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Para Rubem Alves, 

mestre nisso:saber e sentir 

 

 

   

1. Uma breve semiologia do sentimento 

 

 Não é difícil tornar idéias convertidas em crenças pouco divergentes e menos 

inocentemente perigosas. Pensar é sempre muito limitado, e crer, mais ainda. 

 Na e através da religião, crenças e idéias tendem a conciliar, a pôr em comum 

para explicar a desigualdade, símbolos e significados divergentes. Tudo o que se 

pensa tende a ser ecumênico um dia, e lidar com o jogo fácil da diferença consentida 

e da uniformidade imposta sempre foi o espírito e a força da religião. 

 Difícil é lidar com algo mais sutil, menos nominável, mais coreográfico e ritual. 

Menos controlável, portanto: o sentimento humano vivido dentro e fora, como e contra 

a religião. É sobre ele que falo aqui e numa situação rotineiramente inesperada: como 

as pessoas de uma antiga cidade colonial do estado de Goiás vivem sentimentos 

próximos, vizinhos e opostos durante os dias da Semana Santa. A que sentir são 

conduzidas as pessoas? Em nome de quê? Como se dá o jogo tão humano de 

conciliar gestos e afetos que vão da piedade por um homem-deus que morre ao júbilo 

inevitável de Narciso, pela evidência de que o espetáculo de arte com que a 

comunidade de devotos de Pirenópolis festeja a “paixão e Morte de Nosso senhor 

Jesus Cristo” é, creio, quase único e às vezes perfeito? Como lidar culturalmente com 

o sentir? Como criar na cidade os estados que o comportem? 

 Este trabalho foi escrito como parte do projeto de pesquisa coordenado por 

Rubem César Fernandes: “A paixão brasileira”. Ele e eu somos membros do emsmo 

Instituto de Estudos da Religião, um dia fundado, entre outros, por um comum querido 

amigo: Rubem Alves, a quem eu quis dedicar este trabalho. 

 Estive em Pirenópolis durante a Semana Santa e também em algumas outras 
semana nos anos de 1987 e 1988, enquanto fui professor visitante da Universidade 
Federal de Goiás. Com alguns alunos realizei uma experiência “Oficina de Pesquisa”, 
e vários deles me acompanharam trabalhando nessa pesquisa, da qual alguns 
participaram como auxiliares. Quero agradecer à Isabel (Bel), à Mônica e à Simone, à 
Cleide e ao Walter. O mesmo vale para Carlos Fernando, do Núcleo de Apoio às 
iniciativas Culturais da Universidade Federal de Goiás e também para a Marise. A 
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Oficina de Pesquisa e esta pesquisa estiveram vinculados ao “núcleo”, e a ajuda deles 
foi sempre oportuna e importante. Não sei o que  pensarão as pessoas de Pirenópolis 
quando um dia lerem este relatório. Gostarão das fotos, imagino, mas tenho dúvidas 
sobre o texto. Antes que tenhamos sobre o que discutir, quero também agradecer a 
todos e especialmente a Pompeu Cristovam de Pina. 

 

2. Quaresma  (“coresma”): jejuar, submeter-se 

 

 A Quaresma – “coresma”, como às vezes nos sertões do lugar se pronuncia – 

serve à espera: quarenta dias para o que há de vir, todos os anos. Provação que 

atesta a fé, ela é a medida do devoto. A Quaresma torna visível uma qualidade de ser 

fiel que aos antigos era a regra – os mais velhos lembram com pesar – e que agora é 

a rara exceção, cada vez mais. Serve para dizer no corpo, na contenção pública dos 

gestos, na ostentação mansa e persistente do que não se faz “nela”, a vontade de 

submeter o desejo de tudo à norma de preceito. Por isso serve para atestar aos 

próprios olhos da alma, aos da família, aos dos vizinhos, quem ainda é cristão 

católico, quem não o é “muito” e quem já não o é. Serve para mostrar quem “cumpre”. 

 São quarenta dias antes da “Semana Santa”. As festas de santos padroeiros 

são suspensas. Todas as outras devem sê-lo também. Passou o tempo do ciclo do 

Natal, mais festejado no antes e depois das Folias de Santos Reis do que no seu 

próprio dia. Passaram outras festas religiosas do começo do ano, de que a mais 

notável é a de São Sebastião, do meio „pro‟ fim de janeiro, em Goiás mais “do povo da 

roça” que do “da cidade”. Passou o Carnaval, tempo de excessos que os santos 

começam a purificar pelos pecadores nas “cinzas” da Quarta-feira e continuam pelos 

dias de Quaresma, especialmente todas as sextas-feiras, quando então tudo o que 

fica proibido deve sê-lo mais ainda: o prazer ligeiro do sexo, a carne, a comida farta, o 

mal qualquer aos animais, a música profana, os prazeres da vida, enfim. “Lembra-te 

que és pó.” 

 Em Pirenópolis, na beira das águas limpas do rio das Almas, cercada das 

alturas dos Montes Pireneus, os mais altos de um círculo sem fim no Planalto Central, 

há de algum tempo para cá duas festas opostas e conjugadas: a do “povo do lugar” e 

a “dos turistas”. O Carnaval, a festa do “Aniversário de Pirenópolis” e outras pequenas 

festividades profanas aproximam os que moram nas casas antigas das ruas de pedra 

dos que acampam em barracas na beira do rio das Almas. Mas as outras festas os 

separam, e entre alguns elas criam uma relação imposta quase insuportável. Pois, 
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enquanto os “do lugar” comemoram com ritos e provações a memória da Páscoa, eis 

que os “de fora” acampam por toda a parte, bebem, “farreiam” e, dizem os mais 

severos, pecam como se este tempo santo fosse como qualquer um. 

 A Quaresma são, dentre os 365 do ano, os quarenta dias de penitência 

coletiva. Há outros no correr dele, mas são curtos e não existe outra sequência igual 

de momentos de privação do prazer. O Advento, tempo eclesial de espera do Natal, é 

quase alegre, mas a Quaresma deve ser vivida com intenções e sinais de uma 

pesarosa espera: um Deus que nasceu homem faz muitos anos vai morrer daqui a 

alguns dias. A Quaresma é uma restrição dos sentidos para que a memória não deixe 

de lembrar isto. Os mais rigorosos, os dois sítios e fazendas muito mais do que os da 

cidade, procuram abster-se dos pequenos prazeres permitidos em outros tempos: o 

que não é pecado fora da Quaresma é seu desrespeito nela. Os que se ama não se 

casam, e não deve sequer “ficar noivo”. Um jejum pelo menos moderado se 

recomenda a todos os dias e mais ainda nas sextas-feiras, quando também é preceito 

não comer carne alguma a não ser a de peixe. Quem é devoto o bastante come a 

comida do “sustento” e evita a do prazer: a carne e os doces. Mesmo alguns trabalhos 

rurais comuns em outras épocas são evitados nela, e a seqüência dos tempos da 

natureza ajuda a que assim seja: o arroz, o feijão e o milho foram colhidos, e a terra 

espera por algum tempo em repouso o trato de uma nova safra. É melhor que se evite 

castrar animais. Assusta aos mais velhos que os jovens cada vez mais queiram fazer 

deste “tempo santo” um igual aos outros e prolongar em bailes e forrós os vícios do 

carnaval. É difícil fazer qualquer coisa contra, porque tal como a guitarra elétrica abafa 

a viola caipira, os sons e a razão do mal ensurdecem as palavras do bem. Eis porque 

o fim-do-mundo está próximo, e este é um dos raros pontos em que os velhos 

católicos “de tradição” concordam ainda com os parentes e vizinhos convertidos “a 

crente”, a “pentecoste”. 

 

3. Os dois primeiros dias: prenúncios do sofrer 

 

Em Pirenópolis a Semana Santa começa na segunda-feira, ou antes ainda, na 

sexta-feira, oito dias antes da outra sexta, a “santa” ou “maior”, quando tudo deve ser 

silêncio, memória do morto e arrependimento. Na primeira sexta festeja-se em 

Pirenópolis a antecipação da dor que Maria mãe de Jesus Cristo irá sentir; irá sofrer 

com um punhal enterrado no peito. Por isso, entre o final da tarde e o começo da noite 

a antiga imagem particularmente bela, de uma “Nossa Senhora Dasdores” é 
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conduzida dentro de uma pequena procissão da igreja do Bonfim à velha igreja da 

antiga Minas de Nossa Senhora do Rosário de meia Ponte. Até pouco tempo atrás, a 

procissão era acompanhada de meia orquestra e meio coro, e eles ao longo do trajeto 

entoavam os motetos das dores hoje silenciados, e razão para que alguns músicos do 

lugar temam que os dos passos, da procissão do dia seguinte, sigam o mesmo 

destino. 

Como em outras cidades goianas e mineiras de antigas minas de ouro e pedras, 

onde até hoje se festeja a Semana Santa de acordo com “a tradição dos antigos”, o 

que importa é multiplicar ritos que misturem imagens, gestos, símbolos e sentidos 

revestidos de um duplo significado: que sejam representadas visivelmente próximas 

dos seres sagrados e acontecimentos notáveis de todos os católicos em princípio; que 

criem situações cerimoniais peculiares, que o tempo da história na exclusividade 

preservada do lugar tornou duplamente consagradas. Há festejos de “Semana Santa” 

por toda a parte, mas nunca como em Ouro Preto, em Diamantina, em Vila Boa de 

Goiás e em Pirenópolis. Pois trata-se de chamar à cena de uma semana a cada ano, 

imagens únicas, velhas roupas de “irmãos do Santíssimo Sacramento”, velas 

enormes, óleos, palmas verdes, motetos, gestos de contrição e tempos de silêncio 

dados à contemplação, que os mais velhos querem ainda fervorosa. Eis que em suas 

imagens de dor absoluta, de sofrimento e morte, os seres mais sagrados dos mitos do 

lugar: Jesus Cristo e Maria serão mostrados para serem vistos outra vez, para serem 

adorados. 

Mas por alguns momentos eles estão escondidos, e um Cristo oculto é 

conduzido em procissão: vai, mas é para não ser visto. Pois como o “sábado dos 

Passos” não é ainda o dia em que Jesus condenado carrega pelas ruas da cidade a 

sua cruz, a imagem em que ele faz imóvel justamente isto é deslocada de uma igreja 

para a outra, entre panos oculta do olhar devoto ou curioso. Como se fosse um 

grande cubo de madeira escura e panos roxos, um estranho andor esconde um dia 

antes a imagem da mãe e, no sábado, a do filho. Sempre que há procissões 

separadas, a de Jesus Cristo é muito mais solene e mais acompanhada que a de 

Maria. Na noite de sábado, a descida da imagem oculta sucede a missa, que nesse 

ano o vigário resolveu rezar na porta da igreja do Bonfim. 

Antes da saída, o coro e a pequena meia orquestra que nos acompanhará todo 

o tempo entoando um primeiro moteto, conhecido entre os artistas-devotos do lugar 

como “Pater Mi. Tal”, como os outros oito entoados ao longo do trajeto que de uma 

igreja desce à outra, ele é triste e pesaroso, um quase-pranto que se canta a várias 
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vozes, enquanto de um lado e de outro dos artistas, do andor e de irmãos do 

Santíssimo com mastros e cruzes, duas fileiras de fiéis – contritos alguns, divertidos 

outros – descem ladeira abaixo, ora silenciosos à escuta do coro, ora entretidos com a 

reza solitária de um terço ou com a conversa que mesmo na procissão de 

antevéspera do drama reconta os casos profanos do dia e da semana. 

A cidade se enfeita e se enfeitará – não tanto quanto alguns dias mais tarde 

para a solene e “Grandiosa Festa do Divino Espírito Santo”. Ao longo da rua e de 

outras por onde passarão cortejos e procissões, o costume manda que se coloquem 

arranjos de velas e flores na sacada de velhas janelas. Veremos que a cidade 

preserva o costume antigo de edificar pequenos locais de “passos” onde a procissão 

pára, e por um momento um moteto é tristemente entoado. O cenário na noite 

quente e iluminada das estrelas de março em Goiás é belo, e é difícil faze-lo servir ao 

pesar, à preparação do fiel ao drama que o vigário insiste em que não é apenas 

representado, como os escolares fazem em Vinte e um de abril ou em treze de maio, 

mas revivido como um ato em que os gestos da memória servem ao que lhe dá 

sentido: a fé. Quando a procissão chega ao adro da igreja matriz, a imagem 

escondida por um momento é retida no início da nave. Dispostas agora em dois 

grupos opostos de cantores, as pessoas do coro se alternam, cantando partes de 

duas músicas tradicionais, reservadas apenas para este momento da Semana Santa; 

Ó Misere (ainda em moteto) e “Senhor Deus, Perdão”. 

Algo que se repetirá por toda a semana começa acontecer aqui: os artistas 

estão atentos a seu ofício, alguns fiéis fazem em silêncio o coro ao pesar contrito que 

se imagina haver sido no passado o de todos. Os outros, entre curiosos assistentes 

“do lugar”, dos patrimônios e das fazendas, ou entre os primeiros visitantes chegados 

de mais longe, assistem sem contrição ao que se faz. Essa assistência de não-

conhecedores ou de sabedores precários do sentido dos gestos do rito estará 

presente em todos os outros momentos solenes dos festejos e aumentará bastante do 

sábado ao outro domingo. A ela em parte se dirige o que é feito, ainda que do padre 

aos artistas do coro se saiba que sua cumplicidade devota é cada vez mais suspeita. 

Quantos deles, por exemplo, adentram a igreja em busca do ritual solitário do 

“beijamento” das imagens, que a seguir por um momento são deixadas dormir na 

escuridão secular da sacristia? 

Falei antes de um desejo de preservação de uma dupla “tradição” (a palavra tem 

um peso solene em Pirenópolis e é muito usada para estabelecer inúmeras diferenças 

entre uma solene maneira adequada de se ser e todas as outras) que as pessoas que 
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fazem a Semana Santa católica em Pirenópolis insiste em acentuar. E colocam em 

evidência ostensiva. Temos a partir daí um contraste muito visível, mesmo em Goiás, 

para ser esquecido nessa semana de ritos de memória. Nas várias vilas da periferia 

da cidade de Goiânia assim como nas cidades-sedes de municípios de dioceses e 

paróquias renovadoras – ditas também: pós-conciliares”, “populares”, comprometidas 

com o povo”, “avançadas”, “do evangelho” em toda uma ampla área do Centro-oeste 

cujo foco mais forte está entre a de Goiânia e a da cidade de Goiás e que adentra boa 

parte do território do novo estado do Tocantins (Porto nacional) e por amplas regiões 

do Mato Grosso (São Félix do Araguaia)  e do Pará (Conceição do Araguaia e 

Marabá), o cerimonial do “Drama da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo” é 

de tal sorte relido, que alguns sentidos dados ao que se comemora parecem de fato 

invertidos aos olhos de uma igreja mais “conservadora”. Todo um feixe seqüente de 

acontecimentos de um passado da história humana profana e religiosa (em Roma e 

na Bíblia) é rememorado pelo que significa na história presente e entre os homens de 

agora. Homens tidos como outrora e hoje situados em campos de opostos: os pobres 

e oprimidos a quem o deus morto deixou prometida a terra, a Terra e a salvação, e os 

ricos e opressores, inimigos tanto no passado de um Pilatos quanto no presente da 

UDR; os inimigos de Deus e do “povo da caminhada”. Aqueles que, diz-se então com 

mais ênfase nos ritos reatualizados da Semana Santa, mataram um dia e seguem 

assassinando o Cristo no povo que o segue e que em um mesmo “Povo de Deus” se 

confunde com ele no sofrimento de Cristo no Horto das Oliveiras, sua prisão e 

julgamento, o “calvário” e a morte na cruz. A dor inigualável de Maria, o retorno 

glorioso de entre os mortos, a “última ceia” não revivem um mito fundador com uma 

morte seguida de uma ressurreição mas sim a certeza de sua atualidade transfigurada 

em um enfrentamento entre forças do bem e do mal, tão divididas e opostas hoje 

quanto “nos tempos de Cristo”. Cristo é qualquer injustiçado, e a “Paixão” é qualquer 

ato presente de injustiça e opressão. 

Por isso mesmo e para horror dos de Pirenópolis, os gestos e lugares das 

cerimônias religiosas se despojam. As palavras ditas agora em um português popular, 

permitem novas leituras: a história dos conflitos bíblicos não está concluída com os 

feitos antigos que a comunidade de fiéis rememora;  não basta agora a cada um viver 

a virtude plena de sua vida individual e esperar a redenção post mortem prometida 

pelo que “morreu e voltou de entre os mortos”. A mesma história não cessa de 

acontecer, e a “Paixão de Cristo” se revive na Semana Santa como a “Paixão do Povo 
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de Deus”, que não apenas “segue” mas prefigura o próprio “Salvador” em seu 

sofrimento, em sua fé e em sua esperança. 

Os objetos usados nas celebrações são os do trabalho, tornados símbolos 

religiosos “da caminhada”. Gestos antigos revisitados: mãos erguidas para o alto na 

hora do Pai-Nosso, abraços e falas de uma terna solidariedade entre vestes do dia-a-

dia e cruzes feitas de qualquer  madeira próxima; cânticos de clamor pela justiça 

presente acompanham procissões sem qualquer solenidade. O município de 

Pirenópolis faz parte da diocese de Anápolis, desde muito tempo oposta às ações e 

às idéias da Igreja progressista. Os valores da “tradição do lugar” são bastante mais 

fortes do que qualquer desejo individual ou organizado de “renovação”. Por motivos 

diversos, mas de algum modo cúmplices, a Igreja e a cidade preservam aquilo que 

com razões desiguais consideram seu bem mais sagrado: a tradição. E  é isso o que 

se coloca nas ruas, nos adros e nas igrejas do lugar. 

Tudo apela para manter estável o passado, das imagens que homens e 

mulheres carregam aos motetos que se canta com solene pesar, e ao cálice do vinho 

na missa. Eis que os objetos, os gestos e as fórmulas – em latim, de preferência – do 

culto católico são eles mesmos santificados. Esta é, sabemos todos, uma velha 

polêmica entre católicos e protestantes, e uma polêmica nova entre aqueles e os 

católicos progressistas. Mas tais objetos que se veneram e com que se venera valem 

também porque são a melhor a mais visível materialização de um valor antigo, de 

supostamente colonial e colonialmente peculiar, numa região de serrados e sertões 

onde sobrou muito pouco dos velhos arraiais do ouro para deixar nos olhos dos 

visitantes e no coração dos moradores o saber e o sabor da vida e dos símbolos de 

dois séculos atrás. Tudo o que é a  “tradição do lugar” dá a tudo o mais, inclusive a 

Deus, seu valor, pois é sagrado o que se reveste de uma matéria inacabável e de uma 

memória inesquecível. 

As duas imagens na sexta e no sábado escondidas e nos outros dias posta 

diante de todos valem na cidade como um signo visível de um duplo passado digno de 

veneração: o de uma Igreja imemorial que atesta frente a outras a virtude da 

veracidade única de sua excelência, por causa do que preserva, regida pelo poder 

consagrado da tradição de si mesma. Tradição religiosa que torna o que a origem e a 

história tornaram sagrado, um bem igualmente solene e venerável, por ser único e 

milagrosamente fixado no tempo, enquanto tudo à volta “muda”. 

A sua volta, entre Brasília e Goiânia, em qualquer lugar todos podem pôr nas 

ruas imagens de santos, velas acesas, cantos e rezas. Mas não como aqui, onde há 
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imagens únicas de Mestre Athayde, roupagens guardadas há 150 anos para este 

único momento; mastros e bandeiras que os avós conduziram e conduzem agora os 

netos; motetos dos músicos da região acompanhados de flauta e violino; expressões 

e gestos do olhar e das mãos que todos gostariam fossem os mesmos dos primeiros 

supostos fervorosos descendentes goianos, dos pioneiros paulistas e portugueses, 

povoadores dos sertões, do Arraial das Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia 

Ponte desde 1734. Em Pirenópolis, a Semana Santa exige roupas de uma cor diversa, 

cânticos próprios e objetos de museu. Por uma semana, eles tomam corpos e as 

vozes individuais e coletivas das pessoas para subir à cena. Mais do que apenas 

dados à mostra, como em uma parada escolar do Sete de Setembro, ei-los que são 

para serem venerados, visitados com respeito e arrependimento – algumas pessoas 

irão chorar à passagem do “Cristo Morto” – tocados com remorso e temor: beijo que 

se dá no madeiro da cruz, nos pés de um deus jacente. Mas, depois dos 40 dias da 

Quaresma, a partir de ontem, Sexta-Feira “Dasdores”, que é que festejam as pessoas 

de Pirenópolis? Eles costumam dizer que é aquilo que a Igreja católica sugere aos 

homens ter sido o maior e mais injusto sofrimento por que um homem já passou. 

Sofrimento e morte indispensáveis a um projeto divino de salvação da humanidade, 

numa história miticamente conhecida de todos. Supõe-se que ela seja vivida entre 

tradições, surpresas, assombros, avanços e recuos (o de Pedro, o de Pilatos), gestos 

imensos e gestos mesquinhos (ninguém mais desgraçado do que Judas que será 

“malhado” no domingo). Situações em tudo previstas pelo próprio deus-homem “que 

vai morrer” e repetidas aqui como uma seqüência de pequenos e longos ritos 

católicos, que os mais velhos, devotos, conhecem de cor e que devem ser repetidos a 

cada ano com um mesmo e novo estatuto de emoção, sofrimento e júbilo ao final. 

Uma semana Santa “completa” como a de Pirenópolis, de uma sexta-feira a um 

domingo, rememora cada um dos dias por suposto equivalentes aos da história 

acontecida. Em Pirenópolis, as pessoas que vivem e realizam mais definitivamente a 

Semana Santa dizem que não representam, como a réplica do acontecimento 

evangélico, mas o celebram através de uma seqüência diária de ritos litúrgicos de 

templo, praça e rua. Elas pretendem rememorar tais acontecimentos, substituindo o 

“drama” (como ele é praticado teatralmente em “Nova Jerusalém” e imitado em menor 

escala em uma infinidade de cidades do País) pela celebração que enuncia o sentido 

dos fatos acontecidos e é, passo a passo, a  leitura (mas não o drama) de sua 

memória. Não é um mero jogo de palavras dizer que a Semana Santa em Pirenópolis, 

ao contrário do que acontece onde ela é literalmente uma representação, não é feita 
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para emocionar as pessoas devotas, mas para sugerir emoções. Aqui não se 

“crucifica” um ator-Cristo entre outros atores e diante de uma platéia cúmplice. Aqui se 

rememora entre imagens seqüentes de Jesus Cristo (humilhado, crucificado, morto e 

triunfante) os ritos litúrgicos e não teatrais de sua “paixão”, morte e ressurreição. 

Desde suas primeiras procissões de sexta e sábado, o cordão de velas acesas, 

os cantos muito tristes, as palavras do padre, o envolvimento misterioso das imagens 

carregadas a custo em andores, o ritmo do andar lento do cortejo, todo esse conjunto 

de gestos, objetos e situações solenes tendem a instituir não tanto uma dor crescente 

até a explosão de euforia da meia-idade do outro sábado para o domingo mas uma 

espécie coletiva de reverente devoção contrita. Algo mais coletivamente “pesado” do 

que individualmente “triste”, regido por um insistente convite ao reconhecimento (“Foi 

por você, também”). 

Não é muito fácil descrever o arranjo dos sentimentos partilhados pelas pessoas 

que vem para viver os ritos mais do que apenas para assisti-los: aqueles que são 

considerados, entre o padre vigário, seus auxiliares de igreja-e-sacristia, os artistas do 

coro e da orquestra e outros devotos costumeiros, a pequena comunidade cada vez 

mais reduzida dos que sabem fazer e sabem sentir o que e como é devido, a cada 

momento. 

Um pequeno contraste poderia ajudar. Ele seria a oposição entre o sentir do 

sofrimento de um outro para não ser vivido como a “minha dor‟ e a glória de seu 

desdobramento em uma “terceira pessoa” – o “Divino Espírito Santo” – a ser 

partilhada por todos do lugar como uma coletiva imensa euforia sagrada. 

Já no domingo da Ressurreição, as duas folias do Divino saem às ruas, como 

fogos e festas, da casa do imperador do Divino, o “festeiro do ano”. Vários dias mais 

tarde, seu retorno é muito solenizado, quando chegam à porta de entrada da casa e 

ao altar “do Divino” na sala da casa do imperador. Essa cerimônia de “chegada das 

folias” costuma demorar horas, muitas mais do que as cerimônias da Semana Santa. 

Ora, tudo o que acontece nessa Semana é regido pelo saber, o controle e a presença 

central do sacerdote, enquanto quase tudo o que acontecerá da “saída das folias” em 

diante, na “festa do Divino”, é partilhada entre leigos católicos da cidade e “da roça”, e 

o padre é um ator menos importante. Tive a oportunidade de estar presente na 

“chegada” das folias em 1988. A festa do Divino é regida pela alegria, pelo júbilo, pelo 

excesso de gastos, de festejos de rua (as conhecidíssimas “Cavalhadas de 

Pirenópolis”) e de disposições profanas ao prazer (que o padre condenará com inútil 

veemência, atacando sempre mais os “de fora” que estarão longe e não o escutam). 
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Mas alguns de seus momentos são muito tocantes. São para emocionar fundo, e há 

mesmo uma regra cultural que sugere aos principais envolvidos, homens todos 

algumas lágrimas, quando não, muitas. Na porta de fora da casa, o imperador recebe 

a “Folia” ao lado da esposa. Ouve em silêncio, seu demoradíssimo “cantorio”, recebe 

das mãos do alferes a “Bandeira do Divino” e, após ordens cantadas pelo “mestre da 

folia”, entra pela casa adentro em direção ao “altar do Divino” seguido de todos os 

outros. É ali, sob a emoção de um novo cantorio “na frente do altar”, que ele chora, e 

na manhã do dia em que estive presente, chorava também o “mestre” e choravam 

dois ou três foliões mais velhos. Nada havia na música cantada ou nos gestos 

obrigatórios que sugerisse isso.  Ao contrário, o canto pede do Espírito Santo as 

bênçãos sobre “o senhor e sua família”; as pessoas relatam a viagem e “saúdam” o 

“dono da casa”. Logo depois, terminada a cerimônia central da “chegada”, todos 

estarão cantando e dançando no “terreiro da casa” um alegre “chá”. Nele os homens 

em coro pedirão ao “dono” nada menos do que fartura de “pinga”, para que o resto da 

cerimônia se celebre como as regras da festa mandam que seja. 

Sem a presença do sacerdote e sem ritos que surgiram uma devoção 

exagerada, o que a “chegada” faz é solenizar ao extremo o feixe de afetos que liga as 

pessoas uma às outras, através do que está acontecendo. Pois é deles que se trata: 

de suas vidas, de sua casa e da “família” e, oposto ao Cristo da Semana Santa, o 

Divino Espírito Santo não está ali “pregado na bandeira” para ser exaltado com o 

fervor – deixemos isso para os momentos de igreja, sob o comando do padre, em 

outros instantes da festa – mas para tolerantemente solenizar a euforia reinante e 

“abençoar” seus atores. Não haverá em toda a Festa do Divino, assim como nos 

longos dias e noites da Semana Santa, as cenas de emoção não-contida que vi 

acontecer nas romarias a Aparecida do Norte ou a Trindade, a grande romaria anual 

goiana ao Divino Pai Eterno: o gesto eloqüente da devoção visível, derramado, 

traduzido como alguma coisa pessoal mas ritualmente regida pelos preceitos da 

cultura do catolicismo popular, entre a fé desesperada e um esperançoso desespero 

pessoal. O olhar “revirado”, os lábios trêmulos, contritos entre as falas da reza, as 

mãos mais trêmulas ainda, apertando uma vela ou desfiando as contas do terço: 

fração de uma promessa feita por um “voto valido”, o esforço de esticar as mãos e o 

braço para alcançar com a ponta dos dedos que seja o madeiro de uma cruz, uma fita 

pendente, a veste de um santo. O gesto de fé suplicante, eis tudo. Diverso tanto 

quanto possível dos cantos com viola e pandeiro, do esvoaçar alegre de bandeiras 

vermelhas, dos abraços que sucedem as rezas das mulheres ante o “altar do Divino” e 
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antecedem os passos de dança macha da catira, regada a pinga no terreiro a casa, 

onde, depois da moda triste, os versos safados do recortado da catira insidiosamente 

farão penetrar na casa do imperador,a  menos de seis metros do altar na sala, as 

sugestões e os símbolos de uma eterna luta de poderes do sexo entre o homem e a 

mulher. 

Diverso também de como as pessoas vivem o sentimento dos dias de dor da 

Semana Santa em Pirenópolis. Pois, se a regra sugere a súplica ou a gratidão 

piedosa em qualquer romaria, assim como o excesso devoto do júbilo na festa do 

Divino, ela sugere um vago arrependimento, pelo menos até meia-noite do sábado de 

“Aleluia”. 

Não devem haver aqui, neste cortejo que oculta e carrega sexta e sábado 

“dasdores” e “dos passos” as imagens de mãe e filho, sinal de rosto e corpo de que os 

devotos vivem com uma similitude equivalente àquilo que se diz haver acontecido 

entre filho e mãe na “paixão e morte”. Não se precisa estar triste e, em absoluto, 

ninguém deve representar-se desesperado, muito embora no cortejo se solenize o 

começo de um drama de dor inigualável. Representa-se a dor do outro como 

reverência, e é exatamente essa espécie simples de transfiguração de sentimentos 

pessoais sugeridos pelo drama vivido como rito o que faz a especialidade da Semana 

Santa, entre outros tempos festivos da vida religiosa do catolicismo. Reverenciar com 

“respeito e devoção” (o padre repetirá muitas vezes essa fórmula de orientação do 

sentir, o sofrimento redentor de Jesus Cristo e a dor exemplar de Maria Santíssima) é 

o que o cristão devoto deve viver como uma obrigação de culto que atesta a fé. 

É bem possível que uma expressão tornada coletiva de dor e de empatia pelo 

sofrimento de “Cristo e Maria” tenha tido a norma no passado, e há relatos em 

Pirenópolis que autorizam a pensar assim. Digamos que, então, a contrição devota 

dominava a reverência, e  a expressão pessoal e comunitária do arrependimento era 

mais exigida e mais demonstrada. Mas hoje em dia seria ridículo e chamaria 

desagradavelmente a atenção de todos, a começar pelo padre vigário, se alguma 

seguidora do cortejo “dasdores” ou “dos passos” descesse a ladeira entre uma igreja e 

outra aos prantos e com gestos de dor ou de arrependimento cúmplice. Ela feriria a 

própria lógica que torna possível e desejável justamente o sentir da devoção como 

reverência participante, a meio caminho entre a contrição e o gesto religioso tornado 

rotina da cultura. Feriria essa norma do afeto através do excesso daquilo mesmo que, 

contido, cantado ou silenciado, deve ser o sentimento de todos. Seu exagero 

expressivo de fé e de arrependimento seria por certo mais respeitado do que a atitude 
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debochada de um par de turistas que, ignorante do sentido do cortejo e curioso de sua 

estranheza, o invadisse com risos e falas altas. Mas seria igualmente liminar, 

indesejado. 

Eis que tudo deve ser feito e vivido com e como uma demonstração regida pelas 

regras de uma piedosa reverência, devida mais à memória coletiva do que teriam 

vivido e sentido seus atores reais. Mas tudo isso é possível porque em Pirenópolis a 

tradição preserva tudo o que se vive nas ruas e igrejas como arte. É com ela e com 

suas pequenas alianças e conflitos locais com os preceitos da religião (há sempre 

uma tensão entre o desejo de arte dos devotos-artistas do coro e da orquestra e os do 

padre) que tudo é para ser lembrado, celebrado e não para ser vivido, re-vivido.Pois 

aquilo que se diz e canta o é com um rigor ensaiado: é solene. Nem rusticamente 

espontâneo como nos ritos de “roça” dos camponeses do lugar, nem aos jorros, como 

em certos instantes dos cultos dos “crentes” pentescostais ou dos figurantes – bichos 

e pessoas- das brigas de galo em bali. Solene e respeitosamente, que nada jorre, 

nem sentimento, nem gesto, a não ser, lento e quase sensual, o vinho do vidro ao 

cálice do padre. 

Como lidar com contrários tão próximos? É para festejar “a maior dor do mundo” 

que as pessoas estão aqui, juntas, mas elas outra vez se reuniram, e o sentimento do 

re-encontro é alegria. Tal como profanamente do carnaval ou, dubiamente, na Festa 

do Divino, na Semana Santa, os de fora vêm a Pirenópolis, e os que saíram do lugar 

voltam. Estão juntos e estarão mais ainda entre a quinta e o domingo. Nativos do 

lugar, parentes migrantes para Anápolis, Goiânia ou Brasília voltam e voltarão a 

Pirenópolis e, como sempre, isto é “o melhor da festa”. Pois mesmo uma mãe devota 

ao estremos dividida entre a cumplicidade pela dor do “Filho de Maria” e a alegria de 

ter outra vez à volta da mesa seus filhos reparte sentimentos opostos: os da devoção 

obrigatória da “Semana Santa” e os da festa profana do “feriadão”. Então, ainda que 

cada momento deva ser vivido a seu tempo, há em todos uma pressa pela “hora da 

aleluia”, quando o júbilo se soma ao júbilo, e as pessoas podem unificar na alegria um 

sentimento só, afinal consentido pela própria Igreja e, mais humano do que o 

arrependimento e a dor, vivido como alívio e alegria. 

Do lado de fora da Igreja do Bonfim, os integrantes do coral e da banda de 

música conversam entre eles e brincam, enquanto esperam a hora do cortejo do 

Senhor dos Passos. Durante todo o trajeto do cortejo, eles podem ser discretamente 

“profanos”, desde que na hora do desempenho cumpram com rigor as regras do culto 

e de sua arte. Podem fazer pequenas brincadeiras entre eles, desde que não 
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quebrem com exageros de falas e risos o “respeito” devido ao momento. Muitas 

cantoras não conhecem a letra do que cantam em latim, e todos sabem que o que 

dizem no canto é para ser entoado e ouvido, é para “criar um clima”, não para ser 

sentido e entendido. Como entre artistas e outros devotos não se sabe o que se diz no 

canto, as pessoas ouvem um som conhecido sem se preocuparem em decifrar a fala. 

Exatamente o oposto dos “cantorios” populares das Folias do Divino, onde cada 

palavra é dita em português do lugar, onde cada frase enuncia algo conhecido de 

todos, onde várias quadras contém ordenações de conduta que devem calar-se para 

ouvir “aquilo” não-decifrado a não ser como um código de fé que fala por si mesmo e 

é reconhecido como a música que as tradições de Pirenópolis reservam àqueles e a 

outros próximos momentos únicos. 

Ora, o que os artistas devotos parecem sentir enquanto tocam e fazem o canto 

dos motores é a euforia ou o pesar que mede entre eles a qualidade do desempenho. 

O jovem maestro rege a orquestra voltado de costas para ela enquanto caminha. Faz 

lentos os movimentos com as mãos e numa delas carrega uma vela acessa que o 

vento aqui e ali apaga. Cantando o terceiro moteto, ele reclama da afinação do coro. 

Os tenores respondem de imediato que eles estão “perfeitos” e olham com suspeitas 

para o lado dos contraltos, que se defendem antes que alguém levante qualquer 

suspeita contar eles. Durante vários passos entre o terceiro e o quarto moteto, para o 

qual o maestro conclama uma trégua provisória, os grupos de vozes murmuram 

acusações e empurram a culpa, reconhecendo que de fato o conjunto não está 

afinado. Eis o que importa corrigir de imediato, porque essa é a preocupação das 

duas equipes de artistas a quem a “Semana Santa em Pirenópolis” deve quase todo o 

seu cerimonial. É a perfeição do desempenho artístico e não a  evidência da devoção 

o que se espera de músicos e cantores, assim como do próprio padre os fiéis 

esperam mais o acerto no fazer as coisas e, se possível, homilias breves e 

interessantes do que qualquer figuração pessoalmente convincente de que ele, 

sacerdote em nome “do crucificado”, revive o sofrimento de Cristo como algo mais do 

que uma piedosa e eficiente reverência profissional. 
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4. O Domingo de Ramos: júbilo efêmero – everdescer 

 

Há gestos antecipados. Dias antes ou na véspera do Domingo de Ramos as 

mulheres colhem flores no jardim – elas já adornam antes as janelas na passagem 

dos cortejos de sexta e sábado – e os homens arrancam ramos de palmeiras nas ruas 

da cidade e nos campos perto. Na falta de palmeiras trazem folhas de coqueiros e até 

mesmo de bananeira. Alguns enfeitam as ruas nesse dia único de júbilo efêmero, 

entre o pesar da espera e a representação do sofrimento nos dias seguintes, até o 

outro domingo. Outros ramos, menores e mais cuidadosamente escolhidos serão 

enfeitados com flores e fitas, serão levados para serem “benzidos” pelo padre ao fim 

das missas e serão conduzidos festivamente na “Procissão de Ramos”, tal como se 

crê que foi feito quando o “Rei dos Judeus” apareceu em Jerusalém montado em um 

jumento. 

Os dois domingos da “semana” são a face invertida de todos os outros dias: São 

dados à glória oposta ao sofrimento e à humilhação, assim como à alegria oposta ao 

pesar e à dor. São dias de júbilo, um enunciado como efêmero, porque apenas 

precede, histórica e simbolicamente, o sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo; o 

outro como duradouro, porque anuncia o triunfo definitivo do bem sobre o mal e da 

vida que nos é prometida sobre a morte que a morte do deus humano destrói. Mas 

apenas o dia do domingo é de festa e júbilo; a noite devolve todos ao escuro e à 

sugestão do sofrimento. Por agora as cerimônias substituem ritos noturnos de sexta e 

sábado, e seu roxo, pelo verde e o dia claro da manhã de domingo. Pela primeira e 

última vez até o fim da noite do outro sábado, a banda de música, livre de cantores e 

de motetos pesarosos, toca dobrados. 

Eles são alegres, e as pessoas podem ser divertidas ou “jubilosas” que é o 

nome religioso da mesma coisa. A procissão quer ser a metáfora dos acontecimentos 

do dia da “entrada triunfal de Cristo em Jerusalém”. Mas ninguém o representa, e as 

pessoas que descem as mesmas ladeiras e portam ramos nas mãos não gritam 

“hosanas” e “aleluias”. Os próprios dobrados, alegres na manhã de sol, são mais 

profanos do que religiosos. 

 No sermão da missa dentro da igreja do Bonfim, que, antes da procissão, por 

meia hora, mais parece um bosque de folhas e flores do que um templo, o padre não 

deixará de lembrar que tal como “o de Jerusalém”, todo o júbilo terreno é ilusório. O 

mesmo povo que proclama “Cristo Rei” o abandonará, como Pedro, ou o trairá com 
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desejos de morte, como Judas. Pr isso mesmo, dos homens não há o que esperar 

senão o efêmero e o pecado, e apenas o que pode haver neles de eterno e virtude 

vem da Graça do Deus que s edá à morte, ou vem do desejo de arrependimento e 

reconvertido sob o poder do mesmo espírito santo. 

Três são os elementos da natureza incorporados às cerimônias da Semana 

Santa: os ramos de palmeiras ou semelhantes, o vinho-sangue da eucaristia e o 

“fogo-novo” do outro sábado. Poderiam ser acrescidos o pão da hóstia que se festeja 

na “instituição da Eucaristia” e a água com que o sacerdote lava os pés dos devotos 

convocados a ser por um momento a réplica dos apóstolos. Seus destinos simbólicos 

são desiguais. Os ramos são “bentos”, “benzidos”, e são levados para casa. 

Guardados, eles valem como objetos de proteção da casa e de seus moradores, e é a 

esse uso que os fiéis dão a máxima importância. O vinho e o pão são consagrados na 

“Quinta-Feira Santa” e ali, mais do que nas missas “comuns”, celebra duplamente o 

rito da “instituição da eucaristia”. Finalmente, o “fogo novo” acende uma vela que 

queimará junto ao altar até os  festejos do Domingo de Pentecostes e vale como 

símbolo do “homem novo” redimido pelo Cristo e reunificado na Igreja. 

A maneira como o sacerdote define esses objetos sacralizados ajuda a 

compreender diferenças de sentidos e de sentimentos católicos para o próprio 

sagrado. O padre se apresenta como senhor dos sacramentos: ele consagra “corpo e 

sangue de Cristo” e, com a ajuda de auxiliares, os distribui nas missas; ele ouve os 

pecados e os perdoa; celebra os matrimônios e faz os batizados. Ainda que sobre 

alguns sacramentos a doutrina da Igreja considere sacerdotes os leigos envolvidos 

(como no próprio matrimônio), no correr da prática é o padre o ator principal, e os ritos 

da Semana Santa servem para colocar a evidência dessa posição excelente em seus 

momentos de maior esplendor. Mas ele concede aos fiéis o “sacramental”. Longe de 

ser respeitosamente solene como no momento da “consagração”, ele é benévolo 

quando, após as missas do domingo de Ramos, joga a água benta sobre as pessoas 

e ramos de palmeiras. Depois avisa a todos  que aqueles ramos e tudo  mais a que a 

igreja concede um equivalente valor não são como os sacramentos, um elo ao mesmo 

tempo simbólico e material do veio através do qual a Igreja une o homem à divindade 

e realiza naquele os desígnos benfazejos de Deus. Os ramos “valem” como objeto de 

devoção e devem ser tratados como tal: não venerados como a hóstia santa mas 

cuidados com “respeito”, porque sem serem sagrados são sacralizados, e sem o 

poder de salvarem o fiel da perdição protegem-no no correr da vida. Por isso, depois 

de “bentos”, o vigário pede que sejam guardados em um lugar digno da casa de um 



 17 

ano para o outro, quando então o velho deve ser queimado acompanhado de uma 

prece dita de momento, quando na hora do perigo; quando no começo de uma 

tempestade, por exemplo. 

 

Eis-nos pelas mãos do sacerdote entre a religião e a magia, o que ele próprio 

não reconhece mas os “crentes” denunciam com horror. Todos sabem que, para 

inúmeros fiéis presentes, o valor de estar “ali”, quando “isto” ou “aquilo”  acontece, 

assim como o valor de fazer gestos como “beijar os pés da cruz” ou os do “senhor 

morto” está justamente na acumulação de semelhantes e diversos sinais mágicos dos 

símbolos religiosos de quem o devoto espera na verdade mais a proteção divina 

contra os perigos do dia-a-dia do que a “salvação eterna”, essa coisa abstrata e 

longínqua. 

Este talvez seja um fio de diferença entre a maneira como o vigário espera que 

as pessoas participantes sintam e vivam a seqüência de celebrações da Semana 

Santa e o modo como elas próprias se incorporam a tudo o que acontece. Uma 

classificação provisória das alternativas de freqüência à liturgia da Semana Santa 

ajuda a compreender como cada um participa dos ritos. Uma classificação provisória 

das alternativas de freqüência à liturgia da Semana Santa ajuda a compreender como 

cada um participa dos ritos. Uma primeira modalidade é a que o próprio padre vigário, 

seus auxiliares imediatos e os devotos das confrarias mais chegadas aos preceitos da 

Igreja proclamam e procuram viver: o eixo de todo o sistema de crenças e cultos 

litúrgicos está centrado na Igreja institucional e submetido em tudo à produção e á 

oferta de sacramentos como bens exclusivos ou preferenciais de salvação do fiel. 

Uma segunda é a do fiel devoto praticante de uma sucessão ordenada de momentos 

cerimoniais da “vida da Igreja” mas não participante ativo dela, sendo mais submisso 

a crenças e situações cotidianas de culto do catolicismo popular do que às da própria 

Igreja local. Entre tais devotos, uma lógica devocional faz um outro recorte nas 

cerimônias da Semana Santa. Não importa tanto a leitura completa da seqüência de 

cerimônias e o significado que, uma a uma, todas dão ao sentido exemplarmente 

redentor que a Igreja atribui ao que festeja. Importa o envolvimento pessoal em alguns 

momentos devotamente marcantes e, por isso mesmo, tidos como fontes de bens e 

poderes de proteção. Por isso, um momento de “adoração” à imagem do “Senhor 

Morto” pode valer mais do que o instante da consagração da missa do domingo. Uma 

procissão serve para saldar a dívida de uma promessa feita, quando se vai por ela 

sem sapatos com uma vela acesa e rezando um terço. Esse fragmento individual de 
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presença carregada de emoção torna-se o eixo significante da experiência de 

participação, pelo menos “naquele ano”. 

Um terceiro modo de participação já foi sugerido aqui quando eu falei das 

equipes de devotos artistas e os acompanhei por alguns passos e músicas. Sem que 

neles deixe de haver o interesse propriamente religioso e um desejo devoto 

semelhante ao dos “irmãos do Santíssimo Sacramento”, são eles os que investem a 

presença nos ritos motivada mais pela realização da arte e a preservação das 

“tradições de Pirenópolis”, através de seu exercício, do que propriamente na 

participação devota nas cerimônias, “como qualquer um”. É para eles e é através de 

seu trabalho musical que a Semana Santa vale por ser “em Pirenópolis”. Mesmo que 

o próprio vigário não seja um agente  ativo nisso e às vezes do altar pareça dar sinais 

de cansaço pela demora a que obrigam os ritos  longos e ditos em latim, é dos artistas 

devotos que se cobra a guarda de uma religiosidade onde não tanto a fé mas a 

reprodução de seus gestos cerimoniais  solenemente antigos é o que importa. Porque 

o que vale “ali” não é tanto a experiência individual da fé quanto a  encenação coletiva 

dela como tradição, mesmo que dentre todos poucos entendam o que se faz e diz, e 

um certo ranço do antigo sacrifique a atualidade do fervor – como entre as 

comunidades eclesiais de base, como entre os pentecostais – em nome da 

autenticidade do rigor cerimonial.  

Uma última maneira de viver os acontecimentos de rua e Igreja na Semana 

Santa tem, no limite mais próximo, o católico de vida religiosa esporádica, que durante 

a Semana Santa cumpre aos fragmentos os “preceitos da Igreja” e depois se deixa 

“acompanhando” os momentos de liturgia mais expressiva. Tem limite mais 

distanciado o visitante que acrescenta aos interesses do “feriadão” alguns instantes 

de observação curiosa da “festa”. 

A alegria efêmera do Domingo de Ramos dá à noite lugar à volta das cores 

escuras e da exaltação pública do arrependimento. Sem os panos que as recobriam, 

as imagens de Cristo e de Nossa Senhora “Dasdores” são levados em duas 

procissões que se fundem adiante, a um encontro nas ruas da cidade. Celebra-se a 

última vez em que o salvador e sua mãe teriam se visto antes que ela ajudasse outros 

a descerem seu corpo morto na cruz. Por uma primeira vez, uma divisão de gênero 

separa homens e mulheres. Saem estas antes e em procissão menor com a figura de 

Maria. Saem os homens com a de Cristo, momentos após; saem com a banda o coro 

e o corpo uniformizado dos “irmãos do Santíssimo”. Tal como antes, oito motetos 

devem ser cantados, mas agora mais solenes, em pontos demarcados e decorados 
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para isso: os “passos do encontro”. Reunidas as duas procissões em uma só, ela 

desfila pelas ruas de volta à igreja matriz. Em uma das “paradas” e após o canto de 

um moteto, o padre vigário faz na rua uma homilia. Veremos um pouco à frente como 

a mulher é eleita o ser da confissão dos pecados. Mas no sermão dessa noite o padre 

faz sua defesa. No drama da morte de Jesus Cristo houve homens bons e maus, a 

seu favor e contra ele. Mas de Maria a madalena, todas as mulheres foram boas e 

favoráveis. 

 

5. Segunda-feira: arrependimento – ser mulher  

 

Aqui, onde até o deus dos homens é um macho, tudo o que é mais sagrado, 

mais solene e mais decisivo exige o padre, os irmãos do Santíssimo Sacramento, os 

outros homens da linha laica de frente da Igreja e um acompanhamento coadjuvante 

de mulheres. 

Na noite de ontem, no começo da Procissão do Encontro, elas saíram pela porta 

lateral da matriz com a imagem da “Dasdores” sem roupas especiais, sem banda nem 

coro: um pequeno séqüito de acompanhantes da imagem de uma mulher. Minutos 

mais tarde, pela porta da frente, os homens saíram com a imagem de Jesus Cristo, os 

engalanados “irmãos do Santíssimo”, a banda de música e o coral. 

Na noite de uma segunda-feira, vazia de efeitos  rituais, saiu da matriz rumo à 

igreja do Bonfim, de volta, a menor procissão, um quase invisível cortejo furtivo e 

silencioso. Ele devolveu “ao Bonfim” a imagem do Senhor dos Passos, uma vez mais 

oculta entre seus panis roxos. Os homens carregam o andor, pesado demais para os 

braços e a piedade das mulheres, mas elas são quase todos os acompanhantes. Sem 

o coro de artistas, as mulheres cantam do meio para o fim do caminho os cantos 

comuns da Igreja, nem tão solenes e latinizados como os do coral, nem tão 

atualizados quanto os que outras mulheres cantam nas procissões “renovadas” da 

periferia de Goiânia, na “Romaria da Terra” ou em Vila Boa de Goiás. 

Devolvida a imagem, as mulheres vivem um desses raros momentos menores 

em que elas por um instante reinam na Igreja. Ai são os homens, raros e maridos em 

maioria, os acompanhantes. O que se canta é um longo rogatório piedoso, cuja 

música somente se entoa nesse dia: “Santo Deus”. É uma longa litania de 

arrependimentos onde a mulher que “puxa” o “cantorio” de todas as outras enumera 

cada um dos instrumentos de tortura do “condenado”, enquanto vinte e poucas 

respondentes dizem entre cada quadra: “Perdão, Senhor piedoso, clemente e cheio 
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de amor”. É pela coroa de espinho, pelos cravos de ferro ruim, pela cruz abjeta, pelos 

impropérios, pela flagelação, pelos escárnios, pela morte infamante e por tudo o mais 

que, humilhante e torturador, foi imposto a um deus-homem redentor, que o canto das 

mulheres suplica o perdão, depois de reconhecer sua parte e culpa em tudo o que foi 

feito.   

E é justamente aqui, sem a pompa de coro-e-orquestra, sem o latim e o incenso, 

que o canto arrastado das mulheres cria um clima efetivo bastante mais contrito. Seria 

um exagero injusto pensar que o coro dos artistas faz com tons e palavras de 

sofrimento e súplica um espetáculo para ser visto e admirado pelos homens 

presentes, enquanto, sem platéia, o coral devoto das mulheres aspira de fato a ser 

ouvido por um deus-homem distante, mas presente no sentimento delas por ele? 

Após a breve euforia verde do Domingo de Ramos e passando pela longa e 

solene Procissão do Encontro, Pirenópolis é devolvida do júbilo e da grandeza dada 

ao prenúncio da dor ao sentimento da contrição. “Arrependei-vos” é tudo o que se 

lembra. Culpa, arrependimento e confissão é o que conta agora. Antes do novo júbilo 

que no próximo domingo devolverá homens e mulheres ao limiar profano da vida 

cotidiana, entre grandes “almoços da Páscoa”, “malhações” debochadas do Judas e a 

saída alegríssima da Folia do Divino, é com perdão celestial que todos contam, é 

sobre ele que o padre falará com gravidade durante os dois dias antes da quarta-feira, 

é por causa dele que as mulheres – especialistas culturais e religiosas nas artes 

difíceis do arrependimento e do perdão – dominarão a cena durante o tempo dos atos 

menores da festa. 

Lembro-me de haver dito em algum escrito mais antigo que a ética do 

catolicismo camponês aproxima e opõe preceitos de virtude e honra aos de pecado e 

desonra. É essa relação de princípios e regras demarcatórias de identificação e 

conduta, provindas de códigos diferentes ou de regiões opostas de um mesmo código, 

aquilo que faculta a um pai de família exemplar o punir com a violência e até mesmo 

com a morte o autor parente, conhecido ou estranho, de um ato de suposta ou real 

desonra contra ele e, especialmente, contra alguém da metade feminina de sua 

família. Pois eis que o pecado se apaga; é confessado em silêncio e, confessado, é 

esquecido. É “lavado da alma”, pois, sendo cometido por entre homens contra um 

deus “justo e misericordioso” (mais “justo” entre os pentecostais da região, mais 

“misericordioso”” entre os católicos), é para ser perdoado. Pois a principal função 

humanizadora de um deus criador na pessoa do Pai, redentor na do filho e protetor na 

do Espírito Santo é reproduzir pelos séculos até o “final dos tempos” as condições da 
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vida fecunda sobre a Terra, é pacientemente repetir até o final da vida terrena de cada 

“homem pecador” a seqüência infinita dos perdões que garantem no coração dos 

vivos a esperança inapagável da salvação. 

Mas ao contrário, questão entre homens, não raro por causa e através das 

mulheres, a desonra não se apaga a não ser com a intenção pública do gesto de justa 

reparação que obriga o ofensor à encenação do arrependimento frente ao ofendido. 

Ou, mais grave e imperdoável, obriga ao ato parcial ou absoluto da vingança pessoal 

ou familiar. Oposta ao perdão, a vingança apenas repõe o equilíbrio da relação entre 

pessoas quando uma falta cometida como justa e necessária responde à outra, 

ofensora, ainda que realiza-la signifique um pecado, como a desobediência assumida 

ao “não matarás”, ao “amai ao próximo” ou ao “perdoai aos que vos ofenderem”. 

A mulher deve ser honrada em si mesma e pelos homens, e estes têm na 

guarda de tal honra um dos preceitos básicos de seu corpo de virtudes machas. A ela 

cabe ser virtuosa e honrada, e os qualificadores disso entre os homens do sertão são: 

pureza e recato. O homem é fiador e guardião delas em boa medida, porque é 

também o usuário mais interessado. Mas, sendo a mulher em princípio o sujeito do 

gênero menos visivelmente pecador (mulheres podem “ter parte com o diabo” mas 

nunca as “de minha família”), e justamente ela a mais culturalmente obrigada aos ritos 

públicos do arrependimento. Eis que na própria missa de hoje o padre vigário insistia 

junto às mulheres a que convocassem seus maridos e filhos para as filas das 

confissões. Ordem pelo visto quase inútil, pois as mulheres eram sete entre cada dez 

pessoas na igreja, e quase todas as pacientes, pessoas pesarosas das filas de 

confissão. Na noite da quarta após a missa, discretamente contei os presentes na 

longa fila do confessionário. Eram 42 “pecadores”: 35 mulheres de todas as idades, 

classes e tipos e 7 homens, nenhum deles visivelmente das famílias “de bem”; quatro 

meninos e três adultos com roupas e gestos mansos de “gente do povo”. 

O que deveria ser vivido como a norma dos dias do cotidiano, segundo a lógica 

da ética da Igreja católica, é intensamente proclamado para ser realizado com rara 

intensidade nestes dias de Semana Santa. Vimos que após a missa de segunda feira, 

vazia de homens e de importância, cabe a um coro não-profissional de mulheres 

devotas o cantar uma longa litania de absoluto arrependimento. Num dos passos da 

Procissão do Encontro, vimos também como o vigário enumerou os homens do 

passado culpados da “morte de Cristo” e, ato seguinte, disse que todas as mulheres 

de então – inclusive a de Pilatos – nada tiveram de ver com o  “crime horrendo”, e 

várias viveram aqueles tempos inigualáveis de maldade e injustiça divididas entre o 
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bem e o perdão. Mas às mulheres de agora compete cantar a litania de 

reconhecimento da culpa pelo que houve entre os homens do passado e pedir, em 

nome mais delas hoje do que deles antes, o perdão divino. Ritos de confissão 

individuais e coletivos, enunciados pela teologia católica como universais, divididos 

pela cultura de tal sorte que se torne próprio às mulheres e estranhos aos homens. 

As mulheres lembram, os homens repetem. É bom para a ordem dos preceitos 

que as mulheres em geral, as casadas mais, e mais ainda as velhas e viúvas, passem 

boa parte da vida de joelhos, contritas, batam no peito, revirem os olhos voltados para 

o céu e chorem de uma sentida emoção. Que saibam de cor e cantem quando preciso 

e digam os cânticos e as falas de arrependimento, de pedido de perdão. Aos homens 

compete o júbilo, por isso, embora dominem como atores quase todas as cenas de 

cerimônias de todas as festividades, deles é muito mais a Folia dos Santos Reis, 

viajeira e alegre, do que a Novena de Natal, caseira e quieta, mais a Festa do Divino 

do que a Semana Santa, e nela é deles mais o Domingo de Ramos e o da 

Ressureição, a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira “Maior”. Eles são os que ficam de 

pé, os que se vestem de festa sempre e em conjunto. Na Semana Santa são os 

irmãos do Santíssimo, vestidos de roupas vermelhas e cobertos de uma imponente 

santidade; são os apóstolos e o vigário. Este alterna cores e vestes e reina como o 

grande ator de tudo. Das mulheres, apenas a “Verônica” se cobre com vestes “do 

tempo de Cristo”, na procissão em que canta. 

 Dias depois, nos festejos do Divino, os homens fazem toda a festa à qual as 

mulheres assistem ou para a qual trabalham nos fundos de quintais. Os homens são 

os foliões do Divino, são os cavaleiros de cristãos e mouros. E são quase todos os 

cerca de 400 “mascarados”, arruaceiros a cavalos dois dias pelas ruas da cidade (já 

que eles saem disfarçados, algumas moças da cidade arrumam cavalos, mascaram-

se e saem também: os que são mais tradicionais não aceitam em absoluto, dizendo 

que “mulher aqui estraga tudo e arrasa a tradição”). Nas cerimônias da própria 

Semana Santa, ei-los em massa fora das “filas de confissão”, os corpos de pé, entre 

velas e incensos, uma disfarçada altivez, mas invisível o bastante para não ser ainda 

um pecado. 

Não se pense que a seqüência da Semana Santa obriga as mulheres aos ritos 

contritos da Quinta-feira da Paixão e dá de lambuja aos homens o “Sábado de Aleluia” 

e o Domingo da Páscoa. O que quero lembrar é que, entre sugestões e/ou exigência 

de sentimentos e gestos iguais e diferentes, aos homens se permite submeter quase 

todos os sinais cristãos da piedade e da contrição ao solene e ao altivo, enquanto na 
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mulher é justamente isso o que em tudo deve submeter-se às curvaturas silenciosas 

da contrição. Por isso, humildes, as mulheres devem ser sempre apolíneas – a moça 

camponesa ainda pode danças, a “mulher” nunca – enquanto os homens podem ser 

francamente dionisíacos, sem que o modo, não raro grosseira e ostensivamente 

“macho” de fazer sua parte da festa católica, em nada seja condenado, desde que 

realizado no momento certo e com o repertório adequado de gestos coletivos e falas. 

Convocadas a serem confessantes muito mais do que festivas, as mulheres 

devem por norma da cultura, enunciada como preceito de religião, ser identificadas 

com os sentimentos que traduzem suas virtudes, a começar pelo recato e pela 

humildade. Aos homens corresponde na festa o desejo do excesso. E a ela apenas 

torna metáfora no gesto da dança, na bebedeira ritual de cerveja ou pinga, no leilão e 

nos jogos, o que a eles a cultura faculta viver fora dela, ora como intenção: é virtude 

cristã ser bom e fazer o bem, mas é necessário mostrar-se sempre “um homem”. 

Seja-me permitida uma breve digressão. Em Nietzsche tanto o apolíneo quanto 

o dionisíaco da arte grega são dimensões do estado de embriaguez. Mas, enquanto o 

primeiro intensifica o desejo do olhar, o outro intensifica o sistema inteiro dos afetos. A 

lembrança não é fortuita: enquanto dentro dos limites toleráveis e codificados de tal 

maneira que valham como condutas cerimoniais religiosas, aos homens se permite 

jogar com todo o corpo nos ritos da festa, às mulheres se obriga que virtuosamente 

contenham o corpo e falem apenas através da fala e do olhar. Elas são rezadeiras 

imobilizadas, as cantoras e as olhadeiras de tudo. São, depois, o seu comentário. As 

mulheres devem ser sérias, precisam carregar o lado de penitência de tudo e 

solenizam pelos homens, entre eles, o momento do pesar. E mesmo entre os homens 

a presença de uma mulher, sobretudo quando uma “senhora” ou uma “velha” repõe 

depressa o respeito. As falas de sexo e deboche mudam, os gestos livres e não raro 

grosseiros também: há um modo masculino de ser diante das mulheres que aproxima 

os homens delas, e a transgressão dele pode ser muito ofensiva, pois a mulher é um 

ser de recato que exige do homem sua contraparte: a evidência entre eles e para ela 

do respeito. 

Confessantes toda segunda e terça – alguma retardatárias deixarão isso para os 

dias seguintes – elas com certeza dizem aos padres que as ouvem seus próprios 

pequenos pecados de cozinha, quarto e fundo de quintal. Mas há de ser por toda a 

cidade que se confessam. E na absolvição que dois homens lhes dão – o vigário e 

deus – tenho razões para acreditar que toda Pirenópolis se reconhece perdoada e 

pronta para os grandes dias de memória do sofrimento. Na manhã de quarta-feira o 
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vigário lamentava que cada vez menos os homens acorrem às filas do confessionário, 

o que lhe parece absurdo, pois é evidente que nunca se pecou tanto quanto agora. 

Terá um deus-homem morrido em vão? 

 

6. A terça-feira e a quarta: silêncio e ensaio 

 

Há apenas missas comuns na terça e na quarta; há confissões e ensaios. Mais 

do que  a própria segunda, estes dois dias preparam os quatro grandes e verdadeiros 

dias da Semana Santa; da Quinta-feira ao Domingo da Páscoa. A cidade está vazia 

de “visitantes” e até mesmo de “pirenopolinos ausentes”. Alguns começarão a chegar 

na noite de quarta; muitos, entre a quinta e a sexta. Vindos para reviver a festa da 

Semana Santa ou para seu “feriadão”, essas pessoas chegantes aumentarão muito o 

“movimento” de Pirenópolis até a tarde do Domingo, quando os festejos do final da 

Semana Santa se confundem com os do começo da Festa do Divino. 

As missas desses dois dias servem para um breve olhar sobre uma geografia do 

sentimento. Do ponto de vista dos agentes da Igreja, todos os que estão presentes na 

“matriz” em momentos de novena, de missa ou de outras formas de devoção coletiva, 

deveriam ser, de uma maneira ou de outra, participantes. Como esta e outras igrejas 

de Pirenópolis são o que resta de um passado colonial que deixou poucos vestígios 

em Goiás e como a igreja de Nossa Senhora do Rosário é muito bonita por  dentro 

(pinturas notáveis de Mestre Athaíde) são muito freqüentes as visitas de turistas. 

Nada impede que venham e que tirem fotos, desde que estejam vestidos 

(principalmente as mulheres, é claro) com recato e demonstrem respeito. 

Durante os ritos oficiais do “Programa da Semana santa”, entende-se que a 

conduta de todos deva ser regida por algo mais do que o respeito: pela devoção. Isso 

o vigário repete várias vezes, em um crescendo que sobe da segunda ao sábado e se 

mistura com concessões religiosas ao júbilo a partir da meia-noite, domingo adentro. 

A igreja é muito grande, e dizem as pessoas do lugar que ela e as outras atestam “a 

grandeza dos tempos do ouro na capitania” e a “fé de nossos antepassados”. Uma 

rivalidade antiga com Vila Boa de Goiás é o melhor parâmetro para tais avaliações. A 

Semana Santa em Pirenópolis não é oficialmente inscrita no “Calendário Turístico” da 

Goiastur e da Embratur, como a de Vila Boa de Goiás, para onde a cada ano acorrem 

mais e mais turistas, alguns do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não há em Pirenópolis 

o complicado jogo de oposições de usos e significados da e sobre a Semana Santa 

que em Goiás velha divide a “linha da diocese” da linha da OVAT”. 
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A igreja não é como o teatro, como o cinema ou mesmo como o bar: ela é 

aberta, e sua regra é “entrada franca” pelo menos nos horários de usos e cultos. Fora 

os locais reservados á vida interna do templo, como a sacristia, reino do sacerdote, do 

sacristão, de algumas beatas e de outros católicos, auxiliares e membros de 

confrarias, entende-se que entre cachorros e humanos todos podem vir à igreja e 

ocupar o lugar que bem queiram. Esse direito do devoto ou “de qualquer um” vale 

tanto, em teoria, nos dias “comuns” ( a própria Igreja católica usa esse termo para 

vários domingos entre as grandes festas) quanto para os dias de comemorações mais 

motivadas. 

Enquanto os fiéis e outros assistentes chegam e ocupam lugares, nos locais 

ocultos ou reservados as alquimias dos cultos são realizadas. O sacerdote e os 

irmãos do Santíssimo vestem suas roupas especiais. Disse em algum lugar que 

durante todas as celebrações internas da Semana Santa, eles, os homens vestidos de 

apóstolos para o “lava-pés” e alguns anjinhos e a “Verônica” – a cantora solitária- 

serão os únicos vestidos a rigor, isto é, com roupas que indicam uma posição, que 

imitam personagens da época, que se prestam à encenação oficial do rito e de seu 

drama. Algumas mulheres, sempre muito mais obrigadas à discrição, usam a antiga 

mantilha que cobre a cabeça e descobre a beata assídua ou as fitas pendentes pelo 

pescoço com a medalha de um santo, que revela a adesão voluntária a alguma 

irmandade ou associação pia da igreja. Aos lados do núcleo da nave, à volta do altar, 

ali se preparam os que fazem os trabalhos ativos da missa e das outras cerimônia. 

Outros que adentram a esses recantos de reserva vêm para ajudar por um momento. 

Chegam para falar com algum dos iniciados e auxiliares ou para “bisbilhotar” (crianças 

e turistas em maioria), sendo não raro convidados a sair pelos que se vestem de 

cores, acendam incensos ou fiscalizam os últimos preparativos para a missa. O 

sacerdote ocupa o lugar de todos os olhares, é rodeado pela guarda dos irmãos do 

Santíssimo e demarca o distanciamento devido a todas as outras categorias de 

presentes. No extremo oposto ao altar e no alto fica o lugar do coro e da pequena 

orquestra. Fisicamente acima do altar e do vigário, o grupo de músicos dialoga com 

ele o tempo todo. 

As aproximações e os afastamentos do altar e da pessoa do sacerdote revelam 

o jogo duplo das intenções manifestas do desejo de familiaridade com os sinais do 

sagrado – Deus está por toda a parte, todos sabem, mas ali ele está mais – e de 

tornar isso visível como uma discreta forma de poder. O direito de estar perto”, ás 

margens do lugar para onde devem convergir todos os olhares e atenções. Estar “ali”, 
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à volta do padre e do altar, de onde partem as falas que consagram e ensinam as 

lições religiosas da vida devota e decente. De onde parte, com toques de campainha 

ou gestos solenes, como na consagração, os sinais que ordenam as posições de 

todos os outros ou pelo menos dos que sabem como se deve estar a cada momento: 

sentado, de pé ou de joelhos. Essas três posições são sempre seguidas pelos mais 

próximos do altar, menos pelo sacerdote, de pé diante dele quase todo o tempo. Fora 

os irmãos do Santíssimo, com opas, ternos escuros e grandes velas acesas em 

grandes castiçais, estão à volta do altar outros membros de irmandades e 

associações de menor valor ritual durante a Semana Santa. Ficam também casais ou 

fiéis solitários reconhecidos de público como das “boas famílias” do lugar, antigos clãs 

de devotos mais consagrados aos serviços e às ajudas à Igreja. Ficam, finalmente, as 

pessoas que, mesmo quando “simples”, são fiéis exemplares a meio caminho entre o 

vigário e o devoto comum. 

Um ar de solene sacralidade rodeia esse primeiro círculo de iniciados. As 

pessoas mais próximas, dadas a uma visibilidade obrigatória ao olhar de todos os 

outros (ao contrário dos artistas do coro e da orquestra que se fazem ouvir sem 

poderem ser vistos pelos fiéis comuns) necessitam ser a imagem cúmplice de uma 

fidelidade mais solene: estão ali porque devem estar, como os irmãos do Santíssimo, 

ou porque por direito foram alçadas ao redor do “Santíssimo”. Mas estão ali também 

porque sabem, presumivelmente mais do que  os outros, os comportamentos dos 

rituais. São os que devem saber cantar melhor os cânticos antigos e novos de cada 

passagem dos cultos: mais do que outros, são os que se comportam com os sinais 

mais adequados do respeito e da devoção, tudo o que se espera de quem pode estar 

“ali”. 

Uma suposta mulher religiosa que no cumprimento de uma promessa tenha 

viajado descalça o percurso de uma procissão ou tenha carregado o andor de um 

santo por um momento não deveria obrigatoriamente estar à volta do altar, a não ser 

que sua promessa inclua isto, o que não é comum. Ela se deixará ficar em um dos 

bancos coletivos da nave central, poderá “assistir à missa” com uma vela acesa nas 

mãos, e é provável que viva aa cerimônia com uma emoção maior do que os outros, a 

começar pelo próprio sacerdote e os “irmãos”. Afinal, tal como o imperador do Divino 

que deixamos entre lágrimas algumas páginas atrás, ela associa aos ritos católicos 

coletivos da crença religiosa em Pirenópolis uma razão sua, um investimento 

individual que qualifica o próprio significado do rito vivido e o sobrecarrega de um 

outro sentido. Algo que no caso específico do “promesseiro em geral traduz-se como 
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uma demonstração pública de maior “sentimento‟ durante a procissão, a novena ou a 

missa, e como um visível alívio, cumprido o voto.  Não nos esqueçamos de que “fazer 

promessa” é um costume católico ainda muito comum em regiões do país como 

Pirenópolis, e que muitas pessoas passam boa parte de seus dias a cada ano 

envolvidas com promessas feitas à espera de que o “pedido” se cumpra, com 

promessas devidas por pagar e com promessas pagas. 

É essa demonstração de maior respeito para com as “coisas de Deus” e de 

melhor saber das condutas rituais que os outros presentes estão diferencialmente 

dispensados. Pois os que escolheram  estar à volta do olhar de Deus e do vigário são 

os que devem mostrar mais ao padre e a todos a norma de como deve ser o respeito 

devido. Estar ali obriga ao gesto social da devoção canônica, mas não ao gesto 

pessoal de seu exagero. A distância do altar cria a individualidade, isto é, torna 

possível o viver a missa, por exemplo, como uma realização de uma maneira pessoal 

de devoção. São comuns as mulheres com terços que desfiam entre as mãos durante 

a missa, ou durante uma cerimônia como o “lava-pés”, ou o erguimento solene da cruz 

na Quinta-feira Santa. Espalhadas pela nave ou pelos corredores ao lado, muitas 

pessoas apenas “assistem à missa”. Testemunham com suas presenças o que está 

acontecendo, sem se envolverem a não ser em momentos em que a conduta de todos 

é mais do que conhecida, como: “fazer o Nome do Pão” no começo da missa, pôr-se 

de joelhos na consagração, rezar o pai-nosso em seu momento, fazer de novo o 

“Nome do Pai” ao final, na “benção do padre”. É impensável uma conduta distanciada 

à volta do altar, e o padre chamará com energia a atenção das raras crianças que 

falem por perto. Mas algumas conversas entre boca e ouvido são toleradas nos 

corredores laterais ou nos bancos do fundo, do mesmo modo como no alto do “coro” 

os artistas conversam entre eles sobre o desempenho da última música, a não ser nos 

momentos mais “sagrados” da cerimônia. Há namoros na igreja; sempre houve. 

Há sem dúvida uma obrigação geral de deferência, pelo menos de respeito e, se 

possível, de participação motivada e devota. Mas não de uma atuação contrita, a não 

ser quando razões ou estilos excepcionalmente individuais o exijam. O próprio vigário, 

quando nas homilias “clama” por mais devoção, fé, respeito e arrependimento, não faz 

dele mesmo a figura de tais orientações da conduta fiel. Fora dos momentos de ritos 

de igreja ou rua, mesmo na quinta e na sexta-feira, ele estará normalmente afável e 

alegre: não carrega nos ombros e não desenha no rosto os sinais do que se diz e ele 

diz naqueles dias. Se ele “carrega sua cruz” não a dá a ver. Tais sentimentos 

pessoais traduzidos como semiologia religiosa significam: mais presença nos cultos 
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“de preceito” durante a Semana Santa; a confissão e a comunhão pascal (ele insistirá 

nisso como “um dever do cristão), uma maior obediência aos “mandamentos de Deus 

e da igreja” e (por que não?) uma maior disposição para com o “dízimo”. Que todos os 

outros sigam o seu exemplo e sejam como ele: pontual nos cultos, sabedor da 

seqüência dos ritos, participante e reverente, sem ser em momento algum extremado. 

Há um paralelo oportuno aqui. Tudo o que descrevi nesta breve geografia social 

da experiência religiosa durante solenidades ao mesmo tempo excepcionais e de 

rotina pe completamente diverso de como as pessoas devem ser e devem representar 

devocionalmente a “força da fé” entre os membros dos pequenos grupos católicos de 

Renovação Carismática. 

Entre os “carismáticos”, dos quais todas as frentes e linhas da Igreja 

progressista desconfiam, o que se reverte é a própria lógica e a encenação individual 

e coletiva do sentir, como evidência pessoal e pública de uma fé duplamente 

assumida: antes como um cristão e pública de uma fé duplamente assumida: antes 

como um cristão católico, agora também como um católico-carismático. Em primeiro 

lugar, todos devem participar, principalmente nas pequenas reuniões de culto restritas 

ao grupo. Uma disposição diferencial de presença, como a missa da terça-feira, é 

impossível, pois o mais difícil é estar “ali” no culto carismático, apresentar-se como um 

de seus integrantes assumidos – novatos ou veteranos – e deixar-se excluir do calor 

do clima e das regras de envolvimento pessoal rigidamente efetivo. O código 

carismático não obriga o fiel à deferência respeitosa e não autoriza a contrição ou o 

júbilo exagerado como uma apenas tolerada exceção. Ao contrário, estar presente 

significa, tal como entre os vários grupos de pentecostais evangélicos de Pirenópolis, 

comover-se e dar a deus e aos homens a dramaticidade pessoal de tal comoção 

sagrada: orar em latas vozes, abraçar-se com os outros irmãos de fé, falar “em 

línguas”, chorar abundantemente, dar gritos eufóricos de “aleluia”! Isto figura o estar 

individualmente possuído pelo próprio Espírito Santo, aquele que os católicos não-

carismáticos (a começar pelo vigário e pelo imperador do Divino) festejarão 40 dias 

depois com grandes pompas e gastos mas sem o mesmo fervor dramatizado, isto é, 

sem o reconhecimento de que a própria divindade festejada os possui individual, 

como um dom e carismático. Pois estar “invadido pelo poder do Espírito Santo” 

significa justamente exagerar o que nos outros são os sinais “comuns” da devoção 

católica tradicional. E é essa falta de fé traduzida como ausência dos sinais de seus 

efeitos o que traça a fronteira entre possuir ou não na própria pessoa o carisma, 
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realizado interior e dramaticamente como a evidência da posse cognitiva e 

sentimental de um ou de alguns dos “nove dons do Espírito Santo”. 

Um código de excessos justapõe à quietude cerimonial da vida religiosa não 

carismática os sinais de uma fórmula de devoção individual tornada costume na 

comunidade sectária. Fórmula de fé e ato onde a rotina de preceitos conhecidos como 

os da “Igreja de Pirenópolis” ou onde sua leitura como gestos pessoais e comunitários 

de “compromisso com o povo”, como na Igreja da diocese de Goiás, devem ser 

revividos carregados justamente de gestos exagerados de afeição sagrada. A 

individualidade que na Igreja comum permite afastamento das regras da devoção e 

mesmo do respeito, na medida em que o corpo do sujeito presente está 

intencionalmente menos próximo dos locais mais sagrados, tem entre os carismáticos 

um sentido oposto. Mesmo que existam regras revisitadas de coletivização dos cultos 

religiosos pelo afeto e seu drama visível, é dado a cada um, em momentos devidos, o 

poder de externar a fé e a esperança, o sentimento de devoção e da caridade divina, 

de acordo com intensidades muito individuais e teatralização disso tudo na pessoa do 

fiel e em sua equipe de fé. Mais do que tudo, ter fé é não ser costumeiramente 

respeitoso, mas fervorosamente exagerado: dar-se justo ao exagero, demonstrar “fé e 

poder”, ser dramaticamente eloqüente, “dar o testemunho”. 

Retornemos a nossa terça-feira, mas não aqui na Igreja matriz. Nada se faz hoje 

e nada se fará mesmo nos dias mais “quentes” dos ritos de espera, morte e 

ressurreição que traduza como gestualidade coletiva o vagar do fiel desde a dor e o 

sofrimento empático até o júbilo festivo que ateste, na alegria do corpo e do rosto, o 

sentimento de que a pessoa do fiel crê que um deus-homem-morto voltou da morte e 

trouxe a “todos os justos” a certeza da “salvação eterna” da alma individual “junto a 

Deus” e mais a realização plena disso como “ressurreição da carne”, dogma da fé 

católica que o vigário acrescentará a seus sermões de sábado em diante. 

Não há uma variação visível de sentimentos de/entre todos, a não ser nos 

limites quase sutis em que isso possa ser culturalmente vivido durante algumas 

cerimônias. As pessoas estarão mais contidas até a meia-noite de sábado; serão 

devolvidas dos ritos de dor e amargura para os de glória e euforia daí em diante 

quando os que observaram com mais rigor os preceitos da Quaresma voltarão à mesa 

farta, seu imediato prêmio terreno, e a uma soltura maior dos corpos. Veremos 

adiante que  ameia-noite da “ressurreição” marca mais uma desejada volta legítima 

aos prazeres do profano do que uma passagem religiosa de um estado de emoções a 

outro. Será então quando o brado ritual de “Aleluia!” estabelecerá de novo, num ano 
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mais, a ruptura simbólica entre a dor e a euforia, entre a morte e a vida, entre o 

silêncio e a palavra, o desespero e a esperança, a religião vivida à volta do sacerdote 

e reverente, solene e contida, e seu limite deliciosamente profano entre a “malhação 

de Judas” e o começo dos “festejos do Divino”. Saídos da solenidade que não obriga 

o fiel e as outras “pessoas de respeito” a mais do que uma deferência gestual, todos 

serão – devotos ou não – festivamente transportados da seqüência de solenidades, 

no dizer de Roberto da Matta, á mascarada sagrada (o Judas, a folia do Divino) ou 

profana (os bailes e derivados “depois da aleluia”). O melhor nome dessa passagem é 

alívio, e é por ele que todos esperam desde essa terça e da quarta-feira que antecipa 

de imediato os dois dias da grande dor. 

 

7. Quinta-feira Santa: o sofrimento – Narciso 

 

Solenidade significa em Pirenópolis a cerimônia com que se celebra algo, em 

geral uma memória. Hoje significa a lembrança da “Santa Ceia”, da “última ceia”, 

como o “lava-pés” e, depois, com a “instituição da Eucaristia”. O preceito-e-sentimento 

lembrados agora são a humildade e seu equivalente: o despojamento. Em Goiás 

Velha D. Tomás Baldoino estará sem dúvida associando isto e o que maus isto lembre 

ao compromisso: “compromisso com o outro”, “compromisso com o povo”. Mas em 

Pirenópolis em uma festiva Igreja pré-conciliar cujos leigos da linha de frente estão 

apegados à guarda das tradições locais, solenidade significa também e 

essencialmente ser solene, fazer solenemente. Isto é igual a proceder de modo 

cerimonialmente demorado, lento e, dentro do possível, regido por princípios do tipo: 

“era assim que faziam os nossos antepassados”. Quase tudo o que agora já não se 

faz mais “como antes” é avaliado como uma perigosa desqualificação que empobrece 

tanto a cultura regida por uma fração da pequena elite local quanto o sentimento de 

que assim deve proceder de modo cerimonialmente demorado, lento e, dentro do 

possível, regido por princípios do tipo: “era assim que faziam os nossos 

antepassados”. Quase tudo o que agora já não se faz mais “como antes” é avaliado 

como uma perigosa desqualificação que empobrece tanto a cultura regida por uma 

fração da pequena elite local quanto o sentimento de que assim deve proceder o “bom 

católico”. Fazer tudo com o requinte adequado e cumprir a seqüência exata da 

tradição, ainda que à falta de folhetos de uma cerimônia mais apropriada ao momento, 

coral e orquestra entoem uma “Missa de Natal” em plena Quinta-feira Santa. Levar a 

tudo o toque de um esplendor possível, mesmo que com roupas, alfaias e objetos de 



 31 

culto desbotados e envelhecidos. Sem cair no exercício fácil de “representação 

dramática”, como já se faz “em qualquer periferia” da cidade grande, solenizar 

dramaticamente todos os gestos da procissão e das cerimônias de dentro da Igreja, 

faladas em português, cantadas em latim, impregnadas do odor do incenso e da luz 

de muitas velas quando elas voltam a ser acesas. 

 A notável violinista da pequena orquestra, também soprano do coral, me 

chama a um canto no alto do lugar do coro da igreja de Nossa senhora do Rosário 

logo após a meia missa de hoje e antes do início do ritual da “adoração”. Ela me pede 

que apague da fita que acabei de gravar o que foi cantado enquanto os artistas 

devotos entoavam e tocavam, acompanhando a procissão interna que faz a volta 

pelos corredores ao redor da nave. 

Foi horrível! Meu Deus, um horror! Em todos esses anos eu nunca vi isso 

acontecer aqui em Pirenópolis. Você apague, por favor, não leve esse horror com 

você. Não, viu? Os tenores (homens e mulheres) perderam o tom. Eles saíram do tom 

e foram assim até o fim. Um horror! Eu parei de cantar de vergonha. Uma vergonha! 

 Eu era testemunha de uma muda tensão entre os tenores e os outros grupos 

de cantores, algo que explodiu em protestos do maestro em uma procissão anterior e 

que chegou ao limite do suportável na cerimônia solene da Quinta-feira Santa. Horas 

antes, o fabriqueiro da matriz, um advogado querido e conhecido e que também é 

reconhecido como o grande mestre de cerimônias de tudo o que se faz nas ruas e 

dentro das igrejas, conhecendo como ninguém em Pirenópolis todos os detalhes da 

seqüência de rituais, reclamava comigo da queda de qualidade do trabalho artístico da 

pequena orquestra, da Banda Phoenix e do coral. Porque aqui, como em outras 

cidades, os mais velhos e mais qualificados morreram, outros foram de Pirenópolis 

para cidades maiores e voltam por ocasião das festas mas sem tempo para ensaios; 

outros, os mais jovens, “perderam o interesse por essas coisas antigas”. A própria 

banda tem cada vez mais jovens aprendizes e cada vez menos especialistas em seu 

instrumento. 

 Mas entre as observações entristecidas do fabriqueiro e o desabafo da 

violinista-soprano, o padre usara quase todo o tempo da prédica principal do dia para 

falar sobre “o significado da cerimônia do lava-pés”. Não apenas como um “símbolo 

de humildade” mas também como “uma mensagem de serviço” para a “vida de todo o 

cristão”. Ele acabara de lavar e beijar os pés de doze meninos vestidos de apóstolos, 

como o nome de cada um escrito no manto branco. Esta é uma das cenas 

representadas, a partir do texto dos evangelhos, em Pirenópolis sem ser dramatizada. 
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Mas onde está a diferença? Na redução a um simplificador de uma acreditada história 

real cujos detalhes ficaram escritos. Assim, o padre se envolve de toalha real cujos 

detalhes ficaram escritos. Assim, o padre se envolve em toalha branca, toma nas 

mãos um jarro, lava e beija os pés com Cristo não é repetido, ele faz parte do drama 

que se lê no Evangelho do dia, não do rito que o reveste de um sentido cerimonial: 

“Tu não me lavarás os pés, senhor”/ “Se eu não lavar os pés não terás parte 

comigo”/”Então lava-me não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça”etc. 

 A disposição de alguns locais e objetos delineia bem essa linha tênue entre a 

cerimônia ritual e o drama representado. O altar dos outros dias é substituído por uma 

mesa redonda (Rei Artur ou Jesus Cristo?) onde se arma uma cena de ceia judaica. 

Esta ceia não é representada por atores, mas serve à missa que naquele momento é 

a memória da “instituição da Eucaristia”. A missa soleníssima que se entremeia com o 

“lava-pés” e é interrompida com a consagração do pão e do vinho começara com o 

cortejo interno cujos “desafinos” levaram a soprano-violinista a seu horror sagrado. O 

cortejo conduz sob um pálio o sacerdote precedido e seguido do corpo de irmãos do 

Santíssimo e dos “doze apóstolos”. A mesa-altar é demoradamente incensada no 

momento em que coro e orquestra entoa Kirie, cuja grandeza em nada acentua os 

símbolos de humildade que se representou e as palavras ditas sobre tal sentimento 

cristão e seus vizinhos. 

Ora, isso pode parecer uma banalidade mas não é. Lembrei-me alhures de que 

essas cerimônias e a não-refreada pompa com que os centros de tradições da Igreja 

católica querem significar um modo cerimonialmente honroso e tradicional de se viver 

com solenidade a experiência religiosa da fé. Segundo seus guardiões, tudo deve ser 

assim por ser isso uma reserva cultural primorosa de ricas tradições antigas, que 

apenas por atos de profanação dos ritos sagrados são modernizadas. Por ser 

também, vimos, a repetição anual de pormenores e d todo de uma “mostra” peculiar e 

terrivelmente ameaçada de desaparecimento de “nossa cultura”, no que se cr~e em 

Pirenópolis que ela tem mais autêntico ( a palavra possui conotações muito enfáticas 

na cidade). Por isso mesmo, revesti-la ano após ano da mesma antiga pompa 

cerimonial recupera o veradeiro sentido da experiência coletiva da dramaticidade da fé 

católica, ainda que como “mensagem” – no sentido mais progressista da palavra – 

tudo aquilo possa estar sendo cada vez menos compreendido pela própria assistência 

local mais jovem e menos afeita aos significados e aos cultos do passado revestido de 

sentido religioso. 
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De uma maneira diferente de como temos visto acontecer em Goiás com os que 

seguem “a linha da Igreja popular”, ali onde a idéia de despojamento induz a uma 

releitura comprometida da “Historia Sagrada” e ao conseqüente abandono pastoral e 

litúrgico dos símbolos e sinais da matéria social do poder, em Pirenópolis a humildade 

e o despojamento não contradizem a pompa e a solenidade enfática com que tudo é 

feito e vivido. E regido mais pelo envolvimento com a arte do que com uma piedade 

despojada. Isso porque eles valem como intenções do sujeito e não como a 

ritualização de si mesmo na cultura. São virtudes “do coração” que importa buscar e 

possuir, sem que isso induza a transformações sociais e políticas na vida entre as 

pessoas e mesmo nas disposições de “testemunho” (palavra-chave na diocese de 

Goiás) da comunidade religiosa e de seus fracionamentos. 

Desnudados os altares durante a adoração da pessoa de Cristo, tem início a 

adoração do Santíssimo sacramento, exposto pelo padre e velado durante toda a 

tarde e durante a noite de quinta para sexta até as três horas da tarde do dia em que 

se festeja a “Paixão de Cristo”. 

Não acredito que os desejos de culto a uma pompa tradicional que transforma 

em solenidade para ser vista e ouvida quase tudo o que é celebrado na Semana 

Santa em Pirenópolis tal como eles são vividos e muito defendidos pelos responsáveis 

imediatos dos “festejos” e também pelos artistas locais do coro e da banda sejam 

iguais aos dos outros católicos do lugar. Adianto-me por um momento ao dia da 

“Paixão”, para aproximar a fúria da violinista-soprano para com o desafino inesperado 

dos tenores na procissão interna da igreja matriz, ao sofrimento da moça que fará 

amanhã na Procissão do Enterro o papel de “Verônica”. Uma vez a cada ano uma 

moça da cidade é escolhida para ser a “Verônica”. Ela deve ser reconhecidamente 

uma “moça virgem”, e um costume antigo maldosamente insinua que se por acaso 

chover durante a procissão do Enterro e, pior, enquanto ela estiver entoando uma das 

vezes do “canto da verônica”, sua virgindade poderá ser posta em questão. A 

“Verônica” é uma das personagens principais de toda a Semana Santa e mais do que 

outros seu desempenho é realizado debaixo de muita tensão. Não foi diferente em 

1988. A moça segue o cortejo com o “Senhor Morto” ao longo das ruas da cidade. 

Acompanha m auxiliar com um banquinho. Ela conduz nas mãos um pano enrolado 

com a figura do morto. Tal como nos motetos de procissões anteriores, de tempo em 

tempos todos param. A “Verônica” sobe então ao palco do banquinho e entoa seu 

canto, á medida que lentamente desenrola o pano, de tal sorte que as notas finais 

coincidam com o pano todo aberto. Desde a primeira vez na noite a moça estava 
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visivelmente preocupada. A voz lhe tremia e havia instantes em que parecia que ela ia 

interromper o canto solitário. “Eu não vou poder continuar”, eu a ouvi segredando ao 

amigo acompanhante de todo o percurso. “Não está saindo direito, e eu sei que não 

ou agüentar”. Mas agüentou. 

 Porque, se não é preciso que tudo seja religiosamente contrito, santo se 

possível, é indispensável que tudo seja solenemente perfeito. Os olhos de Deus são 

humanos o bastante para perdoar qualquer falha que nesta antiga boca de sertão se 

cometa em seu louvor. O vigário está mais preocupado com seu próprio desempenho 

e com o respeito dos circunstantes do que com a qualidade artística do trabalho dos 

especialistas de canto e de instrumentos. Mas entre eles as pessoas “que entendem” 

há uma atenção rigorosamente concentrada no avaliar o rigor do acerto e a qualidade 

da atuação de todos e de cada um a cada momento. Porque se sabe que qualquer 

que seja o sentido do momento cerimonial do que se vive – dor, arrependimento, 

abandono, despojamento, júbilo, glória – é indispensável que se faça como um 

espetáculo perfeito. Isto é a evidência da qualidade do que se chama em Pirenópolis: 

tradição. Pois é com um incontido desejo de Narciso que se festeja a “Paixão e Morte 

de Nosso Senhor Jesus Cristo” e o que descrevo a seguir, ao falar da sexta-feira é o 

melhor exemplo. 

 

8. Sexta-feira Maior: cortejar a morte – desalento e pompa 

 Muita coisa pensada e feita pelos católicos de Pirenópolis serve à crítica de 

seus rivais, os irmãos evangélicos. Mas uma os horroriza ao extremo: eles colocam 

em um caixão com sedas e flores a imagem de um Jesus Cristo morto e passeiam 

com ela pelas ruas da cidade. 

Entre católicos e protestantes a questão do “culto das imagens” ainda não 

morreu. Mas, se há divergências a respeito do uso de imagens de santos, seres 

humanos que sequer são reconhecidos pelos evangélicos da cidade, elas aumentam 

muito quando o sujeito representado é próprio “Deus Encarnado”. De acordo com as 

tradições católica de toda a região, nada mais natural do que tornar visíveis, 

palpáveis, dadas ao olhar e ao tato as representações das pessoas imóveis de Deus e 

seus santos, assim como o drama de frações de suas vidas. Se o vigário insiste em 

que a pessoa venerável de Jesus Cristo está na Hóstia Santa, no Santíssimo 

Sacramento ao qual se dedicaram longas horas de “adoração”, ele pode ser também 

lembrado em suas imagens. Lidar cerimonialmente com elas é uma maneira de trazê-
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lo visível ao coração dos humanos. É uma maneira também de fazê-lo sentir que é 

amado ali de uma maneira efusivamente particular. 

Ninguém espera milagre algum nesses dias, é preciso insistir. Eles não são para 

isto, como são os de julho, na Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade. Mesmo o 

pagamento de promessas não é freqüente durante procissões, cortejos e cerimônias 

internas da Semana Santa. Quando perguntei a algumas pessoas por que elas 

beijavam o “madeiro da cruz” ou então “os pés do Senhor Morto”, as respostas 

variavam muito pouco: para pedir proteção, para adorar a Jesus Cristo, para cumprir 

com um preceito do devoto. A pessoa de Cristo que vimos escondida entre panos na 

descida de uma igreja a outra no Sábado e depois viajando ao encontro de Maria 

Santíssima e ainda ausente como imagem, sendo honrado com ramos dobrados e 

erguido na cruz dentro da matriz e dado, no caixão, morto, à “adoração dos fiéis” 

reveste-se de uma seqüência de situações que refazem momentos da história de seu 

“drama” (“Drama da Paixão” é o nome usado com freqüência) ao mesmo tempo que 

também facultam ao fiel o vir estar nestes dias mais próximos “de Jesus Cristo” do 

que em outros: incorporando-se ao drama, revivendo-o como um também 

personagem. Escolhendo publicamente o lado do bem, como se simbólica e 

teatralmente estivesse ali; louvando-o com ramos, apoiando-o na agonia da espera da 

traição e da entrega, partilhando com ele o suplício da cruz, levando-o pelas ruas ao 

lugar do enterro, explodindo de alegria diante de sua volta “triunfal” do “entre os 

mortos”. Apenas, vimos, tudo isto é vivido aqui como uma cerimônia grandiosa que 

sublinha o sentimento cristão com a arte que em tudo o envolve e que convoca os 

fiéis católicos, como assistentes ou participantes laterais, não só a virem ver, como 

poderia ser o caso do turista, mas a se verem a si próprios fazendo a sua parte na 

celebração litúrgica do drama. 

Algumas pequenas crenças persistentes no limite entre a história sagrada e a 

brincadeira profana dão bem a mostra dessa maneira quase mágica de lidar com os 

acontecimentos representados durante a Semana Santa. Entre camponeses de 

Goiás, o dia da Sexta-feira da Paixão de Cristo é único entre todos os dias do ano. 

Nada se faz que lembre o trabalho, algumas pessoas jejuam ao extremo, é um dia de 

orações e de uma lembrança supostamente coberta de dor. É o dia – e não os três 

dias dos Evangelhos – em que Jesus Cristo está morto (horror para os protestantes, 

para quem ele esteve e está sempre vivo e misericordiosamente ativo e glorioso, 

devendo ser lembrado assim e somente assim). Logo, se deus morreu, na Sexta-feira 
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não há “juiz no mundo” e por isso alguns meninos e rapazes do interior aproveitam 

para fazer estripulias, mais e com menor culpa do que em outros dias. 

A cruz com a imagem em tamanho natural é erguida dentro da igreja. Há um 

local no chão a pouco mais de duzentos anos reservado para isto. Antes o vigário 

comanda uma Via-Sacra dentro da igreja matriz. Um pequeno cortejo viaja de um a 

outro dos 14 quadros que refazem geograficamente a história cuja memória se 

reconta nestes dias. Em Pirenópolis, não é tanto a Via-Sacra o que se soleniza, como 

acontece em outras cidades antigas, como Congonhas, em Minas Gerais, onde o rito 

da síntese do Drama da Paixão é demoradamente feito nas ruas. Aqui é mais o 

momento do erguimento e da adoração da cruz. É ele quem atesta a todos o ato da 

morte: Jesus Cristo “traído”, “julgado”, “condenado”, “ultrajado”, “torturado” está agora 

morto, e essa longa passagem do Evangelho é lida de maneira teatralizada, a várias 

vozes de atores do lugar. 

Cumprindo os ritos da evidência da morte, o “Senhor Morto” (uma das várias 

figuras santificadas de Jesus Cristo, não esqueçamos, como tal, um tipo peculiar de 

veneração) é dado a uma forma estranha de adoração. Estranha porquanto naquele 

momento é mais a própria cruz e o que ela representa como instrumento terreno de 

suplício, revestida de ser símbolo divino de salvação do homem, aquilo que se adora. 

O próprio programa convida a uma “adoração da Cruz”, do mesmo modo como ontem 

convocava pessoas e confrarias à “Adoração do Santíssimo”. Os fiéis fazem uma 

longa fila dupla e chegam para beijar o “madeiro da cruz”, disponível à visitação 

devota até o começo da noite, quando, após a oferta de comunhão aos fiéis, a cruz é 

descida de seu lugar. É então que o corpo de madeira móvel de Cristo é retirado dela 

e colocado no caixão. 

Um curioso jogo de relações e inversões de papéis simbólicos pode ser descrito 

aqui. No “drama” representando “A Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo” a 

figura histórica dos maus é afastada. Como em Pirenópolis não se faz o teatro da 

história mas o drama de sua memória; como, portanto, não se representa a própria 

cena da Santa Ceia como o jogo completo nas personagens e a traição de Judas; 

como não se teatraliza a prisão de Cristo (momento simbolicamente central na 

Semana Santa da Cidade de Goiás, com a “Procissão dos Farricocos”, ponto alto do 

programa turístico) e seu julgamento; como também sua “morte infame” não é dada 

como “espetáculo vivo” mas apenas relida no rito da Via-Sacra e no erguimento da 

cruz dentro da igreja matriz, não há atores de fato mas sim personagens que se 
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alternam entre reproduzir instantes abreviados dos acontecimentos, como no lava-

pés, e metaforizar outras passagens, como a leitura evangélica dos grandes 

momentos e sua representação com símbolos e situações rituais. Assim, não havendo 

o jogo de todos os atores e o papel em que se envolveram bons (Cristo, Maria, 

Madalena, João Evangelista), liminares (Pedro, o “Bom Ladrão”) e maus (os 

sacerdotes judeus, Judas, Pilatos, o “Mau Ladrão”, os guardas), os segundos e os 

últimos são referidos em leituras mas retirados de cena como personagens. Aparecem 

como imagens os principais: Jesus Cristo e Maria sob a forma de objetos santificados 

(a “Hóstia Santa” e a “Santa Cruz”); ou como atores que por um momento 

representam (o vigário como Cristo, e os rapazes como apóstolos, no lava-pés, a 

“Verônica”). 

É exatamente a Procissão do Enterro o momento que marca o desaparecimento 

simbólico dos maus. Consumado o drama, a memória deles se retira de cena, à 

exceção de um: Judas, que será profana e festivamente “malhado” no domingo. Ficam 

os bons e é deles a procissão inteira do Enterro. A morte sai a passear pelas ruas de 

Pirenópolis. Agora, sim, representa-se um enterro não como se supõe que teria sido 

no dia da morte de Jesus Cristo mas como em parte se faz segundo as normas 

funerárias da cultura goiana. Houve na igreja o velório do morto, dado de novo à 

adoração. Para muitas pessoas, adorar o Senhor Morto e beijar com contrição seus 

pés de madeira é o momento supremo de confissão pública de fé católica. Agora 

Jesus transita dentro de um caixão com flores, sedas e arminhos cuidadosamente 

adornado, tão cheio de sinais de luxo e riqueza quanto seria certo esperar o oposto – 

a crer nos evangelhos – quando da morte real de Jesus Cristo. Conduzido do alto de 

seu caixão como em um andor por quatro irmãos do Santíssimo Sacramento, Jesus 

faz um último desfile pelas mesmas ruas por onde antes passou a Procissão do 

Encontro. Estranho que, tão exposto, nas ruas e dentro da igreja matriz, como sujeito 

e símbolo paradigmático do sofrimento, a figura humana de Cristo interrompe aqui sua 

presença em cortejos. A partir de sábado cessam as procissões e não se dá ao “Rei 

da Glória”, retornado da morte, lugar algum em qualquer cortejo. Eles retornarão 

durante a Festa do Divino Espírito Santo, quando alegre e triunfalmente a figura 

prateada da “Pombinha do Divino” tomará o lugar do Nazareno. 

Uma única outra imagem acompanha a Procissão do Enterro: a de Nossa 

Senhora das Dores. A procissão é muito maior do que as outras e mais do que todas 

divide os presentes em um núcleo de personagens-atores, dos quais a mais importe é 
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a moça “Verônica”, que deixamos entre cantos e desesperos algumas páginas atrás, 

um acompanhamento aumentado de fiéis participantes e pequena multidão de 

visitantes e outros curiosos, estes mais postados ao longo das calçadas do que dentro 

do cortejo do enterro. Mesmo entre esses últimos, há agora uma espécie de clima de 

maior respeito. Tudo atinge nesta noite um ponto de máxima solenização. Trata-se da 

morte agora. E na pessoa de um deus deitado em um caixão é ela quem se dá a ver 

aos olhos temerosos dos humanos. 

Já que os sinais da morte não podem ser escondidos, nem a dos homens, nem 

a de um deus, eles devem ser revestidos de bastante beleza. Esta é a noite das 

melhores roupas, das vestes de gala, dos envolvimentos do corpo com o que há de 

melhor. Alguns “anjinhos” com vestidos de seda e longas asas brancas estão 

presentes hoje, e estariam na procissão gloriosa de amanhã, não houvesse chovido 

tanto logo depois do “Aleluia”. Uma vez mais os cantores e os instrumentos se 

esmeram. É fácil notar que cantam com muito mais apuro do que nos outros dias. O 

momento é mais solene, é a assistência ao espetáculo muito maior. Bem 

compreensível o desespero de “Verônica”. Ela ameaça falhar no momento culminante 

e, diferente de todos, canta metida em uma desolada solidão. 

Tudo convergiu para este momento de consumação da fatalidade, para que ele 

de supremo desalento culmine na “glória única da ressurreição”. Eis porque de certa 

maneira a morte e seu culto humano são aqui um engodo: sabe-se que neste caso 

única ela vale só por três dias, sintetizados em menos de dois: parte da Sexta-feira da 

Paixão e todo o Sábado. As cerimônias de hoje em tudo lembram com horror o crime 

dos homens contra eles mesmos na morte abjeta de um deus humanizado. Mas tudo 

se dá de tal maneira, que o horror dos fatos transubstancia-se, como o vinho no 

sangue de Cristo, em uma seqüência solene de ritos regidos pela grandiosidade. A 

morte já veio vencida. 

A leitura de longa passagem profética de Isaías diante da cruz sugere, antes da 

morte, que seria pouco, no caso, o nível mais degradado da objeção. Por um 

momento, o vigário lê a passagem em que o “dado-para-sofrer” se apresenta como 

um ser rejeitado, abjeto, infra-humano, humilhado até a morte... “e morte de cruz”. 

Reitera-se a morte, sua lenta espera. É preciso que seu instante supremos seja 

solenemente antecedido da memória solenizada das despedidas (a Santa Ceia, o 

Encontro), da prisão e do julgamento, do cerimonial das torturas (um Deus despido, 
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escarrado, esbofeteado) da caminhada humilhante ao Calvário, da crucificação e, 

então, da lenta morte que os atores do texto relêem no Evangelho. 

Uma vez mais, e mais ainda agora, tudo o que acontece toca diferencialmente 

as pessoas, e às vezes, tal como na própria vida, uma simples pequena diferença de 

presença ou distanciamento modifica o teor do direito ou do dever de sentir isto ou 

aquilo. Durante a longa leitura da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, os 

irmãos do Santíssimo, à volta da cena – da cruz plantada, portanto – precisam ser 

graves e recobrem a tristeza de uma imóvel solenidade nos gestos do corpo. Mas sete 

metros à direita, nos bancos da sacristia, onde esperam sua hora de sair na 

procissão, outros irmãos do Santíssimo conversam e riem. Do mesmo modo, as 

pessoas mais próximas parecem viver com bastante intensidade o sentido da leitura, 

mais do que aquelas que, distanciadas, vieram para ver os que vêm e contemplas o 

espetáculo que representam. Quando a pequena “Verônica” completar seu último 

canto, abraçará com alívio o amigo acompanhante: um deus está morto, mas ela 

conseguiu “chegar até o fim” e, mesmo decepcionada com a qualidade de seu 

desempenho (“eu sei que eu podia fazer muito melhor, eu sei”), está alegre, exultante 

mesmo. 

Aos fiéis devotos que estão ali movidos pelos desejo da fé as cerimônias 

parecem tocar fundo. É a eles que o vigário não precisa pedir respeito porque ei-los 

além da deferência: são uma fração pequena, mas intensamente contrita de tudo o 

que acontece. Sem serem em nada atores importantes e sendo vários deles pessoas 

pobres, vindas dos patrimônios, “da roça”, pode-se dizer que são os que vivem o 

drama. Sem serem, portanto, atores oficiais, sugerem ser as personagens mais reais 

do que de fato se pretende celebrar ali. 

Aos organizadores dos eventos, guardas locais das “tradições de Pirenópolis” e 

mais os atores e artistas devotos, o que importa é sabermos a qualidade do 

desempenho. Mais do que no júbilo solitário de “Verônica”, a Procissão do Enterro 

será festejada com alegria se tudo sair bem, isto é, se o espetáculo da morte, posto 

com grandeza nas ruas, houver sido perfeito. Entre eles, aqueles que com o poder 

litúrgico de que são investidos fazem a festa do drama, uma inocultável vocação de 

Narciso submete todos os sentimentos que a Paixão sugere. “Isto fizemos”, eles se 

parecem dizer e aos que os vieram ver, pois no fundo é disso que se trata. “Somos 

assim!” Eis o que conta, afinal: a preocupação do maestro com o coro e a banda, a 

das mães dos anjinhos com o desempenho dos filhos e dos pais da moça “Verônica” 
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com o canto da filha, a do fabriqueiro com a ordem de todos e a solene pompa de 

tudo. Um homem-deus foi escarnecido, morto e sepultado, mas o milagre é que isto é 

dito lembrado com a enorme euforia da beleza. 

 

9. Sábado Santo: a linguagem do limiar 

 Na tarde de Sexta e na manhã do Sábado, um maestro nascido em Pirenópolis, 

professor de música na Universidade Federal de Goiás, reuniu em sua casa, ao redor 

do piano, a maior parte dos componentes do coro e mais alguns dos melhores 

cantores desta cidade goiana de devotos, músicos e boêmios. Acontece que 

oficialmente não se havia previsto nada de especial para a missa solene da 

Ressurreição, e ela seria acompanhada apenas pelas músicas costumeiras de 

qualquer Domingo. Em português, suprema profanação às regras do lugar. Por isso, 

chefiados por ele, alguns familiares e amigos ensaiaram uma missa em latim. Na noite 

da grande missa em que o vigário jura que um deus morto voltou da morte com a 

promessa da vida a todos, o coro acrescido dos convidados de improviso entoou a 

missa ensaiada. Sem a orquestra, apenas com o pequeno órgão tocado pelo maestro, 

sem todos os integrantes oficiais do coro, o grupo de artistas fez o que pôde. Mas logo 

no começo da missa uma tempestade inesperada distanciou ainda mais a voz dos 

cantores dos ouvidos dos fiéis, e apenas os que estavam no lugar do coro ou nas 

partes baixas próximas da igreja puderam ouvir o resultado artisticamente excelente 

do trabalho. A tempestade impediu também a saída da Procissão de Aleluia, e os ritos 

do júbilo ficaram pela metade neste ano da Graça de 1988. 

A Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão são dois dias bastante definidos. 

Assim também o Domingo da Ressurreição, vivido mais como o “Domingo da 

Páscoa”; o retorno de todos à família, à comilança e ao profano sem pecados. Mas o 

“Sábado de Aleluia”, hoje o “Sábado Santo”, acabou gerando uma ambigüidade difícil 

de lidar entre as determinações da Igreja Católica e os costumes da cultura local. Até 

algum tempo atrás, vencida a viagem penitencial da Quaresma e vividos os dias de 

dor e luto da “paixão e morte”, já a manhã de Sábado devolvia todos à alegria “do 

Aleluia!”. A própria expressão antiga: “romper o Aleluia”, como um grito de jubilosa 

volta aos excessos permitidos, contidos da Quaresma à Sexta-feira, traduzia bem 

essa volta à euforia generosa da vida e de sua celebração. Jesus Cristo estava outra 

vez tão vivo quanto qualquer um, e os ritos da Igreja substituíam finalmente as 

madeiras da matraca pelo toque festivo dos sinos e pela fúria roceira dos rojões que a 
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Festa do Divino irá multiplicar muitas vezes. O Sábado de Aleluia antecedia já, na 

alegria de todos, o Domingo da Páscoa. E, assim, dois dias de glória, família e euforia, 

sucediam três dias de luto e pesar. 

Depois das mudanças pós-conciliares, o sábado agora é “Santo”, e a Igreja luta 

para submeter as antigas tradições do lugar. Até mesmo a malhação do Judas foi 

transferida para a manhã de domingo. Mas há uma diferença fundamental: a Sexta-

feira é a memória da morte recém-realizada e aparentemente vencedora. Lembremos 

que ela começa com o percurso da Via-Sacra, recapitulação na geografia interna da 

Igreja de toda a história da morte de Jesus Cristo, e termina com a cerimônia de seu 

enterro público. O Sábado antecede o logro da vida (“Onde está, morte, a tua vitória? 

Onde o  teu aguilhão?”). Os fiéis viveram no Domingo de Ramos o verde das folhas 

de palmeira; na Quinta-feira Santa, a transformação do vinho e do pão no “sangue e 

corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo”; adoraram a “Santa Cruz” (um objeto tornado 

sagrado e que tem seus dias de festa no calendário litúrgico e no popular). Vivem 

agora o tempo do fogo: do “fogo novo”. 

Mestra me lidar com extremos de símbolos com que a vida se refaz física e 

socialmente, a Igreja repõe hoje não a ordem que a morte provisória de Cristo 

comprometeu mas a alegria, a possibilidade do profano, o retorno consentido ao 

direito legítimo dos pequenos prazeres com que em Pirenópolis, como por toda a 

parte, mesmo o cristão “de preceito” esquece tanto o peso difícil da glória quanto a 

carga humilhante da dor. Uma vez mais lidamos com o dado de que o sentimento não 

é sentido, ele é convencionado. Fruto de um contrato entre sócios de significados, ele 

pode ser qualquer um, qualquer coisa, desde que enunciado dentro do código de 

preceitos que torne a necessidade uma virtude e o excesso um consentimento, 

quando vivido no momento certo, de maneira adequada. Não explícito e tornado 

costume é a ameaça vizinha em nome da qual o vigário e os mais velhos condenam o 

que fazem nos dias “santos” os turistas de Brasília e Goiânia. Enunciado como o 

excesso contido depois da devoção realizada, ele transforma em prazer compartido o 

que sem ele seria apenas a reprodução da necessidade. 

Mas, antes de autorizar o retorno do cristão ao prazer, a proposta da Igreja para 

o Sábado Santo é a renovação. Em muito pouco tempos a morte será vencida na 

volta viva do deus sepultado. Será possível esquecê-la, sob a condição de que nela o 

fiel mate a si o “homem velho” e “renasça com o Cristo”. A si mesma a Igreja atribui 

esse poder regenerador e por isso quase todos os seus ritos desse dia liminar entre a 



 42 

morte e a vida, entre o luto e o branco, entre a dor e a euforia, são dirigidos a 

simbolizar a idéia de renovação, de renascimento. 

Todo o dia de Sábado prepara isto: a Igreja é revestida para que na missa em 

que à meia-noite se brada o “Aleluia!” Deus vença a morte, e o homem novo suja das 

cinzas do velho. Por isso, é nesse dia que os elementos da natureza usados na 

cerimônia do Batismo (o nascimento cristão em cada indivíduo) são abençoados: o 

fogo, a água e o óleo. Terminada essa sucessão de bênçãos feitas no interior da 

igreja matriz e aceso o fogo da grande vela que ao lado do altar queimará até o 

Domingo de Pentecostes, o vigário oficia a cerimônia de Renovação do Batismo. 

Já há muitos turistas na cidade. As areias dos dois lados do rio estão cheias de 

barracas. Os mais retardatários chegaram entre a noite de Quinta e a manhã de 

Sexta. Eles antecipam entre cervejas e roupas de banho o retorno ao prazer. Aos 

olhos das pessoas da cidade e da Igreja eles ofendem as tradições do lugar, tanto 

quanto um clima sagrado que toda a Semana, vimos, esforçou-se por trazer até o 

clímax desses dois dias de um suposto máximo pesar. Mas os ritos da noite de 

Sábado aproximam os dois lados. E de suas barracas nas margens do rio das Almas 

ou esparramados pelos bares os visitantes ouvirão o troar das “rouqueiras”,  cujos 

estrondos à meia-noite anunciam a explosão solene da vida na volta triunfal de Cristo. 

De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Viemos da Quaresma e 

dos dias que antecedem o prenúncio da dor na expectativa do que irá acontecer na 

Sexta e no Sábado; viemos do júbilo efêmero com a memória do momento em que o 

povo celebra em Jesus Cristo o seu rei; à entrada de Jerusalém. Mas como esse 

mesmo povo irá depois “entregá-lo”, “trai-lo” e, diante do poder romano, preferir o 

perdão dado a um criminoso e não “a este justo” (o vigário lembrará isto com ênfase). 

Eis que somos convocados a nos identificar não só com os autores e atores próximos 

da “Paixão e Morte” mas com toda a “humanidade pecadora”, em nome de quem tudo 

o que aqui se rememora aconteceu. Eis-nos entre o arrependimento e o pensar que 

aqui se vive solenemente como uma deferência respeitosa. Um breve par de dias dá à 

idéia de morte e a seu símbolo um duplo sentido: ela vence momentaneamente um 

homem-deus, para depois ser definitivamente vencida por um deus-homem que com 

isto nos salva, desde que o queiramos, com a vontade da fé e o rigor da conduta 

cristã. Agora o limiar entre a vitória da morte e da vida sugere não a expectativa 

ansiosa mas a renovação. Revificado o cristão, ele pode agora renascer “com o 

Cristo”, e é isto o que o “romper da aleluia” anuncia. Por isso mesmo, tudo na missa 
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desta meia-noite realiza uma completa oposição ao que se viveu até aqui na semana, 

fora a manhã e a tarde do primeiro Sábado. Sendo os mesmos os ritos e as orações 

canônicas, algumas cores, os gestos efusivos e as palavras variáveis, invertem-se os 

sentimentos. Opostos aos motetos, os cantos da missa são jubilosos, e apenas a 

tempestade impediu a descrição neste relatório de pesquisa de uma procissão, que, 

tal como a missa, faz no mesmo percurso das duas outras o caminho simbólico de 

sua negação. 

As pessoas se abraçam, estão vivas. Deus também. Viajemos com todos de 

volta ao profano. 

 

10.  Domingo da Ressurreição: retorno à vida – do Cristo renascido ao 

Divino por chegar 

  A Festa do Divino Espírito Santo é de um imperador e de sua corte de 

auxiliares e homenageados. Todos os anos eles, “irmãos na sorte”, são sorteados em 

uma cerimônia tocante para os que dela participam, quase no final da festa de mais 

um ano. Ao imperador e a seus auxiliares falta fazer a festa, da qual o padre vigário 

participa como sacerdote oficiante. Em nome deles saem as duas folias do Divino 

Espírito Santo. Uma vagando a cavalo pelos sertões e outra a pé pela cidade. Às duas 

toca a tarefa de anunciar a festa, distribuir bênçãos antecipadas de casa em casa e 

arrecadar as prendas, dons de todos os que pagam a festa servidos como comida, 

objetos de uso cerimonial ou vendidos nos leilões do Divino. Há um programa 

impresso, e de alguns anos para cá, artistas de Goiânia são convidados a fazê-lo 

cada vez mais bonito. Como a do Divino, a Semana Santa é uma festa de Igreja, mas, 

mais do que ela, é uma festividade da Igreja. Quem a convoca e anuncia é o próprio 

vigário – ele oficia todos os ritos de maior importância. Festeiro e sacerdote, é ele 

pessoalmente quem responde por tudo, desde os preparativos remotos. Essas tarefas 

ele as divide com o fabriqueiro-tesoureiro da equipe, com alguns outros auxiliares 

voluntários, com os irmãos do Santíssimo mais ativos e com algumas mulheres de 

sacristia. Não há programas impressos e pregados nas paredes e pelos bares da 

cidade e de outras de perto, como a Festa do Divino. Mas havia um programa 

mimeografado com o anúncio de cada dia. Havia também um outro, e eu consegui 

uma cópia dele, feita em carbono. Melhor do que o impresso, este era um programa 

detalhado, com a distribuição pormenorizada dos acontecimentos cerimoniais de cada 

dia e o percurso das procissões. Eu o transcrevi aqui nas primeiras páginas. Quero 
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chamar a atenção para as últimas linhas. A parte oficial, antes que o vigário a 

assinasse, previa apenas duas “missas na Matriz”: missas festivas mas comuns, 

porquanto entende-se em Pirenópolis que a grande e solene Missa da Ressurreição é 

a da Meia-Noite, saudada este ano com rojões e trovoadas. O complemento à mão do 

“programa” previa ainda: 

1º- saída da Folia do Divino da matriz pelas ruas da cidade; 

2º- a queima do Judas; 

3º- a chegada da Folia na casa do Imperador, de onde dias depois a sairiam as 

duas folias para retornarem já nos dias da “semana da Festa do Divino”; 

4º- uma reunião na casa do Imperador. Fora até mesmo da parte do programa 

escrita a mão, estava prevista uma primeira reunião dos “cavaleiros das cavalhadas”. 

E, como a Igreja não consegue controlar mais a conduta debochada dos turistas 

mais jovens nem as iniciativas profanas que não resistem a esperar a meia-noite do 

Sábado e a euforia da Ressurreição, na porta do Teatro Pireneos (o mais antigo de 

Goiás) anunciava-se o “Show do Grupo Língua Solta” para o Sábado, dia 2. Também 

o Sábado estava reservado para o “torneio de futebol” promovido pela prefeitura nas 

areias da margem direita do Almas. Havia ainda na manhã de Domingo um “festival 

de catiras”. Assim, com esporte, dança e mascarada, a alegria cristã e o direito ao 

prazer profano re-invadiam de símbolos e desejos a cidade. 

O Domingo de Páscoa (enunciado a mão no programa como “de Aleluia” e não 

“da Ressurreição”) devolve as pessoas à família. Tal como o 25 de dezembro, este é 

um dia dedicado à convivência familiar: as crianças ganham seus “ovos de Páscoa”, e 

uma ceia farta marca, para jejuantes e não-jejuantes, o fim dos dias de preceitos de 

privação do desejo. Mas há um outro sentido a que é preciso voltar. 

Ainda que o lembrado seja sempre a figura humana de um sujeito masculino, 

Jesus Cristo, e os ritos mais importantes sejam dirigidos por homens secundados por 

coros e corpos de mulheres auxiliares, existe uma certa dominância de sentimentos 

que as pessoas de Pirenópolis identificam com o feminino: a dor, o pesar, o 

arrependimento, a privação, a deferência respeitosa, a empatia para com o 

sofrimento, a expectativa. Sabemos que em Pirenópolis a Semana Santa é sucedida 

pela maior festa da cidade e, sem dúvida, uma das maiores de todo o estado de 

Goiás. Oposta a essa seqüência de dias de sentimentos associados francamente à 

mulher, a Festa do Divino é mais do masculina; ela é ostensivamente macha em tudo. 
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Creio que de passagem falei antes sobre isso. Hoje mesmo, a meio caminho entre o 

fim de uma e o começo de outra, somam as mulheres de novo devolvidas às casas, 

cozinhas e quintais, e reinam os homens. Fora a missa, são ritos entre homens tudo o 

que se faz a partir do Domingo: a saída da Folia do Divino (não há mulheres nela a 

não ser como assistentes distantes), a malhação do Judas (violenta e debochada), o 

torneio de futebol (esporádico, em outros anos não há), a reunião dos cavaleiros das 

cavalhadas e o torneio de catira (em Goiás dançada sempre só por homens e muito 

exaltadora de uma masculinidade sertaneja). 

Eis que o profano se retorna com sentimentos que fazem da euforia o limite de 

seu próprio excesso. O vigário pede na missa que haja respeito em tudo, pois teme 

que depois de tantos dias de piedosa “purificação” os homens do lugar imitem os “de 

fora” e depressa voltem aos desejos e prazeres pelos quais um dia “o justo” morreu. 

Volta-se ao profano dividindo o dia entre as pequenas festividades familiares da “ceia 

da Páscoa” (com mais freqüência um almoço, mesmo porque muitos retornam a 

Goiânia, Brasília e outras cidades antes da noite) e as cerimônias de alegria e 

deboche. Deboche, brincadeira, solturas do corpo e do espírito, eis a que os homens 

se convocam, cumprindo com rigor os preceitos do pesar. Se antes bebiam os “de 

fora”, turistas e visitantes indesejados, mais movidos pelos prazeres do “feriadão” da 

Semana Santa do que por seus preceitos religiosos de “Semana Santa”, agora bebem 

todos, e que não falte cachaça entre catireiros, malhadores, cavaleiros e foliões. Os 

irmãos do Santíssimo guardam por muitos dias as suas opas, brilha ao lado do altar a 

vela do “fogo novo”, o vigário se retira de cena e a cidade convoca a ela o imperador 

do Divino. Pelos mesmos pecados que fora de hora os “de fora” eram condenados, 

agora muitos homens casados e “de respeito” de Pirenópolis são devolvidos sem o 

senso da culpa, ao prazer da vida. 

Eis um dos mais perfeitos segredos da experiência católica, quando ela 

consegue unir a norma da Igreja com os princípios do jogo entre pesar e prazer, entre 

virtudes e desejo do catolicismo popular. Se durante os dias de preparo e vivência da 

memória da dor da Semana Santa homens e mulheres são convocados à contenção, 

à penitência mesmo; a ser sóbrios, pesarosos e tristes, todos sabem que o valor disso 

é bom não porque salva a alma mas porque apenas serve como um breve tempo 

ritual de intervalo entre outros, da mesma festa, de outras e dos dias de rotina, 

quando o cristão pode devolver-se ao excesso, ao profano, quase à profanação. Uma 

euforia consentida que a cultura sertaneja e já urbana de Pirenópolis sabe separar do 
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indevido, da ruptura com códigos que ela aprende da Igreja e da vida e quem sem 

cessar, mesmo aqui, onde é tão forte a guarda da tradição, reescreve sempre. Seja 

para pôr-se também em guarda contra o que vindo “de fora” a ameaça, seja para 

livrar-se de um rigor, que mesmo quando torna a vida santa – como entre os 

protestantes e os católicos mais rigorosos – a torna individual e coletivamente 

insuportável. A Semana Santa é também vista como o espelho invertido do Carnaval. 

Não que todos os dias sejam nas ruas como este Domingo. Outros serão, como 

os dias das Cavalhadas de Pirenópolis, os do próprio Carnaval, os dos feriados 

prolongados e os de festas partidárias de vitórias em eleições sobre os inimigos. Mas 

neste Domingo é sob a forma de deboche, de desatino limitado e de excesso em tudo 

o que era antes contido, controlado, que a alegria retorna. A malhação do Judas 

poderia ser o melhor exemplo. Os meninos convidados antes a sentirem no coração a 

dor da pena do sofrimento de Cristo, agora devolvem agressivamente, na pessoa 

mascarada do Judas, toda a violência: arrancar pedaços, rasgar, queimar, chutar com 

os pés, destruir. Alguém lê o “testamento do Judas” e nele não há mais do que 

deboche de conhecidos entre conhecidos. Pois trata-se de reduzir as distâncias. Se 

os “de fora” não sabem viver porque separam da vida o sagrado (em que são vistos 

não crendo) do profano, e a contrição do júbilo, e a dor da alegria, aqui trata-se de 

aproximar uns dos outros, sob a condição de submeter o que é preceitualmente triste 

ao que é permissivamente prazeroso. A Folia do Divino é uma tarefa entre amigos e é 

uma devoção popular ancestral. Vale como rito de fé e como oração de bênção entre 

iguais. Toca fundo, vimos, e com seus cantos sem fim chora-se em Pirenópolis muito 

mais do que no momento em que o vigário lê a passagem da morte infamante de 

Cristo. Mas nem por isso há nela o que proíba ser “regada a pinga”; e vimos que um 

dos deveres de um “bom imperador” é ter uma grande quantidade de garrafões de 

“pinga” estocados. 

Porque em tudo, mesmo nos momentos mais dirigidos à pesarosa introspecção, 

um duplo jogo de emoções permeia a semiologia do sentimento: de um lado, a 

vivência do afeto sugerido pelo rito, a dor, a miséria humana, o arrependimento; de 

outro lado, o contra-afeto da vivência “daquilo” transfigurado como arte, como um rito 

que jubilosa e narcisicamente tudo transforma em espetáculo. 

Não venceu, a vida, a morte? Pois que vença, a alegria, a tristeza. Mas como 

viver isso sem que o desejo do excesso vença também, afinal, o princípio religioso do 

temor e do arrependimento?  
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Anexo 

 

 O Programa da Semana Santa na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, 

em Pirenópolis, em 1988.                                                                     

          

 

Sexta-feira às 18:30 horas  

Dia 25 de março  

Procissão de nossa Senhora das Dores 

Trajeto pela Rua Coronel Luiz Augusto – RuaMestre Propício – Praça da  Matriz 

– Emanoel Jaime Lopes 

 

Sábado – Passos 

Dia 26 de março 

às 19:00 horas – Missa na Igreja  do Bonfim 

às 20:00 horas – Procissão de Passos – Trajeto: Av. Dr. Olavo Batista  

                           - Rua Felix Jaime – Destino à Igreja da Matriz 

 

às  21:00 horas – (Ó Miserere – Motetos) Senhor Deus, Perdão 

 

Domingo de Ramos       

Dia 27 de março de 04- Benção das Palmas 

 

às 8:30 horas – Procissão das Palmas – Trajeto: Av. Aurora – R. Felix Jaime 

 

às  9:00 horas – Missa de Ramos na Matriz de N. S. do  

                          Rosário. Participação da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

 

às 18:00 horas – Procissão de N. Senhora Das Dores, saindo da Matriz, pela 

Praça  

                          Emanoel Jaime Lopes  

 

às 18:30 horas – Procissão de N. Sr. Dos Passos,  pela Rua Cel. Luiz Augusto. 
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                           Participação da Irmandade do Santíssimo Sacramento  

  

 às 20:00 horas – Missa na Igreja da Matriz      

 

Segunda-feira - Dia 28 de março        

 

às 19:00 horas- Missa na Matriz 

às 20 :00 horas- Procissão de retorno - confissões 

 

Terça e Quarta                                                        

Dia 29 e 30 de março   

            

Quinta-feira   

Dia 31 de março - às 19 horas – Missa Solene Cantada(de caloora) (Dirigator 

Domine) 

        - Lava-Pés Domitumini, Procissão dentro da Igreja 

 

                    - Início da Adoração 

                      Desnudamento dos altares 

                      (Moteto dos Passos)  

            (Adoração do Santíssimo)     

                    - Durante toda a noite até 

                     às 3 horas da tarde de Sexta feira com a Participação da 

                   Irmandade do Santíssimo 

 

Sexta-feira                

Dia 1º. De abril – Paixão de Cristo                                             

às 14:30 horas – Via Sacra na Matriz 

às 15:00 horas – Cerimonial litúrgico 

- Adoração da Cruz 

- Comunhão dos fiéis 

 - (Participação da Irmandade 

      do Santíssimo) 

às 19:00 horas – Descida da Cruz 

às 20:00 horas – Procissão do enterro 
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      Trajeto: Rua Cel. Luiz 

     Augusto-Mestre Pro- 

      pício – Largo da Matriz 

    (Irmandade do Santíssimo) 

 

Sábado 

Santo 

  

  

Dia 2 de abril  

às 18:00 horas – Reunião da Irmandade do  

                          Santíssimo Sacramento – 

                          Eleição da nova mesa Di- 

                  retora 

  

às 21:00 horas – Cerimônia Litúrgica 

-  Benção do Fogo 

- Leituras 

- Aleluia 

- Benção da água 

             - Renovação do batismo 

- Ladainha de Todos os Santos  

- Segue ofertório e comunhão 

- Cânticos entoados pelo 

   coral 

às 24:00 horas – Procissão de Aleluia  (Trajeto: Rua Cel. Luiz Augusto – 

Mestre Propício              – Largo da Matriz 

              - (Cântico Ressurreição) 

(Banda de Música)  

(participação da Irmandade das  Almas de N.S. do Rosário 

 

Domingo da Ressurreição 

Dia 3 de abril             

9:00 e 19:00 horas – Missas na Matriz   

Pirenópolis, 22 de março de 1988   
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Frei Primo Carrara – vigário  

Pompeu Cristovam de Pina – tesoureiro            

            

(escrito à mão no final do programa) 

 

Domingo de Aleluia 

 

às 9:00 horas – Missa Comum 

às 12:00 horas – Saída da Folia (Matriz) 

às 13:00 horas – Queima de Judas 

às 18:00 horas – Chegada da Folia 

                          Casa do Imperador 

14 Reunião na casa do Festeiro – Imperador) 

 

 

 

 


