
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devotos e romeiros do Padre Cícero! Com tristeza, devemos reconhecer ALGO QUE SOBRA 
em nossa Igreja e que o Papa Francisco tanto condena: o Clericalismo, que não é apenas tenta-
ção dos padres! Sejamos Sacerdotes, colaboradores, animadores religiosos ou leigos, precisamos 
escutar com mais atenção, humildade e respeito a voz do povo, (Vox Populi) sem nunca esque-
cer que o Espírito Santo sopra onde quer, quando quer, como quer, e, com clara preferência,  
no meio dos pobres! 

No aniversário dos 149 anos da ordenação sacerdotal do Padrinho, nesse dia 30 de Novem-
bro de 2019, constatamos alegres, essa ação fiel do Espírito Santo, na presença de 30 padres da 
Diocese do Crato, concelebrando, unidos ao Pastor, Dom Gilberto Pastana, na Basílica da Mae 
das Dores, em Juazeiro do Norte. 

Precisamos lembrar-nos essas palavras de São Pedro: “Não se esqueçam disto, amados: para o 
Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia” (2º Pedro 3:8) Nossas “impaciências” 
são, muitas vezes, falta de Fé! 

Numa outra ocasião, ouvi essa afirmação que, também, me deixou pasmada: o Tribunal 
do Santo Ofício nunca ira reconhecer erros eventuais de Dom Joaquim Vieira, em relação às 
diversas medidas que ele tomou, punindo o Padre Cícero, a Beata Maria de Araújo, a cidade 
de Juazeiro do Norte, os milhões de romeiros depois da “questão religiosa.” Essa afirmação, se 
confirmada, é preocupante, quando se fala de um TRIBUNAL que deve sempre agir de ma-
neira integra, neutra. Volto a dizer: se essa declaração procede, temos que reconhecer aqui mais 
ALGO SÉRIO QUE FALTA AO TRIBUNAL para que Padre Cícero seja, um dia, canonizado! 
É claro que não se devem julgar os fatos fora do tempo em que aconteceram! Mas, com a evolu-
ção dos pensamentos e das medidas disciplinarias na Igreja, podemos reavaliar o “ontem” à luz 
do “hoje”! A história da Igreja não é estática! Hoje, não se queimam mais “bruxas”, de boa fé, 
como no tempo da Idade Média!

Permitem-me escolher, entre dezenas, dois exemplos de atitude de Dom Joaquim Vieira que 
me parecem questionáveis:

A primeira atitude é esta: um ano após o primeiro sangramento da Hóstia na boca da Beata 
Maria de Araújo, o Bispo de Fortaleza fez uma proposta ao Padre Cícero. Transcrevo as partes 
mais importantes dessa carta:

Fortaleza, 7 de Março de 1890

Confidencial

Pe.Cícero,

É escusado repetir que sou seu amigo e que venero suas virtudes; por isso, deve V.Re-

vma. fazer justiça ás minhas intenções com relação a Maria de Araújo.(...)
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Bem compreende V.Revma., o meu dever de Bispo: averiguar os fatos para que pos-
sa dizer: “Digitus Dei est hic.” Ora, ficando Maria de Araújo, na sua companhia, 
continuando sob sua direção espiritual e ainda morando em sua companhia, eu não 
poderia atingir aquele fim; eis por que, meu Padre, eu exigi e ainda exijo a entrada de 
Maria de Araújo na Casa de Caridade.(...) 
 Não obrigo inteiramente a V.Revma, mas se me obedecer me confirmarei mais no 
conceito que formo de sua pessoa; se não me obedecer, nada farei, mas ficarei triste 
e desconfiado. (...)

Compreendo o desejo expresso e sábio de Dom Joaquim, mas o fato de ‘exigir sem obrigar 
inteiramente’ dava ao Padre Cícero certa liberdade para discernir “in loco” o que seria mais con-
veniente, considerando concretamente o estado de saúde da Beata. Aconselhado por médicos, 
o Sacerdote concluiu que essa mudança para a casa de Caridade do Crato não era prudente na-
quela situação. Essa decisão foi realmente fundada? Não posso responder. Apenas sabemos que 
foi aquela que Padre Cícero tomou, pensando que o Bispo lhe dava essa “liberdade” de decidir.

Quando Dom Joaquim ficou sabendo que a Beata continuava morando na casa do Padre 
Cícero, ele escreveu a carta seguinte que vou também resumir: 

Reservado
Fortaleza, 4 de Junho de 1890
Revmo.Sr. Pe.Cícero
Com surpresa minha, recebi ontem uma carta da Mãe de Maria de Araújo datada 
de 20 de Maio último, pedindo-me que suspendesse a ordem de entrada da filha na 
Casa de Caridade do Crato!(...)
Pois bem, Padre Cícero, dois foram os fins que tive em mira, dando aquela ordem: 
primeiro, cercar de testemunhos qualquer prodígio que se repetisse com a beata e ao 
mesmo tempo provar ao público que V.Revma. em nada influía para aqueles efeitos, 
supostos maravilhosos; segundo fim, e este importante, era experimentar o espírito 
de humildade e obediência da Maria de Araújo: dizia eu de mim para comigo – si 
Maria de Araújo for, realmente uma Santa, como se pretende, será pronta em obe-
decer à legítima autoridade, e o seu confessor influirá sobre seu espírito para o fiel 
cumprimento da determinação
Era a prova real das duas virtudes: infelizmente, nada disso aconteceu, V.Revma. 
resistiu de algum modo, e Maria de Araújo, desobedeceu-me!!
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Este facto foi de mau efeito para meu espírito, arruinou o Castelo que si ia formando 
em meu ânimo... para mim, tudo está acabado, não há sobrenaturalidade nos factos 
acontecidos com Maria de Araújo. Está averiguada a verdade.(...)
Pois bem, Pe. Cícero, faça V.Revma. como entender, proceda Maria de Araújo como 
quiser: si quiser ir para o Crato, vá; si não quiser, não vá! Meu juízo está formado.(..)

Adeus, Pe. Cícero, si algo, porém, houve que lhe soa mal, interprete-o conforme 
minhas boas intenções. Nosso Senhor o abençoe.
Seu humilde Servo,
+ Joaquim, Bispo Diocesano.

Queria acreditar que Dom Joaquim podia ter esquecido o conteúdo da primeira carta “não 
obrigando inteiramente” a saída da Beata da casa do Padre Cícero, mas o resto da missiva revela 
certa armadilha, um teste para “avaliar” a santidade de Maria de Araújo. E ouso perguntar: será 
que tal método não é questionável para chegar a uma condenação tão absoluta de uma Beata 
que o Bispo não conhecia, nunca tinha visto e nem encontrou depois? 

Continuo acreditando na “boa fé” de Dom Joaquim, mas questiono,  como psicóloga, seus 
métodos e suas conclusões condenatórias,  por demais precipitadas, mesma naquela época.

O que me parece agravando esse comportamento de Dom Joaquim é que esta condenação 
foi firmada em sua consciência antes dele mandar as duas Comissões de teólogos em Juazeiro do 
Norte para averiguar os fatos e a Beata. Como a primeira Comissão chegou à conclusão que o 
fenômeno não tinha explicação científica, o Bispo mandou uma segunda que tinha por missão 
provar a “farsa”! 

Dom Delgado, no seu livro já citado18,  apresenta seu diagnostico como Pastor e teólogo. 
Sem colocar em questão as condenações do Tribunal, avalia a metodologia utilizada pelas duas 
comissões de inquérito da “questão religiosa”, enviadas por Dom Joaquim:

“Só faltou a primeira Comissão segurança teológica e melhor senso científico, com 
a segunda se chegou ao máximo de indelicadeza, no modo de conduzir o Proces-
so. Guiada mais pela opinião de autoridade, aliás, prudente e esclarecida de Dom 
Joaquim, não soube levantar nem uma hipótese científica atrás de uma explicação 
natural do aparecimento de sangue na boca da comungante “(....)

18  Op. Cit. Padre Cícero, Mártir da disciplina, p.65
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Por isso, afirmo, como mulher que, além da revisão dos processos do Padrinho Cícero, o que 

falta, e muito, é uma nova revisão do julgamento sobre “nossa Irmã” em Cristo, a Beata Maria 
de Araújo que foi condenada como “embusteira” e “sacrílega” pelo Tribunal do Santo Ofício, 
baseando-se sobre o julgamento “equivoco” e subjetivo de Dom Joaquim e as conclusões não 
fundadas do segundo inquérito. 

Apresento uma segunda atitude de Dom Joaquim que me é difícil compreender: Padre 
Cícero foi para Roma em 1898 e o Tribunal o perdoou após retratações e atos de obediências 
às decisões relativas ao “fato de Juazeiro”. No documento atestando esse perdão, há um texto 
reservado à Dom Joaquim onde o Tribunal faz algumas observações. Veja: 

(...) Que seja exortado o Exm° e Revm° Sr.Bispo de Fortaleza a enviar o mais cedo 
possível, Missionários ao Juazeiro, os quais com prudência façam (a) com que sejam 
apagados os vestígios das fraudas sacrílegas, (b) que os fieis, se alguns há, ainda com 
contumazes, se sujeitem aos mandamentos da Santa Sé; (c) que finalmente confir-
mem nas verdadeira piedade e detestação das superstições de modo que tornem-se 
mais difíceis os feitos dos enganadores e velhacos. O mesmo Bispo diligencie prepor 
à cura das almas do Juazeiro, durante ou logo depois da Missão, algum Sacerdote 
prudente com residência no mesmo lugar.
Mas para sua direção seja avisado o Bispo de Fortaleza que para os retratados erros 
e detestação das sacrílegas fraudes do Juazeiro, é suficiente uma mera, simples e ab-
soluta sujeição aos decretos do Santo Ofício e que não é necessário uma declaração 
formal e explicita da malicia e culpa própria e alheia, pois isto se contém suficiente-
mente na pura e simples aceitação do Decreto.”(...)

O Padre Cícero deve ter apelado ao Tribunal em favor dos habitantes de Juazeiro, pois Dom 
Joaquim tinha proibido a qualquer padre celebrar qualquer sacramento nesse lugarejo! Além 
disso, quando um penitente procurava na cidade vizinha um confessor, o Padre perguntava, 
antes, se acreditava no “milagre da hóstia”. Na afirmativa, o penitente não recebia a absolvição! 
Relendo essas duas exortações, caro leitor, perceberá que o Tribunal do Santo Ofício quis orien-
tar o Bispo para uma atitude menos rígida e mais pastoral.

Ora, Dom Joaquim seguiu parcialmente as orientações de Roma, enviou missionários em 
julho de 1899, mas Juazeiro ficou sem padre e sem sacramentos durante 25 anos! A perseguição 
aos penitentes continuou quando, na realidade, o “silêncio obsequioso” sobre o fenômeno era 
suficiente. Foi somente em 1914 que Dom Quintino, Bispo da nova Diocese do Crato, no-
meou um Pároco, residindo em Juazeiro. 
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Porque Dom Joaquim não seguiu as orientações do Tribunal do Santo Ofício e continuou 

“abandonando” pastoralmente o povo de Juazeiro com tanta rigidez? Será que esse comporta-
mento do Bispo não é questionável? Deve ter agido assim, considerando ser a melhor maneira 
para “acabar com o fanatismo” desse lugarejo, no Sul de Ceará: um erro pastoral feito de “boa 
fé”, tão frequente na história da Igreja e que o Papa Francisco tenta corrigir com paciência e 
firmeza.

O que me impressiona, é que, apesar da falta de sacramentos, durante tantos anos, com 
apenas a presença “paternal” do Padrinho Cícero, esse povo não se rebelou e ficou fiel à Igreja 
Católica Apostólica Romana! Deus nunca abandona seu rebanho! 

Não posso deixar de partilhar com você, caro leitor, uma profunda reflexão teológica que 
meu amigo e grande pesquisador, Artur Peregrino, me mandou ao ler o projeto desse artigo:

“Aqui reside um aspecto relevante do padre Cícero: viveu a Eucaristia em carne pró-
pria. Fez de sua vida uma Eucaristia, um ser doado. (...) Proibido de celebrar missa, 
transformou sua vida em uma missa permanente. A Eucaristia e os pobres foram 
sempre os dois tesouros da Igreja. E o essencial é que Jesus de Nazaré veio para trazer 
vida plena ao mundo, saciar de fome o faminto. E isso foi a vida do Padre Cícero Ro-
mão. O relato da Eucaristia no Evangelho de João expressa bem a vida desse homem. 
O significado social do lava-pés está demonstrado na vida do Padre Cícero que viveu 
uma “cultura eucarística” que expressa a defesa da vida, a comunhão, a solidariedade, 
a misericórdia.”

Outra questão deve ser abordada e esclarecida nas possíveis “Faltas”. 

No dia 27 de outubro de 2014, Dom Fernando recebeu da Congregação para a Doutrina 
da Fé a resposta ao seu pedido de reabilitação do Padre Cícero, pedido colocado na mão do 
Cardeal Amato, no dia 30 de Maio de 2006. 19

A resposta continha dois “Omnes”20. É do Primeiro “Omnes” que desejo analisar com 
você, caro leitor, e que poderia comprovar o que “falta” definitivamente ao Padre Cícero para 
que, um dia, ele seja canonizado. Vamos ler:

19  Os detalhes dessa tramitação podem ser lidos em meu livro já citado: p.232-235

20  Cf. o significado canônico desses dois “OMNES” por Leonardo Boff no artigo citado: “A Congregação da Doutrina da 
Fé de 27 de outubro de 2014 afirmou num documento “não poder proceder à solicitação de reabilitação do sacerdote” 
Padre Cícero Romão Batista (primeiro Omnes). Mas, quase de forma contraditória assevera que “julga oportuna uma 
certa forma de reconciliação histórica…que coloque em luz também os lados positivos de sua figura”(segundo Omnes).
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OMNES: Se retêm como justas e justificadas as medidas disciplinares a seu tempo 
toma pela Santa Sé nos confrontos com a Pe. Cícero Romão Batista, e mantidas até 
a morte dele, assim se afirma não poder proceder à solicitação de reabilitação do 
sacerdote.

Mas, o Padre Cícero não foi para Roma em 1898, apresentou-se ao Tribunal do Santo Ofí-
cio e não tinha sido absolvido? Não posso deixar de transcrever aqui o trecho do documento 
Oficial do mesmo Tribunal: 

1898-09-01 do Cardeal Parocchi para Dom Joaquim:

Mens est
1°) que com prévia sujeição formal, simples e absoluta aos Decretos do Santo Ofício, 
e com retratação e detestação dos fatos e palavras que nos mesmos Decretos são con-
denados, proscritos e proibidos, e implorando o perdão das desobediências, resistên-
cias, tergiversações, e pretextos passados e de todas as irreverências cometidas mesmo 
só por cooperação e aprovação a cerca dos fatos de Juazeiro e outros tais, e imposta 
salutar penitência, sejam absolvidos o Rvd.Sr.Cícero e o Sr.Lobo das censuras em 
que de qualquer modo tenham incorrido, e sejam despedidos com grave advertência 
e com proibição de falar ou escrever sob as coisas do Juazeiro e outras semelhantes.
2°) que o Rvd.Sr.Cícero não seja mais admitido à pregação da palavra de Deus, a 
ouvir confissões e à direção das almas, sem especial licença do Santo Ofício, e se for 
possível, vá para outra Diocese.(...)

No Santo Ofício, a ata de execução do decreto termina com essas palavras:

“Explicadas bem essas coisas, respondeu o Padre Cícero: “Aceito plenamente e em 
cada uma de suas partes o decreto dos Eminentíssimos Senhores Cardeais, e prometo 
observar tudo o que foi imposto”. Feito isto, foi absolvido na forma costumeira da 

 Para entender esta aparente contradição devemos entender a forma como esta instância doutrinária profere suas sentenças. 
Estas são de suas ordens: de tuto e de vero. Afirmação de tuto significa afirmação de “segurança” e de “prevenção” sem 
querer decidir acerca da verdade do fato analisado. De vero é quando se quer decidir sobre a “verdade” do fato. Esta é 
a sentença mais peremptória. Tudo leva a entender, dada a segunda observação (Omnes 2) que a Congregação para a 
Doutrina da Fé se ateve ao aspecto da segurança (de tuto) que possui um valor menor e não ao aspecto da verdade(de 
vero) que fecharia totalmente a questão.

 Isso fica mais claro na carta do Secretário de Estado do Vaticano, a primeira pessoa depois do Papa em autoridade, o 
Card. Pietro Parolin, enviada ao bispo Dom Fernando Panico, bispo diocesano do Crato em 20 de outubro de 2015. 
(carta de reconciliação, reconhecendo as virtudes  do Padre Cícero)
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Igreja, tendo-lhe sido imposto a penitência de rezar trinta vezes o rosário da Bem-A-
venturada Virgem Maria”.

Retomando o primeiro OMNES, será que o Tribunal de 2014 esqueceu que o mesmo Tri-
bunal tinha dado a absolvição ao Padrinho Cícero em 1898, há 116 anos? 

É verdade que Dom Joaquim não gostou dessa absolvição e deu a permissão ao Padre Cícero 
para celebrar a missa apenas a três léguas de Juazeiro!

É verdade, também, que o sucessor de Dom Joaquim, Dom Manuel da Silva Gomes, pediu, 
em 1914, a excomunhão do Padre Cícero, não somente porque morava ao Juazeiro, mas envol-
vendo injustamente o coitado numa guerra entre o Governo Federal e o Governador do Ceará, 
Franco Rabelo.  A excomunhão foi “decretada”, (1917) mas nunca aplicada pelo primeiro Bispo 
do Crato, Dom Quintino! Veja caro leitor, um trecho da carta onde ele pede clemência para 
nosso Padrinho: (1922)

O mesmo suplicante (Dom Quintino) pede permissão para manifestar o seu parecer 
a fim de que não seja executada a publicação do mandato  (excomunhão) e exprime 
seus votos e desejos de que, pelo bem da paz, seja o Padre Cícero absolvido em que 
incorreu e lhe seja concedida a faculdade de celebrar a Santa Missa também em Jua-
zeiro (...)

Dom Quintino foi parcialmente atendido: o decreto de excomunhão, guardado em segredo, 
foi cancelado, mas Padre Cícero foi “reduzido ao estado leigo” até sua morte. Nem “pelo bem da 
paz”, nem para  responder ao “desejo” do Bispo do Crato, Roma concedeu ao Padre Cícero um 
fim de vida que ele tanto esperava: voltar a celebrar a missa na capelinha que ele tinha mandado 
reformar na casa do Horto, esse espaço,  o “jardim das Oliveiras”, onde Jesus se sentiu abando-
nado, até mesmo pelo Pai!

Será que é isso que FALTA ao Padre Cícero para ser canonizado?... Se a resposta é afirmativa 
do ponto de vista da Igreja, me pergunto se não foi antes a FALTA de confiança de Roma na 
sabedoria e discernimento do Bispo do Crato, que pedia a reabilitação de um de seus sacerdotes 
que ele conhecia tão bem!  Lembro aqui um trecho da Exortação Apostólica do Papa Francisco:21 

21  “A alegria do Evangelho”, nº16
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Não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as 
problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Neste sentido, sinto a necessidade 
de proceder a uma salutar “descentralização”. 

Os tempos mudaram, mas, na época do Padre Cícero, Roma agia, de “boa fé”, mas com esse 
excesso de centralidade e romanização.

Aceitando o pedido de Dom Quintino, Padre Cícero teria morrido em total comunhão com 
a Igreja que ele tanto amou com fidelidade!

Termino minha análise com mais um fato que poderia justificar o que prejudicaria o Padre 
Cícero para ser canonizado: sua participação na política partidária como primeiro Prefeito da 
nova Cidade de Juazeiro!

No excelente livro do Padre Azarias Sobreira22, que conheceu de perto seu Padrinho de 
Batismo, podemos ler a motivação do Padre Cícero, entrando na política nos últimos anos de 
sua longa vida:

“Um belo dia, após lhe ter expressado todo o meu pesar por vê-lo imiscuído na 
política partidária, eis a resposta que me deu: - Que havia eu de fazer para não ficar 
ocioso, se me tiraram o sacerdócio, privando-me do uso total de minhas ordens? 
Fiquei reduzido à condição de um simples leigo: não posso dizer missa, não posso 
confessar nem tenho o direito de levantar a voz na Igreja. Foi este o único caminho 
que encontrei para continuar fazendo algum bem”.

O que replicar a tal afirmação? Em toda sua vida tão atormentada, o Padrinho procurou 
diversos meios para “fazer algum bem”. Não escolheu o caminho da política por gosto mais por 
necessidade, como ele afirma no seu testamento: 23

“Nunca desejei ser político; mas, em 1911, quando foi elevado o Juazeiro, então 
povoado, à categoria de vila, (...) para evitar que outro cidadão, na direção políti-
ca deste povo, por não saber ou não poder manter o equilíbrio de ordem até esse 
tempo mantido por mim, comprometesse a boa marcha desta terra, vi-me forçado 
a colaborar na politica. Apesar de bruscas mutações da política cearense, sempre 
procurei conservar-me em atitude discreta, sem apaixonamentos, evitando sempre 
as incompatibilidades que pudessem determinar choques de efeitos desastrosos. Para 

22  Azarias Sobreira: O Patriarca de Juazeiro UFC 2011 terceira edição. p.101

23  Azarias Sobreira, op.cit: p.398-418
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conseguir isto, muitas vezes tive de me expor ao conceito de homens sem ideias bem 
definidas”.

Meu amigo, Artur Peregrino, tem razão: 

“O significado social do lava-pés está demonstrado na vida do Padre Cícero que 
viveu uma “cultura eucarística” que expressa a defesa da vida, a comunhão, a solida-
riedade, a misericórdia.”

Eis a razão e a motivação que fizeram o Padrinho entrar na Politica. Como o afirmou nosso 
Papa Francisco durante sua visita no Brasil: 

“É uma obrigação para o cristão envolver-se na política. Devemos envolver-nos na 
política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade”. 

É hora de terminar! Tentei ser fiel e verdadeira, respondendo às duas perguntas do título 
“intrigante” desse artigo! Se errei nas minhas avaliações, que me corrigem! Não foi tão fácil, pois 
a vida do Padre Cícero foi complexa, tortuosa, sofrida! Para mim, não há dúvida que o Padrinho 
dos pobres será, um dia, valorizado na sua justa medida de santidade!  Ele foi escolhido e acei-
tou ser “vaso de argila” na mão de Deus que, até hoje, realiza em Juazeiro do Norte Sua Obra 
de Salvação em favor, especialmente, dos Nordestinos.  

O Papa Francisco apresentou, numa de suas homilias na Capela Santa Marta quem era, para 
ele, um “verdadeiro Pastor”. Pareceu-me que ele falava do Padre Cícero sem citar o nome! 

“O verdadeiro Pastor vai aonde deve ir.
Arrisca sua vida, arrisca sua fama,
arrisca perder sua comodidade, seu status,
inclusive perder sua carreira eclesiástica,
mas é um bom pastor”.
Papa Francisco.

Que essas palavras nos ajudem a rever, reavaliar e aprofundar a missão deste “santo 
popular” que, com certa teimosia, tudo arriscou, procurando, até a morte, ser fiel ao 
chamado de Jesus em favor dos pobres do Nordeste Brasileiro.

Não seria um verdadeiro e santo bom Pastor, esse Padre Cícero Romão Batista? 
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DEUSA PAGÃ OU SANTA CATÓLICA? O PROCESSO  
DE RESSIGNIFICAÇÃO DE BRÍGIDA DE KILDARE

PAGAN GODDESS OR CATHOLIC SAINT? THE RESIGNIFICATION  

PROCESS OF BRIGID OF KILDARE

FÁBIO L. STERN1

Resumo: Este artigo objetiva apresentar a construção da hagiografia de Brígida de Kildare, 
santa padroeira da Irlanda que, a partir de 1900, passou a ser relacionada à deusa celta Bríg pelos 
acadêmicos. O texto elenca os atributos relacionados à deusa celta, cruzando-os aos atributos 
relacionados à santa católica. Com isso, é possível perceber que alguns atributos originários da 
deusa pagã foram assimilados ao culto católico de Brígida. Por fim, também é apresentada uma 
teoria de que não foi a santa Brígida quem foi criada a partir da deusa Bríg, mas sim o contrário.

Palavras-chave: Mitologia irlandesa. Paganismo celta. Catolicismo. Hagiologia. Deusa Bríg.

Abstract: This article aims to present the case of the construction of the hagiography of 
Brigid of Kildare, patron saint of Ireland, as since 1900 on scholars started to relate her to the 
Celtic goddess Bríg. The text lists the attributes related to the Celtic goddess, crossing them 
with the attributes related to the Catholic saint. With this, one can see that the Catholic cult of 
Brigid assimilated some attributes originating from the pagan goddess. Finally, we present the 
theory that it was not the saint who was created from the goddess, but the opposite.

Keywords: Irish mythology. Celtic Paganism. Catholicism. Hagiology. Goddess Bríg.

1  Doutor, mestre e especialista em ciência da religião (PUC-SP). Bolsista PNPD/CAPES pelo PEPG em ciência da 
religião da PUC-SP. E-mail: flstern@pucsp.br
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INTRODUÇÃO

O processo atual de santificação no catolicismo é bastante complexo, e envolve ampla in-
vestigação dos supostos milagres daqueles que são indicados à santidade. No entanto, durante 
a expansão católica pela Europa, muitas divindades e festividades pagãs foram absorvidas pelo 
cristianismo sem esse crivo teológico. Segundo Russell e Alexander (2008), isso ocorreu de 
forma positiva, através da incorporação de tais deidades e práticas pelo cristianismo (p. ex. a 
amalgamação entre a saturnália e os festivais do deus romano Sol Invictus ao natal cristão, ou 
ainda a forma como o cálculo da páscoa católica é feito até hoje: o domingo a seguir da primeira 
lua cheia após o equinócio da primavera), tanto quanto de forma negativa, pela transformação 
das divindades locais em demônios (p. ex. a assimilação do deus romano Lúcifer com o diabo, 
e a criação da iconografia do diabo, que a partir do século IX passa a ser representado com 
cascos e chifres para ser identificado com deidades pagãs como Cernunnos, Pã, Fauno, Herne 
e Dioniso).

Contudo, com o advento da arqueologia e da ciência da religião/história das religiões, mui-
tas personalidades católicas locais que foram santificadas durante o catolicismo medieval passa-
ram a ter seu status de santidade revisado pelo Vaticano. Isso foi em especial observado no norte 
da Europa, onde o catolicismo somente se espalhou em um período posterior.

Santos locais, especialmente aqueles que se alega terem vivido no período transitório 
[do paganismo ao cristianismo], quando a assimilação de elementos pré-cristãos ao 
cristianismo era mais ativa, perderam seu lugar de honra no ‘calendário dos santos’. 
[...] muitos desses ‘santos antigos’ falharam em satisfazer os rigorosos requisitos para 
a canonização e não mais se qualificam aos direitos e privilégios inerentes à santidade 
(Ó CATHASAIGH, 1982, p. 75, tradução minha).

Isso levou a uma ampla revisão de diversos santos que teriam vivido entre os séculos V e VI. 
Contudo, tomando o caso irlandês, os dois principais patronos da Irlanda – são Patrício e santa 
Brígida –, apesar de inegáveis indícios de relações com a religião pagã celta, foram mantidos no 
calendário oficial dos santos do Vaticano. No presente artigo, será apresentado o caso da santa 
Brígida de Kildare, a qual possui fortes relações com a deusa irlandesa Bríg2.

2  Foi adotado neste trabalho a ortografia irlandesa vigente  desde a reforma de 1948. Atesta-se, contudo, variações na 
grafia do nome da deusa em textos irlandeses mais antigos.
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BRÍG, a deusa celta

A antiga religião irlandesa era uma mistura das práticas nativas dos construtores das tum-
bas megalíticas e dos celtas, que chegaram à Irlanda em sucessivas ondas entre os séculos V e I 
AEC3. Segundo Ó Cathasaigh (1982, p. 76-77), quase nada se sabe sobre os nativos pré-celtas. 
Já sobre os celtas, eles tanto vieram diretamente da Gália quanto pela Bretanha, com dois povos 
historicamente disputando a hegemonia na ilha: os gaels e os belgas. No geral, não existia uma 
religião irlandesa coesa, mas sim a coexistência de diversas práticas animistas de tradição oral. 
Tanto homens quanto mulheres podiam exercer o sacerdócio, e as pessoas cultuavam heróis e 
divindades de ambos os sexos com poderes equiparados entre os gêneros. O pós-morte possuía 
grande importância entre os irlandeses, e os ritos eram em sua maioria noturnos e orientados 
pelas estações do ano.

A partir da invasão romana da Gália e da Bretanha no século I AEC, a religião irlandesa 
passou por uma grande transformação. As práticas antigas foram consideradas “barbáries”, em 
especial pela grande inclusão da mulher celta na vida cotidiana, algo que contrastava com a rea-
lidade feminina romana do período. Assim, conforme a cultura galo-romana foi suplantando a 
identidade irlandesa, muito dos costumes foi abandonado. Conforme Ó Cathasaigh (1982, p. 
77) explica, o que se preservou das práticas antigas, ocorreu entre aqueles que viviam à margem 
da sociedade.

O druidismo emergiu na Irlanda a partir dessa nova reconfiguração cultural, que garantiu 
uma língua única que, por ventura, levou também a uma religião unificada que respeitava 
a forte estratificação social e as divisões políticas impostas por Roma, inclusive a prioridade 
masculina para o sacerdócio. Contudo, o culto às deusas continuou, assim como seu poder e 
importância. Segundo Ó Cathasaigh (1982, p. 77), artefatos e fragmentos mitológicos dessa 
época sugerem a emergência de um panteão vertical com mais de quatrocentos deuses e deusas. 
É nesse cenário que se encontram as fontes mais antigas sobre o Tuath Dé (“povo dos deuses”) 
– também por vezes chamados de Tuath Dé Danann (“povo da deusa Dana”) –, raça mítica de 
deuses da Irlanda à qual Bríg faz parte.

O nome Bríg deriva do proto-indo-europeu “berǵ” (elevado, alto), a mesma raiz do termo 
“Brigantia” (a tribo celta dos planaltos ao norte da Bretanha) e do nome próprio Brigite e suas 
variáveis (Brighit, Bridget, Brighid, Brìghde, Bridgid, Brida, Bride, Bergit, Brixia etc.). De acor-
do com Ó Cathasaigh (1982, p. 78), Bríg não somente foi cultuada na Irlanda, como também 

3  Antes da Era Comum, equivalente secular para “antes de Cristo”.
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em Gales e na Bretanha, sendo uma das poucas divindades cuja importância se aproximou de 
Lugh, talvez o principal deus membro do Tuath Dé. Segundo Monaghan (2004, p. 59), ela teria 
sido conhecida como Brigindo entre os gauleses, e como Briganti entre os celtas da tribo que 
levava seu nome. Em todos esses lugares, foi associada às águas, sejam de rios (caso da Bretanha) 
ou poços sagrados (caso da Irlanda). É, nesse sentido, uma deusa celta atípica. Ao passo que 
a maioria das divindades celtas possuía apenas veneração local, o culto à Bríg se espalhou por 
diversos territórios.

É bastante aceita a noção de que Bríg é uma deusa tripla, visto que as tríades paradigmáticas 
eram comuns entre os celtas (Ó CATHASAIGH, 1982, p. 78-79; MONAGHAN, 2004, p. 
59). Já no século X, por exemplo, o bispo Cormac mac Cuilennáin (1868, p. 23) descreveu, em 
seu compêndio da cultura oral irlandesa, Bríg como sendo três deusas em uma: (1) a Bríg prin-
cipal, deusa da sabedoria e protetora dos poetas, que possui duas irmãs com o mesmo nome, 
(2) a Bríg deusa da medicina, e (3) a Bríg ferreira, a deusa da forja. Além de relações com a cura, 
a sabedoria e o trabalho com metais, outra fonte primária clássica, o Cath Maighe Tuireadh 
(2003, p. 57), descreve que Bríg foi a inventora de um tipo especial de apito que os irlandeses 
utilizavam para se comunicarem pela noite, utilizado nas viagens noturnas e nas estratégias de 
caça e batalha. Ó Cathasaigh (1982, p. 79) comenta que como essas funções eram fundamen-
tais à sobrevivência de qualquer sociedade, seria possível considerar o próprio nome Bríg como 
um sinônimo da palavra “deusa”.

De acordo com Monaghan (2004, p. 59), seu principal foco de devoção se encontrava em 
Laighin, província histórica da Irlanda que contém o condado de Kildare. O dia sagrado de 
Bríg era chamado imbolg e marcava um dos quatro festivais sazonais dos gaels, ocorrendo em 
1º de fevereiro4. Segundo Walker (1983, p. 118), era a mesma data da lupercália (festival ro-
mano em louvor ao deus Luperco), e teria sido a origem da simbologia do catolicismo irlandês 
utilizada nas missas da Candelária. No entanto, embora essa última autora esteja correta em 
associar a Candelária irlandesa ao imbolg, a relação entre imbolg e lupercália está equivocada, 
pois o festival romano ocorria por volta dos dias 13, 14 e 15 de fevereiro pelo calendário juliano.

 Fontes mais modernas relacionam Bríg também à proteção dos animais domésticos, às artes 
marciais, às fases da lua e a apresentam como mãe, consorte e filha do deus da fertilidade Dag-
da, um dos mais poderosos da mitologia irlandesa (p. ex. GRAVES, 1948, p. 390; WALKER, 

4  O calendário antigo irlandês não seguia o mesmo modelo do calendário moderno gregoriano, sendo fortemente 
influenciado pelo calendário juliano. No entanto, diferente de Roma, que colocava o primeiro dia do ano em 1º de 
janeiro, o primeiro dia do ano para os irlandeses era o 1º de fevereiro (Imbolg).
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1983, p. 117-118). Nos textos mais antigos, porém, Mórrígan ou Dana são as consortes mais 
usuais de Dagda, e as relações entre Bríg e os animais domésticos, a lua ou as artes marciais não 
é encontrada. Esse tipo de inflação simbólica foi muito comum entre os mitólogos do final do 
século XIX e início do século XX, figurando, inclusive, entre fontes que tiveram certo prestígio 
social e acadêmico.

O que acontecia na academia dessa época foi explorado por Russell e Alexander (2008), 
quem explicam que havia um Zeitgeist entre diversos acadêmicos das religiões não cristãs da 
Europa que passaram a construir um mito fundante europeu, citando uns aos outros para cor-
roborarem tal narrativa. Segundo esse grupo, a religião original da Europa teria sido um culto 
monoteísta a uma deusa, algo que posteriormente foi desacreditado pela falta de evidências ma-
teriais arqueológicas. Personalidades como Marija Gimbutas, Margaret Murray, Charles God-
frey Leland e Robert Graves, por exemplo, mais por wishful thinking do que por crivo científico, 
corroboraram muito para a geração de um legado intelectual que passou a defender a ideia de 
uma sociedade matriarcal pré-histórica. A argumentação desse grupo era circular: o matriarca-
do primordial existiu, mas não se encontravam evidências concretas dele porque o patriarcado 
cristão o teria destruído. Assim, restava-lhes apenas pegar fragmentos desconexos de mitos mui-
to distantes geograficamente e historicamente para “reconstruir” a religião desse matriarcado, 
método que hoje é classificado muito mais como uma criação original dessas pessoas do que 
como algo que, de fato, consiga capturar o que quer que tenha existido na Europa pré-histórica.

Esse discurso que opõe cristianismo e paganismo e praticamente reduz o patriarcado apenas 
ao cristianismo institucionalizado, culpando-o pelo esvanecimento de um suposto matriarcado 
histórico, é típico dos movimentos espirituais que surgiram após o Romantismo. Com o adven-
to da segunda onda do feminismo e o Movimento da Deusa5, isso ficou ainda mais forte, como 
atesta Hanegraaff (1996, p. 88). Nos textos sobre Bríg, tal visão também influenciou alguns 
acadêmicos, e muitos simpatizantes das ideias do Movimento da Deusa passaram a descrever 
um cenário no qual Bríg teria possuído um sacerdócio exclusivamente feminino de virgens, 
sugerindo até mesmo que os homens teriam sido excluídos dos seus santuários. Um exemplo 
disso é encontrado em Walker (1983, p. 117), quem inclusive relata, citando Joseph Campbell, 
que o culto original dos celtas era exclusivamente orientado a deusas e que as sacerdotisas de 
Bríg mantinham um fogo eterno similar à chama guardada pelas virgens vestais. No entanto, 
como explica Monaghan (2004, p. 59, tradução minha), “a mítica Bríg não foi imaginada como 

5  Para mais informações sobre o Movimento da Deusa, consulte Stern (2018, p. 136-137) ou Stern (2015, p. 25).
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virginal. Na verdade, ela era a consorte de um dos primeiros reis proeminentes da Irlanda, o 
infeliz Bress mac Ealadha, e lhe deu à luz um filho, Ruadhán”.

Santa Brígida 

Embora autores simpatizantes do Movimento da Deusa concluam que a igreja transformou 
Bríg em santa por ter considerado impossível erradicar seu culto (WALKER, 1983, p. 117)6, é 
precipitada a suposição de que Brígida de Kildare é simplesmente uma invenção católica. Mc-
Kenna (2005, p. 1053) identifica algo muito peculiar: tanto fontes pagãs do druidismo quanto 
os bispos católicos atestam à sua existência. Nesse sentido, com duas religiões que estavam 
competindo pelo mesmo espaço declarando que a mulher existiu, é necessária uma investigação 
mais cuidadosa sobre o assunto antes de se tomar conclusões.

É verdade que autores clássicos no estudo da religião irlandesa pagã (p. ex. SQUIRE, 1909, 
p. 13) fizeram tal alegação direta. No entanto, foi somente após 1900 que uma relação objetiva 
entre a deusa Bríg e a santa foi formalmente estabelecida (McKENNA, 2005, p. 1052). Até en-
tão, embora Bitel (2009) ateste que tais intercâmbios acontecessem, eles não eram explicitados 
de modo tão direto.

Em grande medida, a conclusão de que Brígida de Kildare pode nunca ter existido se deu 
pela carência generalizada de fontes históricas sobre sua vida. Como explica Monaghan (2004), 
sua historicidade é, de fato, duvidosa.

Embora seja muito provável que uma abadessa brilhante que levava o nome de uma 
deusa celta viveu em Kildare, não é provável que ela tenha voltado no tempo para 
servir como parteira no nascimento de Jesus em Belém, nem que tenha arrancado os 
olhos para evitar o casamento e depois os tenha substituído sem dano à vista, nem 
que tenha usado os raios do sol para pendurar o seu manto molhado. Acidentalmen-
te feita bispa por um clérigo inebriado por Deus, Brígida a santa tem muito do poder 
e da magia da antiga deusa (MONAGHAN, 2004, p. 59, tradução minha).

Mesmo sua data de vida não é certa. Segundo Schlesinger e Porto (1995, p. 440), ela “era 
irlandesa e viveu no mosteiro de Kildare, fundado [por ela] em 540”. Essa informação contrasta 
com McKenna (2005, p. 1052), quem estima que na verdade ela tenha vivido entre os anos de 

6  Essa autora, inclusive, chega a fazer algumas alegações – eu diria que até bastante criativas – de que a freira Brígida de 
Kildare teria sido ao mesmo tempo mãe e amante de são Patrício. Independente da falta de evidências de Walker que 
corroborem isso, tal conjectura seria historicamente impossível, pois Patrício viveu no século IV e Brígida viveu no 
século V. Ela não poderia ser mãe de alguém que era cerca de 100 anos mais velho do que ela.
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454 e 524, tendo morrido aos setenta anos. O que ocorre é que não é possível sabermos com 
precisão as datas, pois muito da hagiografia de Brígida foi alterada pelos católicos irlandeses 
durante a expansão do cristianismo na Irlanda nos séculos VIII e IX (BITEL, 2009). Além dis-
so, como explica McKenna (2005, p. 1053), os registros mais antigos sobre sua vida são já do 
século VII, criados mais de cem anos após a sua morte.

As duas fontes mais antigas sobre sua vida foram escritas em latim, uma por um autor anô-
nimo e a outra por um monge irlandês chamado Cogitosus. O texto anônimo descreve Brígida 
como filha de uma escrava que era concubina de um nobre celta pagão. Ela teria passado a 
infância com um druida, a quem sua mãe havia sido vendida, e eventualmente teria retornado 
à casa de seu pai, quem lhe tentou arranjar um casamento. Entretanto, ela preferiu arrancar os 
próprios olhos para que ficasse tão feia que nenhum homem aceitasse lhe desposar. Viajando 
pela Irlanda, acabou consagrando sua virgindade e fundando o convento de Kildare, sendo se-
guida por várias mulheres, praticando o bem e fazendo milagres (McKENNA, 2005, p. 1053; 
MONAGHAN, 2004, p. 60).

Segundo McKenna (2005), seus milagres geralmente estão relacionados à comida ou aos 
animais. A respeito da comida,

as histórias dos milagres dão grande ênfase à Brígida fornecendo bebida e comida: 
transformando água em leite ou em algumas ocasiões em cerveja ou outros, fazendo 
manteiga de agulhas e bacon de gravetos, alimentando uma grande multidão com 
“doze pães, um pouco de leite e uma ovelha” e produzindo sal de uma pedra (Mc-
KENNA, 2005, p. 1053, tradução minha).

McKenna (2005, p. 1053) atenta que muito da simbologia cristã da multiplicação dos pães 
e peixes aparece nesses relatos. Contudo, essas histórias também permitem ao cientista da reli-
gião perceber que desde muito cedo a hospitalidade foi um atributo importante da santa.

A respeito dos milagres que envolvem animais, 

Em um desses relatos, um javali selvagem que estava sendo caçado se junta à sua vara 
de porcos e se torna domesticado. Em outro, um homem havia sido condenado à 
morte e sua família à escravidão porque ele havia matado a raposa de estimação de 
um rei, confundindo-a por uma raposa comum. Ao pedido de Brígida, uma raposa 
selvagem finge estar domada e faz truques por tempo suficiente para o rei aceitá-la 
como substituta e libertar o homem; a raposa então foge da corte e retorna para a 
mata (McKENNA, 2005, p. 1053, tradução minha).
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Uma característica muito peculiar no catolicismo sobre a figura de Brígida é o fato de ela ter 

sido ordenada abadessa e bispa. Sobre o último fato, ela recebeu o ordenamento por são Mél, 
sobrinho de são Patrício, quem teria se inebriado de tal modo da graça de Deus ao abençoá-la 
que acabou por lhe conferir o presbiterado por engano (BITEL, 2009, p. 180; MONAGHAN, 
2004, p. 60). Como narra Bitel (2009, p. 180, tradução minha), “aproveitando a situação e 
ignorando séculos de lei e costume eclesiástico perante a virtude de Brígida, o bispo patrício 
anunciou: ‘apenas esta virgem manterá a ordenação episcopal em toda a Irlanda’”.

McKenna (2005, p. 1053) relata que muitos poços e nascentes lhe foram consagrados, e os 
católicos passaram a considerar essas águas curativas. Monaghan (2004, p. 60) também comen-
ta um texto do historiador Giraldus Cambrensis, de 1184, que descreve que por cinco séculos as 
freiras do convento de Kildare mantiveram aceso um fogo sagrado ininterruptamente. Ambas 
as práticas, além da escolha de seu dia sagrado como sendo o dia da missa da Candelária, fixada 
em 2 de fevereiro pelo papa Libério, demonstram grande influência das formas religiosas pré-
-cristãs. A proximidade com os atributos de Bríg – em especial sua relação com as águas e o fato 
de seu festival imbolg ser em 1º de fevereiro, um dia antes da missa da Candelária – fizeram com 
que muitos acadêmicos do século XX identificassem Brígida como uma santa que assimilou os 
atributos da deusa pagã Bríg, numa tentativa de ganhar popularidade numa época em que os 
católicos ainda disputavam a hegemonia religiosa com o druidismo na Irlanda.

Se, por um lado, essa é a conclusão mais comum hoje na academia, existem também textos 
que tendem a narrar uma vida cheia de conquistas à Brígida de Kildare independente do paga-
nismo celta. No geral, tais produções tendem a ser bastante cristocêntricas, sem um distancia-
mento ou questionamento das fontes intrarreligiosas, e apresentam a religião pré-cristã como 
barbarismo. Em outras palavras, corroboram em muito aquilo que Murphy (2018) chama de 
colonialismo nos estudos da religião, colocando o cristianismo como o ápice da “evolução” re-
ligiosa, e tudo aquilo que se distancia do cristianismo como algo “não civilizado”.

Um exemplo que merece destaque por seu crivo acadêmico é encontrado em Bitel (2009), 
um estudo em geografia das religiões do culto de Brígida de Kildare e Genoveva de Paris. Apesar 
de apresentar grande contribuição, a obra é aberta com a confissão explícita da autora de sua 
forte devoção às duas santas. Trata-se, portanto, de uma fonte que apesar dos bons dados apre-
sentados, tem limites metodológicos como a maioria das obras da geografia das religiões, área 
que ainda não se preocupa com esse distanciamento entre o pesquisador e o objeto pesquisado 
como as outras disciplinas dos estudos científicos da religião. Como explica Pye (2013, p. 90), 
metodologicamente um distanciamento deve ser buscado o tempo todo no estudo científico 
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das religiões, senão o acadêmico jamais fará verdadeiramente sua análise. Esse, infelizmente, foi 
o caso de Bitel: uma católica declaradamente adepta do objeto que estudou e que, em algumas 
passagens (já a começar com o título de seu livro) classifica a religião pré-cristã como uma forma 
de barbárie.

O volume de Bitel atesta muito do que já mencionamos anteriormente: que o culto a santa 
Brígida é centrado em poços e águas sagradas, algo que fazia parte da religião cotidiana dos cel-
tas, e que ela foi amalgamada aos animais assim como seria de se esperar a uma divindade pagã. 
No entanto, ela apresenta uma tese original na qual a deusa irlandesa Bríg teria sido criada a 
partir da santa Brígida, e não o inverso. Nas palavras da autora, 

À medida que as comunidades religiosas [católicas] irlandesas se tornaram cada vez 

mais hierárquicas e competitivas e as mulheres enfrentavam limites crescentes na sua 

autoridade sobre espaços sacros e confederações clericais, os escritores do culto de 

Brígida desenvolveram novas táticas para descrever a sua autoridade. Hagiógrafos 

dos séculos VIII e IX usaram motivos tradicionais da territorialidade feminina para 

reconstruir Brígida. Por volta de 900, o nexo de símbolos produziu a deusa Bríg 

conhecida na literatura medieval primitiva (BITEL, 2009, p. 192, tradução minha).

Bitel conclui isso baseada no fato histórico de que a mitologia celta só foi escrita em período 
posterior à cristianização irlandesa, e que o interesse acadêmico pelos deuses celtas não antecede 
o século XVII na Europa. A autora também atenta que assim que Brígida se tornou “portável” 
à população irlandesa, ela foi exportada ao País de Gales, à Escócia e à Inglaterra, embora sem 
seus atributos irlandeses tribais. Segundo Bitel (2009, p. 193, tradução minha), “ela se tornou 
santa Ffraid no País de Gales, em Llansantffraid. No antigo núcleo de Londres e em Brideswell, 
ela presidiu como santa Bride. Na Escócia, Bride guardou o clã Douglas ao longo dos séculos”. 
Após sua popularidade atingir a Europa continental, o nome Brígida (e variáveis) se populari-
zou no continente, dando origem alguns séculos depois a ainda outra santa de mesmo nome: a 
Brígida da Suécia (BITEL, 2009, p. 194). Esses dados, segundo Bitel, corroborariam sua teoria, 
pois demonstrariam o potencial de Brígida de Kildare de gerar novos cultos. Sendo assim, por 
que não também ela teria gerado a própria deusa pré-cristã?

De fato, essa hipótese responde ao problema inicial levantado na introdução deste artigo. 
Se o Vaticano revisou grande parte dos santos locais, por que Brígida foi poupada? A resposta 
estaria no fato de que teriam sido os próprios hagiógrafos católicos quem florearam Brígida, 
imputando nela características pagãs. Nesse sentido, embora a palavra “bríg” significasse “deu-
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sa” já na antiguidade, a deusa Bríg de hoje nem sempre teria sido uma deusa. Para Bitel (2009, 
p. 188), os hagiógrafos precisavam de algo mais para justificar a posição peculiar da santa Brí-
gida enquanto bispa ordenada numa religião que recusava a autoridade política ou eclesiástica 
das mulheres. Ao localizarem a história de Brígida dentro de um contexto maior de histórias e 
governantes lendários do passado mitológico, os hagiógrafos teriam revisado o culto de Brígida 
dentro da lógica cristã da época7.

Com isso, Brígida passou a assumir atributos semelhantes aos das mulheres dos contos celtas. 
Ela passou a poder ver através das distâncias e do tempo. Como as rainhas do Outromundo8, 
ela passou a manipular o meio, o clima e a se mover entre realidades. Ela agora podia encantar 
viajantes e animais de acordo com seus desejos, desviando-os ou os levando para casa conforme 
quisesse (BITEL, 2009, p. 189-190). Ao descreverem a deusa Bríg, os escritores medievais es-
tariam descrevendo, na verdade, esses atributos mais gerais de deusas celtas que foram amalga-
mados à Brígida de Kildare. Segundo Bitel, a deusa Bríg seria uma junção moderna de mais de 
uma divindade feminina pré-cristã original, como as deusas Sequana, Rosmerta, Épona, Macha 
e Ceridwen, criada com base na construção cristã da própria santa Brígida de Kildare.

Conclusão

Este artigo de revisão teve como objetivo apresentar o caso da construção da hagiografia de 
Brígida de Kildare, santa padroeira da Irlanda que, a partir de 1900, passou a ser mais direta-
mente relacionada à deusa celta Bríg. Apesar da escassez de fontes tanto sobre Bríg quanto sobre 
Brígida, demonstramos que os dados que são disponíveis sobre as duas personalidades religiosas 
permitem atestar que alguns atributos originários da deusa pagã foram assimilados ao culto 
católico de Brígida. Se por um lado o artigo apresentou a narrativa acadêmica geralmente en-
contrada de que santa Brígida é a transformação de uma deusa pagã em santa católica, também 
foi apresentada a teoria de que não foi a santa quem foi criada a partir da deusa, mas sim o con-
trário. O estudo, destarte, vai ao encontro do dossiê proposto sobre os complexos processos de 
construção da identidade de um santo no catolicismo. Apresentando um caso que é ao mesmo 
tempo peculiar e polêmico, esperamos que esse estudo possa contribuir para uma familiarização 
maior às relações entre as religiões pré-cristãs e os santos católicos locais, as quais tendem a não 
ser explícitas aos próprios fiéis.

7  Na época, o catolicismo considerava que a natureza e o paganismo eram femininos, enquanto o cristianismo e a vida 
civilizada seriam masculinos (BITEL, 2009, p. 189; MURPHY, 2018, p. 340, 347).

8  A morada dos mortos e dos deuses, segundo a religião celta pagã.
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O DOM DE SER DOM HELDER CAMARA1

MARTINHO CONDINI*

Resumo: Este artigo apresentará às novas gerações, um dos mais importantes protagonistas 
da história da Igreja no Brasil e na América Latina do século XX. Enfatizarei algumas passagens 
importantes de sua vida e destacarei a sua maneira de pensar e agir, na Igreja e em outros seto-
res da sociedade. Conhecer o menino, o homem, o padre, o bispo e o cidadão do mundo que 
sempre carregou o otimismo e o esperança como instrumentos para transformar a sociedade.  

Palavras chave:  justiça social, otimismo, esperança, paz mundial e ética.

Abstract: This article will present to the new generations, one of the most important prota-
gonists in the history of the Church in Brazil and Latin America of the twentieth century. I will 
emphasize some important passages of his life and highlight his way of thinking and acting in 
the Church and other sectors of society. To know the boy, man, priest, bishop and citizen of the 
world who has always carried optimism and hope as instruments to transform society.

Key words: social justice, optimism, hope, world peace and ethics.

Introdução

Neste artigo apresento às novas gerações, um dos mais importantes protagonistas da história 
da Igreja no Brasil e na América Latina no século XX, Dom Helder Camara, arcebispo emérito 
de Olinda e Recife. Enfatizarei algumas passagens importantes de sua vida e destacarei a sua 
maneira de pensar e agir, na Igreja e nos movimentos sociais. É importante destacar que a sua 

1  Durante o texto utilizarei denominações diferentes para me referir ao religioso em função dos diferentes períodos e 
contextos históricos da sua vida.
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postura propositiva, a qual seus oponentes denominavam de rebeldia e subversão, foi relevante 
para o catolicismo brasileiro, latino americano e para os grupos excluídos e discriminados da 
nossa sociedade.  O homem, o padre, o bispo e o cidadão do mundo Dom Helder Camara  
levou sempre consigo o otimismo e a esperança como instrumentos para a transformação da 
sociedade.

Durante sua vida, passou por diferentes fases, e como ele mesmo dizia, “feliz de quem 
entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo”. Desde a sua formação como 
padre até sua aposentadoria como Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, não foi um mero 
observador dos acontecimentos, muito pelo contrário, foi alguém que, no seu espaço e em sua 
época, pensou, agiu, atuou de tal maneira que fez história. Ele viveu num período no qual ocor-
reram transformações profundas na sociedade e no mundo: as relações econômicas e políticas, 
o desenvolvimento industrial e tecnológico, as novas idéias advindas do homem da sociedade 
industrializada. Todos esses fatores, de maneira direta ou indireta, interferiram em sua formação 
e comportamento, como religioso e cidadão.

Em nenhum momento teve medo de viver e enfrentar as dificuldades, que não foram pou-
cas; sempre defendeu com argumentos profundos e sensatos os seus pontos de vista e a sua 
maneira de entender o mundo. Mesmo discordando de seus opositores, tinha a sensibilidade 
de reconhecê-los e respeitá-los, pois não via neles inimigos, mas sim irmãos que divergiam no 
campo das ideias. Sua retidão ética foi uma marca indelével em suas atitudes com as pessoas que 
com ele convivera. 

Ao participar de conferências, nacionais ou internacionais, ou em seus encontros nas Co-
munidades Eclesiais de Base, com as populações urbanas ou com os  camponeses no sertão 
nordestino, o tom de Dom Helder Camara era único: era o tom da ética e da esperança, onde 
prevalecia a incansável batalha por aqueles que “não têm vez e não têm voz”. Por quantas vezes 
ele se pronunciou e discursou a favor desses e, mais importante, agiu e praticou ações que des-
sem a esses, melhores condições e oportunidades de vida.

Foram muitos os enfrentamentos: com o clero, com os militares, com os países imperia-
listas que exploravam e exploram de maneira austera e desumana as populações dos países do 
Terceiro Mundo, hoje denominados países emergentes. Sua postura diante dessas situações foi 
sempre marcada por aquilo que caracterizou Dom Helder Camara em toda a sua vida: a ética, o 
otimismo e a esperança. Ele contagiava as pessoas com o seu otimismo. Por mais difícil ou com-
plicado que estivesse o contexto, ele sempre acreditava que haveria possibilidade de melhora. A 
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sua esperança,  não era  do verbo esperar, mas do verbo esperançar, o que fez dele um opositor 

contumaz das injustiças sociais e da exploração das camadas menos favorecidas da sociedade, 

chamada por ele de pequeninos e incansável defensor dos direitos humanos.

  Para Dom Helder Camara, a paz, a justiça social e os direitos humanos  foram bandeiras e 

compromissos não só do religioso, mas também do homem que, não só estava comprometido 

com sua religião, mas também com o seu povo. Lutou diuturnamente na construção de um 

mundo no qual  mulheres e homens pudessem viver com mais dignidade.

A sua trajetória como religioso, foi profética, sempre à frente de boa parte dos seus com-

panheiros, quando se tratava da renovação da Igreja. Ele teve, ao longo de sua vida religiosa, 

sensibilidade para perceber as mudanças do mundo e, em decorrência disso, teve a perspicácia 

de rever valores, refletir e propor mudanças na Igreja. O “pensamento helderiano” não pode 

ser entendido se não se levar em conta o processo de transformação por qual ele passou em sua 

caminhada. 

No Concílio Vaticano II e nas Assembléias episcopais de Medellín, Puebla e Santo Domingo 

ele sempre foi uma referência. Mostrou nesses encontros a sua habilidade e visão profética da 

necessidade da construção de uma nova Igreja, uma Igreja voltada para os pobres e os excluídos 

da sociedade: a “Igreja dos Pobres”.

Dom Helder Camara exerceu um papel de fundamental importância para o povo e para a 

Igreja e, através de suas ideias e atitudes, construiu um modelo de esperança que se tornou re-

ferência para gerações que acreditavam e acreditam no diálogo, na paz e na justiça social como 

condição sine qua non para a melhoria das condições de vida das populações mais carentes ou 

excluídas da nossa sociedade.  

1. Helder e o Ceará
Se eu pudesse, daria um globo terrestre a cada criança...

Se possível, até um globo luminoso,

Na esperança de alargar ao máximo a visão infantil

E de ir despertando interesse e amor por todos os povos,

Todas as raças, todas as línguas, todas as religiões 

(BULLA; CONDINI. 2019

)(Dom Helder Camara)
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O garoto Helder e seus irmãos passaram a infância numa casa com quintal a perder de vista, 

com muitas árvores frutíferas, pródigas em sombra e frutos, onde também passava o córrego 

Pageú, no qual eles adoravam se refrescar do intenso calor cearense da cidade de Fortaleza.

Uma das diversões prediletas de Helder era brincar de ser padre. Ele montava um altar com 

caixotes de madeira, subia em um deles e fazia seus sermões imaginários para as árvores e os 

pássaros.

Durante a sua infância, Helder tornou-se aspirante da Conferência de São Vicente de Paulo, 

sua primeira ação social. Visitava famílias carentes para prestar-lhes ajuda. A poucos metros de 

sua casa, encontrava-se a Igreja da Sé, onde fez a primeira comunhão e, mais tarde, ordenou-se 

e celebrou a primeira missa.

O pai de Helder, quando notou o interesse do menino pelo sacerdócio, lhe disse: “Para ser 

padre não pode ser egoísta. Os padres acreditam que quando celebram a eucaristia é o próprio 

Cristo que está presente”. Helder, então com nove anos de idade, decidiu imediatamente: “Pai, 

é um padre como o senhor está dizendo que eu quero ser”.

No ano de 1923, ingressou no Seminário dos Padres Lazaristas, franceses e holandeses, que 

possibilitou a ele uma formação cultural erudita; mesmo assim, jamais deixou de valorizar a 

cultura nordestina e de se preocupar com as condições desfavoráveis do seu povo.

Ordenou-se no ano de 1931, aos 22 anos de idade, dois abaixo do mínimo exigido pelo 

direito canônico, o que implicou uma autorização especial do Vaticano. Nos cinco primeiros 

anos de sua vida sacerdotal, dedicou-se à educação católica e aos círculos operários, com uma 

intensa atividade junto aos jovens e às mulheres que trabalhavam de empregadas domésticas.

2. O homem

Se o filósofo alemão Karl Marx (1818-1883) 

Tivesse visto em volta de si uma Igreja encarnada, continuadora da encarnação de 

Cristo; se tivesse convivido com cristãos que amassem, com atos e de verdade, os 

homens como expressão, por excelência, do amor a Deus; se tivesse vivido em dias 

do Vaticano II, que assumiu o que de melhor diz e ensina a teologia das realidades 

terrestres, não teria apresentado a religião como ópio para o povo, e a Igreja como 

alienada e alienante.  (CAMARA. 1966. p.2)
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Embora pequenino quanto à estatura física, Dom Helder Camara foi um gigante na bon-

dade, no carisma, na perseverança, na coragem e na esperança. Foi um religioso, um místico, 

um profeta e um guerreiro. Um guerreiro, sem que tenha ferido quaisquer que fossem seus 

adversários, apenas no “campo das ideias”.

Ele foi um dos principais protagonistas da história da Igreja no Brasil e na América Latina 

no século XX, bem como um incansável lutador contrário às injustiças sociais, uma referência 

mundial em defesa dos direitos humanos e um dos mais perseguidos opositores dos vinte e um 

anos de Ditadura Militar no Brasil.

Desde a sua ordenação no ano de 1922, em Fortaleza, até o final do seu bispado, em 1985, 

como arcebispo de Olinda e Recife, podemos considerar polêmica a sua postura política e reli-

giosa, diante do contexto histórico e social de cada época. Na década de 1930, foi integralista; 

nas décadas de 1940 e 1950, chamavam-no de populista; e nas décadas de 1960 a 1980, foi 

identificado como comunista ou bispo vermelho.

Certa vez ele declarou: “se dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Se pergunto 

por que os pobres não têm comida, eles me chamam de comunista”.

Dom Helder  Camara viveu as mais profundas transformações na sociedade e no mundo 

– as relações econômicas e políticas, o desenvolvimento industrial e tecnológico e todo burbu-

rinho das novas ideias de uma sociedade industrializada – sem que se afastasse do verdadeiro 

significado do ser humano.

O medo era um vocábulo não existente em suas pregações, conferências e   escritos, pois 

vivia intensamente o enfrentamento e as dificuldades encontradas pela vida. Sempre tinha, 

prontamente, os mais argutos, profundos e sensatos argumentos ao defender os seus pontos de 

vista e a sua maneira de ver o mundo. Ainda que discordasse de seus opositores, era senhor de 

grande sensibilidade em respeitá-los e reconhecê-los.

Certa vez, em plena Ditadura Militar no Brasil, ligaram para Dom Helder Camara, em sua 

casa na Igreja das Fronteiras, em Recife e perguntaram como ele queria morrer: enforcado ou 

esquartejado? Prontamente, ele respondeu “quero ser esquartejado e que partes do meu corpo 

sejam espalhadas pela cidade de Recife”. Ele dizia que nos momentos difíceis não podíamos 

demonstrar que estávamos com medo, mesmo que estivéssemos.

Essa coragem e serenidade vinham da sua esperança, a qual transmitia e, ao mesmo tempo, 

contagiava as pessoas com a mesma intensidade e otimismo que carregava dentro de si.
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Ao se pronunciar ao mundo, nas requintadas salas governamentais, nas reuniões com 

os cardeais e papas e nas universidades – entre alunos e professores – ou nas Comunidades 

Eclesiais de Base, com o povo de Deus, Dom Helder Camara dava o tom da esperança. Das 
virtudes demonstradas por ele, destacamos a sua capacidade de ouvir, refletir e agir, sempre no 
limite do provisório. 

Foi o idealizador e criador da CNBB e, posteriormente, do CELAM. Teve participação 

significativa nos bastidores do Concílio Vaticano II, sendo um dos proponentes do Pacto 

das Catacumbas, em que 42 sacerdotes de todo o mundo se comprometeram a assumir ati-
tudes com o objetivo de reduzir a pobreza global.

O documento é considerado o embrião da Teologia da Libertação, corrente cristã que deter-
mina assumir “a opção preferencial pelos pobres”, principalmente na Igreja católica da América 
Latina, que por meio da Conferência Espiscopal Latino Americana de Medellín, consolida esse 
processo, tendo Dom Helder Camara uma das principais lideranças.  

3. A transformação ideológica  
e a construção de uma ordem social cristã

Desde muito cedo, padre Helder se fez presente de maneira marcante e  combativa nos 
meios de comunicação social. Teve intensa e importante participação na organização do movi-
mento Juventude Operária Católica (JOC). Ainda em Fortaleza, assumiu funções de assistente 
eclesiástico da Liga dos Professores Católicos e de professor de religião do Liceu do Ceará.

O interesse pela política o levou a ingressar na Ação Integralista Brasileira (AIB), movimen-
to político de inspiração nazi-fascista que deu apoio ao Golpe de Estado de Getúlio Vargas e 
posteriormente à instauração do Estado Novo. Permaneceu entre os partidários de Plínio Sal-
gado de 1932 a 1936.

O jovem padre Helder sofreu forte influência do líder católico e integralista Alceu Amoroso 
Lima, para quem o autoritarismo e o conservadorismo eram formas de atuação da Igreja capazes 
de defendê-la do comunismo ateu e “apátrida”. Anos mais tarde, já como arcebispo, ele justifi-
caria a sua opção pelos integralistas exatamente por esse motivo.

No decorrer dos anos de 1930, no entanto, padre Helder já percebia que as concepções 
autoritárias e conservadoras do catolicismo, herdadas do seminário, estavam “fora de lugar”. 
Soma-se a isso a desilusão com o movimento integralista, considerado de extrema-direita. Ao 
fim da década de 1930 se auto definia como humanista integral e democrata cristão.
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Ainda como padre,  teve papel importante durante a Segunda Guerra Mundial. Fundou a 

Comissão Católica Nacional de Imigração e trabalhou para acolher refugiados que chegavam 
ao país.

A partir daí, há um profundo processo de transformação ideológica que marcou o início de 
sua conversão à democracia e à construção de uma nova Igreja, dedicada às questões sociais e 
aberta à participação dos leigos.

Faz parte dessa guinada a descoberta do ideário do filósofo francês Jaques Maritain, apre-
sentadas a ele pelo então ex-integralista Alceu Amoroso Lima. A obra Humanismo integral e 
Cristianismo e democracia foi o grande divisor de águas em sua vida. De maneira paulatina, pa-
dre Helder incorporou ao seu cotidiano as propostas de Maritain, baseados num novo estilo de 
santidade caracterizado pela penitência, a simplicidade e a pobreza, criando, assim, uma nova 
ordem social cristã.

4. Uma liderança da Igreja e dos movimentos sociais 

No ano de 1936, padre Helder chega à cidade do Rio de Janeiro. Lá, iniciou seu trabalho 
de pregação para grupos de jovens, reunidos em paróquias ou em retiros espirituais organizados 
pela Ação Católica Brasileira (ACB), movimento controlado pela hierarquia e fundado pelo 
cardeal Sebastião Leme da Silveira Cintra, em 1935. A platéia militante, no vigor da juventu-
de, encontrava no padre Helder, de retórica vibrante, possibilidades de um diálogo envolvente 
sobre questões complexas e polêmicas da Igreja brasileira.

Não por acaso, portanto, no ano de 1942 ele foi convidado a lecionar nas Faculdades Cató-
licas, que logo se transformariam na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PU-
C-RJ). Sua carreira eclesiástica, ao mesmo tempo, ganhava novos contornos. Em 1946, já em 
plena fase de redemocratização do Brasil, padre Helder era cogitado a se tornar bispo auxiliar 
do recém-nomeado arcebispo do Rio de Janeiro, dom Jaime Câmara.

Nesse mesmo ano, organizou a Semana Nacional de Ação Católica, com o objetivo de dis-
cutir problemas que escapavam ao controle da cúpula da Igreja. Em abril de 1952 foi sagrado 
bispo e atuou de maneira decisiva para a criação da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. Ele acreditava que as distâncias do território nacional dispersavam a ação do episco-
pado e isso poderia comprometer o futuro da Igreja Católica no Brasil.

Dom Helder Camara achava necessário, portanto, criar um secretariado nos moldes da Ação 
Católica Brasileira, para poder estudar, analisar e discutir tanto questões religiosas como tem-
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porais, que ultrapassavam o limite das dioceses. Entendia que isso os ajudaria a tomar decisões 
e a atuar de maneira coesa, além de facilitar o diálogo com o Estado, pois daria um peso maior 
aos porta-vozes da Igreja.

O bispo Helder preocupou-se em criar uma base sólida para a CNBB, com a realização de 
encontros regionais e a participação nos programas sociais elaborados pelo governo. Entre os 
motivos que o levaram a idealizar a entidade, estavam: a necessidade de uma coordenação na-
cional da Igreja para a expansão e a formação de novas dioceses; e, também, a necessidade de 
participação intensa nas questões políticas e sociais que envolviam a nação brasileira. Com esses 
argumentos, cruzou o Brasil, para defender a ideia, apresentada também ao Vaticano.

5. A CNBB e a causa dos excluídos

Em 14 de outubro de 1952, a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil era uma realidade. 
A partir daí, começou a ser construída uma nova história da Igreja no Brasil. O bispo Helder 
tornou-se secretário-geral da entidade por três mandatos consecutivos (1952 a 1964), o que o 
tornou uma das principais lideranças do catolicismo também na América Latina.

Na qualidade de secretário-geral da CNBB, participou da organização do Congresso Euca-
rístico Internacional, realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1955. O evento colaborou para 
uma mudança na condução da vida religiosa do bispo, principalmente após um encontro com 
o cardeal francês da cidade de Lyon, Pierre Gerlier, que o indagou por que o bispo Helder não 
utilizava toda a sua inteligência, sua competência e liderança a serviço dos pobres do Rio de 
Janeiro.

Dom Helder profundamente inspirado pela questão, se comprometeu a dedicar todos os 
dias de sua vida à causa dos excluídos, decisão que lhe valeu o título de “Bispo das Favelas”. 
Desenvolveu um ousado projeto na tentativa de erradicar as favelas, denominado “Cruzada 
São Sebastião”, em homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro – à época, capital 
do Brasil. A intenção era transferir os moradores desses aglomerados precários para prédios de 
apartamentos em plena zona sul.

Assim, Dom Helder Camara pretendia superar a luta de classes, colocando os pobres perto 
dos ricos e as empregadas e os empregados próximos ao seu trabalho. Estava evidente, para ele, 
que tal ação não resolveria o problema de moradia no Rio de Janeiro. 

É importante salientar que esse conjunto habitacional idealizado e construído a partir da 
iniciativa dele, existe até hoje, e os moradores tem muita gratidão por Dom Helder Camara, 
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apesar de muitos apenas terem ouvido falar dele por meio das  histórias que seus pais ou avós 

contaram sobre o bispo. 

 Ele  admitia publicamente que era necessário mexer com as estruturas, acabar com o êxodo 

rural e implantar políticas agrárias voltadas para a redistribuição de terras.

Não foi a “Cruzada São Sebastião” a sua única incursão em favor dos despossuídos, em-

penhado que estava em construir esperanças. Dom Helder Camara  criou, no ano de 1955, 

o Banco da Providência – primeira experiência brasileira de um banco popular. A instituição 

centralizaria a captação de recursos de quem tivesse excedente, para distribuí-los aos necessi-

tados e a entidades filantrópicas. A mensagem da campanha para a arrecadação de donativos 

era: “Ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer. Ninguém é tão rico que não precise 

de ajuda” (CONDINI, 2013,p.29). Foi um sucesso, em grande parte creditado ao carisma do 

religioso junto ao empresariado fluminense. 

6. O Golpe Militar e a chegada a Recife

O bispo Helder, no entanto, não continuaria no Rio de Janeiro por muito tempo. Depois 

do golpe militar que depôs João Goulart, no ano de 1964, Dom Helder Camara assumiu a 

arquidiocese de Olinda e Recife. A mudança não foi ocasional. Teve, sim, o propósito de tentar 

silenciá-lo.

Ele era uma voz da resistência contra o autoritarismo. Poderia incomodar demais, caso 

permanecesse na antiga Capital Federal. A providência, porém, produziu efeito contrário. Ao 

livrar-se da influência do conservador cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que não gostava 

da postura política do seu bispo auxiliar, adquiriu autonomia para alçar vôos mais arrojados.

No dia 11 de abril de 1964, agora arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Camara fez 

seu discurso de posse, para milhares de pessoas que se acotovelavam em frente à matriz de Santo 

Antônio. O recém-empossado reiterou a intenção de trabalhar para os cidadãos, sem discrimi-

nação de credo e ideologia.

7. Entre a cruz e a espada

Dom Helder Camara manteve, a princípio, uma posição de neutralidade – nem situação, 

nem oposição – diante dos militares que haviam tomado o poder. Com essa atitude, ampliou as 

possibilidades de dialogar com todos os grupos, mas sua imparcialidade durou pouco.
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No trabalho na Diocese de Olinda e Recife, não tardou a entrar em choque com o poder. 

Logo se pôs a indagar ao Exército sobre a violação dos direitos humanos por práticas de per-

seguição e tortura aos opositores do regime. O governo reagiu com uma permanente atenção 

aos movimentos do prelado: seus documentos eram revistados; seus discursos, suas entrevistas e 

seus depoimentos, ouvidos e censurados. Sem se intimidar, ele prosseguiu seu trabalho em prol 

dos perseguidos e excluídos.

À semelhança das iniciativas que liderava no Rio de Janeiro, Dom Helder Camara criou, 

em Recife, um projeto de ajuda às vítimas das enchentes que ocorreram no ano de 1965. Dessa 

ampla campanha nasceu a “Operação Esperança”, que se transformou numa entidade registrada 

em cartório. Com o passar do tempo, a entidade ampliou a atuação para as áreas rurais.

Graças a esse trabalho, a Arquidiocese de Olinda e Recife se tornou conhecida no mundo 

inteiro. Isso foi, ao mesmo tempo, uma espécie de proteção contra as investidas da Ditadura 

na seara plantada pelo bispo, como também uma ferramenta importante para que o povo do 

Nordeste passasse a reivindicar seus direitos.

Esse trabalho de conscientização prosseguiu ao longo de 20 anos, sempre sob a mira da 

Ditadura. Haveria um acirrado confronto entre os militares e a Igreja, que contava com outras 

lideranças tão ativas como Dom Helder Camara, em razão de discordâncias ideológicas e de va-

lores éticos e morais. Isso implicava ameaças, perseguição política e patrulhamento ideológico. 

O bispo de Recife e Olinda não arredou pé de suas convicções. 

8. Cala boca: Arcebispo Vermelho!

Embora houvesse proibição à mídia de repercutir suas ações, ele continuava a ampliar a sua 

notoriedade, até porque era uma referência naquele período de silêncio forçado da sociedade. O 

confronto com os militares dava-se no diálogo, no campo das ideias, no processo de conscien-

tização e na pregação da paz. Essas foram suas armas.

Ele foi perseguido, também, por que se recusava a participar das comemorações de aniver-

sário da chamada “Revolução” (que era como os militares chamavam o Golpe), entre outros 

eventos para os quais o regime buscava respaldo nas lideranças da sociedade.

Em carta a amigos, escrita em Recife, em 1967, relatou que fora procurado pelo general do 

IVº Exército, que vinha com um “apelo de amigo” para que ele celebrasse a missa de terceiro 

aniversário da “Revolução”. Sua resposta: 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

83Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 62

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Fui amavelmente firme. Intransigente. Sou pastor. Se tenho filhos que vêem no mo-

vimento de 31 de março de 1964 a salvação nacional, tenho outros, não menos 

numerosos, feridos, esmagados, de maneira injusta, por ele. Nem sequer neguei o 

meu próprio pensamento: o movimento não merece ainda o nome de revolução; 

impediu, em grande parte, a arrancada do desenvolvimento, pelo bom pretexto de 

sanear nossa moeda; sacrificou demais o povo; humilhou demais o Brasil diante dos 

Estados Unidos (CONDINI, 2013, p.54).

O diálogo com os militares ficou ainda mais difícil após a decretação do Ato Institucional 

nº 5, em 13 de dezembro de 1968. O cerco às ações do arcebispo foi intensificado. Pior: sua 

vida já corria perigo. Antes mesmo do AI-5, no final de outubro de 1968, as paredes da Igreja 

das Fronteiras, onde morava Dom Helder Camara, foram metralhadas pelo grupo de direita 

CCC – Comando de Caça aos Comunistas.

Durante o governo do general Emílio Garrastazú Médici (1969-1973), a repressão aos opo-

sitores do regime foi intensificada, da mesma forma que as represálias ao arcebispo. Ele foi en-

quadrado na Lei de Segurança Nacional. O patrulhamento acentuado estendeu-se até o ano de 

1977. Nesse período, seus textos, seus discursos, suas entrevistas e seus depoimentos passaram a 

ser censurados pelo Ministério da Justiça, com proibição a qualquer espaço na mídia.

O “cala-boca” valia, obviamente, só para o território nacional, de maneira que jornais, re-

vistas e cadeias de rádio e televisão do mundo inteiro abriam espaço à palavra daquele que a 

Ditadura Militar chamava de “arcebispo vermelho”.

Nos anos 1970, ele fez centenas de pronunciamentos no exterior. Era, também, chamado a 

fazer palestras e conferências. Uma, em especial, teve muita repercussão, a de maio de 1970 em 

Paris, no Palácio dos Esportes. Ele denunciou a repressão, as prisões e as torturas que aconte-

ciam no Brasil. O discurso lhe valeu algo que pode ser classificado de “morte civil”, tamanho o 

cinturão de silêncio imposto à sua pessoa.

A retaliação psicológica e moral foi  tamanha que o Governo Militar engendrou um boicote 

para que ele não fosse agraciado com o prêmio Nobel da Paz, nos primeiros quatro anos da 

década de 1970. Ele era sempre indicado por uma série de fatores: sua atuação nos bastidores 

do Concílio Vaticano II (1962-1965) e na II Conferência do Episcopado Latino-Americano em 

Medellín (1968), sua constante mensagem de não violência na América Latina, sua liderança 

no seio da chamada “Igreja progressista” na luta por melhores condições de vida, por respeito 
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aos direitos humanos e pela defesa da solidariedade entre as nações, independentemente de suas 
condições econômicas.

A lei do silêncio contra o arcebispo só acabou em 1977. Em entrevista à jornalista Divane 
Carvalho, do Jornal do Brasil, sucursal Recife, Dom Helder Camara falou sobre seu envolvi-
mento com a Ação Integralista Brasileira, o enfrentamento com os militares pós-64 e a situação 
da Igreja latino-americana. Em seguida, outros importantes órgãos de comunicação do país o 
procuraram.

Do final dos anos 1970 até o início de 1984, quando do envio da carta de dom Helder 
Camara a João Paulo II, que formalizava sua renúncia da Arquidiocese de Olinda e Recife, con-
forme estava previsto no Código do Direito Canônico, o arcebispo participou ativamente da 
vida religiosa, social e política do país. Esteve ligado às reflexões com os membros da Teologia 
da Libertação, esteve ligado à III Conferência do Episcopado Latino Americano, em Puebla, e 
à IV Conferência do Episcopado Latino Americano, em Santo Domingo.

Sua participação foi decisiva no que ele chamava de “evangelização conscientizadora”, co-
locada em prática por meio da criação das Comunidades Eclesiais de Base. Ao longo das déca-
das de 1970 e 1980, elas se expandiram pelo Brasil e por outros países da América Latina. O 
objetivo das CEBs era promover a humanização por meio da religiosidade e contribuir para a 
libertação social das camadas populares. 

Participou do processo de redemocratização do país e foi voz importante nos comícios que 
marcaram a campanha das Diretas-Já, no ano de 1984.

9. Dom Helder, o santo rebelde

O processo de beatificação e canonização para alguém se tornar santo pela Igreja Católica 
só pode ter início após a morte do candidato e deve cumprir algumas etapas: confirmação das 
virtudes heróicas (em fases diocesana e romana); beatificação e canonização. Para as duas úl-
timas, é necessário a comprovação de milagres. Os passos desse processo são constituídos das 
seguintes etapas:

ABERTURA DO PROCESSO

Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar a abertura do processo de beatificação e 
canonização ao bispo do local em que o candidato a santo morreu. Para cada causa, é escolhido 
pelo bispo um postulador, que investiga a vida do candidato para conhecer sua fama de santida-
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de. Quando se inicia o Processo, depois de ter recebido a autorização da Santa Sé, o candidato 

torna-se “Servo de Deus”.

INVESTIGAÇÃO DAS VIRTUDES

Após recolher dossiê sobre o candidato, o bispo local dá entrada com a documentação na 

Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano, onde começam a investigação das vir-

tudes. O objetivo é passar ileso pela análise de comportamento durante a vida. Se o candidato 

viveu de forma exemplar, é declarado venerável. No caso de martírio, aqueles que morrem por 

causa da fé, a morte do candidato é analisada para comprovação.

EXIGÊNCIA DE UM MILAGRE

Para seguir o Processo, a Congregação das Causas dos Santos exige que o candidato a santo 

tenha operado um milagre e que este seja comprovado. Uma investigação é aberta no local onde 

o milagre ocorreu e os resultados são enviados à Roma. Em caso de confirmação, o milagreiro 

é declarado “Beato” e pode ser cultuado na região em que já tem fama de santidade. Mártires, 

por sua vez, são dispensados do milagre e seguem automaticamente para a canonização.

PROVA DE MAIS UM MILAGRE

Na última fase, é preciso provar outro milagre. Esse precisa ser a resposta de uma oração feita 

por um fiel ao candidato morto e não uma ação em vida. Vencida a etapa, o santo é apresentado 

pelo Papa para o culto da Igreja mundial. É necessário confirmar inclusive a real existência do 

candidato a santo. Para isso, uma exumação do corpo é solicitada.

Após dezesseis anos do falecimento de Dom Helder Camara o seu processo de canonização 

foi aberto em 2015. Desde então, frei Jociel Gomes – frade franciscano responsável por reali-

zar o pedido da beatificação e canonização de Dom Helder Camara junto ao Vaticano – e sua 

equipe vasculharam a biografia do religioso e ouviram 54 pessoas que conviveram com ele. O 

resultado, enviado ao Vaticano em dezembro de 2019, foi um dossiê de 197 páginas. Parece-

res da comissão teológica analisaram esses escritos de Dom Helder Camara para verificar se os 

mesmos estão de acordo com os ensinamentos da Igreja e do Santo Evangelho. Há informações 

sobre um possível milagre, mantido em sigilo pela Igreja, conforme as regras da Santa Sé.

A próxima etapa será o papa Francisco reconhecer, em nome da Igreja, que Dom 
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Helder Camara praticou em grau heróico as virtudes cristãs. Ai ele será declarado venerável. 

Uma vez considerado venerável, relatos de milagres passam a ser compilados. Os casos selecio-
nados serão analisados por uma comissão de especialistas do Vaticano.

Para Dom Helder Camara se tornar beato, será preciso ter um primeiro milagre reconhecido 
pela Igreja. A canonização, ou seja, a condição de santo, só virá após um segundo milagre.  

10. Considerações finais

Dom Helder aposentou-se no dia 15 de julho de 1985. Tornou-se arcebispo emérito e per-
maneceu em Recife, onde deu continuidade a seu trabalho social por meio da fundação Obras 
de Frei Francisco, que criara em 1984.  Dessa maneira ele dá continuidade a sua incansável luta 
pela justiça e pela paz no mundo, principalmente no que era considerado terceiro mundo. Por 
meio dessa estrutura Dom Helder continua sua evangelização a favor dos menos favorecidos. 
Atualmente a Obra de Frei Francisco e o Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) são os res-
ponsáveis pela continuidade do trabalho social com as camadas sociais carentes de Recife e pela 
organização do acervo de Dom Helder e sobre ele.  

O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, faleceu em 27 de agosto de 
1999, aos 90 anos de idade, em sua casa nos fundos da Igreja das Fronteira, em Recife, cercado 
de carinho e admiração. Seu corpo foi sepultado na catedral da Sé de Olinda.

Afirmo que um dos principais legados deixados por Dom Helder foi a capacidade do Dom 
ser Dom Helder Camara, isso é caracterizado pela sua  coerência entre o discurso e a prática. E 
como é difícil unir esses dois aspectos e fazer essa integração! Dom Helder conseguiu, durante a 
sua vida inteira, pensar, falar e agir conforme os seus princípios políticos, ideológicos, religiosos, 
éticos e morais. Um ser humano pleno em pensamento e atitude!

Para finalizar, estou convencido que seria de grande valia para todos nós tê-lo juntos de nós 
nesse momento tão cáustico em nosso contexto histórico, político e social.

Acredito que a sua lucidez ética nos daria alento para pensar não só o momento pelo qual 
estamos passando, mas possibilidades de engajamento afim de que pudéssemos possibilitar no-
vos rumos para a resolução das injustiças sociais a qual ele tanto batalhou para serem extintas 
da nossa realidade. 

 Hoje, nos resta agradecer a sua existência, pelo exemplo de vida deixado por esse religioso 
que sempre esteve à frente do seu tempo. Acredito que a nossa missão seja semear às novas ge-
rações o pensamento, os princípios e as atitudes desse homem e  profeta Dom Helder Camara, 
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a fim de colaborarmos para a construção de uma sociedade mais humana, justa e fraterna para 
todas e todos.
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A RELIGIÃO DE MILAGRES E CURAS SUFOCA  
A MEMÓRIA L IBERTADORA DO POVO

A ATUALIDADE TRISTE DE 2 RS 5:  

O POVO NEGA A SUA FORÇA LIBERTADORA  

E IGNORA A IMPORTÂNCIA DA ECOLOGIA

KONRAD KÖRNER

Resumo: 2 Rs 5 é comentado somente  a respeito da cura de Naamã, do chefe do exército 
dos inimigos arameus, por intermédio do profeta Eliseu. Pouca ou nenhuma atenção se dá à 
escrava e aos servos que, em última análise, são responsáveis pela cura do seu chefe rico e po-
deroso. Igualmente passa despercebida a importância da natureza, da terra e da água, pela qual 
a cura se tem realizado. A cura e a conversão à fé em Javé do chefe do exército inimigo ficaram 
sem efeito porque o próprio povo oprimido se corrompe com a cobiça de dinheiro e riqueza. 
Deste modo, a atuação libertadora do povo e do profeta permanece sufocada, vencendo afinal 
a religião de milagres e curas. 

Palavras chaves: memória libertadora do povo, ecologia na fé javista, religião de milagres

The religion of miracles and healings suffocates the freeing memory of the people - translation

The sad present reality of 2 Kings 5: The people deny its freeing power and ignore the im-
portance of ecology

Abstract: 2 Kgs 5 is commented only on the healing of Naaman, the army chief of the Ara-
maean enemies, which happened through the prophet Elisha. Little or no attention is given to 
the slave woman and the servants who are, ultimately, responsible for the healing of their rich 
and powerful boss. Equally goes unnoticed the importance of nature, earth and water, through 
which such healing ends up accomplished. The enemy army chief healing and his conversion to 
faith in Yahweh were rendered ineffective because the own oppressed people corrupt itself with 
the greed for money and wealth. This way, the freeing action of the people and of the prophet 
remains stifled, winning at the end the religion of miracles and healings.

Key words: freeing memory of the people; ecology in the yahwehist faith; religion of miracle
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1. O conteúdo de 2 Rs 5

Naamã é o chefe do poderoso exército do império arameu que estava em constante guerra 
com Israel. Pegando lepra, esse homem poderoso tinha pouca chance de se curar e até de sobre-
viver. Uma escrava raptada de Israel falava de Eliseu, do profeta do seu país, que tem condições 
de curá-lo. Com presentes muito preciosos o rei assírio mandou o seu chefe militar para o rei 
de Israel com a ordem de curá-lo. O rei de Israel se desesperou, reagindo como se fosse uma 
armadilha para levá-lo a uma guerra e destruí-lo. Naamã já ia embora, mas Eliseu o chamou 
para a sua casa com a afirmação que este precisa saber “que há um profeta em Israel” (2 Rs 5,8). 
Sem recebê-lo pessoalmente, Eliseu o mandou tomar banho no rio Jordão. 

Naamã se sentia humilhado, pois esperava uma cura miraculosa e espetacular que estivesse 
à altura da sua enorme importância, ainda mais no meio de um povo vencido e bem inferior.  
Ofendido quis voltar para a sua terra, mas os seus servos o convenceram de descer para o Jordão 
e se lavar sete vezes no rio. A cura aconteceu e Naamã pretendia entregar todos os presentes ricos 
e preciosos a Eliseu, mas esse, categoricamente, se negou de aceitá-los. Ai Naamã pediu para 
poder levar a terra onde estava Eliseu “que dois jumentos podem carregar”. Naamã se declara 
convertido ao Deus de Eliseu, pedindo apenas a permissão de adorar o deus do seu rei arameu, 
em determinada ocasião ofical, para não perder o cargo (2 Rs 5,17-19). Eliseu concordou.

O texto termina com as conseqüências da cobiça do servo de Eliseu, Giezi. Este correu atrás 
de Naamã, mentiu para poder levar “dois talentos de prata e mudas de roupa” (2 Rs, 5,23). 
Eliseu descobriu a mentira do seu servo e a sua ganância, condenando o seu apego às riquezas. 
A lepra de Naamã passou não somente para Giezi que ficou “branco como neve”, mas para toda 
sua descendência (2 Rs 5, 27).

Naamã, de acordo com a sua importância e seu poder esperava uma cura toda especial. 
Ele pensava que Eliseu saísse para recebê-lo festivamente, que invocasse com fervor o nome 
do seu deus, “que tocasse com sua mão o lugar da lepra e o curasse” (2 Rs, 5, 11). Contando 
com o “toque da mão nas feridas”, o alto funcionário da potência estrangeira revela, a nível 
inconsciente, o desejo que Eliseu agisse como mãe que acaricia o corpo do seu filho, trans-
mitindo assim a esse uma primeira consciência do valor do corpo humano. A lepra assim se 
revela sendo sintoma do desprezo do corpo humano. A negação do próprio corpo se projeta 
para o corpo de outros, podendo matá-los em guerras para o aumento do poder e da rique-
za. Além disso, exigindo que outros tocassem na lepra, na verdade, Naamã  quer que outros 
também pegassem, como ele, a lepra.
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2. A coragem de escravos e servos de “curar” os seus donos

A. OS ESCRAVOS E OS SERVOS

A escrava da mulher de Naamã, raptada na sua terra, teria todas as razões para odiar os seus 
patrões, desejando a morte deles. Ainda mais que se tratava de uma moça ainda “muito nova” 
(5,2). Em vez disso, ela se lembrava do profeta da sua terra “que sem dúvida livraria Naamã 
de sua lepra” (5,3). Ela não parece falar por ter pena do amo, pois está convicta que Eliseu vai 
curar Naamã. A fé dessa moça nova não se afeta pelo seu estado de escravidão, mas se fortalece 
exatamente nessa sua situação. Sendo assim, ela se comporta como a mensageira do Deus a 
quem o profeta Eliseu serve. 

Da mesma forma estão agindo os servos corajosos de Naamã que não temem a ira do seu 
dono. Este, furioso e indignado, quer voltar para a sua terra, mas os seus servos se animam a 
enfrentá-lo, dizendo: “Se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto 
mais agora que ele disse: ”Lava-te e ficarás limpo”. Ainda bem que Naamã tem ouvido os seus 
servos, superando o seu orgulho ofendido. Aliás, o texto todo faz questão de ilustrar que os 
escravos e servos são ouvidos quando os donos passam por dificuldades pessoais. Nem a escrava 
nem os servos, nesse caso, têm a obrigação de ajudar aos seus donos nem esperam qualquer 
recompensa. Os donos, por sua vez, pelo menos nessa situação precária, conseguem reagir com 
humildade e aceitar a ajuda oferecida. 

B. A GANÂNCIA DO BOM RELIGIOSO

De forma totalmente contrária age aquele que devia ter aprendido com o seu mestre, o 
profeta Eliseu, a fé no Deus da vida, que valoriza a todas as pessoas. Giezi se deixou corromper 
pelo dinheiro, passando por cima do exemplo de total desapego material do profeta, seu mestre. 
Enquanto o rico e poderoso Naamã saiu curado, a doença dele passou para o homem religioso. 
Aqui se pode dar razão à afirmação que os piores ricos não são aqueles que têm muito dinheiro, 
mas os pobres com cabeça de ricos. Deste modo, a “doença dos ricos” é também a doença dos 
pobres. 

Aqui temos as duas possibilidades que o povo oprimido e escravizado tem em relação aos 
seus dominadores. A moça nova e os servos superam revolta e angústia para se tornarem men-
sageiros ouvidos e respeitados da vida. Eles estão perdoando aos seus opressores, e é esse perdão 
que lhes dá condições de ajudar. Esse perdão pressupõe que a escrava e os servos acreditam no 
valor do seu corpo mesmo que esse seja ignorado pelos seus opressores. Eles não precisam da 
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permissão dos seus donos, pois falam em virtude da sua consciência pessoal e humana. Respei-

tando o seu próprio corpo eles, também, conseguem respeitar o corpo, a vida, dos demais. O 

texto de 2 Rs 5 indica o caminho de uma possível ação libertadora do povo simples, oprimido 

e escravizado.

Do contrário, o povo revoltado e devorado pelo ódio, invejoso do poder e da riqueza dos 

opressores, destrói-se a si mesmo, permitindo assim que a escravidão e a opressão se instalassem 

para sempre. Esses pobres usam a sua religião para se iludirem com um suposto poder, com 

uma suposta superioridade que os seus deuses lhe conferissem. Enquanto na sua imaginação 

se identificam com a imagem do deus vencedor dos ricos (ou com os seus santos milagreiros e 

poderosos), na realidade, aumenta a sua miséria social. É esse tipo de pobre muito religioso que 

atrai a sua própria opressão e escravidão.

O texto de 2 Rs 5 também nos faz refletir que não é a revolução violenta e carregada pelo 

ódio por causa da opressão sofrida que liberta o povo.O exemplo recente dos países comunistas 

do leste da Europa dá prova disso.  É a consciência do valor pessoal de todos os homens e mu-

lheres que dá o toque inicial para uma verdadeira libertação. Por ora parece impossível pensar 

nessa forma de uma conscientização dos pobres. Todavia, segundo Lc 4,18-19 (e seu texto cor-

respondente em Isaías), a evangelização dos pobres é sinal que o Reino de Deus tem chegado. 

Entendendo evangelização como conscientização fica a pergunta, os pobres, realmente, podem 

ser conscientizados?

C. A CURA “ECOLÓGICA” DA CLASSE DOMINANTE

Além da memória libertadora de escravos e servos, o texto de 2 Rs 5 também indica dois 

elementos fundamentais na cura do Naamã, que são a água e a terra. O rio do povo oprimido 

é rio como os rios dos opressores. A sua “força curativa” não se deve a algo especial da sua água, 

mas ao respeito dos ricos e poderosos pela natureza também dos povos vencidos. Nesse ponto o 

texto de 2 Rs 5 se torna atualíssimo. As águas dos povos do assim chamado “Terceiro Mundo” 

são tão merecedoras do respeito quanto as águas dos países das poderosas multinacionais. En-

tretanto, é muito chocante ser obrigado a constatar que a ganância capitalista pelo lucro destrói 

a natureza em qualquer parte do mundo.  

Levando terra de Israel, Naamã reconhece que é a terra, a natureza, que o cura. E mais ainda, 

ele indiretamente reconhece que a terra do povo vencido e oprimido transfere a esse o mesmo 

direito de uma vida digna, como àqueles que o tem submetido. Levando essa terra, o chefe mili-
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tar sempre deve se lembrar que a terra dá a todos o direito a uma vida digna e justa.  O respeito 
pela natureza inclui a valorização do corpo humano em todas as pessoas. 

3. O profeta Eliseu entre a fé libertadora e a religião de milagres

A. A INSIGNIFICÂNCIA DE 2 RS 5 NA HISTÓRIA DE ISRAEL SEGUNDO OS LIVROS DOS REIS

Não é a religião que cura! Em 2 Rs 5 cura o respeito humano entre pessoas de classes sociais 
opostas  bem como a valorização da força curativa de água e terra. Os pobres são conscientes do 
seu valor como pessoas. Essa sua consciência mantém viva a sua missão libertadora na socieda-
de. A religião, do contrário, justifica e mantém a divisão da humanidade em donos e submissos, 
em senhores e escravos. Os donos precisam de uma religião mágica e milagrosa para se sentirem 
justificados na sua opressão dos pobres. E esses, na medida em que são representados pelo Giezi 
precisam da religião mágica e milagrosa para salvar a sua ilusão de serem ricos, poderosos e até 
superiores aos seus donos. 

A fé de Eliseu em 2 Rs 5 é libertadora, pois coloca no centro a relação interpessoal e comu-
nitária bem como a natureza. Essa fé libertadora apenas encontramos em 2 Rs 5. Nos demais 
lugares de 2 Rs, Eliseu pratica a religião de milagres e curas. A história do povo que o livro conta 
é marcada por essa religião que o profeta Eliseu pratica. Por meio de atuações milagreiras, Elias 
consegue vitórias ocasionais sobre os arameus, mas não consegue evitar a derrota final de Israel. 
Ao mesmo tempo, o problema da fome não foi enfrentado por meio de uma conscientização 
que garantisse uma vida digna para todos, mas também por meio de atuações milagrosas do 
profeta. 

B. AS ATUAÇÕES DE ELISEU PARA AJUDAR O POVO

Segundo 1 Rs 19,19-21, Eliseu era camponês quando Elias o tem feito profeta por ordem 
de Deus (1 Rs 19,16). As suas primeiras atuações como profeta, após o arrebatamento de Elias 
(2 Rs 2), foram milagres. Assim ele tornou potável uma água estragada (2 Rs 2,19-22) e man-
dou dois ursos “despedaçarem quarenta e dois” meninos que tinham caçoado da careca dele (2 
Rs 2,23-25). Ele ajudou aos exércitos de Israel e Judá a encontrarem água para não morrerem 
de sede, e a vencerem os moabitas  (2 Rs 3). 2 Rs 4 conta primeiro  o milagre de multiplicar o 
azeite para que uma viúva não precisasse vender os seus filhos como escravos (2 Rs 4, 1-7). Em 
seguida, em 4,8-37, Eliseu prevê que um casal amigo terá um filho que, no entanto, depois vai 
morrer e Elias o ressuscitará.  Em 2 Rs 4, 38 – 41, ele evita que discípulos de profetas e o povo 
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morressem por causa de ervas venenosas na comida e em 4,42-44 ele multiplica os pães para o 
povo não morrer de fome. 

N. Cardoso de Pereira destaca que nos livros dos Reis o tema principal fosse a comida.  Assim 
ela dá ao seu texto o título “Receita de vida. Na cozinha com Elias e Eliseu”1. De fato, os dois 
livros dos Reis falam do povo simples e das suas preocupações com a sobrevivência. Aconteci-
mentos pequenos e em si insignificantes são valorizados pelos profetas. Após a cura do Naamã, 
volta a preocupação com coisas corriqueiras, tais como tirar da água o ferro de machado que 
um dos discípulos tinha deixado cair( 2 Rs 6,1-7). No cerco imposto pelos arameus a Samaria, 
o relato de 2 Rs 6, 8-33 dá ênfase à fome do povo sitiado. Com a intervenção milagrosa de 
Eliseu o cerco acabou e logo 2 Rs 7, 1-20 conta o encontro de comida. Quatro leprosos tinham 
descoberto o acampamento abandonado dos arameus em que se encontrava muita comida que 
salvou  o povo faminto de Samaria.

C) A INTERVENÇÃO MILAGROSA DE ELISEU NA GUERRA COM OS ARAMEUS

Em 2 Rs,  além da preocupação com comida,  prevalece o conflito com Aram. 2 Rs 8,7-15 
nos mostra um  Eliseu em Damasco onde o rei Bem-Adad o consulta sobre o perigo imediato de 
sua morte. Eliseu prevê o assassinato dele pelo seu sucessor, Hazael. Diante desse, Eliseu chora, 
dizendo: “Sei o mal que tu farás aos israelitas. Queimarás suas cidades fortificadas e matarás os 
seus jovens com a espada, esmagarás suas crianças e rasgarás o ventre das grávidas” (2 Rs 8,12).
Até na sua morte está presente a guerra de Israel contra os arameus. Novamente, Eliseu se utiliza 
de um milagre um tanto mágico, segundo 2 Rs 13, 14-25. Eliseu disse ao rei de Israel, depois 
de este ter lançado a flecha: “Flecha da salvação do Senhor, flecha da salvação contra  Aram. 
Vencerás a Aram em Afec, até exterminá-lo”. Ele continua: “Pega a flecha!”. O rei a pegou, e 
Eliseu disse: “Golpeia a terra com a ponta”. Ele a golpeou três vezes e depois parou. O homem 
de Deus se irritou contra ele e disse: “Se tivesse golpeado cinco ou seis vezes, vencerias Aram 
até exterminá-lo. Agora só o vencerás três vezes”. A conclusão é que Israel vencerá três vezes os 
arameus, mas no final será vencido e deixará de existir como reino. Em 2 Rs 17 se conta a queda 
de Samaria e o fim de Israel. A sua população foi expulsa e distribuída nos mais diversos países.

Sendo o final de Israel a sua destruição total, com razão temos que admitir que a memória 
libertadora de 2 Rs 5 foi ignorada no conjunto dos dois livros dos Reis, e até na história do 
povo. Os inúmeros milagres e curas de Eliseu não conseguiram salvar Israel do seu extermínio. 

1  Nancy Cardoso Pereira, Receita de vida. Na cozinha com Elias e Eliseu, RIBLA, 2010, p.75-96
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A resposta que o próprio texto bíblico sugere é que Israel tenha acabado porque tem abandona-
do a fé em Javé, adorando deuses pagãos. Essa  explicação, na verdade, mais se refere ao esque-
cimento da memória libertadora. Esquecer a memória libertadora, porém, significa “esquecer” 
o povo escravizado e dominado bem como desprezar a terra e a água. Em vez de ouvir o povo 
e valorizar a terra e a água, os reis e os sacerdotes favoreceram uma religião de milagres e curas. 
Esta fortalece o poder da classe dominante. Até profetas como Eliseu tem abandonado a me-
mória libertadora do povo praticando mais uma religião de milagres e curas. Maldosamente até 
poder-se ia dizer que Eliseu tivesse curado o chefe militar dos inimigos para que estes pudessem 
destruir Israel. De qualquer maneira é preciso reconhecer que a religião de milagres e curas está 
a serviço da destruição do povo. Supostos cultos de libertação podem, eventualmente, trans-
mitir a sensação de cura a pessoas individualmente, mas não estão a serviço da libertação dos 
pobres e marginalizados na sociedade. 

Será que a evangelização dos pobres se entende como doutrinação e a imposição de uma res-
pectiva prática religiosa? Na América Latina demorou pouco o vislumbre de uma libertação dos 
pobres no sentido da valorização da sua memória e da posse da sua terra. De imediato os donos 
das religiões fortaleceram uma religião mágica de milagres e curas. O que vimos nos livros dos 
Reis é que tal religião conserva a dominação do povo, levando-o a um total esquecimento da 
sua memória libertadora.

Bibliografia 

Storniolo, Ivo, Como ler os livros dos Reis,. Da glória à ruína, São Paulo: Paulus, 4ª Edição, 
2008

Nancy Cardoso Pereira, Receita de vida. Na cozinha com Elias e Eliseu, RIBLA, 2010, p.75-96

Finkelstein, Israel, O reino esquecido. Arqueologia e história de Israel Norte (Tradução  Silas 
Klein Cardoso), São Paulo: Paulus, 2015

KONRAD KÖRNER

Psicanalista e presbítero da Arquidicese de São Paulo

Recebido em 15/01/20

Aprovado em 02/02/20



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA

95Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 62

CENTRO DE MEMÓRIA DA PARÓQUIA  
DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  

E DA IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
DA FREGUESIA DE VASSOURAS -  

“DR. JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA LEITE”

JOSÉ ANTONIO DA SILVA 
 E ANGELO FERREIRA MONTEIRO

Resumo: Neste artigo apresentamos o Centro de Memória da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição e da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, da Freguesia de Vassouras, a partir da 

organização dos livros de registros e processos de matrimônio e administrativos desta Fregue-

sia criada em 1837. Justificamos a necessidade da criação deste espaço de pesquisa, devido ao 

número crescente de pesquisas científicas relacionadas ao Vale do Paraíba Fluminense nas duas 

últimas décadas, especialmente sobre a cidade de Vassouras-RJ. Para inclusão de documentos 

inéditos no Acervo, aplicamos a mesma metodologia desenvolvida pelo Centro de Documen-

tação Histórica da Universidade Severino Sombra (CDH/USS), uma vez que a codificação da 

documentação já foi citada em trabalhos de pesquisa durante o tempo em que ficou no CDH 

e posteriormente no IPHAN. O principal embasamento teórico está em Michel Foucault e 

Jacques Le Goff, que “a partir do modo como se fez no século XX a crítica da noção do facto 

histórico, que não é um objeto que surge concluído visto resultar da construção do historiador, 

assim se faz hoje a crítica da noção de documento, que não é um documento bruto, objetivo e 

inocente, mas que exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro: o do-

cumento é um monumento”. E completam que “o próprio arquivo dos documentos sofreu uma 

revolução com o recurso ao computador”. Com principal resultado temos a disponibilização do 

acervo online e a garantia desse acesso para pesquisadores e interessados na história desta região 

do Vale do Paraíba Fluminense.

Palavras-chave: Preservação; Metodologia de Organização de Acervo; Igreja Católica
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Abstract: We present in this work the Memory Center of the Parish of Our Lady of the 

Conception and the Brotherhood of Our Lady of the Conception, of the Parish of Vassouras, 
from the organization of the books of records and processes of matrimony and administrative 
of this Parish created in 1837. We justify the necessity of the creation of this research space, 
due to the growing number of scientific researches related to the Paraíba River Valley (Southern 
Rio de Janeiro) in the last two decades, especially on the city of Vassouras-RJ. For inclusion 
of unpublished documents in the Collection, we apply the same methodology developed by 
the Historical Documentation Center of Severino Sombra University (CDH / USS), since the 
codification of the documentation was already cited in research papers during the time it was 
in the HRC and later at IPHAN. The main theoretical basis is in Michel Foucault and Jacques 
Le Goff, who “from the way in the twentieth century the criticism of the notion of historical 
fact, which is not an object that arises concluded as a result of the construction of the historian, 
today criticizes the notion of a document, which is not a crude, objective and innocent docu-
ment, but which expresses the power of society of the past over memory and the future: the 
document is a monument. “ And they add that “the document file itself underwent a revolution 
with the use of the computer”. With main result we have the availability of the online collection 
and the guarantee of this access for researchers and interested in the history of this region of the 
Paraíba River Valley (Southern Rio de Janeiro).

Keywords: Preservation; Collection Organization Methodology; Catholic church

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo apresentar e divulgar o Centro de Memó-
ria da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras (PNSCV) e da Irmanda-
de Nossa Senhora da Conceição da Freguesia de Vassouras (INSCV), como mais um 
espaço para a realização de pesquisa sobre a região do Vale do Paraíba Fluminense cria-
do a partir da organização dos livros de registros e processos de matrimônio e adminis-
trativos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras criada em 1837 
. Anteriormente a esta Freguesia, a Igreja do povoado de Vassouras era ligada eclesiasticamen-
te à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Sacra Família do Tinguá (hoje distrito do 
município de Engenheiro Paulo de Frontin e pertencente da Diocese de Barra do Piraí e Volta 
Redonda).
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O Compromisso da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, da Freguesia de Vassouras foi 

aprovado em 08 de janeiro de 1840 pelo Monsenhor da Santa Igreja Catedral e Capela Imperial 
do Rio de Janeiro, Cavaleiro da Ordem de Cristo, e Vigário Capitular Sede Vacante, com apro-
vação do Presidente da Província do Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1840 e registrado em 
cartório de Vassouras em 10 de março de 1869 nas folhas 39 a 49 do livro competente. Com a 
atualização aprovada no dia 12 de agosto de 1901, pelo Bispo de Petrópolis, Dom Francisco do 
Rego Maia e foi Registrada no Cartório do 1º Ofício de Vassouras, hoje 4º Ofício de Notas nº 
39, folhas 032v/033, registrado em 06/12/1928, onde consta o Compromisso da Irmandade 
Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e seus documentos anexos.

Nas últimas duas décadas do século XX, a Irmandade apresentou dificuldades para con-
tinuidade de suas atividades, com destaque para a eleição da nova mesa diretora, que não foi 
realizada em 1989, conforme determinava os artigos do Estatuto Nº 07 e Nº 34, o que levou à 
sua intervenção em 10 de novembro de 1990, pelo Bispo Diocesano Dom Elias James Manning 
que nomeou para primeiro interventor Monsenhor Pedro Higino Dias Diniz que foi o inter-
ventor de 10 de novembro de 1990 até o dia 03 de junho de 2001 e em seguida foi nomeado 
o Padre José Antonio da Silva que após 17 anos como interventor lançou edital de Convoca-
ção para Assembleia Geral, que foi realizada no dia 23 de novembro de 2017 que deliberou a 
eleição da nova Mesa Administrativa para o período de 01/02/2018 à 31/12/2020, a reforma 
e alteração do Estatuto da Irmandade Nossa Senhora da Conceição da Freguezia de Vassouras 
de acordo com o Código Civil Brasileiro. No dia 26 de março de 2018, foi lançado Edital de 
Convocação para Assembleia Geral que foi realizada no dia 02 de abril de 2018, onde foi feita a 
leitura do Estatuto da Irmandade e votada sua aprovação. Aos vinte e quatro de abril de 2018, 
foi realizado a o registro do Novo Estatuto no Cartório do 1º Ofício de Vassouras – Registro 
Civil de Pessoa Jurídica, com o Nº 366, no Livro A-3. 

Com o retorno de suas atividades religiosas e também culturais, esta instituição quase bi-
centenária, tem entre suas responsabilidades a manutenção de atividades na Igreja Matriz de 
Vassouras, onde são realizadas apresentações de orquestras, corais, entre outras. Este patrimônio 
cultural de Vassouras, divulga a história da cidade através de folderes desenvolvidos por pesqui-
sadores e alunos, possui ainda uma sala de arte Sacra, uma galeria com a história e quadros de 
personalidades locais, o Centro de Memória e o seu cemitério do Oitocentos, onde encontra-
mos verdadeiras obras de arte em mármore de carrara. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para inclusão de documentos inéditos no Acervo do Centro de Memória a Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, da Freguesia de 
Vassouras, utilizamos a mesma metodologia utilizada quando o acervo estava no Centro de 
Documentação Histórica da Universidade Severino Sombra, uma vez que a codificação da do-
cumentação já foi citada em trabalhos de pesquisa durante o tempo em que ficou no CDH da 
USS e no IPHAN, o acesso ao acervo era realizado pelo código ou pela busca de nomes e sobre-
nomes na base de dados desenvolvida por alunos do Curso de Sistemas de Informação da USS.

Destacamos que ao realizar a catalogação, ao optar pela metodologia supracitada, mantive-
mos a normatização da escrita dos nomes da forma mais simples e usual, além da retirada de 
acentos ortográficos, cedilhas entre outros, buscando assim garantir o acesso a mais documenta-
ções possíveis relacionadas a determinada pessoa ou família. Ex.: Mattos, passamos para Matos.

Após a organização do acervo em uma planilha, esta foi transferida para a um gerenciador 
de acervo para disponibilização online do acervo.

Ainda em 2016, a Paróquia e a Irmandade contrataram uma empresa para digitalização dos 
livros de batismo, óbito e casamentos, tanto de livres quanto de escravos, com o objetivo da 
criação de uma plataforma em nuvem de todo o acervo, buscando a preservação dos originais, 
pela realização da pesquisa online.

De Março a Junho de 2016, o Prof. Carlos Frederico Marques Alves realizou a higienização, 
organização e catalogação da documentação que se encontrava arquivada em pastas de polionda 
e outras avulsas, todas guardadas em um armário da sacristia da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição de Vassouras, sob a orientação do Prof. M.e Angelo Ferreira Monteiro. Este tra-
balho propiciou a inclusão de documentos inéditos ao acervo da Irmandade de Nossa Senhora 
da Conceição de Vassouras, proprietária e mantenedora da Igreja Matriz de Vassouras e do 
Cemitério mais antigo do município.

A bibliotecária Maria Lucia do Val Carvalho realizou toda a organização nas estantes dos li-
vros e organização das caixas com os registros de assentos e processos de casamento nas estantes, 
inserindo a documentação organizada pelo Prof. Carlos Frederico Marques Alves e atualmen-
te recebe no Centro de Memória, grupos de escolas e pesquisadores através de agendamento 
prévio.
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O Centro de Memória da Paróquia e da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, da Fre-

guesia de Vassouras conta ainda com uma equipe multidisciplinar voluntária formada de Bi-
bliotecária, Historiador, Técnico de Segurança do Trabalho, Analista de Sistemas, Filósofo e 
Teólogo:

• Filósofo/Teólogo e Coordenador: Pe. José Antonio da Silva

• Bibliotecária: Maria Lúcia do Val Carvalho

• Historiador: Angelo Ferreira Monteiro

• Técnico de Segurança do Trabalho: Carlos Alexandre das Chagas

• Analista de Sistemas: Marcelo Pinto Pereira

• Centro de Memória da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade Nossa 
Senhora da Conceição da Freguesia de Vassouras  - “Dr. Joaquim José Teixeira Leite”

Figuras 1 e 2 - Centro de Memória da PNSCV e INSCV

Fotos: Angelo Ferreira Monteiro

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Acervo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade Nossa Senhora da 
Conceição, da Freguesia de Vassouras foi organizado pela primeira vez na década de 1980, por 
alunos do Curso de Licenciatura em História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Vassouras, mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra – FUSVE (mantenedora da 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

100Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 62

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Universidade Severino Sombra - USS, atualmente Universidade de Vassouras), com a coorde-
nação da Prof.ª Dr.ª Marilda Corrêa Ciribelli e da Prof.ª M.ª Sônia Violeta de Andrade Motta, 
responsáveis pela criação do Centro de Documentação Histórica  – CDH/FUSVE). Após esta 
organização do acervo, este foi devolvido para a Paróquia que o guardou em suas dependên-
cias, até que em 2001, firmou Termo de Cooperação Técnica com o Centro de Documentação 
Histórica da Universidade Severino Sombra – USS, registrado no Cartório de Notas e Registro 
de Documentos do Primeiro Ofício de Vassouras, no dia 11 de Junho de 2001, com o objetivo 
deste ficar com a guarda do acervo, limpeza, classificação, reparo, reorganizando-o e disponibi-
lizando-o à pesquisa. Sendo o Pároco da época e Interventor da Irmandade, o Pe. José Antonio 
da Silva e Presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, o advogado e professor, Dr. 
Américo da Silva Carvalho.

No início de 2014, foi rescindido o Termo de Cooperação Técnica, devido à extinção do 
Centro de Documentação Histórica (CDH/USS), passando a guarda da documentação ao Es-
critório Técnico do Médio Vale do Paraíba do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Na-
cional – IPHAN de Vassouras/RJ.

No ano de 2016, por uma decisão da Paróquia e da Irmandade, o acervo voltou para a sua 
guarda, sendo disponibilizada a sala 03 no Centro Paroquial de Pastoral São Paulo Apóstolo 
para a criação do Centro de Memória Paroquial, onde tivemos a oportunidade de incluir docu-
mentos inéditos da Irmandade que estavam guardados em armários e pastas na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição de Vassouras.

A criação do Centro de Memória da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras 
e da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, fez-se necessária, devido ao número crescente de 
pesquisas relacionadas ao Vale do Paraíba Fluminense nas duas últimas décadas, especialmente 
sobre a cidade de Vassouras-RJ.

Vassouras no século XIX se tornou um grande centro urbano com seus casarões e fazendas 
de café, através do trabalho de famílias comprometidas com o desenvolvimento da então vila de 
Vassouras, com todos os tipos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, algo 
inimaginável para uma vila do interior, uma vez que estes estabelecimentos eram encontrados 
com facilidade somente na Corte Imperial do Rio de Janeiro1.

1  MONTEIRO, Angelo F. Redes de Sociabilidade em Vassouras no século XIX - O Caso Benatar. 1ª Reimpres-
são. Vassouras: Editor Autor, 2015.p. 48-51.
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De acordo com Christine Nougaret no artigo intitulado “Les archives privées, éléments du 

patrimoine national? Des séquestres révolutionnaires aux entrées par voies extraordinaires un 

siècle d’hésitations” [Apud Archives et nations dans l’Europe du XIXe siècle, Actes du colloque 

organisé par l’Ecole nationale des chartes (Paris, 27-28 avril 2001), réunis par B. DELMAS et 

C. NOUGARET, Paris, École des chartes, 2004]: “Na Europa do século XIX, a ligação entre a 

afirmação da Nação e a criação de arquivos nacionais é um dado geralmente aceitos, os arquivos 

aparecem como os atributos de soberania e simbolizando a identidade comum.” (DELMAS e 

NOUGARET Apud NOUGARET, s/d.).

Rodrigues (2006) cita no trabalho intitulado “A teoria dos arquivos e a gestão de documen-

tos” cita o Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação dos Arquivistas Brasileiros 

(1996), sobre o princípio de proveniência (que) é o “princípio segundo o qual os arquivos ori-

ginários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo 

misturados aos de origem diversa” (p. 61). Assim justifica-se a necessidade de criação e manu-

tenção deste centro de memória, uma vez que a permanência em seu local de origem evitará a 

possibilidade da documentação ser inclusa em outro fundo ou mesmo dispersão e até mesmo a 

perda de documentos.

Michel Foucault e Jacques Le Goff (apud LE GOFF, 2000, p. 11), afirmam que a partir do

modo como se fez no século XX a crítica da noção do facto histórico, que não é um 

objecto que surge concluído visto resultar da construção do historiador, assim se faz 

hoje a crítica da noção de documento, que não é um documento bruto, objectivo 

e inocente, mas que exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o 

futuro: o documento é um monumento (apud LE GOFF, 2000, p. 11).

E completam que o próprio arquivo dos documentos sofreu uma revolução com o recurso ao com-

putador. (apud LE GOFF, 2000, p. 11).

Assim, para criação e manutenção de um centro de memória, no nosso caso o Centro de 

Memória da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade Nossa Senhora da Con-

ceição, da Freguesia de Vassouras está a necessidade de salvaguardar o acervo da Paróquia e da 

Irmandade com o intuito de disponibilizar os documentos de forma online, buscando valorizar 

a memória local com o objetivo de resgatar o valor de pertencimento da população local. No 

entanto, a maior parte da documentação em questão refere-se a um período considerado de 

maior importância para a História do Brasil Imperial, sendo a cidade em que se encontra o 
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acervo, destaque entre as cidades do Vale do Paraíba Fluminense, atualmente conhecido por 
questões turísticas como o “Vale do Café”. 

O Centro de Memória da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Irmandade Nossa 
Senhora da Conceição, da Freguesia de Vassouras denomina-se Dr. Joaquim Teixeira Leite – 
Bacharel em Direito, Comendador, presidente da Câmara Municipal de Vassouras e Procurador 
Geral do Patrimônio da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, pela preocu-
pação com a manutenção dos arquivos, para valorização da história e da memória local.

O Dr. Joaquim José Teixeira Leite na prestação de contas de sua legislatura como presidente 
da Câmara de Vassouras, na sessão ordinária e de posse realizada no dia 07 de janeiro de 1849, 
faz a seguinte declaração:

“Ainda que a lei não exija, positivamente, o relatório da administração municipal quando uma Câ-

mara a entrega à sua sucessora, a natureza das coisas o pede, além de que os futuros habitantes de 

Vassouras terão curiosidade de conhecer a história de sua vila e município, e como o único meio de 

conhece-la são os arquivos da municipalidade, cumpre que estes digam alguma coisa. 
(...)” (BRAGA, 1975. p. 119).

Corroborando a proposta do Dr. Joaquim J. T. Leite, disponibilizando o acesso e resgatando 
esta memória, estamos garantindo às próximas gerações a possibilidade de conhecimento do 
seu passado através do acervo online da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, 
como um dos arquivos do município de Vassouras.

O mesmo Dr. Joaquim J. T. Leite foi responsável pela organização da escrituração da Ir-
mandade de Nossa Senhora da Conceição, no momento em que foi procurador Geral desta 
Instituição que estava sem os registros administrativos por mais de 20 anos (MONTEIRO, 
2015. p. 66).

Le Goff afirma ainda que 

toda a história é contemporânea, na medida em que o passado é apreendido no pre-
sente e responde, portanto, ao seus interesses; isso não só é inevitável mas também 
legítimo. Dado que a história é duração, o passado é ao mesmo tempo passado e 
presente. (LE GOFF, 2000. p. 50).

E sobre Memória, Brum (2006 p. 76) defende que “estamos imbricados em novo e desa-
fiante quadro de propostas: a função cognitiva da imaginação na constituição da memória, para 
não dizer, do conhecimento.”
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4. CONCLUSÃO

Em nossas considerações finais, podemos descrever satisfação e também a grande responsa-

bilidade enquanto cidadãos em salvaguardar, organizar e disponibilizar o acervo do Centro de 

Memória Paroquial – Dr. Joaquim José Teixeira Leite, buscando atender aos apelos deste patro-

no ainda no século XIX, que deixou um legado documental para História do Brasil Imperial, 

através de sua tenacidade, demonstrando a necessidade do registro das atividades naquele mo-

mento na área legislativa e que no nosso caso, os registros da Irmandade que completam o acer-

vo do Centro de Memória com os livros de registro de batismo, casamento e óbito da Paróquia.

Uma parte da digitalização já foi realizada e estamos na fase de organização da base de dados 

para disponibilizar o acervo online do Centro de Memória, onde buscamos garantir o acesso 

online para pesquisadores e interessados na história desta região do Vale do Paraíba Fluminense.

O grande desafio de todas as instituições guardiãs de fontes primárias da história é a cons-

cientização e responsabilidade dos seus dirigentes em criar políticas e projetos de preservação, 

restauração e digitalização para disponibilização do acervo para pesquisadores e demais cidadãos 

interessados, desde que, com o apoio de pessoas habilitadas voluntárias ou remuneradas. Temos 

ainda, poucos acervos deste tipo com as condições mínimas de armazenamento, organização, 

conservação e acessibilidade.

Esperamos que este trabalho seja referencial para outras dioceses e paróquias ou instituições 

religiosas, públicas e privadas que detêm fontes primárias para a construção da história e que 

elas possam organizar, preservar e disponibilizar para a pesquisa e construção da identidade e 

cidadania em nosso país.
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NOTAS

NOSTRA AETATE 

ABRINDO CAMINHOS PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

Introdução

Um dos temas marcantes da agenda religiosa do século XXI, século que iniciou com imen-

sos deslocamentos populacionais, ocasionados por tensões e conflitos os mais diversos, é o tema 

do pluralismo religioso que traz no seu bojo, o desafio do diálogo entre as diferentes expressões 

religiosas. Diferentes religiões, que na expressão de José Beozzo “foram colocadas em relação 

entre si, abrindo caminhos inusitados para o conhecimento das riqueza próprias de cada uma e 

para inesperados campos de diálogo e cooperação, mas suscitando, igualmente, fricções, estra-

nhamentos e conflitos (BEOZZO apud USARSKI, 2108, p. 9).

A construção do diálogo. O Concilio Vaticano II e as religiões de Frank Usarski ao apresen-

tar a gênese, o desenvolvimento e a hermenêutica da Declaração Conciliar sobre as Relações da 

Igreja com as Religiões Não Cristãs (Nostra Aetate), desvela para seus futuros leitores as poten-

cialidades e limites da Declaração.  Declaração, que nas conjunturas mundiais exacerbadas por 

conflitos os mais diversos, em particular conflitos religiosos, pode motivar homens e mulheres 

a trabalharem na construção de novas sendas que possibilitem o diálogo religioso.

A construção do diálogo está estruturado em quatro capítulos, a saber:  Em busca do diá-

logo; O horizonte histórico da Declaração Nostra Aetate; A história redacional da Declaração 

Nostra Aetate e a A Declaração Nostra Aetate.

Na primeira parte desta resenha, percorremos os capítulos dando a conhecer os pontos prin-

cipais dos mesmos, assim os leitores (as) terão uma visão do essencial da obra. Numa segunda 

parte, teceremos alguns comentários. Nossa intenção é a de despertar no leitores (as) o desejo 

de percorrer A construção do diálogo para poder apreciar todos os seus ricos meandros infor-

mativos e argumentativos.
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1. Contexto remoto da Declaração Nostra Aetate

Tem-se, hoje, condições para um resgate de fatores responsáveis não só pela convocação do 
Concílio Vaticano II, como das mudanças ocorridas na Igreja Católica, frente as religiões não 
cristãs. Este é o caminho percorrido por Usarski no capítulo primeiro. 

Povos antigos, com suas culturas politeístas e monoteístas rotulavam os “outros” como in-
feriores, tanto no âmbito cultural como religioso. Esses esquemas de desvalorização do “outro” 
permaneceram por séculos, vindo a ter uma inflexão, apenas, no início da Modernidade, quan-
do “alargou-se o espectro de ‘modos da experiência do outro’ como pré-requisito da superação 
de um ‘etnocentrismo cego’ devido à falta da consciência da relatividade histórica e cultural do 
‘próprio’ diante da verdadeira riqueza do patrimônio espiritual da humanidade” (USARSKI, 
2018, p. 22) 1.

Essa inflexão foi acentuada com a autocritica ao colonialismo e ao imperialismo ocidental. 
Os reflexos na teologia e na missiologia não tardaram, passou-se, então, a buscar respostas à 
diversidade religiosa. Movimentos e eventos religiosos, lideranças religiosas incentivaram os 
avanços ocorridos no mundo acadêmico.

O Parlamento Mundial das Religiões ocorrido entre 11 a 28 de setembro de 1893, estimu-
lou a prática do intercâmbio religioso mais do que avanços no campo teológico. Pode-se afirmar 
que o Concilio Vaticano II, com os Decretos sobre as Igrejas Orientais Católicas (Orientalium 
Ecclesiarum), Decreto sobre o Ecumenismo (Unitatis Redintegratio) e, a Declaração sobre a 
Igreja e as Religiões Não Cristãs ( Nostra Aetate ) deu o impulso que faltava para os encontros 
ecumênicos em diferentes níveis. Para o autor, “a grandiosidade da Declaração [Nostra Aetate] 
não se restringe ao nível teórico e se faz continuamente sentir na abundância de amizades inter-
-religiosas, fechadas em inúmeros encontros entre católicos e seguidores de religiões não cristãs 
desde o Concilio” (p. 26).

No capítulo segundo, realiza um resgate arqueológico do contexto remoto, marcado por for-
ças centrípetas e centrífugas, que preparam a emergência da Declaração. As últimas perdendo 
forças após as duas guerras mundiais e as centrípetas ganhando com o progresso tecnológico, 
sua mundialização e organizações “transestatais”. Nessa dinâmica se insere o movimento ecu-
mênico promovido pelas igrejas protestantes.  “Considera-se como evento simbólico inicial do 
movimento ecumênico a Conferência Mundial das Missões de Edimburgo, em 1910” (p. 36). 

1  Passaremos a indicar apenas a página do livro
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Essas circunstâncias tem eco nos documentos conciliares, que deixam transparecer uma sen-

sibilidade e o desejo urgente de dialogar com o mundo moderno e seus problemas específicos. 
Neles, a Igreja Católica tomará consciência da dimensão ecumênica - em curso de longa data 
-  da liberdade religiosa, da necessidade de prepararem missionários e missionárias para respei-
tarem as culturas não cristãs e da necessidade de adaptar a liturgia à índole e tradição dos povos.

“A declaração sobre a Relação da Igreja e as Religiões Não Cristãs, Nostra Aetate, exprime o 
desejo de reverter a corresponsabilidade da Igreja pela perseguição sistemática dos judeus e 
pelo genocídio na época de Hitler” ( p. 45).  Ela não “caiu do céu”, contribuições acadêmicas, 
abordagens teológicas, filosóficas e inciativas políticas potencializaram o surgimento desse do-
cumento “não previsto”. Usarski elenca pessoas, fatos e conjunturas que prepararam, mesmo na 
tensão, as relações entre judeus e cristãos. No pós-guerra os cristãos viram no diálogo inter-reli-
gioso uma brecha para a reabilitação dos judeus. Entre as associações relembra a Opus Sacerdo-

tale Amici Israel (1926), a Conferência Nacional de Cristãos (1927) e o Conselho Internacional 
de Cristão e Judeus (1946), cada uma a seu modo contribuiu.

Na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial pouco foram as tentativas de reconcilia-
ção, essas promovidas por leigos. Entre 1948 e 1952 surgiram várias associações empenhadas 
na construção da cooperação cristã-judaica e na superação de preconceitos no campo étnico 
e religioso. Merece destaque a Conferência Internacional de Emergência sobre antissemitismo 
realizada, em Seelisberg, entre 30 de julho e 5 de agosto de 1947, que lançou o comunicado 
intitulado “Dez pontos de Seelisberg”, dirigido às igrejas cristãs. Além do alerta para a presen-
ça do antissemitismo, o Comunicado traz sugestões práticas, visando um relacionamento mais 
harmônico entre judeus e cristãos.

No âmbito católico temos alguns sinais positivos, ainda tímidos é verdade, dados por Pio 
XII e João XXIII, seja contextualizando a “questão judaica”, seja modificando a oração pelos 
“pérfidos judeus”. “O antissemitismo e mais tarde o Holocausto foram decisivos para a sensibi-
lização da Igreja Católica em face da problemática dos elementos litúrgicos...” (p. 62).

Quanto as relações entre cristãos e muçulmanos, o contato direto era raro, intensificou-se 
por ocasião do processo de descolonização e da demanda por mão de obra na Europa. As Igrejas 
Católicas orientais, como a maronita, melquita, copta ou caldeia inseridas em territórios islâ-
micos, experimentaram tensões ao viver a fé católica. No geral, as tentativas de construir rela-
ções saudáveis entre cristãos e muçulmanos teve um perfil marcadamente individual, como do 
missionário francês François Bourgade (1806-1866) na Argélia e Tunísia, a dos Padres Brancos, 
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tendo à frente seu fundador, o arcebispo da Argélia, Charles Lavigerie (1885-1892  O autor 

relembra, ainda, as figuras de Charles de Foucauld (1885-1916) -  exemplo e modelo para a 

fundação dos Pequenos Irmãos de Jesus - , cujo estilo de vida influenciou também Louis Gardet 

(1904-1986) e Louis Massignon (1883-1962), ambos conhecedores do Islã e de sua mística. De 

Massignon se dizia que: “o respeito pelo Islã e o trabalho como orientalista justificam a fama de 

que, entre a Primeira Guerra Mundial e o Concílio Vaticano II [...] era um dos poucos ‘leigos’ 

capazes de sensibilizar o Vaticano de maneiras imprevisíveis” (p. 68). O dominicano Georges 

Chehata Anawati, com seu espirito “macroecumênico”, trabalhou intensamente em prol do 

diálogo cristão-islâmico. À atuação das congregações, pesquisadores, institutos católicos, con-

tribuíram também centros de estudos islâmicos como o de Hartford e Birmingham.

Uma tormentosa redação

A arqueologia da redação, sempre complexa, de um texto conciliar é explorada no terceiro 

capitulo. No caso da Declaração Nostra Aetate, os desafios eram maiores por tocar questões 

delicadas tanto no âmbito mundial quanto eclesial. Sem a intervenção direta de João XXIII, a 

questão diálogo ecumênico não teria avançado. Ele nomeou o Cardeal alemão Augustin Bea 

(1881-1968) para supervisionar a redação e criou o Secretariado para Promoção da Unidade 

dos Cristãos, que foram fundamentais ao longo de todo o processo.

O texto base foi rejeitado duas vezes, a primeira pela Comissão Central, em maio de 1962, a 

segunda pela Assembleia Conciliar, rejeição marcada por inúmeros debates. Nos dois momentos, 

a atuação do Cardeal Bea foi fundamental, para que o documento não caísse no esquecimento.

Na verdade, “a história da redação do texto que culminaria na declaração Nostra Aetate, 

promulgado em 28 de outubro de 1965, pelo Papa Paulo VI, reflete o impacto de interferências 

de diversos acontecimentos (p.71). Paulo VI, no intervalo entre a segunda (1963) e a terceira 

sessão conciliar (1964), demonstrou seu apreço ao tema do diálogo inter-religioso ao se referir 

a ele na viagem a Jerusalém e na encíclica Ecclesiam Suam. 

Para levar adiante o projeto redacional, Bea e sua equipe ampliaram as consultas a peri-

tos e interlocutores. Com a terceira sessão, em andamento, em 25 de setembro de 1964, o 

Cardeal Bea aproveitando um certo clima favorável, gerado pelas manifestações de Paulo VI, 

apresenta e contextualiza o documento retrabalhado pela Secretariado, agora intitulado De-

claratio altera, de iudaeis et non christianis, pensado, ainda como apêndice do esquema sobre 

o ecumenismo.
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Tensões políticas e eclesiais travavam o debate, para os árabes o documento assumia uma 

postura política unilateral pró-Israel, para o Secretário Geral do concílio Pericle Felice (1911-
1982), Bea mostrava-se incompetente.  O avanço se deu com as críticas e sugestões de patriarcas 
e bispos católicos de países majoritariamente muçulmanos, que pediram a inclusão de “afirma-
ções explicitas sobre o Islã ( p. 91).

Um novo texto, De Ecclesia habitudine ad religiones non christianas, é apresentado a assem-
bleia conciliar. Nele além do judaísmo, o Islã e outras religiões não cristãs, como Hinduísmo e 
Budismo são incluídas.  Além disso, retoma o tema do “deicídio”, que tinha sido abandonado. 
O texto submetido a três votações acaba sendo devolvido ao Secretariado para uma “última 
demão”, devido às críticas negativas e desfavoráveis, mesmo tendo sido aprovado em parte.

Após aprovação majoritariamente positiva do De Ecclesia habitudine ad  religiones non ch-
ristianas,  as pressões sobre o Secretariado aumentaram por parte da Liga Árabe,  dos padres 
conciliares procedentes de países árabes e do chamando Coetus Internacionalis Patrum, grupo 
formado por padres conservadores. Livro, panfletos e pronunciamentos criticavam asperamente 
o Documento, especialmente, a postura relacionada com os judeus. Alegavam desconhecimen-
to da maioria dos padres conciliares da essência do judaísmo e de terem sido cooptados pela 
mídia pro-judeus. Ao voltar a ser debatido na aula conciliar a Declaratio De Ecclesia habitudine 
ad religiones non christianas passou por 10 votações sobre diferentes pontos do esquema. Na vo-
tação final teve uma aprovação massiva dos padres conciliares (2.221 votos positivos contra 88 
negativos e 9 nulos) (cf. p .108) . No dia 28 de outubro de 1965, Nostra Aetate foi promulgado 
por Paulo VI.

Elementos de uma “Teologia das Religiões” pré-Conciliar

A Declaração Nostra Aetate, “de maneira sucinta busca se posicionar diante da história, da 
atualidade e do futuro da relação da Igreja com as outras religiões” ( p. 103). Para Usarski, a 
tendência soteriológica exclusivista hegemônica na história da Igreja Católica se encerra com 
o Vaticano II. O modelo teológico proposto por Nostra Aetate não é o da Extra Ecclesia nulla 
salus, que fez história desde as comunidades primitivas, passando pela patrística, pelos concílios 
de Latrão (1215), de Florença (1442) e por declarações papais. 

No entanto, um olhar mais cuidadoso sobre a tradição constata a relativização deste axioma 
desde o período patrístico. Sem conseguir superar a retórica exclusivista, a doutrina do Logos 
spermatikos marcou sua presença na teologia patrística, “nesse sentido, a teologia do Logos( in-
clusive o conceito da semina verbi, tradução Latina da expressão grega Logoi spermatikos) for-
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nece uma maneira de mediação entre a Cristandade propriamente dita e os que não pertencem 
a ela, mas não abre mãos da superioridade das doutrinas cristãs e da igreja” ( p. 110).

As diversas alianças que ocorreram ao longo da história entre Deus e os diversos grupos 
humanos, prepararam o encontro com o Logos. Além do conceito de Logos, que relativiza o 
axioma Extra Ecclesiam nulla sallus, o da graça defendido por Agostinho e Prospero de Aquitâ-
nia (~~390-~435) também o fazem.

Teólogos escolásticos deram, também, sua contribuição oferecendo conceitos como: igno-
rantia vencibilis, ignorantia invencibilis; ignorância voluntária e ignorância involuntária, que 
influenciaram na discussão posterior. Uma contribuição mais substantiva foi dada por Tomás 
de Aquino (1225-1274), que matizou o conceito de culpa e afirmou a orientação natural do 
ser humano para Deus. Encíclicas de Pio IX (1854/1863/1864) e Pio XII (1949) acolheram 
a possibilidade da salvação de pessoas fora da Igreja (ignorância invencível), mantendo a ideia 
da Igreja como espaço privilegiado de salvação.  A obra de Karl Rahner (1904-1984) dá uma 
contribuição mais densa afirmando ter Deus oferecido “aos seres humanos o dom de responder 
moralmente à vontade divina” (p.122) e esta vontade divina não está coarctada ao Cristianismo.

Três perspectivas de Leitura do documento

Para explicitar a contribuição da Declaração Nostra Aetate diante do Judaísmo e do Islã, 
Usarski realiza três aproximações do documento: uma leitura “horizontal”, duas análises “ver-
ticais”. Na realização da leitura “horizontal” apresenta duas modalidades, na primeira mostra 
como Nostra Aetate está articulada com textos/passagens de outros documentos conciliares, 
como: Dignitatis Humanae, Apostolicam Actuositatem, Christus Dominus, Optatam Totius e Sa-
crosantum Concilio, na segunda aponta textos conciliares, que dão suporte teológico a Nostra 
Aetate, como a Lumen Gentium.

A Lumen Gentium ao assumir o conceito de Corpo Místico de Cristo expandiu a concepção 
de Igreja em termos terrestres. “A Igreja em sentido profundo, portanto, não é demarcada por 
fronteiras definitivas entre ela e o “resto da humanidade” (p. 134), A Igreja age imperceptível 
nos corações “de todos os homens “ ( GS 27), ideia retomada no Ad Gentes. “O cumprimento 
da lei, portanto, não exige que o indivíduo esteja consciente da origem divina de orientação no 
seu interior e - de acordo com princípio da ignorância invencível – este desconhecimento não 
exclui o sujeito necessariamente da oferta de salvação ( p. 135) (Cf. LG 16 , 17; AG 3)”.
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Leitura horizontal

“A autocompreensão da Igreja, como Corpo Místico de Cristo e Povo de Deus,  presente na 
Lumen Gentium deu respaldo às afirmações do potencial salvífico do Judaísmo e do Islã e a atri-
buição a ambos de um “teísmo genuíno” ( p. 137).  Superou-se assim, definitivamente, a visão 
negativa sobre ambas: seja negando a ruptura total entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança e 
confirmando o papel constitutivo do judaísmo na preparação da Nova Aliança; seja atribuindo 
a crença muçulmana características cristãs: Deus único e misericordioso, Criador do Universo, 
Dia da Juízo, Abraão.

A Constituição, mesmo, reivindicando a superioridade do Cristianismo e reafirmando a 
exclusividade da salvação em Cristo (LG 16) rompeu com o “modelo de substituição” adotando 
o de “satisfação”,  “cujo argumento chave reside no postulado de que a graça divina está ativa 
em todas as religiões e de que o amor de Deus  e sua presença salvífica transcendem  os muros 
da Igreja”(p.141),

Leitura “vertical sequencial”

Numa perspectiva de leitura “vertical sequencial”, Usarski relê os 5 parágrafos da Declaração 
Nostra Aetate, para desvelar “a lógica específica que reflete a intenção de seus redatores” (p.141). 
O parágrafo introdutório não só contextualiza o discurso no quadro teológico conceitual da 
Igreja, como valida o paradigma da satisfação ao reconhecer que “os homens constituem todos 
uma só comunidade”, superando o particularismo unilateral do discurso secular da Igreja. “Em 
outras palavras; todos os seres humanos estão incluídos na graça e providência de deus” (p. 142).

Outros documentos da Igreja tratam do tema das religiões não cristãs - Lumen Gentium, 
Encíclica Ecclesiam Suam e carta de Paulo VI -, apontando diferenças qualitativas entres elas 
e a proximidade de cada uma com relação à Igreja católica. Nostra Aetate, não só desdobra as 
questões relacionadas com o judaísmo presentes na Lumen Gentium, condenando o deicídio e 
as perseguições ocorridas ao longo da história contra os judeus, como manifesta o desejo por 
parte da Igreja Católica de se engajar a favor da liberdade igualdade humana. Mesmo sem dar 
conta da complexidade da religião muçulmana – não é uma religião monolítica – surpreende 
pela afirmação dos aspectos compatíveis com a religião cristã.

Leitura “vertical piramidal”

Usarski finaliza a reflexão acolhendo a análise da declaração de Reid Locken, que a divide 
em duas partes bem distintas, que trazem as marcas das pressões internas e externas, que ocor-
reram ao longo do trabalho redacional.
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Os três primeiros artigos de perfil mais universalista trazem no seu bojo um convite ao 

diálogo com as religiões não cristãs, em prol dos bens e valores espirituais e morais. A segunda 
composta pelo quarto e quinto artigos estrutura-se numa retorica “particularista” seguida de 
uma estrutura argumentativa que se amplia: relembra personagens, momentos históricos e o elo 
entre cristianismo e judaísmo; enfatiza o desejo da Igreja de que todos os povos invoquem em 
uma só voz Deus como pai comum.

“Locken, sugere uma leitura de Nostra Aetate no sentido de duas declarações relativamente 
independentes”, que espelham o trabalho da “Comissão para as Relações Religiosas com os ju-
deus e o Pontifício Conselho para o diálogo entre Religiões (inicialmente nomeado Secretariado 
para os não cristãos” (p. 151).

Para Usarski, a compreensão da declaração deve levar em conta o Vaticano II, com seu proje-
to de aggiornamento; o ingente trabalho da equipe de redatores e as discussões teológicas sobre 
o papel salvífico da Igreja e o potencial salvífico presente nas religiões não cristãs.

As aspirações presentes na Declaração continuam reverberar e tomar corpo na ação dos Pa-
pas, das instâncias do Vaticano, em líderes e porta vozes das diferentes Igrejas em todo o mun-
do, em publicações e conferências, etc. “Complementarmente, autores judeus e muçulmanos 
vêm enriquecendo o debate em andamento oferecendo insights na perspectiva do “outro” re-
lativo às possibilidades e condições estabelecidas por um documento conciliar unilateralmente 
marco pelo ponto de vista católico” ( p. 155).

Pontuações Finais

A Construção do Diálogo de Frank Usarski não só brinda seus leitores com uma instigante e 
perspicaz análise de um dos documentos mais importantes do Concilio Vaticano II, documento 
surpreendente pois a sua temática não estava na agenda dos padres conciliares. Documento im-
portante não só por ter estabelecido um novo marco para o diálogo com as religiões não cristãs. 
Importante, mas também, por oferecer um método de análise que desvela a alma e o corpo de 
um documento.

Faz-se necessário relembrar que Nostra Aetate   não é um documento de diálogo  mas um 
texto, um marco declaratório da disposição da Igreja a dialogar, portanto um novo marco no 
complexo e desafiador campo do diálogo inter-religioso.

Ao acompanhar a análise realizada por Frank Usarski, gradualmente, nos damos conta da 
refinada construção do documento, nele cada palavra, cada expressão pesa. No geral,  o tema é 
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delicado, basta pensar nos inúmeros teólogos e teólogas católicas que no pós Vaticano retoma-
ram o tema e foram silenciados, condenados aos silêncio.

Após situar no horizonte histórico as relações entre a Igreja Católica e as religiões não cris-
tãs apresenta uma meticulosa análise qualitativa e quantitativa de Nostra Aetate apontando os 
avanços, especialmente, em relação ao Judaísmo e Islã, sem deixar de trazer à tona os problemas 
teológicos e práticos que permanecem e geram tensões.

A Construção do Diálogo torna-se cada dia mais atual, pois , mais do que nunca é preciso 
apostar num diálogo amplo, inclusivo e aberto ao pluralismo. Todos sabemos que o diálogo 
não se dá por geração espontânea, faz-se necessário criar espaços de diálogo, novas plataformas 
a partir das quais se possa avançar.

Cabe, especialmente, as religiões buscarem novos pontos de partida, saírem de uma certa 
zona de conforto no campo do diálogo inter-religioso, buscando novos pontos de partida. Múl-
tiplas experiências em âmbito mundial já mostraram que certos pontos/temas/ posições invia-
bilizam o diálogo no seu nascedouro. A cultura do diálogo tem muito a avançar na atualidade 
frente aos sinais ameaçadores de encapsulamentos culturais e religiosos.

A Construção do Diálogo ao fazer memória de uma busca real para avançar no campo do diá-
logo interreligioso, convida seus leitores(as) a seguirem com gestos concretos as sendas abertas 
por Nostra Aetate, que apesar dos entraves no campo teológico e político, conseguiu dar passos 
significativos e corajosos.

Termino com uma afirmação de Fernando Brito, “beber do passado é receber o combustível 
para marchar ao futuro” (Blog Tijolaço, 15/11/19), A vertente aberta por Nostra Aetate está 
dada, tem-se pela frente a um longo caminho a ser percorrido por homens e mulheres amantes 
da paz.

* Professor Titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PU-
C-SP e do Instituto Teológico São Paulo. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Imaginário 
Religioso Brasileiro (Veredas)” e Vice Coordenador do Centro de Estudos Culturais Africanos 
e da Diáspora (CECAFRO-PUC). Editor responsável da Revista Último Andar. https://orcid.
org/0000-0002-7730-0760.
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EDITH STEIN, SANTA EDITH STEIN 
 OU SANTA TERESA BENEDITA DA CRUZ:  

POR UMA ETIMOLOGIA CRISTÃ.

MARCELO CABRAL DE ARAÚJO1

A construção da identidade sacra de um ser humano canonizado ocorre dentro de comu-
nidades que se assemelham e veneram uma santa(o) pelos mais diversos motivos e demandas 
emocionais. O apelo carismático de cada santo também é importante para a idealização de uma 
imagem, dependendo de uma dada sociedade. Um exemplo clássico é a figura de São Francis-
co de Assis, pois o Papa atual é reconhecido pelo nome de Francisco, dessa forma, a fé em são 
Francisco de Assis cresce devido a condições instauradas pela própria época.  

Assim, um santo (a) para ser reconhecido e venerado por fiéis, além da importância do Vati-
cano do reconhecimento eclesial, a peregrinação de fiéis pelo símbolo de uma vida santa é dada 
por uma tamanha identidade que é construída dentro de um determinado contexto social, haja 
visto que santos populares que ainda não foram reconhecidos pelo Vaticano são venerados por 
populares, como é o caso do brasileiro Padre Cícero.

Existem mártires ou santas (os) com os mais diversos carismas. Desde o santo das causas 
perdidas como Santo Expedito, do matrimônio como Santo Antônio, bem como de outras 
diversas grandezas. Uma ordem categórica de mártires e santas (os) que nos interessa aqui é os 
santos da ordem intelectual. Podemos enumerar aqui alguns e que não tem um apelo popular 
tão forte, porém são de grande importância para a Santa Sé e seus fiéis, tais como: Santo Agos-
tinho, São Thomas de Aquino, Santa Catarina de Sena e porque não, Edith Stein, ou Santa 
Edith Stein, ou até mesmo Santa Teresa Benedita da Cruz? O presente texto tem o intuito de 
contribuir com a construção da imagem da santa e filósofa alemã tendo sua páscoa em campo 
de concentração na segunda guerra mundial.

1 Professor de Sociologia, Psicanalista e Mestrando em Ciência da Religião – PUCSP.
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No Brasil, existem poucas paroquias dedicadas diretamente a veneração de Edith Stein. Em 

uma pesquisa foram encontradas uma paróquia em Belo Horizonte com o nome de Paróquia 
Santa Edith Stein e em São Paulo, na Paróquia São Miguel Arcanjo, cujo o pároco é o Padre Jú-
lio Lancelloti, existe dois ícones de Santa Edith Stein, sendo um quadro do dia da canonização 
e uma arte em madeira com a face da santa.

Também em São Paulo, na paroquia Santa Teresinha, localizada no bairro Higienópolis, 
pertencente a Ordem Carmelita Descalça, acontece um fato curioso. Existe uma imagem de 
tamanho significativo com uma placa de indicação com o nome da Santa, vestida com seu há-
bito carmelita e que estaria segurando uma estrela de Davi. O curioso é que a estrela de Davi 
foi tirada das mãos da imagem da Santa por duas vezes e o Frei responsável pela paróquia optou 
por não mais colocar a estrela nas mãos da Santa. O detalhe curioso percebido, é que o bairro 
de Higienópolis é o maior bairro de São Paulo com judeus e a Santa, que também era judia, tem 
sua estrela tirada de suas mãos por duas vezes, fica a questão porque tal fato aconteceu.

NASCE JUDIA E MORRE CRISTÃ: O COMEÇO DA DESMITIFICAÇÃO.

Ouço dizer e vejo vários textos afirmando que Edith Stein é uma Santa judia. Será mesmo? 
Provo pelo contrário e sou categórico em dizer que Edith Stein não é uma Santa judia, pois o ju-
daísmo não tem crença ou algum tipo de devotamento para fiéis que tem uma vida digna e reta 
em ser tornar mártir. O judaísmo não venera a ideia de santidade, portanto, Edith Stein é sim 
uma Santa de origem judaica sim, mas não uma santa judia, pelo argumento exposto acima.

A primeira mulher a doutorar-se em filosofia na Alemanha é Helene Stöcker. Stein, é a se-
gunda mulher na história da Alemanha a concluir o doutorado em sua tese intitulada: “Sobre o 
Problema da Empatia” que é orientada pelo professor de origem judaica, convertido ao cristia-
nismo dentro do protestantismo, Edmund Husserl.

Não é o objetivo do presente texto fazer a trajetória biográfica sobre Stein, pois existem 
excelentes livros que relatam o testemunho da vida da Santa, inclusive um livro autoral, uma 
auto - biografia lançado há dois anos pela editora Paulus, chamado: “Vida de uma Família Ju-
dia e Outros Escritos Autobiográficos”. Nos interessa aqui entender a construção da imagem 
mítica de Stein, para assim chegarmos à conclusão de uma expressão mais adequada para Santa 
Carmelita Descalça que morreu junto com seu povo, que fora sua cruz nesse mundo.

Ao tomar sua cruz, a Santa Carmelita enfrenta a dificuldade da vida junto com seu povo, 
os judeus. Ora, esse ato de solidariedade e humanidade não permite dizer que por esse motivo 
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fora uma Santa judia, mas sim, uma cristã empatizada com suas raízes a fim de dar sua vida 

em nome de sua fé. Assim como o Cristo pregado no madeiro, Santa Edith, tomou sua cruz e 

seguiu firmemente com sua fé até seus últimos suspiros, pois sim, era uma mulher de fé e seu 

ato de amor para com seu povo além de ser um ato misericordioso, fora um nobre ato de amor, 

amor universal.

CONSTRUINDO A SANTIDADE E EXPRESSANDO-SE POR UM NOME.

Em outubro de 1998 o Papa João Paulo II, que fora um grande estudioso e teve sua tese 

de doutorado redigida sobre o Carmelo, especificamente sobre São João da Cruz, canonizou 

“Edith Theresa Hedwing Stein” como “Santa Teresa Benedita da Cruz”. Theresa, devido ao 

fato de ser carmelita e essa ordem tem como fundadora Santa Teresa D`Ávila. Benedita por ser 

devota de São Bento e Cruz, pelo fundador do Carmelo, junto com Santa Teresa fora São João 

da Cruz. Mesmo com toda trajetória intelectual, Santa Teresa Benedita da Cruz, após sua con-

versão ao catolicismo apontou: “A fé está mais próxima da sabedoria divina do que toda ciência 

filosófica e mesmo teológica.

Além de ser considerada mártir da Igreja, também é uma das seis santas copadroeiras da Eu-

ropa. Santa Edith Stein também é padroeira da Jornada Mundial da Juventude, evento mundial 

que reúne a juventude católica de todo mundo.

No meio acadêmico, existe um certo preconceito em reconhecer Santa Teresa Benedita da 

Cruz como Santa, assim a expressão mais comum a se referir é Edith Stein. Ora, o tratado filo-

sófico escrito por Santa Edith Stein é de grande valia e contribuição para as ciências humanas, 

pois é uma das mais importantes contribuições para fenomenologia já feitas. O estudo sobre 

“Empatia” e outros, são hoje utilizados entre as mais diversas áreas, desde a psicologia, filosofia, 

sociologia e etc. Então, por que a “academia” não a reconhece como Santa, assim como faz 

com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino? Dessa forma, nos meios acadêmicos, filosóficos, 

Edith Stein é reconhecida por sua trajetória acadêmica e não religiosa.

Fato curioso que, mesmo com todo ceticismo da comunidade acadêmica em reconhecer 

Santa Edith Stein por sua vida religiosa, é a própria comunidade acadêmica que estuda, desen-

volve e apresenta trabalhos sobre a Santa Filósofa. Pensadoras(es) como Angela Allesbelo, Irmã 

Jacinta, Gilberto Safra, Juvenal Savian, entre outros, empenham-se em publicar trabalhos e 

orientar alunos na seara da rica produção intelectual deixada por Edith Stein. No ano passado, 

ocorreu em Brasília o V Congresso Internacional sobre Edith Stein, no qual tive a oportunidade 
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de comunicar um artigo com o título; “A Banalidade da Vida e a Falta de Empatia: A Desuma-
nização Como Mal-Estar Contemporâneo”.

DE EDITH À SANTA TERESA BENEDITA DA CRUZ.

Edith, cristaliza sua fé católica e toma sua cruz com o uso do hábito. Torna-se carmelita 
descalça e ganha um nome cristão: Irmã Teresa Benedita da Cruz. Acima já fora explicado a 
escolha do nome de conversão.

A Irmã Teresa, viveu no Carmelo e teve permissão para continuar sua obra intelectual e tam-
bém religiosa. Escrevera como seu último livro sobre o patriarca do Carmelo Descalço, São João 
da Cruz, a obra “Ciência da Cruz”. Com esse nome, de Teresa Benedita da Cruz fora beatificada 
em 1988 e canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz em 1998.

No meio clerical e de fiéis, observo que poucos usam o nome de Santa Teresa Benedita da 
Cruz. Talvez por ser um nome extenso, porém, coberto de significado e mítica. Talvez, o nome 
da Santa atribuída pela Santa Sé fora um nome que exprime a própria fé e pensamento da santa 
em questão.

Assim, Santa Teresa Benedita da Cruz, é o nome de uma santa, herdeira de outra tradição e 
que se converte ao cristianismo ganhando uma nova história através do seu nome que a conver-
te a tradição que herda a partir de então uma cruz, mas, antes de qualquer coisa, Santa Teresa 
Benedita da Cruz sempre praticou a doação e amor ao próximo, principalmente pelos mais 
flagelados de sua época, os judeus.

DE EDITH À SANTA EDITH STEIN.

Santa Teresa Benedita da Cruz é reconhecida no meio acadêmico por Edith Stein. Nos 
bancos de fiéis da igreja ou em meio a jornadas mundial, a Santa Filósofa é reconhecida como 
Santa Edith Stein. 

De fato, Santa Edith Stein parece ser um nome do qual irá popularizar cada vez mais a San-
ta, uma vez que Santa Edith Stein é uma santa intelectual, porém, por ser uma mártir do século 
XX, refém de um nazismo que viveu a Europa, o nome Santa Edith Stein consegue unir duas 
tradições religiosas, pois Santa se refere a mártir católica e Edith Stein é o nome de batismo de 
uma santa que morreu junto com seu povo, junto com sua cruz.

Sem dúvida alguma, parece com toda certeza que o nome Santa Edith Stein, que também 
fora usado pelo Santo Papa João Paulo II é a forma com a qual nos torna íntimos de uma vida 
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que sempre buscou a Sabedoria através dos estudos e principalmente, alcançou a Sabedoria pelo 
alicerce da fé.

Assim, sendo a etimologia o estudo e evolução das palavras e, aproveitando-se desse conceito 
para aplicar em um nome próprio religioso, sua evolução e aceitação na sociedade, fica claro 
que o devotamento da Santa em questão, claro, refere-se apenas ao nome e o mais importante é 
o sentimento, devemos referenciar de forma justa, histórica e social Edith Stein como SANTA 
EDITH STEIN!
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DOCUMENTOS

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
AOS MEMBROS DA CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS 

DOS SANTOS

Sala Clementina 
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Estimados irmãos e irmãs!

Tenho o prazer de me encontrar com a grande família da Congregação para as Causas dos 
Santos, que desempenha o seu trabalho ao serviço da Igreja universal, em vista do reconhe-
cimento da santidade daqueles que seguiram fielmente a Cristo. Saúdo com afeto o Cardeal 
Angelo Becciu, Prefeito, e agradeço-lhe as suas palavras. Saúdo os Cardeais e Bispos membros 
do Dicastério; o Secretário, Mons. Marcello Bartolucci; o Subsecretário, os Oficiais, os Consul-
tores e os Postuladores.

É significativa a ocasião que motiva o nosso encontro de hoje: neste ano a Congregação para 
as Causas dos Santos celebra meio século de vida. Com efeito, a 8 de maio de 1969, São Paulo 
vi decidiu substituir a Congregação para os Ritos Sagrados por dois Dicastérios: a Congregação 
para as Causas dos Santos e a Congregação para o Culto Divino. Com esta decisão, permitiu 
dedicar recursos adequados de pessoas e de trabalho a duas grandes áreas claramente distintas, a 
fim de melhor corresponder tanto aos pedidos cada vez mais numerosos das Igrejas particulares, 
como à sensibilidade conciliar.

Durante este meio século de atividade, a vossa Congregação examinou um elevado número 
de perfis biográficos e espirituais de homens e mulheres para os apresentar como modelos e 
guias da vida cristã. As numerosas beatificações e canonizações celebradas nas últimas décadas 
significam que os Santos não são seres humanos inacessíveis, mas estão perto de nós e podem 
amparar-nos no caminho da vida. Com efeito, «são pessoas que... experimentaram a fadiga 
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diária da existência com os seus sucessos e fracassos, encontrando no Senhor a força para se 
levantar sempre e continuar o caminho» (Angelus, 1 de novembro de 2019). E é importante 
medir a nossa coerência evangélica com diferentes tipologias de santidade, pois «cada santo é 
uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, num determinado momento da 
história, um aspeto do Evangelho» (Exort. ap. Gaudete et exsultate, 19).

O testemunho dos Beatos e dos Santos ilumina-nos, atrai-nos e também nos interroga por-
que é “palavra de Deus” encarnada na história e próxima de nós. A santidade permeia e acom-
panha sempre a vida da Igreja peregrina no tempo, muitas vezes de forma escondida e quase 
impercetível. Portanto, devemos aprender a «ver a santidade no povo paciente de Deus: nos 
pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de 
trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. [...] Esta é 
muitas vezes a santidade “da porta ao lado”, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo 
da presença de Deus» (ibid., n. 7).

O vosso Dicastério é chamado a averiguar as várias modalidades de santidade heroica, quer 
a que resplandece mais visível quer a mais escondida e menos visível, mas igualmente extraordi-
nária. A santidade é a verdadeira luz da Igreja: como tal, deve ser colocada sobre o candelabro, 
a fim de iluminar e nortear o caminho de todos os povos redimidos rumo a Deus. Trata-se de 
uma averiguação diária, realizada pelo vosso Dicastério, que desde os tempos mais antigos tem 
sido realizada de maneira escrupulosa e com exatidão na sua pesquisa investigativa, com serie-
dade e habilidade no estudo das fontes processuais e documentais, com objetividade e rigor no 
exame e a todos os níveis de juízo, no que diz respeito ao martírio, à heroicidade das virtudes, 
ao sacrifício da vida e ao milagre. Trata-se de critérios fundamentais, exigidos pela gravidade da 
matéria, pela legislação e pelas justas expetativas do povo de Deus, que se entrega à intercessão 
dos Santos e se inspira no seu exemplo de vida.

Seguindo este caminho, o trabalho da Congregação permite eliminar do campo qualquer 
ambiguidade ou dúvida, alcançando a plena certeza na proclamação da santidade. Portanto, 
não posso deixar de exortar cada um de vós a continuar o caminho traçado e seguido durante 
cerca de quatro séculos pela Congregação dos Ritos Sagrados, e percorrido durante os últimos 
cinquenta anos pela Congregação para as Causas dos Santos. Encorajo nisto os Superiores, os 
Cardeais, os Bispos Membros do Dicastério e todos os Oficiais.

Nos âmbitos histórico, teológico e médico, os Consultores são chamados a cumprir o seu 
trabalho com plena liberdade de consciência, estudando cuidadosamente os casos que lhes fo-

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20191101.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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rem confiados e formulando os relativos juízos com reflexão madura, de modo imparcial e sem 
ter em consideração quaisquer condicionamentos, de onde quer que eles possam derivar. O 
Regulamento e a prática do Dicastério, assim como a vigilância dos Superiores, favorecem uma 
relação de absoluta independência entre os relatores dos votos individuais e aqueles que formam 
ou coordenam os Congressos peculiares. Trata-se de ter sempre presentes as finalidades especí-
ficas das Causas, que são a glória de Deus e o bem espiritual da Igreja, e que estão intimamente 
ligadas à busca da verdade e da perfeição evangélica.

Por sua vez, os postuladores devem estar cada vez mais conscientes de que a sua função exige 
uma atitude de serviço à verdade e de cooperação com a Santa Sé. Não se deixem guiar por 
visões materiais e interesses económicos, não procurem a própria afirmação pessoal e, princi-
palmente, evitem tudo o que estiver em contradição com o significado do trabalho eclesial que 
levam a cabo. Nunca falte aos Postuladores a consciência de que as Causas de beatificação e 
canonização são realidades de cunho espiritual; não apenas processual, mas espiritual. Por con-
seguinte, devem ser abordadas com perspicaz sensibilidade evangélica e rigor moral. Aliás, certa 
vez falamos com o Cardeal Amato sobre a necessidade do milagre. É necessário um milagre, 
porque é precisamente ali que está o dedo de Deus. Sem uma clara intervenção do Senhor, não 
poderemos progredir nas causas da canonização.

Amados irmãos e irmãs, agradeço-vos o serviço diligente que prestais a toda a Igreja. Me-
diante o vosso trabalho, colocais-vos especialmente ao lado dos Bispos para apoiar o seu com-
promisso na difusão da consciência de que a santidade é a necessidade mais profunda de cada 
batizado, a alma da Igreja e o aspeto prioritário da sua missão. Confio a vossa tarefa quotidiana 
à intercessão maternal de Maria, Rainha dos Santos, e enquanto vos peço que rezeis por mim, 
concedo-vos de coração a Bênção Apostólica.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

122

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 62

SANTOS, BEATOS, VENERÁVEIS E SERVOS DE DEUS

Brasil conta atualmente (23/01/2020) com 37 santos canonizados, 52 beatos reconhecidos, 
15 veneráveis e 73 Servos de Deus. Há cerca de 134 processos em curso na Congregação para 
os Santos, no Vaticano. Nem todos são brasileiros natos, mas atuaram pastoralmente no Brasil 
e aqui gastaram as suas vidas. 

37 Santos canonizados 

1. São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, beatificados em 28/
jan/1934 e canonizados em 16/03/1988 pelo papa São João Paulo II. O padre Roque era 
nascido em Asuncion, Paraguai e dois nascidos na Espanha. Martirizados em Caibaté, RS. 
Venerados no Brasil, Argentina e Paraguai. 

2. São José de Anchieta, beatificado em 22/junho/1980 e canonizado de forma equipolente 
pelo papa Francisco em 24/04/2014, nascido em San Cristobal de la Laguna, Espanha.

3. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus beatificada em 18/out/1991 e canonizada 
em pelo papa São João Paulo II em 19/05/2002, nascida na Vigolo Vattaro, do império 
austro-húngaro, atual Itália.

4. Santo Antônio de Sant’Anna Galvão beatificado em 25/out/1998 e canonizado em 
11/05/2007 pelo papa Bento XVI. Frei Galvão era brasileiro nato em Guaratinguetá, SP.

5. Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus 28 Companheiros Mártires de 
Cunhau, RN beatificados em 05/março/2000 e canonizados em 15/10/2017 pelo papa 
Francisco. Um brasileiro nato e os demais nascidos portugueses.

6. Santa Dulce Lopes Pontes beatificada em 22/maio/2011 e canonizada em 13 de outubro de 
2019 em Roma, pelo papa Francisco. Ela é a primeira santa brasileira nata soteropolitana. 

52 Beatos reconhecidos oficialmente

1. Beatos padres Inácio de Azevedo e 39 companheiros jesuítas mártires reconhecidos publi-
camente pelo papa Pio IX em 11/maio/1854, massacrados no Oceano e atirados ao mar 
quando a caminho do Brasil.

2. Beato padre Eustáquio van Lieshout em cerimônia de 15/junho/2006 pelo papa Bento XVI.

http://www.santosdobrasil.org/?system=news&action=read&id=279&eid=277
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=270&eid=264
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3. Beato Mariano De La Mata Aparicio, 5 de novembro de 2006, São Paulo por Bento XVI

4. Beata Albertina Berkenbrock, 20 de outubro de 2007, em Tubarão, SC, por decreto do 
papa Bento XVI.

5. Beatos padre Manuel Gomes Gonzales e coroinha Adílio Daronch, 21 de outubro de 2007, 
foram beatificados, em Frederico Westphalen, RS, os chamados mártires de Nonoai, por 
decreto do papa Bento XVI.

6. Beata irmã Lindalva Justo de Oliveira, 2 de dezembro de 2007, Salvador, BA, por decreto 
do papa Bento XVI.

7. Beata irmã Bárbara Maix, em 6 de novembro de 2010, Porto Alegre, RS, por decreto do 
papa Bento XVI. 

8. Beata leiga Nhá Chica  em 04/maio/2013, pelo papa Francisco.

9. Beata irmã Assunta Marchetti em 25/outubro/2014, pelo papa Francisco.

10. Beato padre Francisco de Paula Victor, em 14/novembro/2015, pelo papa Francisco.

11. Beato padre João Schiavo, missionário italiano da Congregação dos Josefinos de Murialdo 
em 28/outubro/2017, pelo papa Francisco. 

12. (Beata) Benigna Cardoso da Silva, leiga, nascida em 15 de outubro de 1928 em Santana 
do Cariri (Ceará) que morreu mártir em 24 de outubro de 1941. Decreto promulgado em 
04/10/2019 e cerimônia de beatificação marcada para 21/10/2020. 

13. Beato Pe. Donizetti Tavares de Lima (declarado venerável em 09/10/2017), e beatificado 
em 23/11/2019 na cidade de Tambaú, SP onde trabalhou e morreu.

15 Veneráveis (com virtudes reconhecidas pela Igreja publicamente)

1. Venerável Maria Teodora Voiron  (18/02/1989, pelo papa São João Paulo II)

2. Venerável Antonieta Farani (13/06/1992, pelo papa São João Paulo II)

3. Venerável Pe. Rodolfo Komorek  (06/4/1995, pelo papa São João Paulo II)

4. Venerável Atílio Giordani (09/10/2013, pelo papa Francisco)

5. Venerável Ir. Serafina Cinque (27/1/2014, pelo papa Francisco)

6. Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico (03/4/2014, pelo papa Francisco)

7. Venerável Dom Antônio Ferreira Viçoso (08/07/2014, pelo papa Francisco)

8. Venerável leigo Dr. Marcello Candia (08/07/2014, pelo papa Francisco)

9. Venerável Pe. Pelágio Sauter (07/11/2014, pelo papa Francisco)

10. Venerável Pe. José Marchetti (08/07/2016, pelo papa Francisco)

http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=296&eid=291
https://www.google.com/search?q=S%C3%A3o+Paulo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIqSMtdxMoVfHhxvkJAYmlOPgDcVGbZGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjftOb7s5nlAhWXIbkGHSp9AHoQmxMoATAWegQIDRAP
https://www.google.com/search?q=Bento+XVI&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3sCwvKFnEyumUmleSrxAR5gkAzljDDRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjftOb7s5nlAhWXIbkGHSp9AHoQmxMoAjAWegQIDRAQ
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=335&eid=293
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubar%C3%A3o_(Santa_Catarina)
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=288&eid=287
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=348&eid=294
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=373&eid=295
https://www.google.com/search?q=Porto+Alegre&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDQ3NTddxMoTkF9Ukq_gmJOaXpQKADYY5C4cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLsN6VtZnlAhUGDrkGHbMQApgQmxMoATAgegQIDBAT
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=419&eid=299
http://www.santosdobrasil.org.br/?system=news&action=read&id=387&eid=297
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11. Venerável Frei Daniel de Samarate (23/3/2017, pelo papa Francisco)

12. Venerável Frei Damião, de Bozzano (08/04/2019, pelo papa Francisco)

13. Venerável leigo Nelsinho Santana, de Ibitinga (08/04/2019, pelo papa Francisco)

14. Venerável Frei Salvador Pinzetta (13/5/2019, pelo papa Francisco)

15. Venerável Maria dos Anjos de Santa Teresa, no século Dinah Amorim, brasileira, religiosa 
professa do Instituto das Filhas de Maria, Religiosas das Escolas Pias (Escolápias). Ela nas-
ceu em 8 de agosto de 1917, em Cláudio, Minas Gerais, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1° 
de setembro de 1988.

73 Servos de Deus com as causas estudadas nas dioceses  
e no Vaticano:

1. Antoninho da Rocha Marmo

2. Cônego Lafayette da Costa Coelho

3. Diácono João Luiz Pozzobon

4. Dom Antônio de Almeida Lustosa, SDB

5. Dom Eliseu Maria Coroli

6. Dom Francisco Expedito Lopes

7. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, OCarm

8. Dom Helder Pessoa Câmara

9. Dom José Antônio Couto

10. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, sj.

11. Dom Vital, OFMCap

12. Dom Estevão Bettencourt, OSB 

13. Dom Inácio João dal Monte

14. Dom Inocêncio López Santamaría, OM. 

15. Dr. Franz de Castro Holzwarth (mártir)

16. Dra. Zilda Arns Neumann

17. Florípes Dornellas de Jesus (Lola)

18. Frei Orlando Álvares da Silva (Capelão da FEB) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoninho_da_Rocha_Marmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lafayette_da_Costa_Coelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pozzobon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_de_Almeida_Lustosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/SDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eliseu_Maria_Coroli
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Expedito_Lopes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Paulino_Bueno_Couto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Carmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lder_C%C3%A2mara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ant%C3%B4nio_do_Couto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luciano_Mendes_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vital_Maria_Gon%C3%A7alves_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/OFMCap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estev%C3%A3o_Bettencourt
https://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%A1cio_Jo%C3%A3o_Dal_Monte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inoc%C3%AAncio_L%C3%B3pez_Santamar%C3%ADa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_de_Castro_Holzwarth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zilda_Arns
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%ADpes_Dornellas_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_%C3%81lvares_da_Silva
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19. Frei João Pedro de Sexto São João, OFMCap

20. Ginetta Calliari

21. Guido Vidal França Schäffer

22. Irmã Adelaide Molinari; Filhas do Amor Divino; mártir assassinada em Marabá, PA em 

14/04/1985.

23. Irmã Benigna Victima de Jesus (Maria da Conceição Santos)

24. Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho (mártir)

25. Irmã Zélia Pedreira Abreu Magalhães e seu esposo Jerônimo

26. Irmão Roberto Giovanni

27. Irmão Vicente Cañas, SJ (mártir)

28. Isabel Cristina Mrad Campos

29. Madre Cecília do Coração de Maria

30. Madre Leônia Milito

31. Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa (Maria Joanna Laselva)

32. Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade, OCD (Madre Carminha de Tremembé), 

batizada como Carmen Caterina Bueno, religiosa professa da Ordem das Carmelitas Des-

calças, nascida em Itu/Campinas em 25 de novembro de 1898 e falecida em 13 de julho 

de 1966 em Taubaté. 

33. Madre Maria José de Jesus (Honorina de Abreu), OCD

34. Madre Tereza Margarida do Coração de Maria (Maria Luiza Rezende Marques)

35. Madre Vitória da Encarnação 

36. Maria de Lourdes Fontão (Lurdinha Fontão)

37. Maria de Lurdes Guarda (FCD) 

38. Monsenhor Albino da Cunha e Silva

39. Monsenhor Ângelo Angioni

40. Monsenhor Alderigi Maria Torriani

41. Monsenhor João Benvegnú

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Pedro_de_Sexto_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/OFMCap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginetta_Calliari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guido_Vidal_Fran%C3%A7a_Sch%C3%A4ffer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3_Benigna_Victima_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleusa_Carolina_Rody_Coelho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9lia_Pedreira_Abreu_Magalh%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_Cristina_Mrad_Campos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B4nia_Martins_de_Macedo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Le%C3%B4nia_Milito
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Joanna_Laselva&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Maria_Jos%C3%A9_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honorina_de_Abreu
https://pt.wikipedia.org/wiki/OCD
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Luiza_Rezende_Marques&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Vit%C3%B3ria_da_Encarna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alderigi_Maria_Torriani&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Benvegn%C3%BA&action=edit&redlink=1
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42. Odete Vidal de Oliveira (Odetinha)

43. Padre Alberto Fuger

44. Padre Aloísio Boeing

45. Padre Ezequiel Ramin, missionário comboniano (mártir)

46. Padre Josimo Moraes Tavares; Sacerdote diocesano; assassinado em Imperatriz, MA em 
10/05/1986 (mártir).

47. Padre Júlio Maria de Lombaerde

48. Padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira

49. Padre Libério Rodrigues Moreira

50. Padre Pêro Dias e 11 companheiros mártires (jesuítas) 

51. Padre Bento Dias Pacheco

52. Padre João Batista Reus, SJ

53. Padre João Maria Cavalcanti de Brito

54. Padre José Antônio Maria Ibiapina

55. Padre José Silvério Horta

56. Padre Nazareno Lanciotti (mártir)

57. Padre Vitor Coelho de Almeida, CSsR

58. Princesa Isabel do Brasil 

59. Frei Bruno Linden, ofm

60. Sepé Tiaraju, processo iniciado na diocese de Bagé, RS, com ato oficial em 07/02/2020. 

61. Marcelo Henrique Câmara, membro da Opus Dei, promotor de Justiça no Estado de Santa 
Catarina. Data da abertura oficial do processo é 08/03/2020, na Paróquia dos Ingleses, em 
Florianópolis, SC.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Odete_Vidal_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Fuger&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9o_Tarc%C3%ADsio_Gon%C3%A7alves_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_Lib%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pero_Dias_(padre)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_Dias_Pacheco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista_Reus
https://pt.wikipedia.org/wiki/SJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Maria_Cavalcanti_de_Brito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ant%C3%B4nio_Maria_Ibiapina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Silv%C3%A9rio_Horta
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nazareno_Lanciotti&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitor_Coelho_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/CSsR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_Isabel
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