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Dizemos a uma: uma é a casa de Jerusalém onde é que Jesus morreu por 
nós. Amém. 

Dizemos as duas: duas são as tabinhas de Moisés onde é que Deus pôs 
os sagrados pés. 

Dizemos as três: três são as três pessoas da Santíssima Trindade. 

Dizemos as quatro: quatro são os quatro evangelistas. 

Dizemos as cinco: cinco são as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

Dizemos as seis: são as seis velas bentas que ardeu em Gaganéis (?). 

Dizemos as sete: sete são os sete sacramentos. 

Dizemos as oito: oito são as oito coroas dos anjos. 

Dizemos as nove: nove são os nove meses que Nossa Senhora este 
pejada. 

Dizemos as dez: dez são os dez mandamentos. 

Dizemos as onze: onze são as onze mil virgens. 

Dizemos as doze: doze são os doze apóstolos. 

Dizemos as treze: treze são os treze raios do Sol. 

Pelo poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Amém. 

 
Oração das duas tabuinhas de Moisés. 
Para ser rezada para a mulher ter o filho. 
Itinga – Minas Gerais. 
 

 

1. O mapa da fé 

Por tudo isso, eu vos conjuro, 

Dizei-nos palavras abundantes,  

Carai Ru Etê, Carai Chi Etê. 

E é assim que eu digo de novo 

      eu que sou aquele que tu ornaste  

que é de ti que estou novamente à escuta 

com vistas às normas para a força, 

que eu faço que eles de novo fiquem à escuta. 

Graças a tudo isso, então eu te conjuro. 

Farás que sejam proferidas as palavras abundantes 
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Quanto às normas para obter a obstinação, 

Quanto à futura sede do meu lar, 

Revelai-me tudo isso, Carai Ru Etê, Carai Chi Etê1 

 

 Assim é que, enfeitados com plumas de aves e pintados no rosto e no corpo com as 

tintas rituais, os profetas Guarani erguiam o Carai Ru Etê, uma de suas divindades, as 

suas preces. Isto eles faziam e fazem não raro em êxtase, tomados de visões. O corpo 

ereto, a cabeça erguida em direção a Yvy mara ei, a Terra sem Males das profecias e dos 

desejos de uma tribo de errantes, sempre em busca do Leste, de um lugar de felicidade e 

perfeição além do grande mar oceano. 

 Foi assim que os encontram os primeiros colonizadores e missionários espanhóis e 

portugueses. Assim também os sobreviventes do índios Guarani vivem e oram hoje, em 

algumas matas e campos da Argentina e do Paraguai, do Brasil e da Bolívia. E o que 

dizem esses Karai, homens profetas da tribo, quando cantam preces e dançam profecias 

aos seus deuses ou aos homens da tribo? Aos deuses pedem o não-esquecimento. Que 

ele os inunde das belas palavras; das palavras abundantes. Ditas aos homens, elas são o 

anúncio perene do dever de não esquecer o destino da tribo em busca da Terra Sem 

Males; de perseverar sempre. Mas perseverar no quê? No rigor. Na regra antiga dos 

costumes dos ancestrais. Perseverar em não ser como os outros; em não ser, mais do que 

tudo, como os brancos, dominadores e tentação. Que o índio se livre das tentações da 

carne, da vida fácil que cerca a tribo e a ameaça de perder-se a si mesma. Pois toda a 

ética regida pela fé e o desejo da identidade, não é mais do que uma vontade ardente de 

não-esquecer. Eis uma ética e uma espiritualidade primitivas de uma rara beleza. 

Quatrocentos e cinqüenta anos de genocídio e conversão imposta não as destruíram. 

 Do mesmo modo como os Guarani, índios do Sul do Brasil, muitos outros profetas 

indígenas, xamãs e sacerdotes elaboram e passam de uma geração à outra ritos e preces 

de seus diferentes sistemas de crença e espiritualidade. Essas tribos foram várias 

centenas e são até hoje mais de 170 grupos de aldeias distribuídos não apenas pela 

Amazônia – um território maior do que toda a Europa, fora a URSS – mas por quase todos 

os estados do Brasil. No entanto, os homens e mulheres que as compõem não são muitos 

hoje em dia. Dos alguns milhões de índios do Brasil à época do Descobrimento, eles nãos 

são mais do que cerca de 200 mil agora. Apenas nos últimos cem anos desapareceram 

pouco mais de 50 tribos e com elas as suas línguas, culturas, crenças e espiritualidades. 

 Tal como os Guarani, é provável que muitos outros povos indígenas tenham pelos 

homens brancos um mesmo piedoso desprezo. Demograficamente muito mais numerosos, 

                                                           
1 Ver Terra sem Males, de Hélène Clastres, p. 19. 
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cultural e politicamente hegemônicos, eles são afinal os “não-enfeitados”. Não aprenderam 

com os antigos as palavras de sabedoria, não sabem os cantos e danças por meio dos 

quais os deuses ouvem as preces dos humanos. Não decifram o futuro e não buscam a 

mesma verdade. Humanos como os índios, os homens brancos caraíbas não são 

verdadeiros homens. Não aprenderam a ouvir os deuses. 

 Tão importantes e verdadeiros como testemunhas de suas culturas indígenas, o que 

representam estes índios diante da esmagadora maioria de brancos e mestiços do país? 

Mesmo do ponto de vista da espiritualidade religiosa, a presença visível do índio e a sua 

influência sobre a vida espiritual brasileira são muito pequenas hoje em dia. 

 Se por um momento pudéssemos viajar entre os lugares, as pessoas e os símbolos 

de uma pequena comunidade rural do Centro-Oeste do Brasil, que bem poderíamos tomar 

como o modelo de uma infinidade de muitas outras, seria possível conhecer de perto os 

tipos sociais, étnicos e religiosos do país. Este seria um pequeno exercício introdutório, 

atraente e útil. Ele serviria a traçar um primeiro mapa das diferenças internas àquilo a que 

apenas muito genericamente pode ser dado o nome de “o povo brasileiro”. Por outro lado, 

serviria sem dúvida a desenhar um segundo mapa, o das diferenças e aproximações 

religiosas. Isto é necessário aqui, porque ao invés de descrever os aspectos essenciais de 

uma espécie de espiritualidade abstrata do homem brasileiro, optamos por apresentá-la no 

contraponto entre uma espiritualidade do catolicismo popular2, uma espiritualidade das 

religiões de origem afro-brasileira3 e, finalmente, uma espiritualidade das confissões 

                                                           
2 No ano de 1986, a Revista Eclesiástica Brasileira dedicou todo o nº 36, fascículo 141, a uma análise do catolicismo popular no 
Brasil. Cientistas sociais e teólogos produziram então artigos, e alguns deles podem ser considerados atuais até hoje. Frei 
Leonardo Boff, cujos escritos polêmicos sobre a Teologia da Libertação mais tarde o tornariam mundialmente conhecido, 
procura estabelecer da seguinte maneira uma das dimensões da identidade de um catolicismo popular: “Popular é o que não é 
oficial nem pertence às elites que detém a gestão do Católico. Catolicismo popular é uma encarnação diversa daquela oficial 
romana, dentro de um universo simbólico e de uma linguagem e gramática diferentes, exatamente aqueles populares. Por isso 
ele não deve ser encarado necessariamente como um desvio em relação ao Catolicismo oficial. Constitui um diferente sistema 
de tradução do Cristianismo dentro de condições concretas de vida humana”. Ver Catolicismo Popular: que é Catolicismo, in: 
Catolicismo Popular – REB 36, março de 1976, p. 49 e 50. 
3 Olga Gudolle Cacciatore ralizou uma das mais completas classificações dos cultos religiosos populares e, especialmente, dos 
chamados cultos afro-brasileiros. Diferente de outras, a virtude de sua classificação é que ela coloca os sistemas religiosos 
distribuídos em etapas históricas no Brasil e assim torna evidente a sua própria dinâmica. 
Essas culturas e outras menos importantes já haviam feito um primeiro sincretismo na própria África, durante as guerras 
intertribais e nos empórios de escravos. No Brasil, de cada porto de chegada irradiaram para outros estados. 
 

 Cultos indígenas anteriores ao 
descobrimento do Brasil 

Religiões indígenas diversas 
Religiões das tribos 
amazônicas 

Pajelança (+ AM e PI) 
Cultos europeu-populares no 
Brasil 

Catolicismo popular 
Espiritismo kardecista popular 

Mais tarde Ocultismo (da Cabala 
hebraica, vindo através da 
Europa) 
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pentecostais do protestantismo, que hoje explodem na cidade e no campo, em todas as 

regiões do país. 

 Com violas, caixas e pandeiros, homens e mulheres católicos da “igreja popular”, (o 

nome se dá no Brasil aos grupos e movimentos progressistas dos seguidores da Teologia 

da Libertação) cantam durante uma missa muito participada o anúncio de um tempo de 

justiça e fraternidade, quando o “Povo de Deus” houver resgatado para o “pobre da Terra” 

as promessas do Evangelho. Diante do altar, uma mesa tosca à volta da qual estão todos, 

eles “apresentam a Deus Pai” as suas ferramentas do ofício e os frutos do trabalho. E 

cantam; 

A nossa esperança vai realizar 

Esta vida triste vai acabar. 

Por isso que eu canto, e vou cantar 

Pois sei que um dia nós vai libertar 

Jesus é o caminho, nós tá no caminhando 

                                                                                                                                                                                           

Cultos afro-
brasileiros 
  
1ª etapa 
  

CANDOMBLÉS Origem sudanesa 

1) NAGÔ (iorubá) – subdivisões: 
ijexá (BA), keto (BA), oyó 
(RS), etc. PE (xangôs), MA 
(Casa de Nagô) 

2) JEJE (daomeano) (BA) 
3) JEJE-NAGÔ (BA) 
4) MINA-JEJE (MA) (Casa das 

Minas) 
5) MUÇURUMIM (muçulmano) 

(BA) 

Organizados somente a partir 
do séc. XIX 

Origem bântu 
6) ANGOLA (BA, RJ) 
7) CONGO (BA, RJ) 
8) ANGOLA-CONGO (BA, RJ) 

2ª etapa 

Nagô 
Pajelança 

Candomblé de caboclo (BA)  

Angola-congo  
Pajelança 

Toré e catimbó (nordeste e 
norte), com posteriores 
influências espírito-kardecistas 
e católicas 

3ª etapa 

Nagô 
Muçurumin 
Angola-congo (inclusive 
cabinda – “cambinda”) 
Candomblé de caboclo 

MACUMBA – (primitiva) que 
depois se transformou em 
feitiçaria (RJ) 

4ª etapa 

Macumba primitiva 
Catolicismo 
Espiritismo kardecista 
Ocultismo 

UMBANDA (RJ) 
Popular 
Esotérica 

Macumba transformada QUIMBANDA (RJ) Popular 

5ª etapa 
em todo o Brasil  

UMBANDA 
“traçada”, tendendo mais para 
o lado do Candomblé, ou mais 
para o Kardecismo, havendo 
dois ou mais tipos 
intermediários 

Mistura de Umbanda c/ 
candomblés de diversos tipos 

Umbanda-angola (emolocô) 
Umbanda-nagô 
Umbanda jeje, etc. 

“Umbanda de branco” ou 
“Umbanda de Caritas” (com 
mesa) 
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Para um mundo novo nós vamos lutando. 

Todo o orgulho vai ser derrotado 

Quem está com Jesus vai ser libertado. 

Todos nós é livre, não tem mais opressão 

Jesus é a vida, o amor e a união. 

Vai ser todos iguais, todos nós irmãos 

Ninguém explora o outro nem tem ambição. 

Avareza e egoísmo vai acabar 

E de braços dados nós vamos chegar4. 

 

 Este canto é como muitos outros. Ele foi feito por lavradores pobres da “Igreja da 

Libertação”. Como vários outros cantos católicos que associam o amor à justiça e a missão 

do cristão a uma luta saem tréguas contra os “opressores” e seus poderes terrenos, de que 

o capitalismo é pior símbolo e o maior inimigo (não raro associado ao Demônio e suas 

forças), ele se definiu por milhares de comunidades eclesiais de base de todo o Brasil, 

onde sacerdotes e leigos anunciam a redenção do homem como a libertação do pobre em 

toda Terra. 

Está não é, no entanto, toda a Igreja Católica no país, e nem este é todo o 

catolicismo do povo brasileiro. É dezembro entre o Natal e a Festa da Epifania. A menos de 

três ruas um grupo de devotos armados de iguais violas, violões, caixas e pandeiros, vai de 

casa em casa anunciando aos moradores e vizinhos o nascimento de Jesus Cristo. 

Menbros de uma Companhia de Santos Reis, esses viajeiros do sertão entre 25 de 

dezembro a 6 de janeiro distribuem bênçãos por onde passam e pedem esmolas aos 

donos das casas que visitam, onde dão recebidos como emissários de Deus e onde 

entoam um longo “cantorio” de anúncio do Nascimento, peditório de esmolas, bênçãos e 

despedidas. Se os homens e as mulheres das comunidades eclesiais de base pertencem a 

um ramo contestador de uma “Igreja Popular” dentro do catolicismo, estes piedosos 

lavradores distanciados de qualquer vínculo de crença, culto e ação religiosa que 

subordine o ser católico a uma prática político–pastoral militante, partilham, com uma 

imensa maioria de “devotos”, o “catolicismo popular” dentro da Igreja Católica. 

 

Pai Eterno, soberano 

Tá com seus anjos a mão 

Peço a vós para cantar  

                                                                                                                                                                                           

Ver Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros, pgs. 22 e 23. 
4 Este canto muito comum em todas as comunidades eclesiais de base do país, chama-se: “a nossa esperança vai realizar”. Do 
livro de cantos: Nós lavradores unidos, Senhor – livro de cantos para ser usados pelos lavradores nas suas reuniões, 
celebrações e festas. Pg. 53.  



 7 

O Natal anunciando. 

Meia noite já foi dada 

Meu cantar anunciou 

Em honra do Filho da Virgem 

Muito alegre nós cantamos. 

Da terra nasceu a rama 

Da rama nasceu a flor  

Da flor nasceu Maria  

De Maria o Redentor 

Os Três Reis vem pelo mundo 

E nós adoramos também 

Adoramos o Deus Menino 

No presépio de Belém5. 

 

 Rivais não declarados dos “católicos da libertação” e indiferentes aos ritos coletivos 

de festa religiosa e à espiritualidade ingênua dos “católicos populares”, diante do altar de 

uma igreja de classe média, com as mãos dadas após haverem orado um “Pai Nosso”, 

alguns membros católicos da Renovação Carismática elevam, cada um em seu modo, 

preces a Deus com gestos e entre falas que de longe bem poderiam ser confundidas com 

as orações fervorosas dos cristãos “crentes” de uma Congregação Cristã no Brasil, de uma 

Assembléia de Deus ou de uma Igreja Pentecostal “O Brasil para Cristo”. Não fossem estes 

“irmãos pentecostes”, “pentecostalistas”, “pentecostais”, “línguas de fogo” tão ativamente 

rivais dos católicos, e todos estes “carismáticos” poderiam se confundir em uma mesma 

rama do cristianismo hoje tão crescente entre pessoas e famílias de pequena classe média 

e do povo de todo o país. 

 Pois ei-los, reunidos em um templo próximo à saída da cidade, os “crentes” de uma 

Congregação Cristã no Brasil, os homens criteriosamente vestidos de terno e gravata à 

direita e as mulheres com as cabeças cobertas de um véu branco, à esquerda. Uma 

pequena banda de instrumentos de sopro e caixa os ajuda a encerrar um hino que, por sua 

vez, antecede um coro suplicante, alto e desordenado de preces. A uma ordem do 

“cooperador” todos os irmãos lançam a Deus, entre murmúrios, falas e gritos, orações que 

aos poucos emudecem para que apenas a súplica de um orante se faça ouvir, enquanto o 

coro dos outros brada, entrecortando a prece única, “aleluias” e gritos de “amém”, “amém 

Senhor Jesus”!  

                                                           
5 Ver: “Em nome de Santos Reis” – viagens de um ritual camponês entre poderes da Igreja, in: Memória do Sagrado, de Carlos 
Rodrigues Brandão. 
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Ó Deus misericordioso, Deus Todo Poderoso, Senhor Jesus nosso Deus 

bendito, nosso Pai e nosso Senhor, ouve ó Jesus Deus Todo Poderoso a 

súplica dos teus filhos, ouve ó Deus bendito as preces do teu povo, dos 

teus crentes, Deus Misericordioso, Senhor Bendito! Derrama as tuas 

graças. Derrama as tuas bênçãos, Jesus Bendito; o Espírito de Deus 

Bendito, derrama o teu poder sobre o teu povo, opera maravilhas, ò Deus 

Bendito e misericordioso! Afasta de nós, Jesus amado, todas as 

tentações; és o Senhor Deus e todos os teus crentes te amam! Vem ó 

Deus, abre os nossos corações, opera as tuas maravilhas, livra o teu povo 

santo das tentações do mundo. Salva o teu povo, ó Deus Bendito!  

  

Um solene “amém” de todos finaliza o momento de prece e quando se dirigir em 

pregação aos irmãos “crentes”, o “cooperador” perguntará se é possível que o verdadeiro 

Deus não esteja presente “aqui”, e se ele não operará milagres e maravilhas entre o “seu 

povo santo”, tanto é o seu fervor. O mesmo fervor religioso que ele lembrará haver 

desaparecido das igrejas dos outros “irmãos evangélicos” e que nunca existiu entre os 

“católicos romanos”, roubadores furtivos da verdadeira religião dos filhos de Deus. Mas ele 

haverá de guardar o seu ataque mais furioso aos “macumbeiros”, essa gente do Demônio, 

dos cultos falsos da Umbanda e do Candomblé. Esses que se dizem, como os “crentes”, 

homens e mulheres de “fé e religião”, e que no entanto não são mais do que “emissários do 

mal”, das “forças do demônio”, “tentadores do mundo”. 

 Não tão longe dali, esses “irmãos de fé” de um terreiro de Umbanda terão feito na 

noite anterior uma longa “gira” aos seus orixás e espíritos protetores. Os corpos dos 

homens e mulheres vestidos de branco ou das cores do deus protetor de cada fiel; os 

toques ora mais lentos, ora exaltados dos atabaques, acompanhados de palmas e cantos. 
 

Pai, abre a nossa gira com Deus e Nossa Senhora 

Pai, abre a nossa gira Samborê pemba de Angola, 

Pai, abre a nossa gira com Deus e Nossa Senhora 

Saravá Pai Oxalá, Samborê pemba de Angola.  
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Os cantos aos deuses vindos da África com os escravos se sucedem: a Oxalá, o Pai dos 

deuses, a Xangô, a Oxossi, a Iemanjá, a outros; porque entre os presentes, de todos os há 

devotos e filhos e também porque mandam as regras do rito que um a um, em sua ordem, 

todos os orixás sejam lembrados e, alguns, convocados a virem à Terra e a tomarem o 

corpo de fiéis iniciados, negros e brancos dançantes. Alguns serão possuídos, entrarão em 

transe e assumirão a forma dos gestos e os passos de dança do ser divinizado que os 

possuem.  

Duas ruas acima, em direção à praça da cidade, à volta de uma mesa coberta de toalha 

branca, um outro grupo de iniciados em cultos mediúnicos formará uma corrente de 

energia espiritual destinada a chamar os espíritos à Terra e fazer com que possuam os 

corpos de médiuns, agentes religiosos do Espiritismo Kardecista. Eles recebem não orixás 

e outras divindades e mediadores africanos, como a adeptos do Candomblé, da Umbanda, 

da Casa de Minas, do Xangô e do Batuque, mas sim espíritos dos mortos, dos 

“desencarnados”, como preferem nominá-los. Recebem “espíritos das trevas”, vagantes 

perdidos no “espaço” a quem ajudam a realizar o seu destino ainda desconhecido. 

Recebem “espíritos de luz”, que vêm à Terra para ajudar aos vivos com conselhos de 

sabedoria e sortilégios de cura dos males do corpo ou da alma. 

 Dois ou três adeptos da União do Vegetal dormem até tarde no Domingo. Na 

mesma noite de Sábado terão participado de um restrito cerimonial de sua religião, ainda 

nova e pouco difundida no país. Às escondidas e sem a menor intenção de converter 

outras pessoas à sua fé, eles terão ingerido a haiuiasca, uma mistura de dois vegetais que 

acreditam ser de remota origem incaica. A União do Vegetal é uma derivação de uma 

religião iniciada nas florestas do Acre, entre seringueiros, e cujo nome original é Santo 

Daime. Em cidades próximas a esta e à medida em que nos aproximamos da própria 

capital do país, Brasília, estas e outras religiões multiplicarão pequenas e grandes igrejas, 

templos, paróquias, centros e terreiros. Engana-se quem queira imaginar que fora as 

religiões consagradas, como o catolicismo, as denominações do protestantismo, os 

pequenos grupos de judeus, budistas e muçulmanos existentes no Brasil, todas as outras 

formas de religiosidade mais popular, como o catolicismo dos camponeses, o Candomblé 

dos negros e mestiços, o pentecostalismo dos homens e mulheres pobres das vilas e 

favelas das cidades do país, existem apenas sertões mais distantes ou nas cidades mais 

pobres do Nordeste e do Centro-Oeste. Ei-las e muitas outras, presentes e em franco 

crescimento dentro e à volta de toda a cidade capital do Brasil. E mais outras: algumas 

francamente messiânicas, como a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, outras, 

versões recentes de crenças e cultos espíritas e mediúnicos, como o Vale do Amanhecer6. 

                                                           
6 Antropólogos como Peter Silverwood-Cope, Ana Lúcia Galinkin e Eurípedes da Cunha Dias, todos eles em algum momento 
vinculados à Universidade de Brasília, realizaram pesquisas sobre as neo-religiões do Planalto Central no Brasil. Ver, por 
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  Mesmo dentro do catolicismo, a religião pelo menos nominal de cerca de 80 em 

cada 100 brasileiros, há diferenças de crença e espiritualidade muito grandes. Hoje em dia 

aquilo que poderia ser chamado uma “espiritualidade do povo brasileiro” é, na verdade, um 

amálgama de maneiras de pensar e viver Deus, seus seres e santos e uma intrigante 

multiplicidade de recursos e meios para estabelecer relações entre os fiéis e eles. 

 Para que possamos saber de que tipos de espiritualidade estamos falando aqui, 

imaginemos um “mapa do sagrado” simples, resumidos, mas abrangente. Ele poderia 

tomar a forma de um retângulo, onde fossem sendo dispostas os tipos e as unidades 

religiosas, fonte de sistemas culturais de espiritualidade. 

 Assim, em um extremo à esquerda, poderíamos dispor o conjunto variado das 

religiões indígenas de nações, tribos e famílias Tupi, Jê, Aruak, Pano e outras, algumas 

delas até hoje sem contato algum com o “mundo dos brancos”, outras até agora ainda não 

classificadas sequer segundo o seu tronco lingüístico. No extremo à direita poderíamos 

colocar as religiões de outros grupos étnicos e nacionais também minoritários no Brasil. Ao 

contrário dos índios, eles e suas religiões vieram de fora há não muito tempo e estão 

totalmente integrados na sociedade e nas culturas do país: os judeus e muçulmanos, os 

budistas e grupos de outras religiões orientais. Entre os cristãos, as minorias de russos, 

gregos e armênios ortodoxos. 

 Ao lado do espaço dado às religiões indígenas, coloquemos à esquerda, mais perto 

do centro de nosso mapa, o conjunto de sistemas de crença e rituais derivados de religiões 

tribais africanas. Vindos com os escravos da Costa Oeste da África, tomaram, no Brasil, 

várias formas e nomes e desenvolveram espiritualidades cuja presença e influência na vida 

religiosa do país não é pequena. Ao falarmos do Candomblé e da Casa de Minas, do 

Xangô e do Batuque, assim como da Umbanda, é dessas religiões de tipo mediúnico, 

fundadas sobre o princípio da possessão, que estaremos falando. Apenas pelo seu caráter 

também mediúnico, aqui poderia estar o Espiritismo kardecista, cuja origem é, no entanto, 

branca, letrada e européia7. Algumas muito recentes, outras menos, aqui estariam; do 

mesmo modo várias espiritualidades de culto dos espíritos, não raro derivadas de curiosos 

sincretismos de cultos de origem afro-brasileira, mesclados com componentes simbólicos 

indígenas (tal como na própria Umbanda) e com elementos vindos do Espiritismo 

                                                                                                                                                                                           

exemplo, de Eurípedes da Cunha Dias: Fraternidade Eclética Espiritualista Universal – tentativa de interpretação de um 
movimento messiânico, 1974. 
7 Existem inúmeros livros de doutrina e espiritualidade espírita kardecista. Na verdade esta religião tem sido uma das mais 
motivadas à publicação de revistas e livros de divulgação e aprofundamento do seus princípios de crença. Em contrapartida, ao 
contrário do que acontece com os cultos e crenças afro-brasileiros, a respeito dos quais existe uma abundante bibliografia no 
Brasil, quase não há estudos científicos sobre o espiritismo. Um deles, no entanto, merece ser lido: O Mundo Invisível – 
cosmologia, sistema ritual e noção de pessoa no Espiritismo, escrito pela antropóloga Maria Laura Viveiros de Castro 
Cavalcanti. Ver também, de Cândido Procópio Ferreira de Camargo, Kardecismo e Umbanda. Para uma compreensão mais 
universal do Espiritismo, recomendo o trabalho de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo. 
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kardecista, a Legião da Boa Vontade, a Comunidade do Vale do Amanhecer, no Planalto 

Central, a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal e várias outras, menos conhecidas 

e menos disseminadas pelo país. 

 Seguindo a mesma lógica em nossa cartografia do sagrado, ao lado do primeiro 

grupo colocado à direita devem ser dispostas as religiões de recente ingresso no Brasil e 

cuja origem costuma ser também associada ao Oriente e, especialmente, à Índia, à China 

e ao Japão. Ao contrário de espiritualidades como a judaica, a muçulmana e as cristãs 

ortodoxas, essas neo-religiões de chegada recente estão francamente disseminadas por 

todo o país e não se restringem aos cultos e preces de suas famílias estrangeiras ou 

descendentes. Os Hare-Krishna, os adeptos da Seicho-no-Iê, da Perfect Liberty ou da 

Igreja Messiânica, fazem um intenso trabalho de conversão e a maioria de seus seguidores 

é brasileira. 

 Estamos agora no espaço mais central do mapa. Deixemos entre o centro e a 

esquerda um amplo lugar para dispormos uma única religião, o catolicismo, mas 

guardando as diferenças entre a maneira como ele é organizado e vivido como e através 

da Igreja Católica, e aquela que caracteriza o catolicismo popular. Esta oposição, 

inexistente hoje na prática em vários países e irrelevante em muitos outros, na verdade é 

necessária para o caso de toda a América Latina e, especialmente, no Brasil. Quando um 

pouco adiante eu estiver descrevendo a espiritualidade do povo brasileiro, será das 

crenças e formas de prática da vida espiritual deste catolicismo de camponeses, de negros 

e indígenas convertidos, ainda tão rico e variado de rezas, segredos e magia, ritos e festas, 

que estarei falando. Muito embora uma Segunda divisão não seja tão reconhecida pelos 

estudiosos do catolicismo no Brasil, não seria de todo um erro opor, nas linhas de doutrina 

e na espiritualidade da própria Igreja Católica, uma direção progressista da “Igreja 

Popular”, dos sacerdotes e leitos adeptos de uma Teologia da Libertação, e direções mais 

tradicionais, algumas delas franca e declaradamente conservadoras8. 

 Podemos encerrar esta mapa inicial dispondo entre o centro dele e a sua direita, as 

ramas do protestantismo, que não raro preferem autodenominar-se religiões ou confissões 

evangélicas. Mais acima as denominações do protestantismo de imigração, restritas na 

maior parte dos casos às comunidades e famílias de descendência estrangeira de suas 

culturas de origem, na Europa. No espaço do meio as variantes ativas e militantemente 

conversionistas do protestantismo histórico, de que será preciso destacar os 

presbiterianos, os metodistas e os congregacionais. Ao lado dele, mais à direita seria 

necessário dispor outros cristãos que não se reconhecem como protestantes, tal como um 

presbiteriano o faria. Comecemos pelos batistas, os adventistas do 7º dia, os mórmons e 

                                                           
8 Sobre um dos mais fortes movimentos de tipo neo-conciliar, mas sem o mesmo projeto político-libertador que caracteriza a 
Igreja Popular, ver: Os Deuses Dançantes, de Otto Dana. Uma denúncia a respeito dos mecanismos de poder da Tradição, 
Família e Propriedade, pode ser encontrada no trabalho de Giulio Folena: Escravos do Profeta. 
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outras confissões próximas e menos presentes no país. Terminemos com os Testemunhas 

de Jeová. 

 Mais abaixo, para que no todo do mapa estejam em um mesmo plano todas as 

espiritualidades mais cultural e socialmente populares, coloquemos as múltiplas variações 

do protestantismo pentecostal, tendo no limite superior a Assembléia de Deus e a 

Congregação Cristão no Brasil e, no inferior, as várias derivações das religiões – algumas 

delas tão efêmeras como as casas que habitam – das “casas da bênção”. 

 Eis-nos com um quadro quase completo. É preciso vê-lo com olhos de um bom 

geógrafo para compreender posições, oposições e relações entre tantos sistemas próximos 

e remotos de espiritualidade religiosa. Mas para entrever e supor também tudo o que, 

existente na vida cotidiana e nas tramas e teias da cultura brasileira, não pode ser 

explicitado aqui, para que nosso mapa de começo de viagem não se convertesse em um 

quebra-cabeças difícil de decifrar. 

 É preciso olhar o mapa e interpretá-lo também com bons olhos de historiador. 

Compreender que em uma sociedade jovem, contraditória e dinâmica como a brasileira, 

tudo está em movimento e a todo momento alguma coisa se transforma. Religiões e suas 

espiritualidades surgem e mais adiante desaparecem. Algumas expressões populares de 

vida espiritual mesclam-se com outras; novas espiritualidades surgem, outras transformam-

se, modernizam-se ou desaparecem. Aqui, religiões como o Candomblé, tradicionalmente 

afastadas de uma presença ativa em processos político-sociais extra-religiosos, são 

aproximadas de grupos de militância dos “movimentos negros”, e toda uma espiritualidade 

baseada no “culto dos orixás” ganha novos nomes, ritos e sentidos, ao fazer-se, pelo 

menos em parte, uma religião dos negros do Brasil, mesmo que uma maioria deles não 

pertença a ela. Ali, o advento e a proliferação de pequenas igrejas pentecostais, fervorosas 

e invasoras de quase o tempo cotidiano de seus fiéis, cria novas alternativas de afiliação e 

em poucos anos incorpora à espiritualidade popular um novo e ardente repertório de 

gestos, formas de oração e regras de conduta dentro e fora da religião. Mais adiante, os 

esforços de uma Igreja Popular católica por converterem o “povo brasileiro” à causa de sua 

própria libertação, provoca uma estranha mescla de cantos, ritos e preces do catolicismo 

popular, com os seus equivalentes mais modernos e mais contestadores da ala mais 

renovadora da religião em todo o país. 

 Formas muito particulares de oração, mas também sistemas inteiros de crença e 

culto, e, mais ainda, a própria mescla de vários deles, resultante disto a que se pode sem 

medo dar o nome de “vida religiosa do povo brasileiro”, a todo o momento muda, inova e 

reforça esta ou aquela ênfase. 

 Desenhado sem muitos detalhes, o nosso mapa dos universos da espiritualidade no 

Brasil poderia tomar esta aproximada figura. Desenho nele os setores e espaços 
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nominados aqui. Coloco mais acima os que representam religiões e formas de 

espiritualidade tidos como mais letrados e eruditos, e coloco mais abaixo dos outros os que 

compõem as experiências espirituais mais populares. Sombreio e destaco as do 

catolicismo popular e da igreja popular; as do pentecostalismo evangélico e as dos cultos 

mais populares das religiões de real ou suposta origem africana. São elas as que nos 

acompanharão daqui em diante. 
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Santo 

Daime*   
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2. o corpo 

 Segundo o imaginário do catolicismo popular, o homem é um ser de pecado, a vida 

terrena é dada ao sofrimento num “vale de lágrimas” e o corpo da pessoa é um bem de 

Deus e posse dele emprestada ao homem enquanto vivo e terreno. Menos do que os 

pentecostais, lembram os católicos que o corpo é “o templo do Espírito” e, como tal e por 

causa da honra entre os homens e do destino celestial da alma, ele deve ser protegido do 

mal, do pecado. Mas em vão. Herança de Adão e Eva e dada a sua própria natureza, todos 

os homens e mulheres são em princípio pecadores e por isto mesmo o corpo, morada da 

alma é matéria da crença, é também a fonte do mal, do sofrimento, do pecado e da dor. 

Antes de a alma humana livrar-se dele para seguir após a morte o seu destino eterno, ela 

                                                           
* neste caso e em todo os outros a citação é de apenas um exemplo e não esgota todas as confissões religiosas e suas 
espiritualidades 
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sofre no corpo a dimensão espiritual de seu mal: o medo, o terror, a desesperança, o 

desespero e a tentação. 

 Mas apesar disto, viver é um bem e, sempre ameaçada pelo sofrimento e o pecado, 

a pessoa humana em princípio está também destinada à felicidade e à virtude, esta última 

sempre mais exigida às mulheres e aos velhos do que aos homens e aos jovens e adultos. 

Difícil ser plenamente virtuoso, porquanto segundo esta lógica popular, boa parte das 

alegrias da vida vêm do prazer; dos “prazeres da vida” e muitas vezes eles estão na 

fronteira entre o bem e o mal, a virtude e o pecado. Assim, como fazer uma festa católica 

dedicada a uma das figuras de Deus, a uma das pessoas de “Nossa Senhora nossa mãe”, 

a um dos inúmeros santos padroeiros, sem associar a oração, a procissão e a missa, ao 

leilão onde se joga e aposta, à “comilança” onde se dá no corpo o prazer do excesso, à 

bebida – não raro à bebedeira – caminho natural da pequena violência e do 

desregramento, sem os quais até mesmo uma “festa de santo” popular parece ser “sem 

graça”? Como estar entre homens e mulheres, na festa ou fora dela, sem que isto não 

sugira o desejo da carne, um dos pecados – em “pensamentos, palavras e obras” – que 

desde a Colônia até hoje, mais a igreja tradicional condena? E como viver o desejo do 

prazer dado ao corpo através de um outro, sem que a ele se associe justamente à vontade 

da posse proibida, do engano e das pequenas e grandes traições previstas no “nono 

mandamento”? 

 Uma quantidade grande de orações populares brasileiras falam de partes do corpo 

de Jesus Cristo ou da “Virgem Maria”. E falam também dos perigos e pesares do corpo das 

pessoas. 

Chagas abertas, coração ferido. 

Sangue de Jesus Cristo derramado entre eu e o perigo.  

 Eis uma pequena oração camponesa comum, que deve ser repetida três vezes e 

serve para livrar a pessoa dos perigos do “gado bravo”. 

 Como todo o corpo é frágil e sempre ameaçado pelo perigo, o catolicismo popular 

criou e difundiu no Brasil uma grande quantidade de orações em que a Deus ou a algum 

santo se pede a cura do mal de uma parte do corpo. A hemorragia do sangue pode ser 

estancada quando a própria vítima ou uma rezadeira digam: 

Meu Deus, que tanto sangue é esse? 

Sangue tá na veia como Jesus tá na ceia (3 vezes) 

Meu Deus, cadê o sangue? 

Sangue deu na veia como Jesus tá na ceia (3 vezes) 

E oferece para Nossa Senhora do Desterro. 

Mas, por uma mulher que se engasgue, é bom que se reze: 
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São Brás, bispo, pede o mestre: 

Ou sobe ou desce. 

Olha a palavra que Deus disse: 

Homem bom, mulher má; 

Esteira rota, coberta de palha. 

A maré pra onde enche, praí mesmo ela vaza 

São Brás, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 

(rezar 3 vezes e benzer com um raminho).     

        Mas como todo o corpo pode ser vítima de males conhecidos ou misteriosos, 

existem orações que enumeram as partes e a cada santo padroeiro entregam a súplica da 

cura. Por uma criança doente: 

Deus te fez, Deus te gerou.  

Deus te desacanha deste mal que te acanhou. 

Eu te benzo de todo o mal que tiver no teu corpo. 

Mau-olhado, quebranto e vento virado. 

Se estiver na cabeça o Divino Espírito Santo tira. 

Se estiver nos olhos, Santa Luzia tira. 

Se estiver na boca, anjo da guarda tira. 

Se estiver na garganta, São Brás tira. 

Se estiver nos peitos, Santo Aleixo tira. 

Se estiver nos braços, São Anastácio tira. 

Se estiver na barriga, Santa Margarida tira. 

Se estiver nas pernas, Senhor dos Passos tira. 

Se estiver nos pés, Senhor Bom Jesus tira. 

Tira do osso, põe na carne. 

Tira da carne, põe na pele. 

E manda para as ondas do mar sagrado, 

Onde não vê o galo cantar 

E nem o filho do homem chorar 

E nem o jumento urrar, 

Com as graças de Deus e a Virgem Maria, Amém. 

Assim como São Clemente não mente, 

Serviço no Domingo e Dia Santo não vai adiante,  

Este mal não vai à frente9.    

                                                           
9 Fora aqueles que são do conhecimento pessoal do autor, esta e outras orações populares do catolicismo brasileiro foram 
extraídas do livro organizado pelo frei Francisco Van der Poel: Com Deus me Deito, com Deus me levanto – orações de 
religiosidade popular católica. 
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  Pois eis que o corpo é desigualmente dado ao mal, ao perigo e ao pecado. Tal como 

o que existe e acontece no mundo e mesmo nas regiões celestiais, há partes e lugares 

mais e menos nobres, mais e menos dignos do homem e de Deus, mais e menos próximos 

da virtude ou do pecado. O corpo é um mapa, ele mesmo, e na geografia que 

simbolicamente sugere há regiões da carne e do espírito, mais dadas à vida ou à morte, 

mais naturais, sub ou sobrenaturais. uma poetiza brasileira, Adélia Prado, católica, 

sintetizou muito bem isto, ao dizer em um poema que não acreditava haver Deus destinado 

homens e mulheres a serem salvos da cintura para cima e pecadores dela para baixo. 

 O modelo das diferenças do catolicismo popular é dado pelo paradigma do próprio 

corpo sagrado dos seres da Santíssima Trindade. Esta divindade única, popularmente 

decomposta em três pessoas distintas que amorosamente se relacionam, mais do que 

completam uma unidade, desdobra-se em sujeitos celestiais cuja figura corpórea é 

percebida com muitas diferenças, quando uma é comparada com a outra. Assim, o Pai é, 

dos três, o mais identificado com “o Deus todo poderoso”. Ele se representa como uma 

figura humana cujo corpo no entanto não é intencionado. São raras as suas imagens e 

nelas ele é um velho de longas barbas e cabelos brancos, suave e algo estático, ladeado 

do Filho e do Espírito Santo. 

 Um homem católico poderá dizer: “aos pés de Deus” ou “à direita do Pai”, repetindo 

fórmulas eclesiásticas usuais, de uma maneira impossível de ser pensada com respeito ao 

Espírito Santo. Ainda que sobre o corpo do Pai não se fale e ele não seja simbolicamente 

desdobrado, ele é sem dúvida uma figura de velho homem eterno e, mais como respeito, 

temor e veneração do que como amor humano, sugere relações entre tipos de pessoas: 

uma divina, as outras, humanas. 

 O que não acontece com o Espírito Santo, cuja imagem e símbolos oscilam entre a 

sugestão da língua de fogo derramada sobre os apóstolos no Pentecostes e a mansa 

figura de uma “pombinha branca”, quase sempre representada imóvel, com as duas asas 

abertas. O Brasil é um dos únicos países do mundo onde antigas festas coloniais ao 

“Divino Espírito Santo” são celebradas até hoje, em velhas cidades, e com imensa pompa e 

circunstância. No interior do país é costume dar-se o nome “Divino” a filho homem e muitas 

pessoas usam, penduradas no pescoço, a pequena imagem da “Pombinha do Divino”10. 

 Jesus Cristo sim, é um corpo vivo de homem e de Deus. É plenamente uma pessoa 

e é “amado” – fala-se muito: “amado Jesus” – por isso e por ser também uma biografia 

terrena. Cristo é venerado como uma criança e as festas populares do Ciclo do Natal 

                                                           
10 As festas tradicionais do Divino Espírito Santo são até hoje realizadas em antigas cidades como Vila Boa de Goiás e 
Pirenópolis, em Goiás, São Luís do Paraitinga, em São Paulo, Diamantina, Ouro Preto e algumas outras cidades de Minas 
Gerais e em Parati, Rio de Janeiro. Ver: Uma Festa Religiosa Brasileira – festa do Divino em Goiás e Pirenópolis, de Niomar de 
Souza Pereira e Mára Públio de Souza Veiga Jardim e também O Divino, o Santo e a Senhora, de Carlos Rodrigues Brandão. 
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acentuam muito esta devoção popular ao “Menino Jesus”, criança inocente e indefesa, mas 

já todopoderosa e “milagreira”. Pois nele o próprio Deus um dia foi criança: 

Pai nosso pequenino 

Quando Deus era menino, 

Sete anjo me acompanha, 

Sete luz me alumeia. 

Nossa Senhora é minha madrinha, 

Nosso Senhor é meu padrinho, 

Que fez de mim cristão. 

Que o demônio num me atenta, 

Nem de dia, nem de noite e 

Na hora da minha morte, Amém. 

Jesus, Maria, José, salvai.11  

 Como um corpo vivo de pessoa nascida “entre os homens” e que, como eles cresce 

e vive, alimenta-se, padece “as tentações do demônio” e sofre a dor, Jesus Cristo costuma 

ser desdobrado no catolicismo popular em várias figuras de sujeitos santificados, como 

“Menino Jesus de Praga” (devoção popular vinda da Europa), “Bom Jesus de Pirapora”, 

“Senhor Bom Jesus”, “São Bom Jesus”, “Jesus Cristo Morto”. E é como um corpo 

penitente, ultrajado, dado ao sofrimento e à morte na “Paixão”, que a figura humana de 

Cristo será mais venerada no Brasil. Existem mesmo orações muito populares às partes 

dolorosas do corpo de Jesus, e são raras as casas de católicos tradicionais sem quadros 

com as imagens do “Sagrado Coração de Jesus” e do “Sagrado Coração de Maria”. 

Senhor Deus, pequei Senhor, misericórdia! 

Senhor Deus, pelo Sagrado Coração de Jesus, 

José e Maria, perdão, misericórdia! 

Senhor Deus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo 

Vosso santíssimo filho, perdão, misericórdia! 

Senhor Deus, pelo Sangue Precioso de Jesus Cristo 

Vosso santíssimo filho, perdão, misericórdia! 

Senhor Deus, pela chaga do ombro de Jesus Cristo 

Vosso santíssimo filho, perdão, misericórdia! 

Ó Virgem Dolorosíssima, Maria, Mãe de Deus, 

Alcançai de vosso amado Filho 

Perdão, misericórdia!  

                                                           
11 Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto, p. 71. Esta é uma das inúmeras orações para “fechar o corpo” no Brasil. Isto é, 
uma oração destinada a convocar os seres do panteão sagrado a protegerem especialmente a vida da pessoa de ataques 
violentos dos inimigos. Tais orações eram rezadas no passado com muito freqüência por cangaceiros, jagunços e outros 
bandidos rurais. 
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 Ora, as partes sujas e sensuais do corpo de Jesus Cristo serão piedosamente 

esquecidas, do mesmo modo como a cultura dos camponeses não fala delas abertamente, 

quando descreve o corpo dos humanos. Não há oração que lembre os órgãos de excreção 

e sexo – no entanto sempre muito presentes nos mitos dos povos indígenas do país – mas 

tudo o que é nobre e puro em seu corpo será lembrado como objeto de veneração. Ao 

contrário de todos os protestantes e, especialmente, das igrejas pentecostais populares, 

que veneram na pessoa de Cristo um Deus todo poderoso de quem se esquece a própria 

corporeidade, os católicos o desdobram como objeto de veneração. Os “santos pés” que 

são orados e beijados nas inúmeras variações de imagens, principalmente durante os ritos 

da Semana Santa. As mãos piedosas, fazedoras de milagres, como nos Evangelhos, mas 

também os olhos de piedade e a “santa boca”, os braços que no “Bom Pastor” carregam a 

“ovelha perdida”. Dados ao martírio, são venerados a “cabeça coberta de espinhos”, a 

“chaga do lado” e a “chaga do ombro”, todo o “rosto divino” gravado na imagem do pano 

dado à Verônica. 

 De modo equivalente, na espiritualidade católica popular o corpo das pessoas é 

mais santificado e próximo à figura da alma nos olhos e na cabeça, do que no nariz ou na 

boca (de onde sai a “perdição do homem”); mais no peito e no coração – para muitos a 

própria sede da alma – o lugar onde residem o “bem e o mal” e por onde o homem será 

julgado, do que no estômago ou nos outros órgãos de excreção. Estes órgãos, quando 

associados à sexualidade, serão mais lembrados na mulher do que no homem, e sempre 

metaforicamente vinculados à vida e ao nascimento: o útero e os seios, presentes até 

mesmo em várias orações à “Virgem Maria”. Há santos protetores de cada parte 

reconhecida do corpo, como vimos em uma oração páginas atrás. Há também orações 

destinadas à cura dos malefícios e enfermidades do imaginário popular, como o quebranto, 

a erisipela, a espinhela caída e a carne quebrada. Mesmo à figura de Deus, de Maria e de 

alguns santos são dirigidas orações para a cura de males específicos do corpo, como a 

cabeça e o estômago. 

Oração de Dor de Cabeça 

Deus é sol, Deus é lua, 

Deus é claridade. 

Assim como estas três palavras são verdade, 

Tirará sol, sereno, dor de cabeça de “chaqueta” (enxaqueca). 

Vai para as ondas do Mar Sagrado 

Aonde não tem gente, 

Nem cavalo rincha 

Nem boi berra, 

Nem canta galinha e nem galo 

Com os poderes de Deus e da Virgem Maria 
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(rezar segurando, apertando a cabeça dos dois lados e depois da frente e 

detrás, puxando os cabelos no meio da cabeça) 

  

Oração de Cólica 

Santo Antônio disse missa, Nosso Senhor Jesus 

Cristo benzeu o altar. 

Vós benza esta dor para ela aliviar. 

Santa Iria tinha três filhas 

Uma fiava e outra tecia, 

A outra rezava de dor de barriga, 

Dor de cólica e “penamonia” (pneumonia) 

Com que se reza? Com água da fonte e os raminhos do monte. 

(rezar um Pai Nosso com três Ave Marias para Nossa Senhora da Guia. 

Rezar três vezes com a mãe em cima do lugar da dor)1.   

 Originalmente dado à dor e ao pecado e desigualmente destinado tanto à virtude 

cristã e, logo, à salvação, quanto ao pecado e à perdição, o corpo das pessoas é, ao 

mesmo tempo, um bem divino ofertado ao homem. O corpo é um bem e a vida, mesmo 

quando percebida como destinada ao sofrimento e à morte, é o sumo bem. 

 Eis uma espiritualidade popular que, como tantas outras, cristãs ou não, oscila entre 

o temor da certeza da morte e o desejo da vida; entre a preocupação diária com a dor e o 

sofrimento e a reiteração vibrante da euforia, do excesso mesmo, tão manifesto nas festas 

populares do catolicismo camponês. A própria morte, com que a espiritualidade católica 

brasileira está sempre tão ocupada, é tanto o terror quanto a esperança. Pois se com ela o 

bem do corpo se extingue para sempre, também através dela a alma “se livra do mal” e 

desconhece, quando salva e “nos céus”, a dor e o sofrimento. Corpo sem a matéria da 

carne, mas com a figura perfeita da pessoa, a alma não dissolve justamente esta 

pessoalidade. Ao contrário, não só a pessoa individual se preserva nela em plenitude, 

afinal, mas o lugar dos mortos “salvos em Deus” por Jesus Cristo é, mais do que o da 

“felicidade eterna junto de Deus e da Virgem Maria”, o local do reencontro “para todo o 

sempre”, das pessoas queridas da família terrena. 
 

 

                                                           
11a Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto. p. 133 e 134. O repertório de orações defensivas do mal dos inimigos humanos 
e dos poderes da natureza é incontável no Brasil. Há inúmeras variações de rezas “mansas” e “bravas” para: “livrar de mordida  
de cachorro”, “contra armas de fogo”, “contra gado bravo”, “para os marimbondos não picar”, “ao encontrar vaca brava”, para 
curar “quebranto”, “para curar quem sofre do coração”, “contra a peste”, “contra ferida o pé” e para outros vários males do corpo 
e da vida social. 
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3. A morte 

 Entre todas as confissões mediúnicas e suas espiritualidades fundadas na 

possessão de deuses e espíritos sobre os vivos, a própria idéia de um corpo individual é 

ilusória e, mais do que entre os católicos, a realidade perene da vida é o espírito. Ele não 

se confunde com a “alma” do catolicismo popular, não migra com a morte do corpo de um 

vivo a um lugar único de destino final: o Céu ou o Inferno. Ele viaja incessantemente a 

caminho de sua purificação. Não havendo um Juízo Final, tal como crêem com tanta força 

os católicos e pentecostais do país, cada ser vivo como espírito transforma-se duplamente 

à medida em que, ao longo de muitas vidas em que se “encarna”, cumpre o seu destino, o 

seu “karma”. Primeiro num espírito cada vez mais purificado, isto é, separado de seu mal, 

de sua “matéria” e do que ela contém de perversão e impureza. Ele passa de um “espírito 

das trevas” (quando já não é originalmente o de um “ser puro”, como se crê que seja o 

caso do próprio Jesus Cristo) a um “espírito de luz”, até desligar-se de vez da matéria, do 

ciclo de reencarnações, e ir habitar um reino de infinita espiritualidade, em alguns dos 

muitos mundos reservados a tais espíritos. Assim, os vários planetas do Sistemas Solar 

são não raro concebidos no Espiritismo kardecista e na Umbanda como morada de seres e 

espíritos “mais desenvolvidos” do que os que habitam a Terra, um planeta ainda “atrasado” 

na evolução cósmica. 

 Nascer é incarnar-se, isto é, ficar em um corpo provisório um espírito eterno e viver 

aí, na totalidade da vida deste corpo, uma pequena fração da vida e da trajetória do 

espírito. Do mesmo modo a morte é ilusória, não existe, e morrer é desencarnar, palavra 

que a doutrina e a espiritualidade mediúnicas usam para substituir a idéia de “morte”. É 

deixar um corpo em busca de outro, aqui mesmo na Terra, ou em outra dimensão do 

“espaço”. Não havendo uma morte real, não há uma ressurreição dos mortos. E a 

putrefação da carne nada mais é do que o atestado de que o corpo é apenas o suporte de 

espíritos eternos, ainda que imperfeitos e destinados à perfeição. 

 Mas como espíritos e usando a posse dos corpos, ilusórios mortos se comunicam 

com vivos reais e esta é a base da espiritualidade da Umbanda, do Espiritismo Kardecista 

e de outras religiões afro-brasileiras. Além de possuírem cada um o seu espírito individual, 

as pessoas podem ser possuídas por outros espíritos: por um momento apenas ou por 

muito tempo. Espíritos de luz podem “tomar” o corpo de um médium, assim como seres 

das falanges espirituais da Umbanda ou os orixás do Candomblé podem possuir durante 

uma fração do ritual religioso o corpo e a consciência de um Pai ou Mãe de Santo 

(babalorixá ou ialorixá, os nomes africanos dos sacerdotes do Candomblé). Tais espíritos 

benévolos “descem à Terra” no corpo de um homem ou de uma mulher para fazerem o 

bem: curar enfermidades, dar conselhos aos fiéis do culto ou seus clientes, combater 

espíritos maléficos e instruir a todos na “doutrina da caridade”. Mas espíritos das trevas, 
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perdidos seres vagantes, imperfeitos, podem também possuir o corpo dos vivos e, 

voluntariamente ou não, fazer-lhes o mal. O princípio mediúnico da “obsessão” explica nas 

religiões de possessão quase todo o mal e o sofrimento dos humanos. Pois os sofrimentos 

do corpo e os psíquicos são quase sempre o resultado da posse indesejada e da presença 

de espíritos “ruins” ou “atrasados” no corpo e na vida das pessoas. Uma parte importante 

do trabalho espiritual dos médiuns e pais-de-santo é saber lidar com a relação difícil entre 

tais espíritos de desencarnados e os sujeitos vivos. Expulsar espíritos maléficos, orientar 

espíritos das trevas, ouvir, aprender a curar através de espíritos das luzes. Pois eis que 

assim como a morte é apenas o elo da continuidade da vida entre vidas, assim também 

vivos e mortos estão e podem estar em freqüente comunicação, aqui mesmo na Terra. 

 Uma oração de terreiro de Umbanda suplica à Virgem da Conceição (uma “santa 

católica” invocada em um culto sincrético) que salve o sofredor de seu mal. 

 

Baixai, baixai, oh Virgem da Conceição! 

Maria Imaculada, pra tirar perturbação. 

Se tiveres praga de alguém 

Desde já seja retirada 

E levai, oh mãe do mar ardente! 

Nas águas do mar, nas profundas sagradas.  

 Não como espíritos de mortos, de “desencarnados”, mas como seres espirituais 

mediadores, distribuídos entre “falanges” de guerreiros, juremas, caboclos e pretos-velhos, 

seres da Umbanda “baixam” e tomam os corpos de seus “filhos de fé” e através deles 

falam aos vivos e os escutam. No culto de uma gira de Umbanda, um caboclo “chega” e 

canta, e se canta pela voz dos fiéis: 

A água com a areia 

Não pode demandar. 

A água com a areia 

Não pode demandar. 

A água vai-se embora 

Areia fica no lugar. 

Eh! Zum zum zum 

Chegou o Aymoré 

Caboclo guerreiro 

Vem salvar os filhos de fé12  

 No Candomblé, entre Oxalá e o pai dos deuses, e os humanos vivos e mortos, não 

são espíritos de seres desencarnados e nem eventuais mediadorees não-divinos os seres 

                                                           
12 Abgdar Barros, Os Cultos Magico-religiosos no Brasil. 
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que se comunicam com os vivos e tomam posse de suas vidas e de seus corpos. São os 

próprios deuses do panteão Nagô/Yorubá: Exú, Omulú, Nanã, Oxumaré, Xangô, Yansã, 

Oxoce, Oxalá, Yemanjá, Oxum13. Pronunciadas ainda em “línguas de África” as suas 

preces e os seus pontos soam assim: 

Bara e mio Oraminha loko 

Oraminha ni Baba Xangô 

Okarin kaletu tabiri 

Kalege eran eshin 

Okanin nogogoro 

Kalege eran agutan 

Tete pade ualonan 

O rica silere 

Ibissi oraminha lode o 

Bara e mio oraminha loko 

Oraminha monhan euin onhan eku 

Oraminha monhan on ofo 

Oraminha monhan euin onhan ejo 

Oraminha monhan euin konha arun14  

 Trazidos do Candomblé aos cultos mais sincretizados com o catolicismo e com o 

espiritismo kardecista da Umbanda, os pontos de cantos e preces aos orixás africanos são 

entoados já em Português: 

Bendito e louvado sejas 

Teu nome Oxalá. 

Bendito e louvado sejas 

Com todo o amor, Oxalá. 

Que mandas pro fundo do mar 

À Iemanjá, os pedido dos filhos 

Que são aflitos da beira do mar15 

 

Quando a Lua aparece 

E o leão da mata roncou 

A passarada estremece 

E a cobra coral a piar. 

Piou, piou, piou 

                                                           
13 Relação dos principais orixás derivados dos cultos do Candomblé e correspondência sincrética com santos católicos:???? 
 
14 Abguar Bastos, op. cit. pg. 83. 
15 Abguar Bastos, op. cit. pg. 121: ponto de Yemanjá já na irradiação de Oxalá (pedidos e súplicas). 
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A cobra coral piou: 

Chegou o rei da Umbanda 

Saravá nosso pai Xangô16  

 Nessa espiritualidade mediúnica o homem não se dirige aos deuses ou a seus 

mediadores que, ele crê, o escutariam e realizariam em seu favor a espécie de bem 

suplicado. Tal como os espíritos dos mortos entre espíritas e umbandistas, aqui é a própria 

divindade quem não só se dirige ao fiel, mas o “toma” e possui. Incorpora-se nele e o 

invade de seu poder e mesmo de sua identidade. Tira-a por um momento de sua 

individualidade e consciência e fá-la viver um instante da divindade de que é um nome e 

uma forma pessoal de poder divino. 

 Eis porque, à diferença dos cultos costumeiros da espiritualidade do catolicismo 

popular e do protestantismo popular no Brasil, os cultos também populares do Candomblé, 

do Xangô, do Pará e da Macumba, da Cambinda, da Umbanda, do Catimbó, da Linha de 

Mesa e do Babaçuê, do Tambor-de-Mina, da Pajelança, do Toré, da Cabala e de outros 

sistemas de fé e espiritualidade mediúnicos, de real ou suposta origem africana ou afro-

indígena, são mais vazios de preces. Mais vazios ainda de qualquer interesse por uma 

“pregação da palavra”. Porque todo o culto espiritual em que se pretende estabelecer uma 

relação entre homens e deuses é vivido como um drama: um teatro religioso de gestos, 

vestimentas, cantos e, principalmente de possuídos e não-possuídos. 

 Nesta espiritualidade intimamente popular, uma ética francamente ritual desloca das 

trocas entre os homens para as obrigações destes para os deuses o rigor dos deveres do 

fiel. Não há uma exigência de afirmação moderada de fé e de uma conduta social 

conseqüente, como entre os católicos, nem de seus equivalentes mais extremos, como 

entre os pentecostais. Diverso do cristão católico ou protestante, o deus dos cultos afro-

brasileiros quer do seguidor fiel o cumprimento de obrigações rituais. Elas são realizadas 

como hábitos de evitação de locais, roupas e alimentos; como a prestação de deveres de 

oferenda, sobretudo nos dias certos, dedicados ao orixá de cada iniciado; de cumprimento 

de pequenos ritos e gestos de purificação. 

 Mortos e vivos, espíritos inferiores e superiores, seres de mediação habitantes dos 

lugares ermos da natureza do planeta ou de outros mundos, deuses-orixás e os humanos, 

iniciados ou não nas espiritualidades mediúnicas, eis que todos os seres, encarnados ou 

não na “matéria” da vida terrena, estão e podem estar em permanente comunicação. A 

Terra não é mais do que uma pequena entre muitas outras regiões onde tais trocas entre 

todos os seres se dão. Assim como a vida e a morte se confundem e não são mais do que 

estágios e estados de que os deuses escapam, mas por onde os homens transitam, até 

                                                           
16 Abguar Bastos, op. cit. pg. 123. 
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quando os seus espíritos – possuídos no corpo pelo poder dos deuses – sejam um dia eles 

próprios a maior semelhança purificada possível da própria divindade. 

 Nos cultos dos eguns da Ilha de Itaparica, na Bahia, entende-se que quando um ser 

humano chegou ao termo de sua vida após haver completado com sucesso todo o seu 

destino, ele está pronto. Está madura a pessoa para a morte e ela é o seu prêmio de vida 

realizada. Ela passa do áiyé para o òrun. Em seu nome são celebrados os rituais pelos 

quais atesta-se que o morto, vivo em  outro plano da existência em contato com o mundo 

terreno, tornou-se um ancestre. Respeitado, venerado pelos seus irmãos de fé, ele poderá 

tornar-se inclusive um Égun, um espírito de morto vivo entre os vivos. Fora os filhos 

gerados durante sua vida terrena, durante sua vida no àiyé (este mundo) participa agora da 

criação de novos seres e neles poderá reincarnar-se como elemento coletivo17. Por que, 

pois, chorar a sua morte? 

 

                                                           
17 Todo o livro de Juana Elbein dos Santos, Os Nagô e a Morte, merece ser lido como um exemplo de análise da extrema 
complexidade da cosmologia de cultos de origem africana no Brasil. p. 222. 
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Ò tó „ ru egbé 

 

Ma sokún omo 

Olóro ma sokún 

Ò tó „ rù egbé 

 

Ma skún omo 

 

Égun ko gbe eyin o! 

Ekikan ejare 

Àgbà òrisá ko gbe ni másè 

Ekikan esin enia niyi r1òrun  

Ele alcançou o tempo (de converter-se) no 

erú egbè (o carrego que representa egbè) 

Não chore, filho  

Oficiante do rito, não chore 

Alcançou o tempo (de converter-se) no 

carrego (no representante do egbé.  

Não chore, filho. 

 

Que Égún nos proteja a todos! 

Proclamai o que é justo. 

Que Àgbá òrisá nos proteja a todos! 

Proclamai (que) foi enterrado um dos 

seus. 

Que foi para o òrun. 

Isto quer dizer, falai alto, com justa razão, 

porque enterraram alguém venerável que 

irá ao òrun18.  

 E eis que por isso também com cantos e danças de alegria os vivos festejam no 

terreiro a morte – logo, a vida da vida – de quem partiu:     

Iku o! 

Iku o gbe lo 

O gbe, dide k1o jo 

Wku o! 

Òbigbõse o!  

Oh! Morte, 

Morte o levou consigo. 

Ele partiu, levantem-se e dancem 

Nós o saudamos! 

Adeus!19  

 Entre os cristãos, desde Jesus e Paulo, o sentido da morte é a esperança da vida. 

Uma dupla esperança realizada primeiro no encontro entre a alma do justo e Deus e seus 

santos. Realizada, depois, no reencontro da alma com seu corpo, para que os dois juntos, 

eterna alma, renascido o corpo, vivam com a divindade a plenitude da felicidade. Resulta 

estranho compreender como na espiritualidade do catolicismo popular brasileiro fundem-se 

a inocência quase profana de tantos ritos revestidos de cores, festa e euforia, e um 

imaginário da vida pensado sobre o sofrimento, o pecado e a morte. Vimos que é mais a 

figura de Jesus Cristo ultrajado, crucificado e morto, o que se lembra e cultua, mais do que 

a lembrança de sua volta gloriosa “de entre os mortos”. Assim também, nas várias figuras 

da “Virgem Maria” a piedade popular acentua mais o seu sofrimento de mãe do que o seu 

poder de santa. E dos próprios santos a memória ressalta muito mais o sofrimento em vida 

                                                           
18 Juana Elbein dos Santos, op. cit. 233. 
19 Juana Elbein dos Santos, op. cit. 234. 
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e o poder de milagres derivado de sua santidade, do que a dimensão propriamente ética e 

espiritual de santos e santas. Religiosidade de súplica e temor diante da dor, do perigo e 

da morte, o catolicismo popular acentua nos próprios seres sagrados o drama da morte 

para fazer a sua espiritualidade girar também à sua volta. Uma das orações da própria 

Igreja Católica melhor preservadas entre camponeses católicos é a “Salve Rainha”, onde 

visivelmente o destino de sofrimento e o horror da morte são reiterados. 

Salve Rainha, esperança nossa salve! A vós bradamos os degredados 

filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de 

lágrimas. Eia pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a 

nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de 

vosso ventre. E rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém! 

 Eis um temor antigo na religiosidade popular brasileira: morrer de repente, de um 

perigo inevitável, sem tempo de estar entre os parentes queridos. Sem tempo de preparar 

a alma para o destino depois da morte. Isto porque no catolicismo popular há um repertório 

acreditado de ritos e rezas mediante os quais o justo encontra mais facilmente o céu e 

mesmo o pecador é perdoado e chega a Deus revestido ainda de culpa, mas ritualmente 

armado do direito ao perdão e à “salvação”20. 

 A Oração do Monte Serrat é uma pequena enciclopédia piedosa de súplicas e 

estratégias de proteção contra o perigo. Estão vivas dela até hoje inúmeras versões entre 

católicos camponeses de todo o país: 

Esta oração é de Jerusalém e chama-se Oração de Nossa Senhora do 

Monte Serrat, ao pé da Barcelona e como a mesma Senhora obrou tão 

grande milagre. 

DIVINA ORAÇÃO: Bendita e 

louvada Seja a sagrada paixão e 

morte de Nosso Senhor Jesus 

Cristo; rogai por nós. 

Santa formosura dos anjos, Tesouro dos apóstolos. Depósito da Arca 

da Aliança, Senhora Santa Maria, mostrai-nos em tão belo dia vossa 

face gloriosa. Dita oração foi achada no santo sepulcro de Jerusalém 

nos pés da imagem do divino Jesus e aprovada por todos os senhores 

inquisidores, e o divino Jesus disse: Todo homem, mulher ou menino 

                                                           
20 Orações de uma antiga piedade camponesa, as orações de devoção, suplicam antecipadamente a Deus o perdão de todos 
os pecados sempre cometidos: “Ponho os olhos no céu e o pensamento na Glória / Jesus Cristo na custódia. / Quando minha 
alma foi doente, eu pequei / mortalmente. / Me confessa meu Senhor, Vós sois o meu confessor. / Os pecados que faltou, meu 
confessor não me disse / Quero me deitar na sepultura da morte / Pra Jesus me chamar. / Três vezes digo: Jesus / Jesus, eu 
quero me salvar”. Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto, op. cit. p. 61. 



 28 

que consigo trouxer esta oração: não morrerá de má morte, nem 

repentina, não  

Será ofendido dos seus inimigos, 

morrerá sem aflição, não morrerá 

afogado, não será queimado, não 

passará aflições no mar, 

Nem nos rios. Não será ferido de guerra, nem tentado pelos demônios. 

Não morrerá sem confissão, que é proveito para a oração. Não será 

mordido de cães danados, nem de outros animais peçonhentos. Toda 

mulher que tiver perigo de vida por causa do parto será logo aliviada 

com a virtude desta oração. Livra também de ter gota coral, mas é 

necessário ter muita fé, porque não havendo fé não pode haver milagre 

nem salvação. Reze um Pai-Nosso e três Ave-Marias e ofereça à 

Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e à Nossa 

Senhora do Monte Serrat21   

   Mas esta visão quase aterradora do destino do homem é bastante atenuada com 

um outro conjunto de crenças populares que respondem por certo, inclusive, pelo jogo de 

alegria e contrição, de júbilo e penitência, opostos íntimos do catolicismo do povo 

brasileiro. Pois uma espiritualidade popular reduz na da Igreja Colonial um deus distante e 

terrível e o torna próximo, humano e misericordioso. Deus-Pai é, verdadeiramente, um pai-

deus, mais do que justo e justiceiro. Jesus Cristo é um homem-deus, ao mesmo tempo 

filho, pai e irmão e, em boa medida, a sua própria humana misericórdia vem mais da teia 

de laços de parentesco de que ele é núcleo e parte, do que de sua natureza de um deus 

cristão. 

 Assim, se da lógica do destino humano não há mais o que esperar a não ser 

pecado, sofrimento e morte, de Deus em suas três pessoas é possível esperar uma 

misericórdia ativa cujo desejo é, em contrapartida, o perdão repetido dos pecados (porque 

mesmo justos sempre pecam), o alívio da dor humana e a salvação de todos os homens. 

Donos por empréstimo divino de um corpo bom, mas destinado ao pecado, à dor e à morte, 

vimos, os homens são também senhores e servos de uma alma única em cada um, não 

transmigrável (como entre os mediúnicos) e individualizada, durante a vida terrena e depois 

da morte. 

 Esta alma humana supõe-se que possua a própria figura de seu sujeito, já que, 

como o corpo, ela é o lugar de sua individualidade. Não é nela que reside o mal do homem, 

mas dos desejos do corpo e de um “mau coração”. No entanto, quando se reconhece em 

                                                           
21 Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto, op. cit. p. 106. 
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alguém uma vocação inevitável ao mal, supõe-se que uma “má inclinação” pode estar tão 

associada ao “destino” da pessoa quanto à “má inclinação” de seu espírito. Pois se a alma 

deve ser dirigida à perfeição, o espírito pode ceder ao corpo e aos desejos do mundo e 

tornar-se “ruim”. 

 Assim, um “homem de bem”, um “verdadeiro cristão” é governado por uma “alma 

boa”, “santa”, no limite. Ela, por sua vez, governa o corpo e seus desejos mundanos ao 

invés de deixar-se dominar por seus impulsos. Por outro lado, se é o corpo quem sente a 

dor ou goza o prazer, é a alma quem sofre ou se “mancha” com o pecado, pois ela é o 

princípio ativo do sentimento e da razão. 

 Morto o corpo, a individualidade da pessoa não se dissolve: resta em sua alma, 

desprendida de imediato dele. A meio caminho entre a ortodoxia católica tridentina e um 

imaginário que sincretiza outras influência, inclusive as do espiritismo e dos cultos afro-

brasileiros, a alma da espiritualidade católica popular pode viver em diferentes dimensões e 

passar de uma à outra, até chegar ao lugar de seu destino definitivo: a salvação eterna 

junto a Deus, aos santos e, tão importante quanto, aos outros parentes já mortos; ou a 

perdição para sempre, no limbo ou nos infernos. Mas entre estes dois destinos definitivos e 

o da ressurreição dos corpos (uma questão sempre difícil e pouco presente no imaginário 

do catolicismo popular) o Purgatório não é o único lugar transitório para uma alma humana, 

como quer (hoje com menos certezas) a Igreja Católica. 

 Por ser muito imperfeita, porque em vida seu “dono” tinha dívidas de promessa não 

cumpridas para com Deus ou algum santo, porque cumpre um destino às vezes familiar, 

uma “sina”, a alma de um morto pode permanecer imaterialmente, mas às vezes visível, 

aqui mesmo na Terra. “Vagante”, “alma penada”, ela pode habitar lugares ermos, em geral 

no campo. Pode ser condenada a voltar a um local de penitência, de tempos em tempos. 

Pode conviver com os vivos: para assustá-los como um fantasma aterrador; para invadir 

corpos e fazer o mal (próxima à crença espírita); para entrar em contato com algum 

parente e pedir ajuda, como no caso em que um pai morto aparece a um filho e pede que 

ele cumpra uma promessa feita e não saldada em vida. Entre camponeses é comum a 

crença de que as almas deixadas na Terra em dívida e que depois retomam o caminho do 

Céu, cumprido o seu voto, podem tornar-se protetoras de parentes vivos. Do mesmo modo 

os parentes íntimos se reconhecem sempre próximos da memória de seus mortos. Ei-los 

em quadros nas paredes, em pequenas imagens, junto às de santos, quando, por exemplo, 

um filho ora à sua “santa mãezinha”, como uma criança aprende a fazer para com o “Anjo 

da Guarda”. Por eles, ritos próximos e distantes da data da morte são rigorosamente 

cumpridos: as devoções piedosas na presença do corpo, durante o velório ou no enterro. É 

quando longas incelenças podem ser cantadas à volta do morto. 
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Uma incelença, entrou no Paraíso 

Adeus irmão, até a hora do Juízo. 

Cumpadre Severino 

Ao passares em Jordão 

Se os demônios te atalharem 

Dize-lhes que não  

E mais a Virgem da Conceição. 

 Por eles mandam-se rezar missas no “7º dia”, depois de um mês, de um ano e a 

cada aniversário do parente morto. Em algumas regiões do Brasil, por um morto em dívida 

de promessa pode-se até mesmo cumprir longas danças votivas de toda uma noite, como 

na Dança ou Função de São Gonçalo22. Já que em parte o destino do morto cristão 

depende do trabalho religioso de parentes que podem por ele interceder junto à Deus, à 

Virgem Maria (que é quem “salva as almas do Purgatório”) e mesmo aos santos do Céu, é 

da proteção de seus mortos queridos, “sofrendo ainda” ou já “na salvação junto de Deus”, 

que os vivos dependem, em boa medida. De suas almas individualizadas ou também de 

almas em geral, às quais se reza com muita freqüência na espiritualidade católica popular. 

do mesmo modo como os homens do povo criam e preservam cultos familiares e coletivos 

a objetos sagrados, como “a Santa Cruz”, assim também existe em todo o país um 

verdadeiro culto das almas. 

Novena das Almas: Ó almas santas, benditas e gloriosas, que estais adorando e 

contemplando o meu Senhor Jesus Cristo, mercê de infinitas graças, vos peço que não 

falteis com o socorro do céu e o pão da vida. Ó santas almas benditas e gloriosas, se 

houver uma sentença dada no céu ou na terra contra mim, peço-vos caridade que seja 

revogada aos pés de Jesus Cristo. Peça a Deus por mim que rogarei a Deus por vós, pois 

vós fostes como nós e nós seremos como vós. Livrai-me das tentações e do poder dos 

maus espíritos, tanto durante o dia como à noite. Ó almas benditas e gloriosas, as que 

morreram afogadas, enforcadas e degoladas e martirizadas e arrependidas, as que 

morreram pela fé, as de meus parentes, amigos e inimigos, almas das virgens, viúvas, dos 

cativos e dos inocentes, e todas as almas mais próximas de Deus todo-poderoso. Senhor, 

a esmola que vos peço é (aqui cada um faz o seu pedido, a sua “graça”). Uno-me a todas 

as almas gloriosas, a meu anjo da guarda. Não sossegueis enquanto não fizerdes os 

milagres dos meus pedidos, se for da vontade Vós, Deus, acompanhai-nos, inspirai-nos, 

protegei-nos em todos os dias de nossa vida. Permitais que os bens espíritos nos guardem 
                                                           
22 Tal como outros, São Gonçalo participa com os homens de sentimentos humanos. É um santo “bom e generoso”, mas não 
perdoa as pessoas que havendo feito para ele uma promessa em vida, morreram sem havê-la saldado antes. É esta homologia 
entre a identidade humana e a dos santos, com diferenças de graus em iguais virtudes e defeitos, o que torna possível uma 
qualidade de relacionamentos fundada em trocas supostas de favores de parte a parte. Isto que a espiritualidade evangélico-
pentecostal nega com aversão, é levado a um grau de extremo na Umbanda e outros cultos afro-brasileiros. Pois neles, com 
exceções, a mediadores e deuses regidos por figuras e paixões humanos, é possível levar uma relação de barganha às suas 
últimas coneqüências. 
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e nos inspirem, abrasando os nossos corações nas chamas do vosso divino amor, para 

que as nossas almas se purifiquem para gozar convosco a eterna glória. Amém!23 

4. Deus, santos, homens: a sagrada família 

 Apenas o Inferno, o Reino do Mal, é o lugar sem vida social e, mais do que tudo, 

sem família. E por isso nele o homem “perdido” e “condenado” perde a sua individualidade. 

Perde tudo e a metáfora dos sofrimentos entre fogo e tormentos da carne nada mais é do 

que os símbolos da existência eterna em um “mundo” sem o bem: isto é, sem a 

individualidade compartida entre seres amados, parentes, amigos, santos e Deus.  

Pois eis que, ao contrário, o “Paraíso” é antes de tudo o reencontro das pessoas da família, 

revestidas de seus puros espíritos e para sempre convocadas a partilharem no Céu eterno 

a presença dos seres sagrados, eles próprios também sujeitos de famílias de que todas as 

outras de “salvos”, são modelos imperfeitos. Um modelo simples deste jogo popular das 

famílias divinas e divinizadas poderia articulá-las assim: 

  

  

  

      

  

    

                                                           
23 Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto, op. cit. p. 111 e 112. Nos jornais de circulação nacional e destinados mesmo a 
pessoas de classes média e alta são freqüentes transcrições de orações populares, de uma ampla divulgação. Publicá-las em 
jornal com a indicação de como devem ser rezadas para que “a graça seja alcançada” (o pedido do fiel seja realizado) faz parte 
de alguma promessa feita a Deus, a um santo padroeiro ou mesmo às Almas. Transcrição de uma folha comum de um jornal da 
cidade de Campinas, em São Paulo, uma das 3 cidades de maior nível de vida no país: 

Agradeço Nossa Senhora da Aparecida – pela graça alcançada. IGO 
Agradeço à Santa Clara – AJF 
Oração dos Aflitos – Aflita se viu a Virgem aos pés da cruz, aflito me vejo. Valei-me Mãe de Jesus, confio em Deus que 
ilumine meu caminho. (faça o pedido) Mande publicar no 3º dia observe o que acontece no 4º dia. CIF. 
Oração dos Aflitos - Aflita se viu a Virgem aos pés da cruz, aflito me vejo. Valei-me Mãe de Jesus, confio em Deus que 
ilumine meu caminho. (faça o pedido) Mande publicar no 3º dia observe o que acontece no 4º dia. MAM. 
Agradeço às Almas poderosas injustiçadas por graças alcançadas. HM. 
Prece Milagrosa – Confio em Deus com todas as minhas forças por isso peço a Deus que ilumine meu caminho. 
Publique e verá o que acontece no 4º dia. MCL. 
Prece Milagrosa - Confio em Deus com todas as minhas forças por isso peço a Deus que ilumine meu caminho. 
Publique e verá o que acontece no 4º dia. MCL. 
Oração das Treze Almas – Oh! Minhas 13 Almas benditas, sabidas e entendidas a vós peço pelo amor de Deus, atendei 
o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu 
pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus 
Cristo, que a vossa proteção me cubra e vossos braços me guardem no vosso coração: me proteja com os vossos 
olhos. Oh Deus de bondade vós sois meu advogado, na vida e na morte, peço-vos que atendei os meus pedidos e me 
livreis dos males e dai-me sorte na vida. Cegai meus inimigos, que olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos 
meus inimigos. Minhas 13 Almas benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar estas graças ficarei devota de 
vós e mandarei publicar esta oração, mandando rezar uma missa. Reza 13 Pai N. 13 Ave M. , por 13 dias. Por uma 
graça alcançada. RDS. 

Cristo 

Deus 

Pai 

Espírito 

Santo 

Maria São 

José 

Jesus 
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Uma família metafórica e imperfeita (porque sem a mulher-mãe e o jogo adequado das 

relações de parentesco) de seres plenamente divinos, torna possível e fecunda uma família 

humana de seres divinizados: Maria Santíssima, “virgem-e-mãe” de Jesus Cristo, seu filho 

e “nosso irmão” e seu “santíssimo esposo”, São José. Como a espiritualidade católica 

reduz o imaginário do sagrado a laços de famílias, a própria “Sagrada Família” estende-se: 

Santana e São Joaquim são cultuados apenas por serem os avós de Jesus, assim como 

São João Batista em nada é lembrado como profeta-precursor da vinda de Cristo, mas 

como o seu padrinho às margens do Jordão, logo, um “cumpadre” de “José e Maria”. 

Religião francamente familiar e relacional, o catolicismo popular torna os apóstolos uma 

confraria de quase irmãos de que exclui Judas, “o traidor” e quase esquece os outros 

todos, menos Pedro, e por duas razões. Primeiro porque a ele foram dadas as chaves dos 

céus e isto se interpreta como o poder de decidir na prática das relações interpessoais o 

destino de cada um. Segundo porque acredita-se que Jesus “andou pelo mundo” na 

companhia de Pedro e há em todo o Brasil uma enorme saga de casos e estórias das 

viagens dos dois “amigos”, em um cenário que o tempo tornou praticamente o mundo rural 

brasileiro, com seus seres e personagens típicos. 

 Eis como uma espiritualidade inocente, social e dramaticamente popular, retoma o 

mistério do sagrado católico e o repensa segundo os termos das culturas camponesas do 

país, reduzindo a lógica, a ética e a teologias cristãs a um sistema afetivo de trocas entre 

categorias de sujeitos terrenos (homens e mulheres vivos e mortos, sujeitos de corpo e 

alma ou já sujeitos de apenas alma, justos e pecadores, perdidos e salvos) sujeitos 

divinizados (os santos, as almas dos “salvos no Senhor”, “Nossa Senhora”) e, finalmente, 

sujeitos divina, plena ou simbolicamente humanizados (como Jesus Cristo e Deus... Pai, e 

a “pombinha do Espírito Santo”). 

 Este é também a lógica de um sistema de vida religiosa individual, familiar, 

comunitária e mesmo nacional que associa cada pessoa, família, cidade, povoado, ou 

mesmo uma região do país e toda a nação, a um feixe de padroeiros. Se Nossa Senhora 

da Aparecida é oficial e popularmente a “Padroeira do Brasil”, o “Padrinho Padre Cícero” 

(um velho padre do século passado, morto suspenso de ordens pela Igreja) é o protetor de 

todo o Nordeste do Brasil e possui lá um número incontável de “filhos” e “afilhados”. Um 

Cristo santificado como “Bom Jesus de Pirapora” é ao mesmo tempo o padroeiro 

preferencial da cidade e também de todos os seus devotos romeiros. Da mesma maneira 

como São Benedito é padroeiro de várias cidades de uma maioria de população branca e 

também dos negros e mulatos em geral. Não há arraial ou cidade sem o seu santo 

padroeiro, assim como não há categoria étnica ou profissional. Cada pessoa do povo se 
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reconhece protegida especialmente por um ou um pequeno feixe de santos padroeiros e 

eles não precisam ser necessariamente os do dia de seu nascimento e sequer os de seu 

nome. Entre símbolos de animais e partes da casa, há orações populares em que a 

proteção de vários sujeitos sagrados é pedida, porque se a de Deus é suficiente, entende-

se que ele “atende” melhor se acompanhado do pedido dos padroeiros e protetores 

eventuais. 

 

Minha casa tem quatro cantos 

Quatro anjos me acompanham, 

São Lucas e São Mateus 

Jesus Cristo, Senhor Nosso 

Galo canta, Senhora adora. 

Bendita seja esta hora. 

Sai pela porta afora 

Acompanhado com Deus e Nossa Senhora.  

(Rezar o “Glória ao Pai”)24 

Santo Antônio é meu padrinho 

Nossa Senhora é minha madrinha. 

Sete anjos me acompanham. 

Três tochas me alumeiam. 

Cruz, credo. 

O demônio não me atenta,  

Nem ao deitar, nem no levantar, 

Nem no andar, nem no pensar, 

Nem na hora de minha morte, 

Nunca mais me atentareis25 

   

  Tal como outras orações populares e nunca assumidas pela hierarquia da Igreja, a 

proteção se supõe garantida porque entre o devoto e os sujeitos sagrados existem laços de 

parentesco que tornam, por isso mesmo, inevitável e obrigatória a resposta benévola de 

Deus e dos santos. Uma oração popular dirigida a Santa Quitéria a torna esposa de Cristo 

e faz a genealogia do orante: 
 

                                                           
24 Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto. op. cit. p. 31. 
25 Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto. op. cit. p. 76. 
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Ó minha Santa Quitéria 

Esposa de Jesus Cristo, 

Aqui veio um ramalhete 

Quem mandou foi São Francisco. 

São Francisco é meu pai, 

Santo Antônio é meu irmão, 

Os anjos são meus parentes, 

Ó que bela geração!26  

 É esta quase inocente visão consoladora da espiritualidade católica que a seu modo 

os cultos afro-brasileiros multiplicam, acrescentando um sem-número de alternativas de 

relações entre vivos e mortos e entre categorias de seres humanos, mediadores, divinos e 

divinizados. É também a ela e, mais ainda, à polissemia religiosa das espiritualidades 

mediúnicas que a dos evangélicos populares, pentecostais em imensa maioria, se volta 

ativamente. 

 Pois entre os “crentes” evangélicos o destino futuro do morto é imediato e definitivo. 

E isto traz para a biografia individual de cada pessoa uma mesma lógica que preside todo o 

corpo de doutrina cristã e sua espiritualidade evangélica. Existem apenas três planos de 

realização da experiência da vida de qualquer ser: a Terra, o Reino dos Céus e os Infernos. 

A vida de cada pessoa é única, una e dual. Cada um é plenamente responsável pelos atos 

que em conjunto o destinam à salvação eterna ou à condenação. A fé em Jesus Cristo e 

uma vida conseqüente, dedicada à Igreja e ao trabalho religioso, não só separam o “crente” 

dos outros cristãos, como são, nele, o sinal visível do poder de Deus na Terra e a certeza 

de sua salvação. Não há mediadores de graça e perdão nem durante a vida e nem depois 

dela. 

 O lugar celestial é único e não há: 1º) outras dimensões possíveis para a existência 

humana além da Terra durante a vida e o Céu ou o Inferno depois da morte; 2º) seres 

humanos intermediários entre vivos na Terra e mortos julgados e destinados à “glória” ou à 

“condenação”, logo não há espíritos de mortos que possam ter com os vivos qualquer tipo 

de comunicação; 3º) seres sobrenaturais além de Deus, em suas três pessoas e a legião 

(infinita para alguns) dos demônios. 

 Portanto, ao contrário dos cultos afro-brasileiros e da espiritualidade do catolicismo 

popular, a do pentecostalismo popular no Brasil reduz drasticamente o repertório de 

sujeitos santos ou santificados a quem recorrer e, por outro lado, multiplica muito o número 

dos seres emissários infernais. Santos são todos os “salvos no Senhor” e entre eles não há 

uma hierarquia visível, de tal sorte que Maria e Paulo, assim como Moisés e João Batista, 

são pessoas notáveis pelo destino religioso que viveram. Mas, mortos, são como qualquer 

                                                           
26 Bendito de Santa Quitéria. Com Deus me Deito, Com Deus me Levanto. op. cit. p. 76. 
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outro “salvo” e não há porque dirigir a eles qualquer prece. Um único mediador, Jesus 

Cristo, opera a comunicação entre Deus e todos os homens. Uma única emanação divina 

proveniente do Espírito Santo comunica-se de maneira ativa e intensa com os fiéis crentes 

e é sua a única possessão aceita e desejada. Pois o sinal da força e da verdade de uma 

“igreja crente” é a manifestação da presença do Espírito Santo na comunidade de fé. 

Todas as outras possessões e especialmente as do espiritismo kardecista e dos cultos 

afro-brasileiros são tidas pelos pentecostais como sortilégios das forças infernais, ajudadas 

por falsos sacerdotes humanos, servos e seguidores do demônio e seu “reino”. Assim 

também toda a espiritualidade católica tradicional, regida pelo desdobramento das 

alternativas de comunicação entre os homens e os seres santos e santificados e pelo 

recurso a estratégias de trocas de favores com santos padroeiros são definidas pelos 

“crentes” como ações entre a idolatria pura e simples e os cultos disfarçados do demônio. 

 De algum modo o Céu dos pentecostais se assemelha ao Inferno dos católicos do 

povo. Isto porque a morte não dissolve a individualidade da pessoa mas, ao contrário, 

realiza a sua plenitude quando ele é julgado e “posto à direito do Pai”. Mas ela dissolve 

toda a teia de laços terrenos, sociais e familiares. A ruptura entre a sociedade terrena e as 

sociedades sobrenaturais é absoluta. Tal como entre os católicos, o Inferno dissolve todas 

as teias de laços sociais. Mas mesmo a “morada dos eleitos” funda uma sociedade 

partilhada entre as três pessoas divinas e os “salvos no Senhor”. 

 Por isso mesmo, assim como a própria Sagrada Família só possui no 

pentecostalismo um valor histórico transitório e se esgota nas últimas presenças de Maria 

junto ao filho morto e, para alguns, nas relações entre ela e Cristo ressuscitado, assim 

também não existe nenhuma necessidade de preservação de laços entre parentes vivos e 

mortos e não se deve ter qualquer esperança neste sentido. Serão os justos, reunidos 

como o “povo salvo em Cristo”, os que voltarão à Terra para a batalha final contra as forças 

terrenas do mal associadas aos exércitos infernais. É possível que nesta batalha última 

haja parentes de um lado e de outro e isto já não terá então importância alguma. Laços 

unidos sob o signo da carne não subsistem na ordem celestial. A própria experiência da 

conversão a qualquer confissão pentecostal antecipa isto, porquanto ao novo “crente no 

Senhor” é exigido que considere a sua família terrena como uma realidade “do mundo”, 

subordinada aos valores e interesses de sua nova família de opção: “a igreja”, a 

comunidade terrena dos já “salvos em Nosso Senhor Jesus Cristo”. 

 Fora o caso das confissões pentecostais, eis-nos diante de duas espiritualidades 

populares brasileiras francamente relacionais. É provável que esta característica tão 

evidente responda em boa medida pela própria estrutura social e simbólica das trocas de 

bens, serviços religiosos e sentidos de fé entre católicos do povo e entre agentes e fiéis 

dos cultos afro-brasileiros. Uma espiritualidade relacional significa, aqui, um sistema de 
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crenças, preces e cultos onde o que está sendo permanentemente atualizado não é uma 

relação individualizada entre o homem e seu deus, e nem a imersão de tal relacionamento 

em toda uma dupla comunidade: a dos homens e a dos seres divinos e santificados. Ao 

contrário, as relações individualizadas são vividas sempre como momentos de reforço de 

um eixo dual dentro de uma teia de outros vários relacionamentos entre cada pessoa e 

outras de sua família biológica ou simbolicamente sagrada. Cada fiel se reconhece parte 

de uma trama de trocas cuja origem não-exclusiva é o pólo eu-Deus e cujo lugar social de 

realização não é uma comunidade estável de crentes, como a igreja pentecostal, mas uma 

teia de laços entre ela e as figuras divinas, entre ela e santos padroeiros e protetores 

eventuais, entre ela e outras pessoas da parentela, da comunidade social e do sistema de 

crenças. Estruturas e sistemas de relações que a própria religião redefine e reorganiza. 

 Tudo se vive enter pais-e-filhos, entre mães-filhos-e-filhas, entre irmãos, entre 

outros parentes sociais ou simbólicos, entre afilhados-e-padrinhos, entre devotos-e-

protetores. É em nome da lembrança de tais feixes de laços e em nome de torná-los ativos 

e motivados: para crer, para salvar, para obter o perdão, para conseguir uma ajuda, para 

“chegar à salvação”, para vingar um inimigo, para “livrar de um perigo”, que todos os ritos e 

preces do catolicismo popular são feitos e rezadas. 

5. Uma espiritualidade de libertação? 

 Ora, é justamente uma assim ingênua e quase utilitária espiritualidade de devotos-e-

padroeiros, que os padres e leigos da Igreja Popular procuram transformar. Quase no final 

de nossa viagem ao longo de alguns temas das espiritualidades populares do Brasil, seria 

adequado falarmos em uma “espiritualidade de libertação”? Provavelmente sim e os seus 

criadores e participantes pós-conciliares prefeririam falar de uma “espiritualidade 

libertadora” quanto, entre as malhas do poder da Igreja Católica e as tênues teias de 

relacionamentos do catolicismo popular, procuram criar “com o povo oprimido” o que eles 

chamam de “uma nova forma de ser igreja”. 

   Entre estes católicos progressistas, através de quem a fração mais pós-

ecumenicamente radical do cristianismo brasileiro tenta estabelecer um novo 

“compromisso com o povo”, o próprio corpo da pessoa é um dom de Deus. Um dom dado 

não com vistas a um desejo humano de salvação eterna individualizada, mas para que o 

homem comparta com os outros – irmãos –  e a própria divindade, a tarefa incompleta de 

concluir a “obra da criação”. Um corpo, portanto, que vale não por ser puro e santo, como 

entre os católicos tradicionais e os evangélicos, mas por atualizar a sua santidade como 

presença e participação de seu sujeito humano no trabalho cristão de: recriar a história, 

transformar o mundo, libertar o homem da opressão e da injustiça e, assim, estabelecer 

aqui na Terra o lugar perfeito do Reino de Deus e o tempo esperado e prometido da 

salvação. 
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 O corpo e a vida do homem valem pelo que criam e pela maneira como participam, 

em cada pessoa, deste compromisso fraterno de missão libertadora. Uma missão que 

continua, como prática pastoral e política (pois é da polis, da cidade humana que se trata) a 

própria história redentora de Jesus Cristo entre os homens. Tanto é assim que, em primeiro 

lugar, este Cristo deixa de ser o homem-deus penitente que veio ao mundo pregar, sofrer e 

morrer pelos pecados individuais das pessoas, para se transformar em um enviado divino à 

tarefa humana de redimir o mundo através do trabalho fraterno: sobre o próprio mundo e 

entre os homens. Em segundo lugar, um Cristo que se re-historiciza e revive não apenas 

“onde dois ou três estejam em meu nome”, mas na pessoa real de cada homem ou mulher 

oprimidos. Pois quem é Jesus Cristo? Como ele é? 

Seu nome é Jesus Cristo e tem rosto  

De indígena, de afro-americano 

Que sofre em condições desumanas 

Vivendo pobre e marginalizado. 

Seu nome é Jesus Cristo: o homem do campo 

Sem terra, sem recursos, sem futuro 

Em tudo dependente e submetido 

Por um mercado injusto, explorado. 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS 

Seu nome é Jesus Cristo: é operário 

Sem voz nem vez e mal remunerado 

Dificultado para organizar-se 

E sem defesa justa e sem direito. 

Seu nome é Jesus Cristo: está vivendo 

Lá no aglomerado suburbano 

Curtindo fome e sede mais miséria 

De cara com riqueza e esbanjamento. 

ENTRE NÓS ESTÁ... 

Seu nome é Jesus Cristo: é condenado 

Ao desemprego ou ao subemprego 

Vítima do desenvolvimento 

Do cálculo econômico, esmagado... 

Seu nome é Jesus Cristo: é um jovem 

Sem rumo e formação, desorientado 

Sem capacitação, desocupado 

Frustrado, entregue à droga, viciado. 

ENTRE NÓS ESTÁ... 
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Seu nome é Jesus Cristo: é uma criança 

Golpeada pela fome, sem piedade 

Faminta, deturpada, abandonada 

Sem casa e sem família, sem cidade. 

Seu nome é Jesus Cristo: é um velho 

Doente, inútil, triste, desprezado 

De produzir é incapacitado 

E pela sociedade rejeitado. 

ENTRE NÓS ESTÁ... 

Eu tive fome e sede, era mendigo 

Doente, peregrino, maltrapilho 

Banido, perseguido, aprisionado 

No meu irmão Latino-Americano. 

Você me conheceu?: seja bendito 

Bendito todo aquele que me atende! 

Venha bendito, venha tomar posse 

O reino pra você está preparado! 

ENTRE NÓS ESTÁ...27  

  Nesta espiritualidade onde o sentido de “perfeição cristã” migra de uma ética 

individual para uma ética francamente social; de uma estrutura de trocas e favores 

relacional para uma idéia de “comunidade de salvação” e que, portanto, desloca o eixo de 

relações homem-deus de um feixe de biografias para um “sentido de história”, o próprio 

trabalho humano é revalorizado. Ele deixa de ser pensado como o castigo universal pelo 

pecado ingênuo de Adão e Eva, e se torna o ato humano de partilha da própria 

“humanização do mundo”, em que a vontade de Deus afinal se realiza. 

 Tendo em comum com o catolicismo popular tradicional símbolos e significados a 

respeito da morte e do destino post-mortem do homem, o catolicismo de libertação muda 

no entanto o seu sentido. A começar pelo próprio Cristo, identificado como o homem, não 

qualquer um, mas “o pobre”, “o crente fiel”, o “cristão libertador”. Em Jesus o sofrimento e a 

morte passam da biografia à história e iniciam uma experiência inesgotável de redenção do 

mundo. Uma história continuada menos na tradição dos santos e santas do passado, tal 

como a Igreja e o catolicismo popular os cultuam, e mais na esperança, na luta e no 

sofrimento, não raro no próprio martírio dos santos humanos, cristãos solidários e 

testemunhas da própria “missão da Igreja”. Em especial os bispos (como D. Oscar 

Romero), padres (como Camilo Torres) e leigos do campo e da cidade (como Santo Dias e 

Nativo Natividade), mortos “na luta pela justiça e a libertação”. 

                                                           
27 “Seu nome é Jesus Cristo” canto de devoção da Igreja Popular, in: Nós Lavradores Unidos, Senhor. op. cit. pg. 80 e 81. 
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 Como um exemplo, na espiritualidade da Semana Santa  não é a dramaticidade 

popular da “paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo” o que se acentua, mas sim a 

própria Páscoa, o seu momento de entrega e oferta, quando o Filho do Homem a si mesmo 

se dá em nome da promessa de vida plena a todos os homens: filhos e irmãos. É também 

a certeza da realização de tal vida prometida à toda a humanidade, na “volta triunfal de 

Cristo” durante a ressurreição. 

 Pois a vida é o valor supremo: “eu vim para que todos tenham vida, e vida em 

abundância”. Não a “vida eterna”, individualizada, um dia além do tempo e fora do mundo, 

depois da morte e do “juízo”. Mas a vida presente dos homens, vivida como cumplicidade 

de um amor fraterno cuja primeira tarefa é destruir o pecado, isto é, todas as estruturas 

sociais e econômicas e todos os processos sociais e políticos da desigualdade e da 

opressão. Eis que o sentido penitencial da dor e do sofrimento, tão marcados no 

catolicismo popular, são francamente revisitados. O homem não foi condenado a eles, mas 

o amor de um deus presente, amoroso e justo convida todos os homens, fraternos e livres, 

à felicidade plena... aqui na Terra. 

 As famílias sociais terrenas e sagradas do catolicismo popular, a pequena 

comunidade restritamente familiar dos filhos e irmãos de fé dos cultos afro-brasileiros e a 

comunidade sectária das confissões pentecostais, ampliam-se no cristianismo militante das 

comunidades eclesiais de base até as dimensões de uma ampla comunidade universal que 

envolve todos os homens e mulheres pessoal e ativamente comprometidos com esta 

mesma obra cristã de “libertação do homem”. Para alguns, tal comunidade que realiza na 

prática a própria idéia de Corpo de Deus, envolve até mesmo participantes não-cristãos e, 

no limite, até mesmo ateus. Pois a prova da fé não está em absoluto na afirmação 

individual de uma crença cristã. Não está no cumprimento egoísta dos “preceitos de Deus e 

da Santa Madre Igreja”. Não está, menos ainda, na obcecada procura de uma virtude 

individual centrada na evitação dos “pecados da carne”. Ao contrário, ela se testa na 

generosa e persistente entrega da pessoa à vontade de Deus. E o único lugar onde isto 

pode ser vivido é no amor. E o amor, hoje e sempre, conspira contra o mal da história, 

contra a desigualdade e a opressão, contra o primado do interesse individual sobre a 

vocação coletiva de libertação e felicidade de todos os homens irmanados em Deus 

através de Jesus Cristo. “Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva”, dizem alguns mais 

extremados integrantes cristãos da Igreja Popular. 

 Todos os ritos da igreja “comprometida com o povo” são a celebração desta 

vocação a um trabalho cristão de “libertação do homem na história”. Não há lugar aqui para 

súplicas individuais, a menos que elas se inscrevam neste plano de partilha da fé através 

de atos de “compromisso cristão”. Não há lugar para preces individuais de barganha, do 

tipo costumeiro “toma lá, dá cá”, e também não há lugar para a reiteração, como prática 
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religiosa, do feixe de envolvimento entre a pessoa do cristão e seus santos padroeiros 

individuais. Pois a partir de Cristo, como vimos, o próprio sentido da divindade é revisto e o 

que é santo vale apenas pelo que contém de coletivo e historicamente libertador. 
 

AVE MARIA – AVE MARIA – AVE MARIA! 

Grávida das aspirações de nossos pobres, Maria! 

O Senhor está sempre convosco, Maria! 

Bendita sois vós entre os oprimidos, Maria! 

Benditos são os frutos de libertação de vosso ventre, Maria! 

 

Santa Mãe, Mãe Latino-americana, Maria! 

Rogai por nós para que confiemos no Espírito de Deus, Maria! 

 

Agora que o povo assume a luta pela justiça, Maria! 

E na hora de realizá-la em liberdade para um tempo de paz! 

 

AVE MARIA – AVE MARIA - AMÉM28 

  

  Terminamos nossa viagem com este canto comum “rezado” muitas vezes nas 

comunidades eclesiais de base em todo o Brasil. Tal como nas orações e cantos a Deus 

Pai, ao Espírito Santo (lembrado com ênfase como “Pai dos Pobres” e o “Espírito 

Libertador”), a Jesus Cristo especialmente, a Maria e aos santos, a virtude do sujeito 

sagrado está no que ele é e tem de redentor histórico da humanidade, a partir do povo: o 

negro e o índio, o camponês e o operário. A gravidez de Maria é do sofrimento do pobre. É 

entre os filhos-de-Deus oprimidos que ela é bendita e se o povo pede a ela a força e a fé 

no Espírito Santo, é porque ela realiza a vocação dos evangelhos quando “assume a luta 

pela justiça”. Por isso a oração que parodia a “Ave Maria” tradicional, esquece a “hora da 

nossa morte” e anuncia uma outra que sintetiza muito bem o sentido da fé e da esperança 

do “cristão libertador”: a hora de realizar a justiça em liberdade, para “um tempo de paz”. 

  

  

  

                                                           
28 “Ave Maria Latino-americana”, oração da Igreja Popular. in: Nós lavradores unidos, Senhor. op. cit. p. 121. 


