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RESUMO 

 

O objetivo da tese é demonstrar que o Círio de Nazaré, em Belém do 

Pará, é uma expressão autêntica da fé cristã e da identidade eclesial. A 

comunhão humana e a solidariedade social presentes no Círio de Nazaré, 

como elementos estruturantes de toda a Festa de Nazaré, constituem, do ponto 

de vista antropológico, uma referência importante para a identidade regional. 

Do ponto de vista teológico constitui um “sinal dos tempos” (Mt 16,3) 

privilegiado do processo pedagógico da revelação divina (DV 15), da fé cristã e 

da identidade católica. A pesquisa dialogou o Círio de Nazaré com a teoria 

sobre “ritual”, da Antropologia Social, e com a concepção de fé do teólogo 

uruguaio Juan Luis Segundo. Neste contexto, foram apresentadas as principais 

considerações teológicas sobre a festa de Nazaré, que se articulam em torno 

das seguintes afirmações: como festa, kairós da fé, o Círio de Nazaré é 

celebração da acolhida da Boa Nova de Cristo, da conversão ao projeto de 

Jesus, da vivência dos valores do Reino, pelo testemunho de Maria peregrina, 

mãe de Jesus, discípula fiel, realizadora da palavra, imagem da Igreja; o 

desejo, a vivência e o anúncio da comunhão-solidária no círio, como festa da fé 

cristã-católica, realiza e atualiza, na Igreja particular de Belém do Pará, o 

mistério da salvação, como Boa Nova do Reino, sob o signo da opção 

preferencial pelos pobres e da libertação integral; o Círio de Nazaré, sob a 

perspectiva da comunhão-solidária, expressa a realidade de uma Igreja como 

comunhão e participação de todo o povo de Deus, alicerçada nos sacramentos 

da iniciação cristã (batismo-confirmação-eucaristia) e, como tal, é uma 

afirmação da pertença e identidade eclesial. 

 

 

Palavras-chave: Círio de Nazaré, Amazônia, Frei Bernardo de Brito, 

Solidariedade, Comunhão, Libertação, Fé, Juan Luis Segundo, Teologia da 

Libertação, Catolicismo Popular, Devoção Mariana, Ritual, Igreja, 

Evangelização. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to give evidence that the the complex  events known as 

Círio de Nazaré, in the city of Belém do Pará, 

is an authentical  expression of christian faith and ecclesial identity. The human 

communion and social solidarity found in the Círio de Nazaré as structuring  

elements of the whole Festa de Nazaré constitutes, from an anthropological 

point of view, an important reference to regional identity. From a theological 

point of view, the festival constitutes a privileged signal of the times (Mth 16,3) 

in the pedagogical process  of divine revelation, of christian faith and of the 

catholic identity. 

The research kept a dialogue with the Círio de Nazaré, with the theory 

about "rituals" of social Anthropology and with the faith concept from the 

Uruguayan theologian Juan Luís Segundo.   

In this context had been present the main theological considerations about the 

Nazaré festival, considerations that articulate around the following assertions: 

as a festival, as kairós of the faith, the Círio de Nazaré is the celebration of the 

welcoming of the Good News of Jesus Christ, of the conversion to Jesus' 

project, of the Erlebnis of the values of the Kingdom, through the testimony  of 

Jesus' pilgrim mother, since she is the most faithful disciple, she is the Word 

doer, icon of the Church. The desire, the experience and the announcement of 

the solidary communion in the Círio, as a festival of the Christian-catholic faith 

consummate and update, in the particular Church of Belém do Pará, the 

salvation mistery, as the Good News of the Kingdom, under the sign  of the 

preferential option for  poor people and integral liberation.  

The "Círio de Nazaré" expresses, from the point of view of the solidary 

communion, the reality of a Church as communion and participation by the 

whole People of God, founded  on the initiation sacraments (Baptism, 

Confirmation, Eucharist) and as such, it is  an assertion of both ecclesial 

belonging and identity.    

 

Key-words: Círio de Nazaré; Amazon; Father Bernardo de Brito; Solidarity, 

Communion, Liberation, Faith,  Juan Luís Segundo, Liberation Theology, 

Popular Catholicism,  Mary's devotion, Ritual, Church, Evangelizing.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Círio de Nazaré, de Belém do Pará, constituiu-se historicamente em 

um dos mais significativos fenômenos sociais com características religiosas 

marcantes, em nosso tempo. Tem uma incidência direta na vida do povo 

paraense, marcando seu tempo, determinando comportamentos culturais e 

configurando uma compreensão da experiência religiosa característica da 

região. 

Em setembro de 2004, o Círio recebeu o registro de Patrimônio da 

Cultura Brasileira, dado pelo Ministério da Cultura através do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, como reconhecimento de 

sua importância no cenário mais amplo da identidade nacional. 

Toda a vitalidade presente na história e nos elementos que o compõem, 

faz dele o maior evento sócio-cultural da cidade e da região. É a maior 

procissão do Brasil e, segundo alguns, a maior procissão do mundo em volume 

de pessoas ou ainda, para os mais otimistas, o maior evento religioso do 

planeta1. Reúne, atualmente, mais de dois milhões de pessoas, segundo dados 

do Círio 20042. Mobiliza, de forma especial, as pessoas de todo o Estado do 

Pará, em diversas camadas sociais e acolhe pessoas do Brasil inteiro e do 

exterior3. 

Movimenta diferentes setores da vida da cidade de Belém e adjacências, 

em especial a economia, que nos setores produtivos (comércio, indústria, 

serviços, etc.) dispara neste período. Dezenas de empregos são ocupados 

antes, durante e depois da festa Nazarena. Segundo pesquisa do Dieese, em 

nível de consumo, o Círio só perde para o Natal. Segundo dados de 1999, o 

paraense gasta de sua renda no Círio 32% e no Natal 42%. O maior gasto é 

com alimentação (69,70%). O restante é consumido com bebida, vestuário, 

divertimento e promessas. Cerca de 50% dos romeiros turistas do círio têm 

previsão de gastos que variam de U$ 100 a U$ 400 durante a permanência em 

                                                           
1  O LIBERAL, Domingo, 10 de outrubro de 1999, caderno principal, p. 10 
2  O LIBERAL, domingo, 12 de outubro de 2004, caderno principal, p. 3 
3  O LIBERAL, 11/10/98, atualidades, p. 7 
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Belém. Cerca de 40.907 turistas, entre brasileiros e estrangeiros, trouxeram, 

em 1999, um faturamento de R$ 9 milhões4. 

O círio de 98 mobilizou 2000 voluntários da cruz vermelha, 367 

bombeiros, 40 socorristas, mais de 600 policiais e ainda uma equipe de 

emergência com 1.116 profissionais5. Em 99, estes números quase dobraram6. 

A própria organização do círio em 1999, em seu orçamento, alcançou o 

patamar de R$ 785.000,007. Nos últimos anos esses números têm aumentado 

bastante, tal como será visto no terceiro capítulo deste trabalho. 

Por ser acontecimento de massa, o perfil dos participantes é muito 

diversificado, abrangendo todos os tipos, níveis e faixas, seja em perspectiva 

social, cultural ou religiosa. 

Mesmo sendo o Círio de Nazaré uma festa religiosa de origem e de 

características eminentemente católicas, 43,3% dos envolvidos nele são de 

outra confissão religiosa ou se declaram de nenhuma confissão religiosa. 

Destes, 24,8% se declaram evangélicos, como nos mostram os dados da 

pesquisa realizada pelo Instituto de Pastoral Regional – IPAR, em Belém, no 

ano de 20008. 

O fenômeno círio ultrapassou as fronteiras da cidade de Belém do Pará, 

ao estender-se por todo o interior, bem como para outros Estados (Sumaré, 

Santos, Osasco, Nazaré Paulista, em São Paulo; Tijuca, Copacabana e 

Saquarema, no Rio de Janeiro; Brasília, no Distrito Federal; Manaus, no 

Amazonas; Caravelas, na Bahia; Macapá, no Amapá; Fortaleza, no Ceará; 

Porto Velho, em Roraima; Rio Branco, no Acre; entre outros), e mesmo para 

fora do território nacional. Em suma: globalizou-se. Tem-se notícia de círios em 

Nova Bolonha (Itália), Caiena (Guiana Francesa), Cabra (Espanha), Nova York 

(EUA) e muitos outros, além de Mafra e Nazaré, em Portugal, lugar de sua 

origem. Essas festas, até onde se tem conhecimento, foram iniciadas por 

paraenses, talvez como uma forma de ritualizar as próprias origens, história e 

valores, o que marca, definitivamente, a sua relação com a identidade regional. 

                                                           
4  O LIBERAL, Sexta-feira, 1 de outubro de 1999, cidade, p. 1 
5  O LIBERAL, 11/10/98, atualidades, p. 7 
6  O LIBERAL, domingo, 10 de outubro de 1999, caderno círio99, p. 5 
7  Dados do jornal O LIBERAL, Belém, Sexta-feira, 10 se setembro de 1999, p. 3 do caderno 

principal. 
8  IPAR. Círios de Nazaré. Belém, Graphitte, 2000. 



 15 

A força desse fenômeno está na participação popular. Os promesseiros, 

romeiros e devotos são os maiores responsáveis pela sua continuação 

histórica e sua riqueza de significados, especialmente religiosos. Contudo, é o 

conjunto dos cirianos, as pessoas que tradicionalmente participam do Círio, 

com ou sem vínculo religioso e por motivos diversos (identidade regional, lazer, 

turismo, entre outros), que fazem dele um fenômeno em abrangência social e 

importância cultural. 

São muitas as possibilidade de observação e compreensão do Círio de 

Nazaré de Belém. Pode ser analisado apenas como um fenômeno folclórico, 

econômico ou social. Pode-se, ainda, valorizar seu universo simbólico, 

buscando alcançar as motivações existenciais profundas que estão na origem 

de cada gesto, de cada palavra, de cada movimento, que fascina e encanta 

quem acompanha e faz o Círio. 

Para muitos o Círio é apenas um espetáculo, que, para além da 

plasticidade, da sensibilidade dos olhos críticos, inquietos, resignados ou 

desconfiados, se capta na alucinação da contemplação. 

Isidoro Alves, numa tentativa de explicação, a partir de uma teoria sobre 

ritual no interior da Antropologia Social, analisa a Festa de Nazaré como um 

complexo ritual. Identifica-o como “um carnaval devoto”, pelo fato de além de 

possuir aspectos carnavalizantes, como as alegorias, apresentar-se também 

como um complexo de eventos significativos para o corpo social (sociedade 

regional) caracterizado pela espontaneidade, informalidade e pela inversão da 

ordem social9. 

Outros autores, como o antropólogo Heraldo Maués, o interpretam a 

partir do conflito entre “catolicismo oficial” e “catolicismo popular”10, 

observando-o naquilo que apresenta de oposição de interesses ao controle 

eclesiástico11. 

                                                           
9  ALVES, Isidoro. O carnaval devoto. Um estudo sobre a festa de nazaré em Belém. Petrópolis, 
Vozes, 1980. 
10  O autor entende por catolicismo oficial aquele professado pela Igreja como Instituição 
hierárquica estabelecida, que o procura incutir no conjunto da população; e catolicismo popular aquele 
conjunto de crenças e práticas socialmente reconhecidas como católicas, de que partilham sobretudo os 
não especialistas do sagrado, quer pertençam às classes subalternas ou às classes dominantes. (Cf. 
MAUÉS, Raimundo Heraldo. Padres, pajés, santos e festas. Catolicismo popular e controle eclesiástico. 

Belém, Cejup, 1995, p. 17.) 
11  Consideração feita a partir de uma pesquisa sobre o Círio da Cidade de Vigia, mas que o autor 
estende a todos os Círos e mesmo a todas as festas de santos. (Cf. MAUÉS, p. 402). 



 16 

A partir de uma pesquisa sócio-religiosa, Pe. Savino Mombelli lê no Círio 

a expressão da força do povo (leigos) que possui uma visão religiosa própria, 

permanecendo independente nas idéias, criativo nas manifestações e com 

posições determinantes na conduta religiosa de uma grande comunidade ou 

mesmo de uma região12. 

Especula-se sobre seus aspectos simbólicos. A corda ou mesmo a 

procissão, talvez pudessem se identificar com a serpente (a cobra grande, tão 

presente nos mitos amazônicos). Representariam a serpente domada pela 

Virgem, significando a vitória sobre o demônio, que a obra da redenção 

efetivou13. Pode-se ainda pensar em uma analogia com o Rio Amazonas. O 

Círio seria um imenso rio humano e Nossa Senhora de Nazaré a santa das 

águas.14. 

Ainda explorando a simbologia do Círio, o geógrafo Eidorfe Moreira 

entende que todos os anos, na ocasião do Círio, em Belém, ocorre uma 

espécie de invasão cabana, que, embora pacífica, relembra a tomada militar da 

capital da antiga província do Pará pelos revoltosos de 1835 (sobretudo, 

caboclos do interior), o que evidenciaria seu aspecto político. Segundo Eidorfe, 

o Círio e a Cabanagem são os dois maiores exemplos do poder afirmativo das 

massas na história paraense15. 

O Círio, na sua magnitude, é visto ainda pelo historiador Eduardo 

Hoornaert como expressão de força do catolicismo devocional que, juntamente 

com as confrarias ou irmandades religiosas, configuraria um tipo de 

cristianismo específico, um cristianismo amazônico. O autor o caracteriza como 

um cristianismo autônomo, marcado pela simplicidade, que se propaga na 

cotidianidade da vida sem mediação sacerdotal e basicamente por meio da 

dinâmica da devoção, seja no interior seja na cidade, pela própria tradição 

                                                           
12  MOMBELLI, Savino. Valores religiosos do Círio de Nazaré. Belém: Universidade Federal do 
Pará, 1976. 
13  MAUÉS. Padres, p. 394. 
14  ROSÁRIO, José Ubiratan. O Salvacionismo Brasileiro. Capítulo do livro Cultura Brasileira. 
Prêmio Samuel Dowell, da Academia Paraense de Letras (mimeografado), 1985, p. 5-6. Citado em: 
MAUÉS. Padres, p. 395. 
15  MOREIRA, Eidorfe. Visão Geo-Social do Círio. Belém: Universidade Federal do Pará, 1971. 
Citado em MAUÉS. padres, p. 396. 
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familiar. Trata-se de um cristianismo firmemente ancorado na ética da 

solidariedade e da resistência, da honestidade e do compadrio16. 

Essas possíveis leituras do Círio, além de outras não citadas neste 

estudo, são expressões da tentativa de aproximação de seus sentidos e 

significados profundos para a vida destas comunidades amazônicas e, com 

certeza, desvelam muitas de suas motivações vitais, primeiras, ou, pelo menos, 

mais significativas no engajamento da existência cotidiana. 

O presente estudo valorizará todas estas contribuições e apresentará, no 

desenvolvimento do trabalho, seus aspectos mais significativos para uma 

compreensão ampla do Círio. Contudo, o objetivo principal deste trabalho é  

fazer uma análise da Festa de Nazaré em Belém do Pará, a partir do universo 

próprio da disciplina teológica. Este é o seu foco, sua novidade e a diferença 

em relação aos estudos anteriores. 

Uma das características do Círio de Nazaré, que têm chamado a 

atenção dos estudiosos, é a capacidade de suscitar e produzir, no período da 

festa, comunhão humana e solidariedade social. Esta é a grande força, a maior 

virtude desta festa popular e o que motivou essa tese. 

A pesquisa teológica parte do pressuposto de que tal característica do 

Círio de Nazaré em Belém do Pará é uma Boa Notícia humanizadora para a 

Igreja, mas principalmente para este novo contexto sócio-cultural globalizado 

que a humanidade está vivendo. 

O início do milênio se instalou com uma guerra (a guerra do Iraque)  com 

ameaça do um terrorismo em proporções globais, vista por todos em tempo 

real. 

O mundo mudou, tornou-se universal, uma “aldeia global”. Acompanha-

se tudo, em todos os lugares, imediatamente. Os problemas globalizaram-se. A 

realidade se revelou mais complexa do que se supunha. 

A palavra “globalização” é uma das que reivindicam a caracterização 

mais eficiente desta realidade por evidenciar a centralidade da dimensão 

econômica, a hegemonia da ideologia do mercado e seu alcance planetário. 

Fala-se, neste contexto, de subordinação do Estado ao mercado 

(“estado mínimo”)17; de “aliança tripartite” (empresas multinacionais, elite 

                                                           
16  Cf. HOORNAERT, Eduardo. O Cristianismo amazônico. In: CEHILA. História da Igreja na 

Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1992, p. 410. 
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capitalista e burguesia estatal); de restrição da autonomia dos Estados que 

estão na periferia do sistema mundial18; de transformação da cultura em 

mercadoria, onde também a religião é transformada em grande negócio19; 

fragmentação da religião; de “desenraizamento” cultural e crescimento da 

“crença no relativo”20; de alteração radical das identidades pessoais e culturais, 

do sentido, da tradição e dos valores21; de ocidentalização do mundo; 

concentração de renda e aumento das desigualdades entre os países (14% da 

população mundial concentra metade do comércio global)22. 

Fala-se, ainda, de interação humana em tempo real e em escala 

planetária23; de “nova consciência planetária”24; de possibilidade de criação, em 

âmbito mundial, de uma nova consciência ética25 e ecológica26; da 

possibilidade de um projeto de uma sociedade universal consensual27; de 

solidariedade e reciprocidade globais num contexto de liberdade democrática e 

pluralismo; da exigência de uma cidadania planetária (Fórum Social Mundial)28; 

de enfraquecimento do monopólio religioso e crescimento de uma consciência 

do diálogo inter-religioso (KÜNG, 1993; 1999)29. 

Todas essas transformações têm suscitado na humanidade sentimentos 

hegemônicos de fim, de perda, de crise, mas também de esperança de que a 

                                                                                                                                                                          
17  Cf. COMBLIN, José. O neoliberalismo: ideologia dominante na virada do século. 
Petrópolis: Vozes, 2000, p. 66, 69. 
18  Cf. WANDERLEY, Luis Eduardo W. Globalização, religiões, justiça social: 
metamorfoses e desafios. In: SANCHES, Wagner Lopes (Coord.). Cristianismo na América 
Latina e no Caribe. São Paulo, Paulinas, 2003, p. 227-228. 
19  Cf. BOFF, Leonardo. O mercado e a religião da mercadoria. Concilium, Petrópolis, v. 
241, n. 3, 1992, p. 3-9. 
20  Cf. PACE, Enzo. Religião e globalização. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto 
(Org.). Globalização e religião. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 29. Ver também:  
21  Cf. GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002, 
p. 5-51. 
22  Cf. BETTO, Frei. Fracassa a globalização. América Latina em Movimento. Disponível 
em <http://www.alainet.org/active/show_text.php3?key=5779>. Acesso em: 24 mar. 2004. 
23  LIBANIO, João Batista. Olhando para o futuro. São Paulo: Loyola, 2003, p. 148. 
24  Cf. ARRUDA, Marcos; BOFF, Leonardo. Globalização: desafios socioeconômicos, 
éticos e educativos. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 28;  
25  Cf. KÜNG, Hans. Projeto de ética mundial: Uma moral ecumênica em vista da 
sobrevivência humana. São Paulo: Paulinas, 1993. 
26  BOFF, Leonardo. Virtudes para um outro mundo possível. Petrópolis: Vozes, 2005. 
v.1: Hospitalidade: direito e dever de todos. 
27  Cf. LIBANIO, Olhando para o futuro, p. 148. 
28  Cf. AMALADOSS, Michael. A utopia da família humana: entre as religiões da 
humanidade. In: Concilium, Petrópolis, Vozes, v. 293, n. 5, p. 88. 
29  Cf. KÜNG, Hans. Religiões do mundo. Em busca dos pontos comuns. Campinas: 
Verus, 2004. 
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humanidade possa criar novas formas de viver que correspondam mais às 

suas expectativas30. 

Quem sabe a experiência humana vivenciada no período da Festa de 

Nazaré em Belém do Pará não traga luzes interessantes para refletir sobre 

contribuições possíveis da fé cristã neste contexto. 

A Igreja e a teologia, de forma particular, com seu modo qualificado de 

compreender a vida a partir da fé, têm-se colocado muitas perguntas diante 

desta realidade: que tarefas assumir neste momento histórico? Como se 

posicionar? Como salvaguardar a dignidade humana e a vida dos pobres? 

O Concílio Vaticano II, de forma especial a Gaudium et Spes, abriu a 

Igreja para a solidariedade com a Família Humana: “As alegrias e as 

esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo a dos 

pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 

tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo”31. 

Na América Latina e no Caribe, a teologia, como tentativa de resposta a 

estas questões, tem assumido algumas posturas e tarefas que são 

significativas. Ela procura pensar a realidade a partir dos últimos, dos pobres, 

dos excluídos, onde a humanidade está mais fragilizada, a fim de caminhar em 

direção à liberdade plena32. Ela quer “traduzir a revelação para que se torne 

elemento de compreensão e solução dos problemas levantados pela história 

humana”33. Quer ser companheira da humanidade na busca de caminhos, 

apresentando-se no diálogo com humildade ético-epistemológica, que 

reconhece os próprios limites e acolhe as possíveis colaborações de outras 

ciências, outras religiões, outros sujeitos sociais34. A teologia assume a postura 

                                                           
30  Entre os exemplos de obras que refletem sobre os limites e possibilidades deste 
contexto, com perspectivas bem diferentes, estão: FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o 
último homem, Rio de Janeiro, Rocco, 1992 e SUSIN, Luis Carlos (Org.). Teologia para outro 
mundo possível. São Paulo, Paulinas, 2006. 
31  Constituição Apostólica Gaudium et Spes, n. 1. 
32  Vale ressaltar a importância da contribuição das Teologias da Libertação, não só na 
América Latina mas no mundo todo. Uma amostra desta riqueza está presente nos Fóruns 
Sociais Mundiais de Teologia. Ver: SUSIN, Luis Carlos (Org.). Teologia para outro mundo 
possível. São Paulo, Paulinas, 2006. 
33  Cf. J. L. Segundo, A nossa idéia de Deus, São Paulo, Loyola, 1977, p. 15-16. Citado 
em: FERRARO, Benedito. Função da teologia em meio a crises de referenciais, de utopias e 
esperança. In: ANJOS, Márcio Fabri dos. Teologia e novos paradigmas. São Paulo, 
Loyola/SOTER, 1996, p. 178. 
34  Cf. MADURO, Otto. Fazer teologia para tornar possível um mundo diferente: um 
convite autocrítico latino-americano. In: SUSIN, Luis Carlos (Org.). Teologia para outro mundo 
possível. São Paulo, Paulinas, 2006, p. 413-414. 
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de abertura para captar a novidade da história (aprender a aprender), os “sinais 

dos tempos”, a fim de anunciá-los profeticamente como boa notícia 

humanizadora35. 

Esta tese, como um ensaio de teologia sistemática, situa-se dentro deste 

ambiente epistemológico apresentado, incluindo-se na corrente daqueles que 

estão à busca das respostas para as perguntas levantadas. Assim, assume a 

postura da opção preferencial pelos pobres, a partir da realidade amazônica, e 

a tarefa de pensar o novo contexto cultural globalizado no horizonte da fé e da 

esperança, na perspectiva de um diálogo construtivo e aberto. 

O caminho metodológico a percorrer valorizará especialmente o 

pensamento do teólogo uruguaio Juan Luis Segundo, principalmente sua 

concepção de fé, a partir da qual se apresentarão os fundamentos para a 

leitura teológica do Círio. 

Entre os motivos da opção pelo autor, apresentados no capítulo cinco, 

estão o seu testemunho de vida cristã e sua atitude teológica de levar a sério 

as perguntas colocadas por seus interlocutores; ou seja, tematizar, de forma 

crítica, as grandes questões humanas de seu contexto. Segundo coloca sob 

suspeita muitas das vivências de “fé” no interior das comunidades cristãs, 

principalmente aquelas que se dão no interior do “catolicismo popular”, que 

estariam perpassadas por elementos encobertadores da vocação humana para 

a liberdade. Propõe uma hermenêutica teológica capaz de libertar a fé de tais 

amarras. Neste sentido, sua concepção de fé, servirá como um contraponto 

epistemológico precioso na reflexão aqui desenvolvida. 

Não se trata de um estudo crítico deste autor, de sua obra ou de seu 

pensamento, mas simplesmente de tê-lo como referência na tarefa de trazer à 

luz o potencial teológico-dogmático do Círio de Nazaré, que é o objeto principal 

desta tese. 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o Círio de Nazaré de Belém 

do Pará é um dos “sinais dos tempos” privilegiados de esperança 

humanizadora e, portanto, da revelação de Deus, oferecidos pela história 

humana, religiosa e eclesial na Amazônia. 

                                                           
35  SEGUNDO, Juan Luis. O dogma que liberta. Fé, revelação e magistério dogmático. 
São Paulo, Paulinas, 2000, p. 413-414. 
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A comunhão humana e a solidariedade social, vivenciadas e 

dramatizadas em seu complexo ritual, no período da festa, são acolhidos como 

expressões do processo pedagógico da revelação divina (DV 15) da fé cristã, 

bem como da identidade católica, vivenciada e comunicada, de forma especial, 

sob o signo da devoção mariana. 

Neste sentido, a comunhão e a solidariedade, como práxis histórica 

humanizadora do Círio, interpretada, em linguagem segundiana, como um 

dado transcendente (comunhão-solidária), serão apresentadas como  

referencial crítico-significativo de valores humanos, portanto, uma boa notícia 

para toda a sociedade e todo o povo de Deus. 

Em síntese, trata-se da elaboração de uma leitura teológica do Círio de 

Nazaré de Belém do Pará, a fim de explicitar, a partir de seus dois elementos 

estruturantes (a comunhão e a solidariedade), os atributos da Revelação do 

Deus Trino, da fé cristã e da identidade eclesial aí presentes, tendo como 

referência a concepção de fé de Juan Luis Segundo no ambiente das teologias 

latino-americanas e caribenhas da libertação. 

Pelo fato de o Círio ser interpretado, por muitos, como uma das 

expressões do catolicismo dito “popular”, serão feitas, no capítulo quarto, 

algumas considerações críticas a este respeito, sem contudo se alongar ou 

aprofundar esta questão por não ser este o foco da pesquisa. O que está em 

questão aqui é a afirmação teológica de que o Círio de Nazaré em Belém do 

Pará é uma autêntica expressão da fé cristã e da identidade católica. Se isso 

tem conseqüências para toda e qualquer festa “de santo” e festa “popular”, e 

tem, isso é uma outra questão que não se irá abordar aqui, podendo ser tarefa 

para trabalhos posteriores ou para outros teólogos. 

O próprio termo “catolicismo popular”, que aparecerá sempre entre 

aspas, não será trabalhado ou mesmo explicado neste trabalho, por entender 

que seu uso histórico, marcado por polêmicas, contraposto ao “catolicismo 

oficial”, tem identificado pejorativamente a fé dos cristãos pobres. Por isso se 

usará “Círio de Nazaré” ou “Festa de Nazaré” sem mais. 

Círio é o termo que tradicionalmente tem identificado a Festa de Nazaré 

em Belém do Pará, mais propriamente a sua procissão principal que ocorre 

todos os anos, desde 1793, no segundo domingo de outubro. Corresponde 

atualmente a um fenômeno de grande complexidade e com grande força social, 
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econômica e religiosa na região amazônica; um verdadeiro ícone da cultura 

regional. 

Não é pequena a lista daqueles que tentam interpretar o Círio, desvelar-

lhe as estórias e história, os mistérios, o poder de sedução, tal como visto 

acima. Contudo, como dizia o saudoso Pe. Savino Mombelli, um grande 

teólogo e pastor da Igreja local, “como não sabemos explicar as pirâmides do 

Egito e do México, a arte dos gregos e da renascença, as esculturas da Ilha de 

Páscoa ou as máscaras africanas, assim achamos muito difícil explicar o Círio 

de Nazaré”. Talvez a postura mais acertada seria aquela ensinada pelos 

padres da Igreja, a contemplação, a teologia apofática: diante do mistério de 

Deus é suficiente calar-se e deixar-se invadir por ele. 

No entanto, este trabalho quer seguir a orientação da primeira epístola 

de Pedro “dar razões da vossa esperança” (1Pd 3,15). Assume, portanto, os 

riscos de ousar dizer algo a respeito do “Maravilhoso” de Deus na existência 

humana, uma experiência que se vivencia, todos os anos, no Círio de Nazaré 

em Belém do Pará. Apoiar-se-á, nesta reflexão, em muitas das análises já 

elaboradas sobre o Círio de Nazaré, com especial atenção aos trabalhos 

históricos e sócio-antropológicos apresentados acima. 

As informações oferecidas a respeito dos elementos e momentos 

constitutivos do Círio terão como referência principal os círios acontecidos 

entre 1998 e 2001. Duas outras fontes de informações são: a pesquisa elabora 

pelo Instituto de Pastoral Regional – IPAR, entre 1998 e 1999 e o inventário 

produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN / 

2ª SR, no ano de 200136. 

O teólogo, que se arrisca nesta aventura, é também devoto de Nossa 

Senhora de Nazaré e teve muitas dificuldades em manter uma fronteira, se há, 

entre a reflexão teológica feita e a devoção religiosa mariana vivida. Espera-se, 

contudo, que esta dificuldade não tenha comprometido o rigor científico da 

tese. 

                                                           
36

  Alguns dos resultados destas pesquisas estão em anexo no final do trabalho. A 
respeito da pesquisa do IPAR, que será usada de forma mais freqüente, segue, no início do 
capítulo 4, uma apresentação mais detalhada de seus objetivos, metodologia e resultados. 
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O corpo principal do trabalho está organizado em torno de cinco 

capítulos, acompanhados, no final, por uma série de anexos explicativos, com 

a seguinte estrutura: 

Capítulo 1: Uma crônica do maravilhoso. Consiste em uma 

apresentação fenomenológica de toda a Festa de Nazaré, tentando apresentar 

cada momento e cada elemento que a compõem, bem como o espírito religioso 

que os acompanha. Por isso usa o recurso literário da crônica, que permite que 

o teólogo se expresse também como devoto. 

Esta visão panorâmica do Círio quer possibilitar uma aproximação dá 

complexidade e riqueza desta festa e apresentar seus valores e significados 

antropológicos, além de sensibilizar para a sua importância cultural e, 

especificamente, religiosa para toda a sociedade regional e a Igreja local. 

Capítulo 2: A devoção a Nossa Senhora de Nazaré: entre história e 

estórias. A primeira parte trata de uma análise histórica das origens da devoção 

a Nossa Senhora de Nazaré, a partir do lengendário nazareno sob narrativa do 

português Frei Bernardo de Brito, que vincula a origem da Imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré à sagrada família, em Nazaré, e associa o 

desenvolvimento de sua devoção em terras lusitanas à formação do próprio 

reino de Portugal. 

A segunda parte analisa a chegada da devoção a terras Amazônicas e 

seu desenvolvimento posterior, articulando a história da devoção com a história 

da Amazônia, sob o processo de colonização. Apresenta, ainda, uma 

interpretação do mito de origem do Círio de Nazaré de Belém do Pará.  

A retomada da pré-história da devoção a Nossa Senhora de Nazaré, 

além de explicitar as origens e os significados de muitos dos elementos que 

compõem o Círio de Nazaré, quer chamar atenção para os vínculos com a 

história e a identidade do cristianismo e da Igreja. As informações sobre a 

história da Amazônia quer explicitar sua relação com a história e a identidade 

regional. 

Capitulo 3: História do Círio de Belém do Pará. Consiste em uma 

apresentação detalhada do primeiro Círio, ocorrido em 1793, e seu 

desenvolvimento histórico posterior, analisando particularmente os grandes 

conflitos envolveram a Igreja, o Estado e os cirianos e, ainda, as grandes 

transformações ocorridas na própria estrutura do Círio. Esta apresentação da 
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história do Círio, que alcança até o Círio contemporâneo, dialoga 

constantemente com os acontecimentos mais significativos da história da 

própria cidade de Belém do Pará e mesmo da Amazônia, porque se entende 

que se encontram aí muitas das suas justificavas e dos seus sentidos. 

Este capítulo encerra a parte de apresentação e descrição do contexto 

do Círio de Nazaré em Belém do Pará. 

Capítulo 4: Círio de Nazaré de Belém do Pará: pressupostos conceituais 

e metodológicos para uma reflexão teológica. O capítulo se articula em torno 

da explicitação dos fundamentos metodológicos e conceituais para reflexão 

teológica posterior. 

Inicia-se com o levantamento de alguns dados atuais sobre o Círio que o 

evidenciam como um verdadeiro fenômeno social. Desvela sua importância 

para a sociedade regional e também seu alcance nacional e internacional. 

Apresenta as leituras feitas por historiadores, antropólogos, sociólogos, entre 

outros. Sugere a necessidade de uma leitura mais especificamente teológica 

do Círio, o que justifica os propósitos da tese. 

Entre os pressupostos conceituais e metodológicos explicitados, estão: a 

análise crítica do tratamento dado historicamente, pela Igreja e teologia, ao 

“catolicismo popular”, sem aprofundar, pois não é o foco da tese; a 

apresentação, à luz do caminho pedagógico de Emaús, das referências, 

metodologias e interesses teológicos que orientam toda reflexão a ser feita e a 

apresentação da concepção de fé de Juan Luis Segundo, já comentada 

anteriormente, que servirá de base conceitual para as afirmações teológicas do 

capítulo seguinte. 

Capítulo 5: Círio de Nazaré: a festa da fé como comunhão-solidária. 

elementos para uma leitura teológica. Como o capítulo propriamente teológico 

é o principal, clímax da tese. Articula-se em torno da afirmação eixo de que a 

comunhão-solidária, vivenciada e dramatizada no complexo ritual do Círio de 

Nazaré em Belém do Pará, sob a devoção mariana, é um “sinal dos tempos” 

privilegiados do processo pedagógico da revelação divina, da fé cristã e da 

identidade eclesial no interior da Amazônia. 

Parte de uma análise sócio-antropológica do Círio no interior da teoria 

sobre ritual de Turner, a partir da obra “O carnaval devoto”, de Isidoro Alves. 

Neste contexto, interpreta a festa do Círio, sob o signo da ideologia da 
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communitas, como o kairós da práxis histórica dos povos e comunidades 

amazônicas. 

Em seguida é feita análise teológica da ideologia da communitas, 

interpretada como comunhão-solidária e identificada como uma categoria de 

análise, relacionando-a com a fé cristã e a identidade eclesial, tendo como 

referencial os conceitos de Segundo e os documentos da Igreja, especialmente 

o Concílio Vaticano II. 

O capítulo encerra-se com uma discussão sobre um possível projeto de 

evangelização para Igreja local, tendo como referência as orientações de Juan 

Luis Segundo. 

A teologia produzida aqui, que parte da realidade específica dos povos e 

comunidades amazônicas, quer ser uma companheira dos milhares de 

devotos, romeiros e cirianos, em geral, no seu peregrinar na fé. Quem sabe 

pode servir aos projetos de evangelização do povo de Deus na Amazônia. 

 

 

 



 
26 

Capítulo 1 

 

UMA CRÔNICA DO MARAVILHOSO1 

 

 

Vós sois o lírio mimoso 

Do mais suave perfume 

Que ao lado do Santo Esposo 

A castidade resume 
Coro: 

Ó Virgem mãe amorosa 

Fonte de amor e de fé 

Dai-nos a bênção bondosa 

Senhora de Nazaré. 

 

De vossos olhos o pranto 
É como a gota de orvalho 

Que dá frescura e encanto 

À flor pendente do galho 

 

Se em vossos lábios divinos 

Um doce riso desponta, 
Nos esplendores dos hinos 

Nossa alma ao céu se remonta. 

 

Vós sois a flor da inocência 

Que nossa vida embalsama 

Com suavíssima essência 
Que sobre nós se derrama 

 

Quando na vida sofremos 

A mais atroz amargura 

De vossas mãos recebemos 
A confortável doçura. 

 

Vós sois a ridente aurora 

De divinais esplendores 

Que a luz da fé avigora 

Nas almas dos pecadores. 
 

Quando em suspiros e ais 

                                                 
1 Título do livro do historiador Geraldo Martins Coelho, sobre as origens do culto e da festa 
nazarena em Portugal, fruto de laboriosa pesquisa nos arquivos portugueses. Um 
empreendimento da Imprensa Oficial do Estado do Pará: COELHO, Geraldo M. Uma Crônica 
do Maravilhoso. Legenda, Tempo, e Memória no Culto da Virgem de Nazaré. Belém, Imprensa 
Oficial do Estado, 1998. 
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A vida sentimos morta 

Nessas angústias finais 

O vosso amor nos conforta. 

 

Sede bendita Senhora, 

Farol da eterna bonança 
Nos altos céus onde mora 

A luz da nossa esperança. 

 

E lá na celeste altura 

No vosso trono de luz. 
Dai-nos a paz e ventura 

De vosso amado Jesus2. 

 

Segundo Domingo de outubro, no interior da Amazônia, a ordinariedade 

da vida é interrompida: os sinos batem, o espaço e o tempo cotidiano rompem-

se em abertura humilde ao extraordinário e maravilhoso que movimentam e 

transfiguram, como que por encanto, mais de dois milhões de pessoas nas 

ruas da cidade de Belém do Pará. Algo de imprevisível e tremendo acontece... 

uma procissão: uma massa de corpos que se espremem entre as construções 

e o rio; alegorias festivas; pessoas que vestem mortalhas, túnicas ou uniformes 

sem se diferenciar; cabeças carregadas com pedras, casas de madeira ou 

outros objetos de cera; ombros que carregam cruzes; pés descalços que 

disputam um espaço no asfalto escaldante; mãos, umas por cima das outras, 

que afagam uma corda, disparam baterias de foguetes, batem palmas ou 

servem água aos sedentos em romaria; vozes que rezam, cantam, silenciam; 

olhares voltados para cima, estremecidos, entre lágrimas ou serenos; 

promessas, louvores, aflição e uma berlinda, ajardinada, suspensa, que guarda 

em seu interior uma imagem morena de Nossa Senhora, para onde tudo se 

volta e diante da qual tudo adquire sentido. É o Círio de Nazaré!3. 

Todavia, o ponto de partida para este grande momento inicia-se antes, 

no final de agosto4, em uma grande cerimônia presidida pelo Arcebispo de 

                                                 
2 Hino oficial do Círio. Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: 
Diretoria da Festa do Círio, 2000. p. 121-122. 
3 AZEVEDO, Josimar. Revista AMAZÔNIA-IPAR. Belém, Graphitte Editores, 1999, p. 27-28. 
4 O Círio, termo com que tradicionalmente se identifica em Belém do Pará a Festa de Nazaré, 
acontece no segundo domingo de outubro, dando início às festividades de Nazaré, também 
chamada de quadra nazarena, que se prolonga por 15 dias, até o recírio. A festa de Nazaré é 
composta basicamente pelo pré-círio, a trasladação, o Círio propriamente dito, as romarias 



 
28 

Belém. Esta celebração marca oficialmente o primeiro ato da festividade 

Nazarena. Ela é também um momento especial de comunhão dos devotos no 

espírito do Círio. Desde 1986, quando criada pelo padre barnabita Luciano 

Brambilla, esta cerimônia introduz as novenas de peregrinação que se seguirão 

por todo o mês de setembro. Significativas, nesta solenidade, são a bênção e a 

distribuição das pequenas imagens de Nossa Senhora de Nazaré, muito 

aguardadas por toda a comunidade de devotos. Elas serão levadas em 

pequenas romarias e novenas domiciliares, pelos bairros, vilas e edifícios da 

cidade, despertando o espírito do Círio. Os devotos também recebem o livro 

das peregrinações5 que vai inspirar e incentivar as reflexões durante os 30 dias 

                                                                                                                                               

particulares, os festejos do arraial e o recírio, numa seqüência com a seguinte estrutura, tal 
como segue na Programação Oficial do Círio de 2005:  

 
DATA HORA EVENTO LOCAL 

03/10 20h00 Apresentação do Manto Salão de festa da Basílica 
05/10 14h00 Abertura da Vigília de 

Adoração 
Auditório 

05/10 19h30 Transportes dos carros/CDP Basílica/CDP 
06/10 19h00 Abertura oficial do Círio Salão de festa da Basílica 
07/10 11h00 Encerramento da Vigília de 

Oração 
Auditório 

07/10 13h00 Traslado 
Ananindeua/Marituba 

Basílica 

08/10 06h00 Romaria Rodoviária Ananindeua 
08/10 09h00 Romaria Fluvial Icoaraci 
08/10 11h00 Romaria dos Motoqueiros Praça Pedro Teixeira 
08/10 12h00 Descida de Imagem Basílica 
08/10 17h00 Missa/Trasladação Colégio Gentil 
09/10 05h30 Missa do Círio Igreja da Sé 
09/10 06h30 Círio Igreja da Sé 
03 a 23/10 21h30 Programação Cultural Concha Acústica 
03 a 22/10 05h30 Terço da Alvorada Basílica 
10/10 19h00 Noite dos Eleitos Salão de festa da Basílica 
12/10 08h00 Romaria dos Ciclistas Praça Santuário 
20,21 e 22/10 20h00 Festival da Canção Mariana Concha Acústica 
15/10 18h00 Romaria da Juventude A definir 
16/10 08h30 Romaria das Crianças Praça Santuário 
23/10 08h00 Procissão da Festa Praça Santuário 
23/10 20h00 Missa de Encerramento Praça Santuário 
23/10 21h00 Encerramento do Círio Salão de festa da Basílica 
23/10 24h00 Espetáculo Pirotécnico Praça Santuário 
24/10 06h00 Subida da Imagem Basílica 
24/10 06h30 Missa do Recírio Praça Santuário 
24/10 06h30 Incineração das Súplicas Praça Santuário 
24/10 07h30 Recírio Praça Santuário 

 
5 O Livro das Peregrinações foi introduzido a partir do Círio de 1972, pelo Pe. Giovani Incampo, 
responsável, também, pela iniciativa e organização de toda a preparação espiritual para o Círio, 
feita através das peregrinações. Inicialmente era produzido, a cada ano, por uma Região 
Episcopal de Belém, ficando, posteriormente, sob a responsabilidade da Comissão de Culto e 
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que antecedem as festividades do Círio. É a missa do mandato que introduz a 

todos no espírito que orientará a vivência da Festa Nazarena! 

Ainda no final de agosto, os devotos, agora, como agentes de pastoral e 

lideranças das cinqüenta e três (53) paróquias da Arquidiocese de Belém, 

reúnem-se, sob a organização da Diretoria de evangelização do Círio, para se 

prepararem para a missão evangelizadora de dirigir as peregrinações. São 

instruídos, no tema da festa6e nos roteiros dos encontros e orações do livro das 

peregrinações fundamentado na Bíblia e nos documentos oficiais da Igreja, 

pelo Arcebispo e lideranças leigas. É a manhã de formação dos devotos 

peregrinos para a missão evangelizadora, sob o espírito do Círio, nos lares 

paraenses. 

No início do mês de setembro, por todos os cantos, a cidade se enche 

de cantos, louvores, preces, em novenas, ladainhas. Pequenas romarias com a 

imagem de Nossa Senhora de Nazaré percorrem, à luz de velas, desde 1972, 

as ruas e as casas de Belém7. A cada família, que recebe a imagem em sua 

casa, reúnem-se parentes e vizinhos para rezar e louvar a Nossa Senhora de 

Nazaré, como preparação espiritual para o Círio. Ao final das peregrinações, as 

imagens, que foram conduzidas em romaria pelos fiéis, são sorteadas entre os 

moradores das casas que receberam os devotos para as orações durante o 

                                                                                                                                               

Pastoral do Círio, hoje Diretoria de Evangelização. Ele traz o tema do Círio, refletido em 15 
encontros, que servem como preparação espiritual para toda a Festa Nazarena. Traz também 
uma relação de cantos, a programação detalhada dos eventos da Festa e, ainda, duas 
mensagens com os votos de “Feliz Círio”, do Arcebispo e do Governador do Estado. São 
reproduzidos cerca de cento e vinte mil exemplares a cada ano (Diretoria da Festa do Círio. 
Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000. p. 11). 
6 O Círio de 2005 teve como tema “Com Maria, em Belém, queremos ver Jesus”. Em geral, 
fazem referência aos grandes temas orientados pela Igreja do Brasil, mantendo uma sintonia, 
especial, com as indicações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, mas 
também com as grandes questões vividas pela sociedade como um todo. Seguem alguns 
exemplos:  

• 1992: “Com Maria testemunhando Jesus Cristo”; 
• 1993: “Maria, estrela da Nova Evangelização”; 
• 1994: “De Belém de Judá a Belém do Pará, a família se espelha em Maria”; 
• 1995: “Com Maria, a esperança de um mundo irmão“; 
• 1996: “Com Maria, mãe de Jesus, um povo organizado, próspero e feliz”; 
• 1997: “Com Maria, na estrada de Jesus, rumo ao novo milênio”; 
• 1998: “O Espírito nos una num só corpo, com Maria mãe de Jesus”; 
• 1999: “Por Maria, entregamo-nos confiantes à misericórdia do Pai”; 
• 2000: “Belém, com Maria, abre tuas portas a Jesus Salvador”. 

7 Nos anos de 1991, 1992 e 1993, dentro do projeto Círio 2000, foram realizadas peregrinações 
com a imagem, em uma redoma de acrílico, às cidades do interior do Pará e às principais 
capitais e cidades brasileiras, sempre acompanhadas por diretores da festa, com suas 
esposas. 
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mês. Tudo isto constitui um momento especial de partilha de dores e alegrias, 

de relações fraternas, de convivência comunitária, de fortalecimento dos laços 

sociais e afirmação da identidade cristã e eclesial. São os devotos de Nossa 

Senhora de Nazaré nas noites de peregrinação! 

No final de setembro, já é possível observar e sentir um “rio humano” 

“invadindo” a cidade. São pessoas solitárias ou em grupos, vindas de muitos 

lugares, dos vários rincões do Pará, da Amazônia, do Brasil e, mesmo, do 

mundo. Trazem consigo suas histórias, as marcas de seus lugares, diferentes 

identidades e particularismos sociais reunidos pela devoção a Nossa Senhora 

de Nazaré, com quem partilham uma intimidade sagrada. Como peregrinos, já 

desafiaram e venceram distâncias, muitas vezes, a pé e descalços; superaram 

sofrimentos, romperam barreiras naturais e sociais. Como penitentes, fizeram 

isto em nome da fé e da esperança que os move todos os anos, em um ciclo 

vital. Seus olhos estão fixos na direção do santuário; seus sentidos preparam-

se para o grande encontro festivo com a Virgem milagrosa, que já os agraciou 

com a cura, e Mãe amorosa, que já os acolheu em sua família sagrada. Mais 

que pedido ou promessa, o que apresentam à Virgem são seus sentimentos de 

alegria e, principalmente, de gratidão pela experiência do maravilhoso que a 

devoção a Nossa Senhora imprimiu no quotidiano de suas vidas, uma 

experiência capaz de superar doenças, perigos e mesmo a morte. São os 

romeiros da festa de Nazaré! 

No início de outubro, ainda como parte da preparação para o Círio, 

acontece um momento especial de Vigília. Inicia-se com o arcebispo 

metropolitano trasladando o Santíssimo Sacramento e a imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré da Basílica para o auditório do Centro Social de Nazaré. O 

cortejo é acompanhado pelos Arautos do Evangelho. Cerca de três mil 

pessoas, quase todos os anos, participam das 48 horas de orações e 

adoração. A cada duas horas, cinco paróquias, movimentos sociais ou escolas 

católicas se revezam na leitura dos dez temas do livro da Vigília. É um 

momento especial onde o devoto confirma sua fé em Jesus Cristo e a 

confiança em Maria como sua intercessora. Após o encerramento, acontece o 

retorno do Santíssimo Sacramento e da imagem de Nossa Senhora de Nazaré 

à Basílica, em procissão solene. É a Vigília de oração que fortalece a 
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intimidade dos devotos e romeiros de Nossa Senhora de Nazaré com o 

Santíssimo Sacramento8. 

No início da tarde da sexta-feira que antecede ao grande acontecimento 

da procissão principal do Círio (no segundo domingo de outubro), as casas, 

prédios, passarelas e viadutos das principais ruas das Cidades de Belém e 

Ananindeua9 enfeitam-se com muitas cores, balões e altares para receber a 

primeira10 grande romaria em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, que 

acontece desde 1992. Milhares de cirianos11 movimentam-se, entre preces e 

aplausos, para acolher a passagem de Nossa Senhora de Nazaré. A Imagem 

na berlinda12, fixada sobre um carro da Polícia Rodoviária Federal, é levada da 

Basílica de Nazaré até a Igreja Nossa Senhora das Graças, matriz do 

município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Os batedores da 

Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito da Companhia de Transportes 

do Município de Belém (Ctbel) vão à frente da romaria13. Em Ananindeua, após 

a parada no Shopping Castanheira, onde uma multidão de fiéis participa da 

                                                 
8 REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 2005, p. 20. 
9 O município de Ananindeua, situado no nordeste paraense, é constituído de uma parte 
continental, ao sul, onde está localizada a sede municipal, e uma parte insular, ao norte, 
formada por igarapés e ilhas. É parte integrante da Região Metropolitana de Belém e ocupa 
uma área de 191,4 Km2. Tomando como referência a Prefeitura Municipal, a distância entre a 
sede de Ananindeua e Belém é de 14 km Está localizada às margens da Rodovia Federal BR-
316, que serve de caminho para a “Romaria Rodoviária”. O traslado da imagem é feito na 
sexta-feira, percorrendo diversos bairros, até chegar à Igreja Matriz de Ananindeua, de onde a 
imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai em romaria para o Distrito de Icoaraci, em Belém, no 
sábado que antecede o Círio. A primeira “Romaria Rodoviária” saiu do Monumento da 
Cabanagem, em Belém, passando a sair de Ananindeua em 1989. Os limites do município de 
Ananindeua são: ao norte, a oeste e ao sul com o município de Belém, sendo que ao sul tem o 
rio Guamá como limite natural; e a leste com os municípios de Benevides e Marituba. O Censo 
do IBGE de 2000 apontou uma população de 350.103 habitantes, destacando-se a diferença 
entre a população urbana, correspondendo a 349.303 e a rural, que é de 800 habitantes, o que 
evidencia o acelerado processo de urbanização vivido pelo município (IBGE, Censo 2000). 
10 A primeira grande romaria do ciclo de romarias da Festa de Nazaré, que constitui-se, além 
de outros eventos, de um conjunto de romarias, sendo as mais importantes: procissão 
rodoviária ou traslado para Ananindeua, procissão fluvial, trasladação e a procissão principal, o 
Círio propriamente dito, do segundo domingo de outubro. 
11 São todos aqueles que participam, tradicionalmente, de alguma forma, do Círio de Nazaré de 
Belém do Pará. Não são necessariamente romeiros ou devotos. Muitos não possuem qualquer 
vínculo religioso. Isto é possível porque o Círio, para além de ser uma fenômeno religioso, 
cristão e católico, é também um fenômeno cultural, em sentido mais amplo, vinculado a valores 
que configuram a identidade regional. 
12 Até 1998 a imagem era transportada em um Cibório (uma proteção aberta nos lados). 
Somente em 1999 foi confeccionada uma réplica da berlinda, toda fechada de vidro, para o 
traslado, a fim de proteger a imagem das intempéries: vento, poeira e chuva. 
13 Em Belém, a Romaria segue pela Avenida Nazaré, Avenida Magalhães Barata, Largo de São 
Braz, Av. Almirante Barroso e Rodovia BR 316, onde recebe as homenagens tradicionais do 
coral da Secretaria Executiva da Transportes (Setran), que se apresenta em frente à instituição, 
e dos funcionários do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte (Dnit). 
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primeira missa do percurso, a Imagem segue14, sempre acompanhada de 

homenagens com papel picado, chuva de balões e fogos, passando por seis 

Igrejas: Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, Santa Paula Francinete, São 

Lucas e Nossa Senhora das Graças, onde a romaria se encerra com uma 

celebração campal acompanhada por cerca de oito mil pessoas15. Depois de 

ter percorrido 34 km, por mais de dez horas, a Imagem de Nossa Senhora de 

Nazaré finalmente “descansará”, sob a vigília da comunidade Nossa Senhora 

das Graças, que se revezará em pequenos grupos, com preces e orações, por 

toda a noite. A multidão de fiéis que a acompanhou, em carros, bicicletas, 

correndo; das ruas, das casas, das passarelas e viadutos, também se 

recolherá com a certeza de estar sob as bênçãos da Santa peregrina. É o 

traslado da imagem para Ananindeua que dá início ao ciclo de romarias em 

homenagem à Padroeira dos paraenses16 

Ainda na mesma sexta-feira, no início da noite, acontece a abertura da 

programação oficial do Círio de Nazaré17, com uma solenidade no salão de 

recepções da Basílica de Nazaré, onde é inaugurada a Feira do Círio e a 

iluminação especial da Basílica e dos arcos que delimitam o espaço do arraial 

de Nazaré. Nesta ocasião acontece também a premiação dos vencedores do 

concurso de redação do Círio e shows com cantores da terra. É a tradicional 

abertura do Círio que dá início oficialmente, sob os olhares e corações atentos 

dos cirianos, à Festa de Nazaré18.  

A aurora do sábado encontra uma outra multidão de devotos em frente 

ao palanque19 onde “pernoitou” a Imagem. Celebra-se a eucaristia como 

                                                 
14 Percorre a Passagem São Benedito, Rodovia dos 40 Horas, Rodovia Mário Covas, Avenida 
Três Corações, principais ruas do Bairro Cidade Nova (Sn 02, We 16, Sn 01, Arterial 18, Sn 03, 
We 32, Sn 19, Arterial 18, Sn 23, We 72, Sn 21), Avenida Guajará I, Estrada do Maguarí, 
Rodovia BR 316 até a Praça Matriz de Ananindeua. 
15 Dados da Polícia Militar em 2005. 
16 A Lei nº 4.371 de 15 de dezembro de 1971, institui que Nossa Senhora de Nazaré é 
Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia. 
17 Esta solenidade, que começou no ano de 1992, por ocasião da celebração do círio 200, 
conta com uma presença significativa de autoridades do Estado do Pará: Governador, Prefeito 
de Belém e outros municípios, Deputados, Autoridades militares e outros representantes da 
sociedade civil. Desde 1996, são colocadas por trás da mesa das autoridades, as bandeiras 
dos municípios que participam do CÍRIO. 
18 Cf. REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 2005, p. 21 
19 O palanque onde “pernoita” a imagem para a vigília, sob responsabilidade da Matriz de 
Ananindeua, é erguido na praça, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças. 
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encerramento da vigília e início de nova peregrinação20, agora rumo ao 

trapiche21 de Icoaraci22. Os primeiros raios do sol da manhã já vão encontrar 

uma enorme romaria com carros, pedestres, corredores e ciclistas23, sob as 

luzes e sirenes da caravana, com dezenas de viaturas da Polícia Rodoviária 

Federal, que a escoltam24. O percurso de 24 km, que dura cerca de três horas, 

pelas principais vias que ligam Ananindeua ao Distrito de Icoaraci, é tomado 

por aclamações, preces, súplicas, agradecimentos e louvores a Nossa Senhora 

de Nazaré. São muitas as paradas para as homenagens de seus devotos. As 

explosões de alegria confundem-se com as explosões dos rojões. Na 

confluência das ruas Cristóvão Colombo e Manoel Barata encerram-se o trajeto 

motorizado, seguindo-se o cortejo a pé. A imagem sendo conduzida pelas 

mãos do Arcebispo e tudo se encerra quando termina a celebração eucarística 

iniciada em Ananindeua. É a Romaria rodoviária, que, desde 1989, quando foi 

criada pelo Sindicato das Empresas de transportes de Cargas - SINDICARPA, 

antecede a peregrinação pelo rio Pará. 

Os lugares de peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré vão ser agora 

os rios da Amazônia. No porto de Icoaraci, a imagem é colocada no alto da 

fragata da Marinha Guarnier Sampaio, de onde domará e abençoará as águas 

amazônicas, tornando-as dóceis e prestativas aos viajantes e às comunidades 

ribeirinhas, de onde vem uma grande parte dos romeiros de Nazaré. Sob a 

                                                 
20 As duas primeiras romarias (1989 e 1990) saíram do Monumento da Cabanagem no 
entroncamento, na fronteira entre o município de Belém e Ananindeua, a, aproximadamente, 
9Km da matriz de Ananindeua. A terceira romaria (1991) saiu do Terminal de Cargas, em 
Ananindeua, a 2Km da Igreja Nossa Senhora das Graças, atual saída, desde 1992. Em 1997, a 
Diretoria da Festa de Nazaré realizou a primeira romaria rodoviária em carro aberto para 
Ananindeua, utilizando o “Cibório” da romaria infantil. Em 1999, foi mandado confeccionar mais 
uma réplica da Berlinda para a romaria rodoviária (Cf. Diretoria da Festa do Círio. Festa de 
Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000. p. 14). 
21 Uma ponte de ligação entre o porto da cidade de Icoaraci e o rio, onde ficam ancorados os 
barcos. 
22 Icoaraci, é um “Distrito Administrativo” da Cidade de Belém do Pará. De acordo com a lei 
7.682 de 05 de janeiro de 1994, “o Distrito Administrativo, é um elemento unitário do Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão Urbana” (art. 2º), sendo definido “conforme as áreas que 
o compõem e apresentam as seguintes características: I - Relações de integração funcional de 
natureza econômico-social; e II - Urbanização contínua entre bairros e/ou áreas limítrofes ou 
que manifestem tendências nesse sentido” (art. 3º) (Cf. Anuário Estatístico do Município de 
Belém. Belém: SEGEP, 1999. v. 5. Ver também a lei 7.682, de 05 de janeiro de 1994 que 
dispõe sobre a regionalização administrativa do Município de Belém). 
23 Cerca de 5.000 pessoas acompanharam esta romaria em 2005, segundo dados da 
Companhia de Transportes da Cidade de Belém – Ctbel. In: Cf. REVISTA CÍRIOS DE 
NAZARÉ, 2005, p. 26. 
24 Em 2005 a escolta foi feita por aproximadamente 90 patrulheiros da Polícia Rodoviária 
Federal, segundo a REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 2005, p. 26. 
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escolta dos barcos da Capitania dos Portos, a Imagem segue pelas águas da 

Baía do Guajará, acompanhada de perto por cerca de 400 embarcações25, que 

saem dos muitos portos e de diversas origens amazônicas, enfeitadas e 

sonorizadas26, por um percurso de 10 milhas (equivalente a dezesseis 

quilômetros). São navios, lanchas, corvetas, rebocadores e mesmo simples 

canoas que, decoradas com esmero e criatividade, contribuem para ampliar o 

espetáculo de fé. Por todo o percurso, helicópteros das forças armadas e 

ultraleves deixam cair sobre a procissão coloridas chuvas de papel picado, 

abrilhantando ainda mais a romaria. Em 1999 a romaria ganhou uma réplica da 

berlinda e a Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia ganhou honras militares 

de chefe-de-Estado27. É a romaria fluvial que, desde 198628, homenageia a 

Rainha das águas e Padroeira dos navegantes. 

Após receber as honras militares, no final da manhã, a imagem segue 

sua peregrinação pelas ruas de Belém, levando consigo, juntamente com a 

brisa da Baía de Guajará, as súplicas, pedidos e esperanças dos caboclos 

ribeirinhos, os “náufragos urbanos”, que no embalo dos estrondos das baterias 

de foguetes e dos roncos ruidosos das milhares de motos, mergulham cidade 

adentro, entre aplausos, suspiros e desejos contidos. É a moto-romaria29, a 

terceira procissão do sábado, que se encerrará nas escadarias do colégio 

Gentil Bittencourt, ao lado da Basílica de Nazaré, de onde saíra a 

trasladação30. 

                                                 
25 Números do círio fluvial de 2005 (Cf. REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 2005, p. 28). 
26 Desde 1992, as embarcações com alegorias e sonorizações mais significativas são 
premiadas. 
27 A lei de nº 4.371 de 15 de dezembro de 1971, aprovada pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Pará, confere à imagem de Nossa Senhora de Nazaré as prerrogativas de Chefe de 
Estado. Por isso, na chegada do Círio fluvial, a Guarda de Honra da Polícia Militar, com o 
uniforme de gala, juntamente com o Prefeito a recebem nas “portas” da cidade, das mãos do 
Arcebispo, em meio à aclamações do povo. 
28 Esta romaria foi criada pela PARATUR (ver o que significa). Esta homenagem é muitíssima 
apropriada em se tratando da senhora das águas e protetora dos navegantes, que tem seus 
maiores milagres vinculados à proteção e salvação dos náufragos. Das romarias que 
antecedem o círio propriamente dito esta é a mais antiga. Foi em decorrência dela que se 
organizaram a romaria rodoviária e a romaria dos motoqueiros. 
29 Esta romaria, também conhecida como romaria dos motoqueiros, é organizada, desde 1990, 
pela Federação Paraense de Motociclismo. Faz um percurso de 3,3 Km, em aproximadamente 
20 minutos, percorrendo as principais ruas do centro de Belém: Av. Presidente Vargas, Av. 
Serzedelo Corrêa, Av. Gentil Bittencourt, Trav. 14 de Março, Av. Magalhães Barata até as 
escadarias do Colégio Gentil Bittencourt (Revista CIRIOS DE NAZARÉ, p. 30-31). 
30 Revista CIRIOS DE NAZARÉ 2005, p. 30-31. 
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Ao meio-dia, as atenções voltam-se ao altar central da Basílica e os 

olhares elevam-se para uma redoma localizada no Glória31 do altar da Capela-

Mor. Ali esteve fixa, durante todo o ano, a imagem original de Nossa Senhora 

de Nazaré, que agora desce ao presbitério para ficar mais perto do seu povo. É 

uma cerimônia profundamente marcada pela experiência do reencontro, da 

proximidade amorosa e terna do divino, do sagrado, de Deus, que se faz 

através da imagem que, um dia, seduziu o caboclo Plácido às margens do rio 

Morucutu. Sob a presidência do arcebispo, o ritual, especialmente preparado 

para este momento, aproxima novamente, entre cantos e orações, a Virgem 

mãe amorosa aos seus filhos peregrinos. É a Descida da Imagem, ritual que 

introduz a imagem original32de Nossa Senhora de Nazaré no meio do povo, 

para a veneração dos romeiros durante a quinzena da festa. 

As homenagens a Nossa Senhora de Nazaré, às véspera do Círio, se 

estendem pela noite. Já no final da tarde uma celebração eucarística dá início33 

à quarta romaria do dia, a procissão mais importante na preparação do Círio. 

Quando os últimos raios da luz vão se ocultando por trás dos prédios, florestas 

e rios, uma nova luminosidade vai se formando na noite de Belém. Milhares de 

                                                 
31 O Glória, é uma estrutura em mármore estatuária de Carrara, com uma superfície de 15m2 
(5m de comprimento por 3m de largura), que fica na parte superior do Altar-Mor da Basílica de 
Nazaré. Raios de mármore, engastados de mosaico pastilhas douradas com suas assimetrias, 
servem de painel de fundo. Adiantando-se de oitenta centímetros, está o “nimbo”, isto é, uma 
auréola de nuvens (de mármore) túrgidas e de indescritíveis anjinhos de efeitos festivo à 
maneira barroca. No nimbo (um bloco de mármore de duas toneladas): dois anjinhos completos 
coroam a Virgem; confundindo-se com as nuvens, oito cabecinhas de anjos; na parte inferior e 
à direita, mais quatro anjinhos de corpo inteiro, entregam flores. A iluminação contrastante põe 
em ressalto o mosaico dourado dos raios e torna leve e aéreo o nimbo que, desse modo tão 
original, focaliza a venerada imagem da padroeira, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. Sob o 
nimbo, dois anjos de asas abertas, de tamanho superior ao natural (870 quilos cada), se 
pretendem ao encontro da Virgem de Nazaré. O da esquerda apresenta a faixa com as 
palavras “Ave Maria” em mosaico dourado; o da direita, oferece flores e o coração com a mão 
direita e mais flores de rosas com a mão esquerda. A idéia do conjunto foi tirada com as 
devidas adaptações da Glória de Bernini, na Basílica de São Paulo em Roma. Um trabalho do 
escultor Antônio Bozzano, auxiliado por seu filho Augusto (Cf. REVISTA NOSSO PARÁ, 1999, 
p. 122). 
32 Esta cerimônia foi introduzida em 1969 pelo, então vigário de Nazaré, Pe. Miguel Giambelli, 
hoje bispo emérito da Diocese de Bragança. A imagem é colocada, para a apreciação de 
todos, em uma berlinda de estilo moderno, de ferro e cristal, que foi utilizada uma única vez, de 
forma polêmica, no círio de 1963. Somente a partir de 1992, por ocasião da comemoração do 
Círio 200, a cerimônia foi aberta ao povo. A manipulação da imagem bicentenária é feita com 
luvas para sua proteção e conservação. 
33 Acredita-se que esta missa, no início da procissão, tenha sido introduzida em 1887. Era 
celebrada na capela do Colégio Gentil Bittencourt, que na época chamava-se Colégio Amparo 
(até 1899). Em 1992, por ocasião do Círio 200, passou-se a celebrá-la sobre um tablado nas 
escadarias do Colégio para uma maior visibilidade da liturgia. Até o ano de 1996 a Missa era 
realizada às 18h, com saída da procissão às 19h, sendo, posteriormente, em 1997, antecipada 
para as 17h. 
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chamas dos pequenos círios (velas) 34, conduzidas por corpos humanos em 

procissão, vão refletindo novo fulgor e cintilação no espírito da cidade, sob o 

calor, o brilho, a claridade e a proteção da estrela-mãe e guia Nossa Senhora 

de Nazaré. É a Trasladação35, procissão que reproduz o mito de origem do 

Círio36.  

As ruas de Belém, na escuridão da noite, são tomadas por milhares de 

pessoas que, caminhando entre cantos e orações, vão expressando e 

partilhando sua fé e sua intimidade com a “mãe de Deus”. Romeiros e devotos 

se espremem entre si para estar mais próximos da Santa37. Outros se ligam a 

ela através da corda que conduz sua berlinda, que, nesta romaria, tem a 

participação, especial, das mulheres. A multidão de cirianos que acompanha a 

                                                 
34 Etimologicamente, a expressão “círio”, do latim “cereus”, significa uma grande vela de cera. 
Em suas origens portuguesas, os círios representavam um ajuntamento de pessoas que se 
organizavam para ir a romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Portugal. 
Posteriormente, as velas de cera ou círios levados pelos romeiros nas peregrinações passaram 
a denominar a própria romaria (Cf. COELHO, Geraldo. “Fé, festa e devoção ou no tempo dos 
primeiros círios”. In: COELHO, Geraldo Mártires. Uma crônica do Maravilhoso. Legenda, 
Tempo e Memória no culto da Virgem de Nazaré. Belém: Imprensa Oficial do Estado, 1998. p 
119-165). 
35 A origem da trasladação remonta aos primórdios do Círio. Segundo Alfredo de Souza, em 
artigo publicado no Correio do Pará (4 de maio de 1926), em 1793, o então presidente da 
província do Grão-Pará, Dom Francisco de Souza Coutinho, estando adoentado, teria feito uma 
promessa a Nossa Senhora de Nazaré, de, com a saúde restabelecida, ir até a ermida (capela 
dedicada à Virgem) buscar a imagem e trazê-la ao Palácio, mandando celebrar missa pelo 
capelão José Roiz de Moura. Depois, acompanhado pelo povo, levaria, num palanquim, a 
imagem de volta à ermida. Alcançada a graça, no dia 7 de setembro de 1793, o presidente da 
província cumpriu a promessa, conduzindo a imagem até o Palácio do Governo para que se 
procedesse à romaria. Nascia, assim, primeira trasladação, precedendo ao primeiro círio, que 
ocorreu no dia seguinte (Cf. ROQUE, Carlos. História do Círio e da festa de Nazaré. Belém, 
1981, p. 38-39). 
36 “O primeiro Círio, realizado em Belém, já revivia a lenda que se formara em torno do 
"achado" da santa. Tal como na lenda a respeito da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em 
Portugal, que durante muito tempo teria ficado perdida numa gruta, tendo sido achada, no 
século XII, por uns pastores, também a imagem cultuada em Belém, "cópia fiel" da que se 
encontra na aldeia portuguesa de Nazaré (segundo a tradição paraense), foi encontrada por 
um "pobre caboclo", depois de estar perdida na mata. Esse caboclo (Plácido) levou-a para sua 
casa, mas, no dia seguinte, a santa havia voltado, por seus próprios meios, a seu lugar 
primitivo. Isso se repetiu várias vezes, até que o governador da época (a lenda não esclarece o 
seu nome) mandou que a imagem fosse levada para o Palácio de Governo, sendo guardada 
pelos soldados, que passaram a noite em vigília, para impedir que alguém ali penetrasse ou de 
lá saísse. Mas, no dia seguinte, a santa foi de novo encontrada no lugar onde tinha sido 
achada por Plácido, com gotas de orvalho e carrapichos presos a seu manto, numa "prova" da 
longa caminhada através da estrada: a santa "viva" novamente se locomovera por seus 
próprios meios. Por isso, ali foi erguida sua ermida. Por isso, também, no primeiro Círio, a 
imagem foi levada para a capela do Palácio, na trasladação da véspera, refazendo seu 
caminho lendário no dia seguinte, até o local do primitivo achado” (MAUÉS Raimundo Heraldo. 
Padres, pajés, santos e festas. Catolicismo popular e controle eclesiástico. Belém, Cejup, 1995, 
p. 439). 
37 Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pastoral Regional – IPAR, em 1999, aparece como 
uma das principais motivações da participação na trasladação a “proximidade da santa ao 
povo” (14,5%). 
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passagem da procissão, com sua berlinda enjardinada e iluminada, puxada por 

um cordão de fiéis, se extasia e se comove com tamanha demonstração de fé 

e, muitas vezes, explode em aplausos, gritos de “viva” e outras homenagens. 

As mais tradicionais, são os fogos dos Sindicatos dos Arrumadores e dos 

Estivadores do Estado do Pará, a sirene do Jornal “O Liberal” e a chuva de 

papel picado e balão do Banco do Brasil38. 

Na trasladação, a berlinda39, puxada pela corda, com o 

acompanhamento de uma grande multidão40, reina soberana, juntamente com 

seus fiéis41. Assim ela se dirige do Colégio Gentil Bittencourt para a Catedral, 

fazendo o percurso inverso ao do Círio42. Ao final da procissão noturna, a 

                                                 
38 Em 2005, a Santa foi homenageada, na Avenida Presidente Vargas, pelo Coral de Mil Vozes 
e pelo cantor Agnaldo Rayol, que interpretou a tradicional Ave Maria; no prédio da Companhia 
das Docas do Pará – CDP, pelo coral da empresa; na Av. Boulevard Castilho França, pela 
salva de fogos tradicionais do Sindicato dos Estivadores e dos Arrumadores do Estado do 
Pará, que iluminaram a frente da cidade por cerca de quinze minutos, ao som das sirenes do 
antigo prédio do jornal “O LIBERAL”; e, ainda, duas outras homenagens, a dos pescadores e a 
queima de fogos na Praça D. Pedro II (REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ 2005, p. 36-37). 
39 Berlinda é o nome dado ao andor, onde é conduzida a imagem de Nossa Senhora de Nazaré 
durante a procissão do Círio. Segundo Roberto Martins Rodrigues, o nome berlinda tem origem 
no fato dessa peça ter sido criada em Berlim, Alemanha, pelo arquiteto Phelipp Chiese. Na 
verdade, é uma espécie de coche antigo, semelhante às carruagens imperiais. A Berlinda que 
conduz a imagem da virgem de Nazaré foi introduzida na procissão em 1855 para substituir o 
Palanquim que era puxado por cavalos e/ou bois, nos moldes dos carros europeus, e fora 
adaptada para levar a imagem, mas no colo de alguém. Nos primeiros círios, a Berlinda levava 
em seu interior o capelão do Governo Provincial que segurava no colo a imagem da Santa. 
Segundo Ernesto Cruz, a Berlinda começou a ser puxada pelo povo no Círio de 11 de outubro 
de 1868. Foi quando a diretoria da festividade teve a idéia de modificar o sistema até então 
adotado, pedindo aos fiéis que levassem, por suas próprias mãos, a imagem de Nossa 
Senhora à sua ermida. Coube pois aos senhores Antônio Xavier da Silva Leite, Tereza de 
Jesus B. Foro Arantes, Antônio Jovita Corrêa da Silva, João José de Sousa e Antônio Joaquim 
de Sousa Martins, os dois primeiros juízes e os demais diretores da festa, a iniciativa de pôr a 
corda à Berlinda, para que o povo tivesse maior contacto com a Santa da sua veneração (Cf. 
ROCQUE, Carlos. História do Círio e da Festa de Nazaré. Belém, Mitograph Editora, 1981. p. 
125-134). 
40 Segundo DIEESE, cerca de um milhão de pessoas acompanhou a procissão em 2005. A 
procissão contou com um esquema de segurança envolvendo 4.998 pessoas, sendo, 780 
integrantes da Guarda da Santa, 1.800 policiais militares, 378 policiais civis, 1.420 homens do 
exército e 620 voluntários da Cruz Vermelha, além de monitoramento com câmeras em parte 
do percurso (Av. Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França e 15 de Novembro) (REVISTA 
CÍRIOS DE NAZARÉ 2005, p. 34-35). 
41 Nesta procissão não há a presença das alegorias que tradicionalmente acompanha a 
procissão principal e nem a presença oficial de autoridades civis e eclesiásticas, somente a 
Diretoria da festa, composta de leigos. A respeito das primeiras trasladações, as informações 
que se tem dão conta de que, depois da primeira, em que o próprio Governador conduziu a 
imagem, ele só mandava buscá-la para o palácio. Não se sabe nem mesmo se houve algum 
tipo de acompanhamento (REVISTA NOSSO PARÁ, 1999, p.53). 
42 Historicamente, esta procissão sempre foi mais rápida e também considerada mais 
“tranqüila” que a procissão principal do Círio, daí a maior concentração de mulheres (mesmo na 
corda), crianças e pessoas idosas. Todavia, nos últimos anos, o crescimento extraordinário do 
número de cirianos tem aumentado em muito o tempo e as dificuldades desta procissão. Em 



 
38 

imagem da santa é recolhida e agasalhada no altar-mor da Catedral, de onde 

sairá, com os seus, na madrugada do dia seguinte, em retorno triunfal para sua 

ermida de origem, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. 

Não são poucos os que passam a noite em vigília religiosa e festiva, no 

interior da Catedral, nas Praças e, principalmente, ao redor da corda43 

estendida por sobre o caminho, na esperança de garantir seu lugar entre 

aqueles que irão ligados ao “cordão umbilical da Mãe de todos”. 

Na madrugada do segundo domingo de outubro44, a cidade é acordada 

pelos passos ruidosos e os rumores das vozes dos milhares de romeiros, 

devotos e cirianos que se deslocam para o centro da cidade para acompanhar 

ou “ver passar” a procissão. Para muitos é um grande espetáculo; para outros, 

talvez, o momento de maior proximidade com o sagrado, o divino, com Deus 

mesmo. A cidade está em festa! É o dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré! 

É o dia do ano mais aguardado pelo povo paraense. Todo o trajeto de 4,5km 

está tomado pela multidão organizada no cortejo, nas esquinas, nas janelas e 

sacadas dos prédios, nas arquibancadas e palcos montados no trajeto, ou 

mesmo nos galhos das muitas mangueiras que refrescam Belém. Vale tudo 

quando se trata de participar da festa do Círio. Toda parafernália midiática 

também está a postos, por todo o percurso, para transmitir “ao vivo”, para todo 

                                                                                                                                               

função disso, seu trajeto mudou muitas vezes, a fim de facilitar seu acompanhamento. Em 
2005 a corda foi cortada e desatrelada da berlinda, sob os protestos dos promesseiros, para 
facilitar sua locomoção e agilizar a procissão, que duraram cinco horas. Atualmente seu 
itinerário, de aproximadamente 5 km, obedece ao seguinte percurso: Colégio Gentil Bittencourt 
(de onde sai desde 1887), Av. Magalhães Barata, Av. Nazaré, Av. Pte. Vargas, Avenida 
Boulevard Castilho França, Av. Portugal, Praça do Relógio, contorno da Praça Frei Caetano 
Brandão (retomando uma antiga tradição) até a Catedral (REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ 2005, 
p. 34-37). 
43 Nos primeiros círios realizados em Belém a imagem da Santa era conduzida ao colo dos 
bispos, sendo mais tarde introduzida a berlinda (um andor envidraçado, semelhante a uma 
liteira dos tempos coloniais), que era transportada num carro puxado por juntas de bois (cf. 
Viana 1904:237 In: IPAR. Círios de Nazaré. 2000, p. 43). A história da corda começa no Círio 
de 1855, quando a procissão passava pela então Rua da Praia, de calçamento precário como 
as demais, na hora em que trasbordara a Baía do Guajará. Por isso surgiu a idéia de passar 
uma corda em volta dela, tomada de empréstimo dos pescadores do Ver-o-Peso, para que o 
povo pudesse ajudar a puxá-la, a fim de que transpusesse mais facilmente o atoleiro. Somente 
13 anos depois, em 1968, a corda foi oficializada pela diretoria da irmandade de Nazaré. Neste 
mesmo ano foram adotadas também outras medidas na organização do cortejo, restringindo o 
uso de carros, cavalos e foguetes. Essas medidas, tendo agradado à maioria do povo, 
provocaram, porém, certo descontentamento entre pessoas abastadas, que as acolhiam como 
simplificação e “empobrecimento” do cortejo. Posteriormente a corda será motivo de outros 
conflitos (Cf. IPAR. Círios de Nazaré. 2000 p. 43). Atualmente, a corda tem 400m de 
comprimento, com 02 polegadas de diâmetro de titan torcido de sisal oleado, comprada na 
empresa Brascorda S. A., da Paraíba. 
44 Segue, agora, uma descrição detalhada do dia e da procissão principal do Círio de Nazaré. 
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o mundo, o espetáculo da fé, com comentadores especializados no cortejo. Os 

“paparazzi” do sagrado estão ávidos por fazer o registro das performances 

mais extravagantes. Todavia, é o dia das mais sublimes e verdadeiras feições; 

dos mais sinceros desejos, das mais sagradas esperanças. Um dia de perdão 

e agradecimento; um dia de fé!  

A celebração eucarística, iniciada no alvorecer do domingo do Senhor, 

dá o tom no qual deve ser conduzida a procissão da Senhora de Nazaré. O 

cortejo então vai se formando com os devotos, que desde muito cedo já estão 

reunidos em oração, e os carros (alegorias) 45, que começam a se organizar, 

por uma extensão de quase 2 km. Na frente, a cabeça do círio abre o cortejo 

com a cruz; seguida da Banda do CEFET, Estandarte da Diretoria do Círio, 

Bandeira dos Municípios do Pará, Carro Plácido46, Pelotão do Colégio Sophos, 

Pelotão do Apostolado da Oração, Barca dos escoteiros47, Pelotão dos 

                                                 
45 São doze os carros (carro do caboclo Plácido, barco dos escoteiros, barca nova, carro do 
Anjo Custódio, barca com velas, carro do anjo Protetor da Cidade (ou anjo do Brasil), barca 
portuguesa, carro dos anjos I, barco com remos, carro dos anjos II, carros dos milagres (ou 
carro de D. Fuas Roupinho) e cesto de promessas) que, atualmente, fazem parte da estrutura 
da procissão principal do Círio. Historicamente, esse número variou bastante. Tratado muitas 
das vezes, pelos seus autores, como “alegorias”, apresentam muita semelhança com os 
“carros alegóricos” que desfilam no carnaval brasileiro. Por isso muitos autores têm associado 
o Círio a um “carnaval devoto”, expressão cunhada por Dalcídio Jurandir (1930) e repetida por 
Eidorf Moreira (1971), Isidoro Alves (1980) e Heraldo Maués (1995), entre outros. Estes 
elementos, segundo Maués, “combinam, numa mesma festa, a carnavalização, o civismo e a 
devoção, pois se trata de aspectos essenciais de uma representação simbólica do conjunto da 
sociedade brasileira” (MAUÉS padres... p. 443-444). Para Isidoro Alves estes elementos 
“carnavalizantes” supõem que, no Círio, “a um só tempo estão operando a devoção, a ordem 
consagrada, própria do rito sacral, e a informalidade, a descontração, a alegria da festa. O 
sagrado e o profano, assim, longe de serem opostos absolutos, constituem categorias que 
operam simultaneamente. A festa de Nazaré é, a um só tempo, um conjunto de atos litúrgicos 
que celebram um santo padroeiro e também de atos de encontro, de solidariedade, de 
neutralização de diferenças” (ALVES, Isidoro. O carnaval devoto. Um estudo sobre a Festa de 
Nazaré em Belém. Petrópolis, Vozes, 1980, p. 25-26). A condução e organização desses 
carros no cortejo, ficam sob a responsabilidade dos Colégios, Universidades e outras 
instituições, que se revezam a cada ano. 
46 O Carro do Caboclo Plácido foi introduzido no cortejo em 2000, com o intuito de valorizar as 
origens e a história do Círio, dando visibilidade através de uma “alegoria”. Foi doado pela 
Prefeitura de Ananindeua e projetado e executado pelo arquiteto e artista plástico Fernando 
Pessoa. Dimensões: 4m de altura, 6m de comprimento (2m de cambão) e 3,20m de largura 
(Documento digital da Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: 
Diretoria da Festa do Círio, 2000, p. 43). 
47 Este carro, a barca dos escoteiros, foi introduzido no círio de 1990, a pedido dos Escoteiros 
do Mar, de Belém do Pará, através de seu Presidente de nome Caetano, que prestou, por um 
longo tempo, serviço na Diretoria do CÍRIO. Dimensões: 1,5m de altura, 7,6m de comprimento 
(2,3m de cambão) e 2,5m de largura (Documento digital da Diretoria da Festa do Círio. Festa 
de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000, p. 43). 
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correios, Barca nova48, Pelotão CEPC, Carro do Anjo Custódio 49, Pelotão do 

Colégio Divina Misericórdia, Barca com velas50, Carro do protetor da cidade, 

Pelotão do Colégio Logos, Barca Portuguesa51, Carro dos anjos I, Barco com 

remos52, Pelotão do Colégio Santa Rosa, Carro dos anjos II, Carro dos 

milagres (ou carro de D. Fuas Roupinho) 53, Cesto de Promessas54 e Pelotão 

                                                 
48 Não temos registro sobre sua introdução no Círio. Dimensões: 1,7m de altura, 6,8m de 
comprimento (1,55 de cambão) e 2m de largura (Documento digital da Diretoria da Festa do 
Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000, p. 42).  
49 Segundo Heraldo Maués, “em Belém, antes da realização do primeiro círio, com patrocínio 
oficial, as grandes procissões da cidade eram as de Corpus Christi, Santa Isabel e do Anjo 
Custódio, custeadas pela Câmera e possuindo um caráter de ‘festas reais’. Tendo sido mais 
tarde abolidas as duas últimas procissões, em 1855 foi introduzida, no círio, uma alegoria que 
hoje não mais existe – a do anjo Custódio, ou Anjo da Guarda -, representado por uma menina 
montada num cavalo branco, ladeada por dois outros cavalos, guiados por pagens vestidos à 
romana, provavelmente uma lembrança da antiga procissão já extinta. Somente em círios do 
interior como o de Vigia e Colares, há reminiscências dessa tradição; é possível supor que, 
nesses círios a figura do Anjo Custódio tenha sofrido uma transformação que hoje, no ritual, 
manifesta-se como as alegorias do Anjo do Brasil (nas duas cidades) e do Anjo do Pará 
(somente em Colares)” (IPAR. Círios de Nazaré. Belém, Grafitte Editores, 2000, p. 42). 
Atualmente, no Círio de Belém, existem apenas os carros dos anjos, que conduzem crianças 
vestidas de anjo, que são em número de quatro. Dimensões: 3,03m de altura (0,65m de base 
do pé com anjo de 1,4m), 5,35m de comprimento (1,65m de cambão) e 2,58m de largura 
(Documento digital da Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: 
Diretoria da Festa do Círio, 2000, p. 42). 
50 Em 1982, a Barca com velas foi doada por Chico Fonseca (da empresa JONASA) que 
também foi Diretor da Festa. Dimensões: 1,86m de altura, 6,05m de comprimento (1,85m de 
cambão) e 2,5m de largura. 
51 É uma Xavega, tipo de barco usado em Portugal para a pesca. Foi mandada da cidade de 
Aveiros no ano de 1971, quando era vigário de Nazaré o Pe. Vicente Schiena, intermediado 
pelo Dr. Augusto Meira. Dimensões: 4,27m de altura, 7,32m de comprimento (1,62m de 
cambão) e 2,6m de largura. (Documento digital da Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa 
Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000, p. 42-43). 
52 As informações que se tem a respeito deste carro são só suas dimensões: 3,36m de altura, 
7,05m de comprimento (1,9m de cambão) e 2,42m de largura (Documento digital da Diretoria 
da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 
2000, p. 42). 
53 O Carro dos Milagres, sob a forma de uma embarcação, é uma das alegorias mais antigas 
do Círio de Belém, tendo sido introduzido no préstito de 1805 pelo então presidente da 
Província Conde dos Arcos, D. Marcos Noronha de Brito, por recomendação da rainha de 
Portugal, D. Maria I, para lembrar o primeiro milagre da Virgem, em 1182, envolvendo o fidalgo 
português D. Fuas Roupinho, evitando que seu cavalo despencasse em um abismo à beira do 
Atlântico (cf. ROQUE, Carlos. História do Círio e da Festa de Nazaré. Belém, Mitograph 
Editora, 1981, p. 42). Foi este milagre que difundiu a devoção à Nossa Senhora de Nazaré em 
terras portuguesas. Atualmente, este carro representa também o milagre do escaler do Brigue 
São João Batista. Assim conta a tradição: “a 11 de julho de 1846 zarpava de Belém para 
Lisboa, o aludido brigue, com 28 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros”. Três dias 
depois da partida, já no Atlântico, um forte temporal fez com que a embarcação naufragasse. 
Com ela, dezesseis pessoas sumiram. As doze restantes conseguiram salvar-se em um 
escaler. Ao cabo de 15 dias aportaram em Caiena. Atribuíram eles a sua salvação a N. S. de 
Nazaré, que invocaram nos muitos momentos de desespero. E assumiram o compromisso de 
trazer o escaler para Belém e carregá-lo às costas na romaria, na primeira oportunidade que 
passassem pela capital paraense. De Caiena, foram ao Ceará, na galera Massagran e de lá 
retornaram ao Pará, não tendo cumprido a promessa tal e qual a fizeram, mas deixaram o 
escaler na varanda da capela. A promessa ficou incompleta porque o presidente Herculano 
Ferreira Penna, consultado a respeito, ouvira o bispo D. João Affonso de Morais Torres e o 
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da Pastoral da Juventude55. Logo em seguida, após uma pequena multidão, 

segue a corda, com seus fiéis promesseiros, atrelada à berlinda em sua duas 

pontas, formando uma espécie de “redoma” de corpos humanos, aonde vão as 

autoridades civis e eclesiásticas e a banda da Polícia Militar, protegidos da 

multidão. A berlinda ajardinada, puxada por um cordão humano, seguida por 

uma outra multidão, encerra o cortejo. No seu interior a Imagem de uma Dona 

simples carregando no colo sua criança. Todavia é para ela que tudo se volta e 

onde tudo adquire sentido. 

“Acompanhar o Círio na corda!” 56 – esta promessa exige, dos romeiros 

e devotos, muito mais que devoção e gratidão; é preciso muita resistência 

física e espiritual para compartilhar com uma massa de corpos humanos as 

muitas dificuldades da longa jornada até a Praça Santuário. Na procissão do 

Círio de Nazaré, são encontrados exemplos de grandes sacrifícios, mas 

nenhum se compara ao de puxar a corda que conduz a berlinda da Virgem de 

Nazaré. Mesmo assim, são milhares de pessoas que, todos os anos, se 

dedicam a esse sacrifício exigente. Ainda de madrugada, já disputam um lugar 

na corda, onde fixar a mão que o ligará, umbilicalmente, à Virgem-mãe. Sob o 

sol escaldante de Belém do Pará, seguem com os pés descalços, pisados e 

                                                                                                                                               

inspetor do Arsenal de Marinha, capitão-de-fragata Antônio Leocádio do Couto. Foram eles de 
parecer contrário à pretensão dos ex-náufragos: que não se levasse o escaler no Círio, ‘mas 
fosse logo conduzido e pendurado nas travas do alpendre da ermida’. Aliás, a respeito desse 
escaler, afirmavam que, em 1840, fora a imagem da Virgem levada para ser restaurada, pela 
segunda vez, em Portugal, às expensas do vereador Lúcio Machado de Mendonça: conduzira-
o o próprio brigue São João Batista; e o escaler servira para transportá-la, quando foi para 
bordo e quando voltou para Belém. Em 1855 houve uma cólera-morbus (...). E não faltou quem 
dissesse ser a epidemia conseqüência da promessa não cumprida (dos sobreviventes 
carregarem a embarcação no Círio). Naquela altura, presidia a Província o tenente-coronel 
Sebastião do Rego Barros, que, por sinal, era um dos que defendiam a inclusão do escaler na 
romaria. E determinou que a pequena embarcação, doravante, passasse a ser incorporada ao 
Círio e carregada por elementos da classe marítima. “Dentro desse bote, representando doze 
náufragos, doze meninos iriam vestidos de marinheiros” (Rocque 1981: 42-43). Assim foi feito 
desde 1855. Com o passar dos tempos o escaler primitivo foi substituído por uma miniatura do 
brigue e, posteriormente, foi totalmente abolida. Atualmente, está representada, juntamente 
com o milagre de D. Fuas Roupinho, no carro dos milagres. 
54 Este carro recolhe os ex-votos dos promesseiros. Dimensões: 1,75m de altura, 5m de 
comprimento (2m de cambão – peça auxiliar da aparelhagem do carro) e 2m de largura. 
55 Este foi o Esquema de Posicionamento, dos vários elementos constitutivos da procissão, no 
Círio de 2002. 
56 A corda, nos Círios, não tem mais a finalidade de puxar a berlinda, tal como em suas origens. 
A berlinda, hoje, ou é carregada nos ombros dos fiéis, naqueles círios de menor expressão, ou 
é puxada pelos próprios devotos, como acontece em Belém e Vigia, sendo montada sobre 
carros modernos e de fácil manejo. Segundo Maués, “a corda é utilizada somente para separar 
o ‘núcleo estruturado’ aonde vão a berlinda, as autoridades e os convidados, da ‘massa 
indiferenciada’ que acompanha o Círio” (MAUÉS, Raymundo Heraldo. Padres, Pajés, Santos e 
Festa. Catolicismo popular e controle eclesiástico. Belém, Cejup, p. 451). 
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repisados; corpos unidos, comprimidos e contraídos; rostos com expressões de 

alegria e dor. Forma-se um gigantesco cordão humano, entre orações 

silenciosas, aclamações e gritos de “viva Nossa Senhora de Nazaré”, movido 

pela força do agradecimento e da fé na Mãe de Deus. O extremo esforço para 

manter as mãos atreladas, vai deixando marcas impressas com o suor e o 

sangue dos promesseiros no “cordão umbilical” da Santa. Talvez seja esta 

“mistura humano-divina”, a responsável pelo poder milagroso, atribuído à 

corda, de curar doenças (quando ingerida em forma de chá), o que faz com 

que seus pedaços sejam disputados no final do cortejo. Não é sem razão que a 

corda representa para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a promessa 

por excelência, a indissolúvel aliança da Santa com o seu povo. De todos os 

simbolismos57 que cercam a devoção a Senhora de Nazaré, a corda é, sem 

dúvida, o mais expressivo, tal como resume Walbert Monteiro, grande literato 

belenense e devoto fiel de Nazaré: 

 

“Nela pode ser resumido o ideal da igualdade e da fraternidade entre os 
homens: no mágico instante em que a berlinda percorre as ruas da cidade, seu 
entrelaçado tornado visível pela multiplicidade de mãos é a real integração de 
raças, de posições sociais, de credos políticos e até mesmo de facções 
religiosas. Não há crente ou ateu que deixe de se comover com a visão, às 
vezes cruel, de uma caminhada repleta de mortificação. A corda é a 
representação humana da solidariedade unindo na mesma determinação e 
vontade, uma multidão de anônimos que se identificam na gratidão, na 
esperança ou simplesmente no desejo de estar ali vivendo as emoções de 
mais um Círio. Algo como comemorar mais uma etapa que vencemos na vida”  
58. 

 

Não são poucos os que vão ficando pelo caminho, vencidos pelo 

cansaço. Mas a multidão, unida na fé inabalável, consciente de seu poder de 

resistência, chega ao seu destino: entregar a imagem de sua devoção de volta 

ao seu nicho, na Basílica. E a vitória contra o desânimo, os tropeços, as 

incertezas – marcas do nosso quotidiano – é saudada com entusiásticos “vivas 

                                                 
57 “O simbolismo da corda é múltiplo. Significa o lugar da promessa e do sacrifício, do 
despojamento do homem e da mulher que a seguram, descalços, demarcando o espaço 
ritual onde desfila a berlinda da santa. Significa também o lugar do perigo, não apenas 
simbólico, ritual, mas o perigo real, iminente (pessoas fracas ou doentes sentem-se mal, 
segurando a corda, e às vezes são atropelados pela multidão de devotos). Significa a 
própria separação, num certo nível, entre o sagrado e o profano, entre o formal e o 
informal, entre o poder e o não poder, e com isso reflete a própria estrutura de poder e de 
classes da sociedade brasileira.” (MAUÉS, Padres... p. 451). 
58 Cf. Walbert Monteiro, REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 1999, p. 41. 



 
43 

à grande condutora de nossa jornada: Maria de Nazaré, a Senhora da Berlinda” 
59.  

Contudo, “a corda” não é o único “lugar” onde os devotos e romeiros 

expressam seu grito social (por moradia, saúde, emprego), sua vida, suas 

esperanças e sua fé, em forma de promessa60. A confiança em Deus, por 

intercessão de Maria, é carregada em forma de objetos de cera (velas, partes 

do corpo humano), de madeira (cruzes, barcos, casas e outras construções), 

pedras e outros símbolos e, ainda, através de outros sacrifícios, como “fazer o 

percurso descalço ou de joelho” 61. São sacramentais, que tornam presente os 

pedidos e as graças alcançadas, frutos da comunhão estabelecida entre o 

divino e o humano, através da Santa. Para muitos romeiros e devotos, o Círio é 

o “dia da promessa” 62. O carro de D. Fuas Roupinho, no espaço sagrado da 

procissão, “evoca e proclama o primeiro milagre da Senhora de Nazaré, 

salvando da morte – na verdade, proclama a tradição, livrando-o do Diabo – o 

                                                 
59 Cf. Walbert Monteiro, REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ, 1999, p. 43. 
60 “Os motivos da promessa podem ser os mais variados. Há promessas que não se dirigem a 
uma finalidade específica, visando, na verdade, obter uma proteção muito ampla, de caráter 
geral. Mas a maioria delas, ao contrário, possui um motivo especificado: cura de doenças (de 
um ser humano ou de animais domésticos), obtenção de emprego, recuperação de objetos 
perdidos ou roubados (objetos de uso pessoal, utensílios de pesca, animais domésticos), 
afastamento de perigos (no mar, na ocasião do parto, em casos de queimaduras graves), 
afastamento de vícios, manutenção da saúde, obtenção da felicidade (no jogo, na pesca, no 
amor), além de outros motivos” (MAUÉS, padres, p. 353). 
61 “Nem sempre quem promete ao santo é o próprio beneficiário da graça. Mães prometem por 
seus filhos, filhos por suas mães, maridos por suas mulheres, avós por seus netos, mulheres 
por seus maridos, etc. Da mesma forma, nem sempre quem cumpre a promessa, depois de 
obtida a graça, é aquele que prometeu. O cumprimento da promessa ao santo pode ser feito 
tanto pelo beneficiário da graça (tenha ou não feito a promessa) como por quem prometeu por 
outrem; algumas vezes, também, a promessa é feita por alguém, em benefício de outro, com a 
condição de que ambos irão cumpri-la. Mas às vezes a promessa é cumprida por uma terceira 
pessoa (que não prometeu) ligada ao beneficiário da graça. Há promessas que se cumprem 
apenas uma vez, outras duram um tempo fixo, de dois, três ou mais anos e outras, ainda, são 
feitas para toda vida. Pescadores que se salvaram de naufrágios no mar, graças à intercessão 
de Nossa Senhora de Nazaré, costumam acompanhar o Círio, todos os anos, "enquanto vida 
tiverem"; outras pessoas, por diferentes motivos, prometem puxar a berlinda ou mesmo a corda 
do Círio também por toda a vida; crianças que são vestidas de anjos ou marujos, no entanto, só 
costumam sair assim até a idade de 10 anos” (MAUÉS, padres, p. 353). 
62 A primeira promessa relacionada ao Círio de Nazaré de que se tem notícia deu origem ao 
próprio Círio: acometido por uma doença, em 1793, o então governador da província, Francisco 
de Souza Coutinho, prometeu à Santa que se recuperasse a saúde para inaugurar a grande 
feira de produtos regionais que ele havia organizado, levaria a imagem até o Palácio e de lá a 
conduziria em grande préstito até a pequena igrejinha. Outra promessa bastante conhecida é a 
dos marujos salvos do escaler que aportou em Caiena em 1846, graças a uma intervenção da 
Santa, e que prometeram carregar o escaler nos ombros no Círio de Nazaré. Somente em 
1855, conseguiram cumprir a promessa de carregá-lo no Círio. 
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nobre combatente português quando ia despencar-se sobre o mar da Nazaré 

lusitana” 63. 

Durante o percurso da procissão, os devotos vão depositando os objetos 

da promessa (os ex-votos) nos carros, renovando seu compromisso, na certeza 

de que a Santa já os acolheu em seu coração sagrado. “E se escaparam da 

morte, recobraram a saúde, salvaram-se de naufrágios, livraram-se de 

tentações, redimiram-se de faltas, obtiveram perdões, realizaram conquistas, 

recuperaram haveres, reviram filhos pródigos, escaparam da perdição, enfim, 

se tantas aflições foram remidas, por intercessão da Senhora de Nazaré deu-

se tal remissão. Ela foi, sempre, o caminho mais fácil entre o sofrimento dos 

Filhos e a bondade do Pai. E por sua intercessão, o milagre realizou-se” 64. 

Segue, então, pelas ruas de Belém, um “desfile” de corpos humanos 

crentes (autoridades e comandados, titulares de ofício e desempregados, 

homens, mulheres, crianças...), ornado com a riqueza dos ex-votos, depósito 

de muitas esperanças, em direção à igreja, ao encontro da Virgem milagrosa. 

Talvez o maior milagre seja a superação, por um instante, das diferenças, 

particularismos sociais e do anonimato, pela comunhão e solidariedade entre 

romeiros e devotos, sob o signo de uma graça divina e universal; uma imagem 

do que deveria ser a peregrinação pelos caminhos da vida. Foguetes, cânticos 

e exortações anunciam a marcha da romaria, exaltando a Senhora Milagrosa e 

conclamando todos a reunirem-se à caminhada. 

No centro da procissão, irradiando força e energia espiritual, segue 

imponente e esplendorosa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em sua 

berlinda ajardinada, puxada por seus fiéis devotos65. A imagem, da altura de 

um palmo e meio66, com seu manto ornado ricamente67, é aclamada, numa 

                                                 
63 COELHO, p. 24. 
64 Loc. Cit. 
65 Em 1880, o Bispo Dom Macedo Costa mandou preparar uma berlinda que levasse a imagem 
sozinha. Foi conservada parte da primeira berlinda (rodas e hastes), acrescida de uma 
maquineta (oratório envidraçado) de cristal fechada, talhada em madeira, com anjos barrocos e 
uma coroa no alto, ornamentada de flores e brocados, com a imagem no centro. Armada sobre 
o carro com rodas, era puxada por bois. Em 1885, os bois foram substituídos pela corda 
puxada pelos fiéis. 
66 A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada pelo caboclo Plácido, às margens do 
igarapé Murutucu, por volta de 1700, é de madeira, com 28 centímetros de altura e apresenta 
feições portuguesas, vestida de escarlate e azul, sustentando nos braços o menino Jesus com 
um globo nas mãos. Atualmente, ela fica na Glória, na Basílica de Nazaré, em redoma de 
cristal. Até a presente data, a imagem já foi recuperada três vezes. A imagem “original”, como 
dizem os devotos, saiu no círio por muitos anos, até que os organizadores, preocupados com 
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demonstração de comovida fé. As mãos, as preces, as súplicas e se erguem 

aos céus, vão-se encontrando com pétalas, balões e papel picado, de muitas 

cores, que se precipitam das alturas para mais exaltar a imagem da Senhora. A 

devoção dos filhos vai semeando no ar um jardim, como homenagem à Mãe.  

Acompanhada por milhares de cirianos, romeiros e devotos guardados 

por militares em trajes de gala, cercada de zelo e devoção piedosos, segue a 

Senhora da Berlinda em direção ao seu santuário. O avançar da Senhora de 

Nazaré, em sua Berlinda de tantos conflitos68 e de tanta beleza69, marca o 

                                                                                                                                               

sua segurança e integridade, passaram a conduzir outra imagem na procissão. A imagem que 
atualmente sai no círio, encomendada pelo Vigário Miguel Giambelli ao escultor Giacomo 
Mussner, usada na procissão desde 1969, é uma cópia da encontrada por Plácido, mas não 
tão igual, pois foi mandado dar ao rosto da senhora européia e seu menino louro, alguns traços 
de mulher da Amazônia, com seu menino meio índio, meio caboclo, com cabelos negros, olhos 
empapuçados e nariz redondinho – é também chamada Senhora da berlinda. No dia 9 de junho 
de 1980 esta imagem foi utilizada pelo Papa João Paulo II para abençoar o povo paraense da 
janela do arcebispado, hoje Igreja de Santo Alexandre. Em uma peregrinação à Terra Santa 
feita pelo clero local (cinqüenta e dois padres e os bispos Dom Vicente Zico e Dom Carlos 
Verzelleti), no ano de 2000, foram levadas três imagens de Nossa Senhora de Nazaré, uma 
das quais foi deixada na Igreja da Natividade em Belém. Outras informações sobre a imagem 
podem ser encontradas em: Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. 
Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000; DUBOIS, Florêncio. A devoção à Virgem de Nazaré 
em Belém do Pará. 2ª edição, Belém: Imprensa Oficial, 1953. Revista Círios de Nazaré. Belém: 
Ronaldo Hühn, 1998; ROQUE, Carlos. História do Círio e da Festa de Nazaré. Metograph. 
1981. 
67 O manto da imagem é uma história e uma beleza à parte. Não se sabe exatamente quando 
teve início a prática de vestir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com um manto. O mito 
do achado da imagem por Plácido, no entanto, já descreve um manto azul, com gotas de 
orvalho, como pérolas. Inicialmente o manto era trocado esporadicamente em função do 
elevado custo de sua confecção, sempre ornamentado com muito zelo e capricho. Em 1953, no 
entanto, durante o 6º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém, a imagem, que fica 
na Glória da Basílica Nossa Senhora de Nazaré, recebeu um manto bordado a ouro e pedras 
preciosas, que foi reformado (trocado o cetim) em 1972, começando uma tradição de 
valorização especial dos mantos que passaram a ser ornados ricamente com fios de ouro ou 
dourados vindos da Zona Franca de Manaus ou importado da Itália ou EUA, com desenhos 
temáticos, para dar o tom de realeza e explicitar seu significado religioso. Em alguns círios 
foram usados mais de um manto durante as procissões, como aconteceu na década de 70 
(aonde se chegou a usar até quatro mantos: na trasladação, no círio, na procissão da festa e 
no recírio) e nos últimos anos (dois mantos, com desenhos diferentes, usados na trasladação e 
na procissão principal do Círio). Os mantos são doados por promesseiros, em geral anônimos, 
e confeccionados, atualmente, por promesseiros escolhidos pela Diretoria do Círio, tendo 
passado já por muitas mãos (cf. BONNA, Mizar. Dois séculos de fé. Belém, Cejup, p. 1993, p. 
44-47). 
68 Em 1926, Dom Irineu Joffily, decidiu transformar a berlinda em andor. Dada a forte reação 
dos devotos, também indignados pela supressão da corda no mesmo ano, a imagem teve que 
ser conduzida em um andor pelos bombeiros, cercada de um aparato policial. O impasse só foi 
resolvido em 1930, com o retorno da corda e da berlinda ao Círio. Em 1963, surge uma nova 
polêmica, quando a berlinda tradicional, a quarta da história do Círio, tendo sido considerada 
insegura pelos organizadores da procissão foi enviada ao Município de São Miguel do Guamá, 
é substituída por uma outra considerada mais segura e com linhas e estilo mais modernos. 
Houve uma forte reação por parte dos devotos e críticos que acusaram, segundo o pesquisador 
Carlos Rocque, a influência dos adeptos da “bossa nova” e do “espírito modernista”, avesso às 
tradições (Cf. ROCQUE, Carlos. História do Círio e da Festa de Nazaré. Belém, Mitograph 
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ritmo da procissão, pois é a partir da imagem da Virgem que se irradia o 

movimento, o caminhar e a força que comanda os passos da romaria70. 

 

 

HINO DA BERLINDA 

Porque eu tenho esperança e muita fé 

Porque eu quero ter amor bem mais ainda 

Porque te amo, Senhora de Nazaré, 

Quero puxar a corda da tua Berlinda 
 

A tua corda me enlaça nessa hora 

Me prende a Deus de corpo, alma e coração 

Assim é doce ser escravo teu, Senhora 

Servindo a Deus em cada homem meu irmão. 

 
coro 

“Ave, ave, ó Senhora da Berlinda”. 

Ave Maria, este é meu grito de fé. 

Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. 

Ave, Maria, Senhora de “Nazaré”. 
 

Em Nazaré eras escrava do Senhor 

Porém ninguém viveu maior libertação 

Cordas de Deus te amarraram por amor 

Foi a graça que prendeu teu coração. 

 
                                                                                                                                               

Editora, 1981. p. 125, 129). Depois de vários protestos, inclusive do governador do Estado, 
construiu-se outra berlinda para o Círio de 1964, com as mesmas linhas tradicionais (esculpida 
em cedro vermelho, em estilo barroco, folheada a ouro), confeccionada pelo escultor João 
Pinto, do Município de Ourém, que a concluiu em tempo de ser utilizada na procissão do ano 
seguinte (Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da 
Festa do Círio, 2000, p. 30). 
69 Em 1967, segundo a Diretoria do Círio, a berlinda passou a ser ornamentada com flores de 
diversas cores, dando um maior colorido à decoração e mudando a tradição do uso exclusivo 
de flores brancas. No início, as flores eram artificiais, visto que as flores da região não 
suportavam o calor intenso durante a procissão, sendo, posteriormente (não se sabe quando) 
substituída por flores naturais vindas do Sul, remetidas pela primeira dama do país. 
Atualmente, é a primeira dama do Estado quem se encarrega de garantir as flores para a 
ornamentação da berlinda, que é feita no sábado, para a trasladação, e retocada na 
madrugada do domingo para a procissão principal do círio. No ano de 1992, ou seja, 28 anos 
após a sua construção, a berlinda passou pelo primeiro grande restauro feito pelo neto do 
escultor, João Pinto Neto e financiado pelo sindicato dos revendedores de combustíveis. 
Outras três réplicas menores da berlinda, confeccionadas, em 1999, para serem utilizadas no 
traslado para Ananindeua, na Romaria Rodoviária e na Romaria Fluvial, com estrutura em ferro 
e fibra de vidro, foram projetadas pelo artista plástico Fernando Pessoa. Com dimensões 
menores que a oficial (altura – 1,70 m, largura – 85 centímetros na parte mais larga), possuem, 
na parte interna, um forro de cetim drapejado e pingentes de cristal e, ao centro, um dispositivo 
próprio para fixação da imagem (Cf. Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa senhora de 
Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000, 30-34). 
70 Cf. COELHO, p. 26. 
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Puxar a corda da Berlinda é para mim 

O compromisso de levar-te e te seguir 

Pelos caminhos desta vida até o fim 

E só fazer aquilo que Jesus pedir. 

 

Como sinal de uma entrega despojada 
Muitos te seguem sem o encalço do pé 

E esse carro dos milagres, mãe amada, 

É o sinal de teu amor, de nossa fé. 

 

Na tua imagem tão pequena descobrimos 
Um coração que abriga o universo inteiro 

No teu regaço como filhos nos sentimos 

Tu és a mãe de todo o povo brasileiro 

 

Ó Mãe querida, Senhora de Nazaré. 

Seguir teus passos é o bem maior que há 
Ter-te por mãe é mais que o ouro todo até 

És a alegria de teus filhos do Pará71. 

 

E assim, a procissão do Círio segue até seu destino final, a morada da 

Santa, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Depois de longa e penosa 

caminhada, vencidos os desafios, as dores e os desânimos, a procissão 

adentra no espaço sagrado do santuário, preparado no Centro Arquitetônico 

Nazaré – CAN, em frente à Basílica. Uma multidão de devotos e romeiros, sob 

os olhares atentos dos cirianos, entoa cantos de louvor e agradecimento, 

choram, gritam “vivas”, estouram foguetes, celebrando o grande feito. O toque 

dos sinos sinaliza a acolhida, por parte de Deus, do esforço e do sacrifício feito. 

Os pés, os joelhos e as mãos, que realizaram as promessas, podem, 

finalmente, descansar. A corda é estendida na avenida, para deleite de seus 

promesseiros, e a santa conduzida ao Centro de seu santuário para o último 

ato da grande romaria, a celebração eucarística, que fará mais um grande 

milagre, ao apresentar ao altar sagrado do Deus-Pai, através do corpo e 

sangue do Filho, toda a vida dos irmãos de fé em Nossa Senhora de Nazaré, 

para que seja transformada, plenificada, divinizada. 

O espaço físico do santuário já está contaminado pela alegria dos 

devotos de Nazaré! A virgem será celebrada, agora, em meio à festança 

“profana”, que acontece no espaço sagrado do arraial, delimitado pelos arcos 
                                                 
71 Cf. Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da 
Festa do Círio, 2000. p. 124 
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(portais) que o circundam. O arraial abrigará, pelos próximos quinze dias, a 

antiguíssima festa, toda cheia de ruído, de arrebatamento, de transgressão, 

fogos e teatros populares, farta mesa e generosa bebida, atrevimento sensual 

e jogos noturnos.Tal como no início72, o arraial continua sendo um local de 

comércio73 e também de festa74, um momento de encontro privilegiado com a 

cultura local75. Crianças, jovens e adultos podem divertir-se nos brinquedos do 

                                                 
72 A história do arraial coincide com a história do Círio de Belém do Pará. A três de julho de 
1793, determinou, o então Presidente da Província do Pará, Francisco de Sousa Coutinho, que 
se estabelecesse uma feira geral de produtos regionais, nos fins de setembro de cada ano, nos 
dias em que se costuma festejar N. S. de Nazaré e no largo de sua ermida (Cf. Cf. ROQUE, 
Carlos. História do Círio e da festa de Nazaré. Belém, Pará, 1981, p. 38). 
73 Assim, neste primeiro arraial, “os marchantes de Marajó e Caviana trouxeram belos 
exemplares de gado vacum e de xerimbabos. Já os caçadores de Mucajuba e Cametá 
apresentaram amostras curiosas de pato-anão, de mutum (peru do Pará), e de tartaruga de 
várias espécies, que passa por ser o boi da Amazônia. Os plantadores de Mazagão e Macapá 
expuseram grossos balaios de cacau e castanha. Pela primeira vez se encontraram juntos, sob 
o toldo de ubim, produtos que Deus espalhou: o guaraná de frutinhas vermelhas de relevância 
medicinal, o carajuru cuja tinta era apreciada pelas elegantes, e o urucum, de que se serviam 
os paraenses como tempero. Amontoavam-se, nas imediações da capela, cuias de Santarém 
pintadas de uxuá, cerâmica marajoara, rolos de fumo de Acará, de aroma delicioso, escovas 
toscas de piaçava, vassoura de baça, paneiros e tipitis, jacás tecido com a fibra de palmeira 
inajá e as poderosas fibras de tucum que, dizem, nem o pirarucu é capaz de vencer (ROQUE, 
p. 40). Mendonça, relaciona ainda: farinha d’água, cachaça e mel de Abaeté; tabaco em 
molhos de Acará e de Bragança; castanha, milho e feijão de Alenquer; arroz e copaíba de 
Baião; novilhos e couros de Cachoeira; cacau, arroz, andiroba e sabão de Cametá; peixe 
salgado de Curuçá; pirarucu, couros de boi e patauá de Faro; sementes oleaginosas de 
Gurupá; açúcar e mandioca de Igarapé-Miri; borracha, madeira, ucuúba de Macapá; farinhas e 
fumo de Marapanim; patauá e cauchos de Monte Alegre; cereais de Muaná; bois, cavalos, 
couros e borracha de Òbidos; café de Porto de Móis; cumaru, salsa e azeites de Santarém; 
peixes da Vigia, entre outros (Cf. MENDONÇA, João Alfredo de. Nossa Senhora de Nazaré. 
Um culto religioso que atravessa séculos. Belém do Pará: Conselho Estadual de Cultura, 1970, 
p. 49-50). 
74 Junto à feira, surgiram barraquinhas de comidas típicas, incluindo-se depois os jogos, as 
brincadeiras, sorteios, leilões, o teatro, os brinquedos. A iluminação do arraial só chegou a 
partir de 1863, ainda com lampiões. Energia elétrica mesmo, só em 1894. Segundo o padre 
Florêncio Dubois, “em 1855, terminou a feira no arraial, sendo substituída por folguedos, 
barracas de tavolagem, marionetes, saltimbancos e outros divertimentos populares. A inovação 
deve-se ao Coronel Miguel Antônio Pinto Guimarães, barão de Santarém e Diretor da 
Irmandade (Irmandade de fato, não legal). Aliás, desde 1820, a feira de produtos vinha 
decaindo” (DUBOIS, Florêncio. A devoção à Virgem de Nazaré em Belém do Pará. 2ª edição, 
Belém: Imprensa Oficial, 1953, p. 71). Do arraial irradiaram estradas para o marco, para o 
Tucunduba, para a Campina, para o Umarizal, para a Soledade. Segundo o mesmo autor, em 
1874, no arraial e na estrada de Nazaré, contavam-se dois edifícios públicos, 160 casas 
habitadas, uma palhoça, 22 telheiros. O surto de Belém convergia principalmente em redor da 
ermida (DUBOIS, p. 69). 
75 Em meados dos séculos XIX, a Sociedade do Descanso alugava cadeiras para os mais 
privilegiados, que confortavelmente se divertiam com as danças e teatrinhos. Em 1855, já 
aconteciam, no Pavilhão da Flora (um barracão feito com troncos de árvores, que 
posteriormente será a primeira praça do arraial), apresentações de danças executadas por 
índios e negros (o lundum, o chorado, o cateretê, a dança do bagre, o mandu-sarará e o 
bambiá), danças de origem européia (dança das saloias e dança das camponesas), além de 
outras apresentações na área do Arraial, como os cordões de bicho, sob forma de cortejo. 
Posteriormente, estas apresentações folclóricas regionais, serão substituídas por espetáculos 
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“parque de diversão” e deliciar-se nas guloseimas diversas oferecidas pelas 

inúmeras barracas espalhadas pelo Largo da Nazaré. Os sucos e comidas 

regionais, como pato no tucupi, maniçoba, vatapá, tacacá, são uma atração à 

parte. As noites do arraial, sob o céu de Belém, são como o rio Amazonas em 

constante pororoca, pelo grande volume de pessoas em circulação, 

propiciando momentos especiais de encontro entre velhos conhecidos, 

parentes afastados, amigos remotos, e, ainda, novos relacionamentos, 

namoros e outro conjunto de fatos que caracterizam a transgressão da festa, 

fora de qualquer controle por parte dos responsáveis. Neste sentido, não foram 

poucos os momentos de tensão que marcaram a história do arraial, por vezes 

acusado de contribuir para a corrupção dos valores do povo paraense. 

Todavia, o arraial continua encantando as noites de outubro dos cirianos. 

Nos lares paraenses, o fim da procissão principal do Círio, dá início ao 

também tradicional “almoço do círio”, quando todas as famílias paraenses se 

reúnem e se confraternizam em torno da mesa, esta por sua vez, recheada de 

bebidas e comidas regionais. 

O almoço é o ágape do círio! É o banquete dos eleitos! E eleitos são 

todos aqueles cirianos, devotos e romeiros que estão, agora, sob as bênçãos 

da Virgem de Nazaré. O almoço do Círio é a expressão festiva maior da 

satisfação e alegria desta boa-nova. Talvez esteja aqui o sentido maior da 

consciência que elegeu o círio como o “Natal dos paraenses”. Para o 

antropólogo e historiador José Ubiratan Rosário, da academia paraense de 

letras, o almoço do círio, como ritual alimentar (preparado com raízes e ervas 

da terra76), é o encerramento da celebração, não necessariamente 

conscientizada, do ‘salvamento’, da ‘vitória do passado sobre a ameaça do 

futuro’, da ‘vitória do homem sobre a terra, sobre as águas, contra a desdita, 

contra a morte’, ritualizado em todo o Círio. Portanto, para Ubiratan, o almoço 

do círio, como festa que confirma, simbolicamente, a ‘salvação’ ou o mito do 

                                                                                                                                               

teatrais (teatro declamado e teatro musicado) de maior sofisticação, que irão marcar a história 
cultural paraense (MOURA: 1997 97-101). Com o passar dos anos, o arraial se enriquecerá 
com a instalação de cinemas, ao seu redor, que, aos poucos, irão substituir os teatros. O 
arraial, historicamente, vai passar por uma série de transformações, seja nas suas 
apresentações, seja no seu espaço, conservando-se, contudo, como um momento e um 
espaço privilegiado de produção cultural da Cidade de Belém.  
76 Como a mandioca, de onde se faz o tucupi; a maniva de que é feita a maniçoba; o jambu que 
se coloca no tacacá, completando-se tudo isso com vinho de frutas saborosos da região, açaí, 
bacaba, cacau, taperebá, etc. 
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‘Paraíso’, é comemoração do milagre maravilhoso de estar vivo! É a expressão 

simbólica do ‘salvo’ e da fartura do seio da mãe natureza77. 

Como confraternização familiar, o almoço do círio procura reunir o maior 

número possível de parentes e amigos mais próximos que, na rotina diária, 

vivem separados. Neste sentido, é celebração da unidade familiar e da 

amizade; uma ceia do Natal, antecipada, composta de pratos (principalmente, 

pato-no-tucupi e maniçoba) e regada com sucos regionais (cupuaçu, açaí, 

taperebá, graviola, muruci, entre muitos outros). 

Diferentemente das outras “festas de santos”, a procissão principal e o 

“almoço do Círio” não fecham o ciclo da festa, mas, pelo contrário, o abrem. 

Assim se dá início, a partir da segunda-feira pós-círio, à programação cultural e 

religiosa da quinzena. O espaço oficial do arraial do Círio, delimitado pelos 

arcos, é o locus privilegiado da vivência do lúdico e do espiritual. Contudo, a 

estrutura comercial e os eventos culturais e religiosos ampliam o arraial para 

além dos limites do Centro Arquitetônico Nazaré – CAN, da quadra nazarena e, 

mesmo, o estende por toda a cidade. A cidade de Belém do Pará se 

transforma, por quinze dias, no arraial de Nazaré. Em âmbito restrito, para 

deleite dos cirianos, devotos e romeiros, o arraial abriga uma série de 

atividades culturais78: shows, de artistas da terra, com música, teatro e dança 

na concha acústica; parque de diversão com uma infinidade de brinquedos; 

barracas com uma variedade de comidas e bebidas convencionais e da região; 

uma feira de produtos variados coordenada pelo SEBRAE (...), além de uma 

série de outros entretenimentos. 

                                                 
77 Cf. BONNA, Mizar. Dois séculos de fé. Belém, Cejup, p. 
78 No passado, as festas do arraial eram a principal atração dos belenenses, a passarela da 
sociedade paraense, lugar onde as moças desfilavam com os últimos lançamentos da moda 
(Cf. ROQUE, p. 14). O Arraial de Nazaré foi, durante mais de quatro décadas, palco do teatro 
paraense. No início do século XX, ali se apresentavam as companhias viageiras, sobretudo 
européias, trazidas para o extremo Norte pelo capital da borracha. Com a crise do látex, as 
companhias estrangeiras ficaram sem patrocinadores, surgindo aí o período mais vibrante do 
teatro popular paraense, com a revelação de compositores e autores de óperas e comédias 
burlescas (Cf. REVISTA NOSSO PARÁ, 1999, p. 64-65). As décadas de 1940-1950 marcaram 
o período áureo da Festa de Nazaré, principalmente pelas iniciativas do empresário Carlos 
Rocque que, durante quase 20 anos, trouxe, para Belém, os maiores nomes do rádio e do 
teatro nacional, chegando a montar até cinco teatros, com atrações diferentes, no arraial de 
Nazaré, transformando-o em um dos grandes palcos da cultural regional e nacional (Cf. 
ROQUE, p. 14-15, 144). 
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Para muitos romeiros, a Barraca da Santa79, é um dos lugares 

privilegiados para as noitadas, onde se podem degustar pratos da culinária 

regional, além de participar dos leilões e outros atrativos. A noite dos eleitos, 

que abre a programação quinzenal da Barraca, é um dos momentos especiais 

da festa, quando os convidados especiais são mendigos, idosos e crianças das 

ruas e das várias casas de recolhimento da cidade, que serão servidos pelos 

diretores da festa e seus familiares, em geral, representantes das classes 

abastadas de Belém. 

No espaço do Arraial de Nazaré, por quinze dias, os romeiros, 

juntamente com todos os devotos, cirianos e turistas, vão descortinando 

cenários da vida humana, perpassada pela experiência do maravilhoso, que se 

traduz em convivência fraterna, festa e fé.  

Durante a quinzena, como no quotidiano da vida, os momentos de 

alegria, euforia e extravagância são intercaladas com recolhimentos e preces, 

através do terço da alvorada80, da visita silenciosa à Virgem e da celebração 

eucarística, que acontece todos os dias. 

                                                 
79 A Barraca da Santa acompanha toda a história do Círio de Nazaré. Junto à ermida 
construída por Plácido, em homenagem à Virgem, no século XVIII, já havia uma barraca de 
palha, onde acontecia noite de leilões e mesa farta de pratos típicos da região, com renda 
revertida em benefício da capela da Santa. Essa estrutura se mantém até muito recentemente. 
A partir dos anos 1960, as Autoridades Federais, o Estado e o Município, passaram a ser os 
grandes patrocinadores das noites na Barraca da Santa, bastante concorridas e freqüentadas 
pela sociedade local. No governo de Zacarias de Assunção, por exemplo, as garçonetes eram 
as filhas da fina flor da sociedade local, todas elas voluntárias para um trabalho que se 
reverteria em favor do trabalho local inspirado na devoção a Nossa Senhora de Nazaré. “As 
gordas gorjetas da noite eram destinadas à Santa”. Enquanto local privilegiado para a exibição 
de prestígio social, as noites do arraial na Barraca da Santa eram freqüentadas e disputadas 
por altos funcionários públicos, militares e empregados da iniciativa privada. Em 1968, o grupo 
de patrocinadores amplia-se para grupos da Igreja e da sociedade civil, como um todo. 
Atualmente, as noitadas são da responsabilidade das várias paróquias e movimentos religiosos 
ligados à Arquidiocese de Belém, ficando, cada grupo, responsável por uma noite. Seu local de 
funcionamento fica ao lado da Basílica, no lugar da antiga Igreja, embaixo da residência dos 
padres, com três salões, cozinha industrial, bar e sanitários (Cf. Documento digital da Diretoria 
da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 
2000, p. 48). 
80 O terço da alvorada é uma procissão penitencial criada, em 1972, pelo Pe. Giovanni 
Incampo, que acontece às 5h. Reúne centenas de devotos, que encontram no silêncio da 
madrugada o momento mais adequado para estarem mais próximos da Virgem de Nazaré. É 
um momento que envolve crianças, jovens, idosos, empresários, trabalhadores, donas-de-
casa, todos recolhidos em um momento de profunda vivência da fé (Cf. Documento digital da 
Diretoria da Festa do Círio. Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do 
Círio, 2000, p. 23). 
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Os cirianos podem desfrutar, ainda, durante a quinzena, de uma série de 

outras procissões81 e eventos: o festival da canção mariana82, a corrida do 

círio83 e feira dos brinquedos de miriti84, entre muitas outras iniciativas, que 

fazem toda a cidade se transformar em comoção religiosa e efervescência 

cultural. 

No último domingo de outubro, segundo domingo pós-círio, os milhares 

de cirianos, devotos e romeiros começam então, a se preparar para o 

encerramento da festa de Nazaré. Desde muito cedo, centenas de pessoas se 

reúnem para dar início à Procissão da festa, uma romaria antiga (tem-se notícia 

desde 1881), que inicia, ritualmente, o ciclo de encerramento da Festa de 

Nazaré, deslocando-se, a partir da Praça Santuário, por algumas ruas do Bairro 

de Nazaré, na companhia calorosa da Virgem, perfazendo um percurso de 

2,5km85. 

                                                 
81 A principal delas, que faz parte do calendário do Círio, é o “Círio das crianças” ou “Romaria 
infantil”, que é realizado, desde 1990, no primeiro domingo após o Círio. Com saída às 8h30 da 
Praça Santuário, passa pelas principais ruas do bairro de Nazaré, percorrendo, em geral, 
1,8km (em 2004 foram 2,5Km), em aproximadamente uma hora e meia (Cf. REVISTA CÍRIOS 
DE NAZARÉ, 2005, p. 48). Há, ainda, uma série de outras romarias específicas, que não 
entram no calendário oficial: da Polícia Militar, do Poder Legislativo, entre outras. 
82 Criado em 1991, em substituição ao evento “Encontro de Jovens na Corda”, já foi para sua 
sexta edição, no ano de 2006, sendo responsável por uma das atrações significativas da 
quinzena. 
83 Criada, em 1982, pela Associação dos Corredores de Rua de Belém – CORBE, com o 
patrocínio da TV LIBERAL, a Corrida do CÍRIO, era realizada na Sexta-feira que antecede o 
CÍRIO, antes da iluminação dos arcos e da fachada Basílica, que já se encontravam 
iluminados, quando de seu encerramento. Com percurso de aproximadamente 10 km, foi 
oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e, hoje, faz parte do Calendário do 
Governo do Estado. 
84 Os “brinquedos de miriti” são as expressões mais significativas do imaginário paraense, de 
seus sonhos de abastança, liberdade e alegria. Constituem atualmente uma das principais 
tradições lúdicas do Círio de Nazaré. São infinitos objetos que fazem parte da vida quotidiana 
do povo paraense ou de seus sonhos (barcos, animais, pessoas, construções) e que aos 
poucos vão tomando forma na poupa esponjosa e macia do caule do miritizeiro (palmeira da 
região da várzea, pertencente à família Palmácea, classificada botanicamente com mauritia 
flexuosai). São brinquedos multicoloridos, em geral, com mecanismos que permitem 
movimentos, que fazem a alegria de crianças e adultos. Os mais famosos são a cobra que 
mexe o tatu, a montaria (nas suas muitas formas), o soca-soca, os dançarinos, as pombinhas e 
os aviões, entre outros.  Outros materiais, ainda, são usados na complementação da arte 
(argila, tecidos, goma de tapioca, barbante, fibras vegetais, borracha, além de corantes ou 
tintas industrializadas, entre outros), dependendo da imaginação criativa do artista. Os 
campeões de venda são as réplicas de barcos-gaiolas responsáveis pelo transporte das 
milhares de pessoas que vivem nos rios da Amazônia. Muitos atribuem as origens desta 
tradição às origens mesmas do Círio. O certo é que, desde o sábado, véspera do Círio, os 
artesãos, principalmente da cidade de Abaetetuba, saem pelas ruas de Belém com suas 
Girândolas, onde vão pendurados os inúmeros brinquedos que representam a vida e a cor da 
Amazônia. Atualmente, os “brinquedos de miriti”, são expostos em uma feira, reservada 
especialmente para isso, no lado frontal à praça do relógio, no Ver-o-Peso, sendo uma das 
principais atrações turísticas do Círio (REVISTA NOSSO PARÁ, 1999, p. 132). 
85 O percurso e os horários desta procissão alteraram-se muitas vezes ao longo dos anos. 
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Na parte da noite, após a Missa de encerramento da festividade, na 

Praça Santuário, com a presença de toda a Diretoria da Festa86, acontece, na 

Barraca da Santa, a Solenidade de Encerramento da Festividade, onde, de 

dois em dois anos, depois de condecorar com diplomas e medalhas os 

Diretores, é apresentado o novo Coordenador do Círio87. O último domingo do 

Círio encerra-se com fogos, um show pirotécnico, à meia-noite, com o apagar 

das luzes da fachada da Basílica. 

Na madrugada da segunda-feira, último dia do Círio, os toques da 

Basílica de Nazaré anunciam a Cerimônia de Subida88, quando a Imagem 

encontrada pelo caboclo Plácido, retorna para o Glória do Altar-mor da 

Basílica, onde permanecerá até o próximo Círio. A cerimônia é acompanhada, 

pelos devotos de Nazaré, com muita emoção e com a certeza de que a Santa 

continua próxima. Segue-se então a Missa do Recírio ou da Despedida, 

quando é feita a Incineração das Súplicas, elevando aos céus os muitos 

pedidos depositados aos pés da Virgem por seus devotos. Após esta 

celebração, o Recírio, a última procissão e, mesmo, o último ato da festividade, 

que encerra a Festa de Nazaré, conduzindo a Imagem de Nossa Senhora de 

                                                 
86 No passado as irmandades ou confrarias foram as responsáveis pela organização do Círio. 
Em 1910, foi instituída, oficialmente, uma “Diretoria da Festa” para cumprir esse objetivo. 
Atualmente, a Diretoria é composta por um grupo de 35 pessoas, devotos de Nossa Senhora 
de Nazaré, de várias paróquias, diferentes idades e profissões, regidas por um estatuto, sob a 
presidência do Pároco da Basílica de Nazaré. Como, tradicionalmente, esta Diretoria é 
composta por homens (com exceção de uma irmã, Marta Bechir Elias, que, desde 1979, faz o 
trabalho da tesouraria da festa), muitas das atividades organizativas do Círio, ficam sob a 
responsabilidade das “esposas” dos diretores. A Diretoria é dividida em quatro segmentos: 
diretoria executiva, benemérita, comissões executivas e comissões arrecadadoras. As 
comissões são 18. Dez delas são executivas e possuem funções de organização da festa e de 
atividades afins. As restantes são arrecadadores, responsáveis por angariar recursos para as 
diversas atividades. Cada comissão tem a incumbência de planejar uma parte especifica da 
festa: A Comissão de Procissão executa o programa geral do Círio e trabalha diretamente com 
a Comissão de Segurança. A Comissão de Culto elabora o programa religioso da festa; a 
Comissão de Arraial se encarrega da parte profana; a Comissão da Barraca da Santa elabora o 
programa dos noitários e controla os serviços gerais e a arrecadação da barraca; a Comissão 
do Som garante o sistema de sonorização nas procissões, no arraial e no CAN, promovendo 
ainda a transmissão das novenas para o arraial; a Comissão de Decoração ornamenta a 
Basílica, os carros, a Berlinda, a praça e coloca os arcos da Avenida Nazaré; a Comissão de 
Promoções é responsável pela organização da programação da Concha Acústica, Corrida do 
Círio e outros eventos que se realizam nos 15 dias de festa, no que tange a atividades culturais 
e esportivas; A Comissão de Planejamento e Obras projeta e fiscaliza as reformas necessárias 
para o bom andamento da festa; a Comissão de Relações Públicas, além de elaborar e 
divulgar o Programa da Festa, serve de apoio às demais (Cf. Diretoria da Festa do Círio. Festa 
de Nossa Senhora de Nazaré. Belém: Diretoria da Festa do Círio, 2000. p. 124) 
87 O mandato da coordenação é de um ano, sendo prorrogado por mais um. Em dezembro, um 
terço da Diretoria é substituída por novos integrantes. 
88 A Cerimônia da Descida é realizada no presbitério da Basílica, desde 1969, antes de missa 
de despedida. 
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Nazaré, que sai no Círio, de volta à Capela do Colégio Gentil, onde 

permanecerá até o próximo Círio. Acenando com lenços brancos, os romeiros 

e devotos, vão acompanhando a subida da imagem pelas escadarias do 

Colégio. Para a fé devota, este momento só vai terminar na morada Divina, 

quando a Santa depositará, nos braços mesmos de Deus, toda a vida 

encontrada em seu peregrinar. 

Terminado o Círio, os milhares de romeiros e devotos, seguem de volta 

para suas vidas quotidianas, agora, alterados pela experiência do maravilhoso, 

e sonhando que, “se a Virgem permitir”, farão tudo de novo no ano seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

 

HISTÓRIA E ESTÓRIAS DAS ORIGENS DA DEVOÇÃO À NOSSA 

SENHORA DE NAZARÉ 

 

A história da devoção e do culto a Nossa Senhora de Nazaré no Pará 

têm suas raízes fincadas do outro lado do Atlântico, no chão de Portugal. 

Muitos dos elementos básicos da estrutura simbólica e ritual do Círio de Belém 

estão enraizados no interior da devoção nazarena lusitana medievalista. 

Descer às origens da devoção e do culto nazareno em Portugal permite 

acessar muitos de seus significados culturais e religiosos. 

 

1. Gênese da devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Portugal 

 

O culto de Nossa Senhora de Nazaré em Portugal foi, desde o século 

XVII, uma das mais importantes manifestações da devoção mariana no Reino 

lusitano. Venerada, desde o século XV, como protetora dos mareantes, o seu 

culto ganha força no contexto de um catolicismo devocional de massa, no 

século dos descobrimentos, e da cultura da expansão marítima portuguesa. 

Todavia, suas origens, remontam à própria formação do Reino de Portugal. 

 

1.1. O legendário nazareno e formação do reino de Portugal 

 

Segundo o historiador paraense Geraldo Coelho, o culto nazareno, em 

Portugal, não só acompanha todo o desenvolvimento da sociedade portuguesa 

no período moderno, como se funde com os próprios emblemas da idéia de 

país e de nação, tornando-se uma legenda da cultura popular lusitana:  

 

“A força desse catolicismo devocional foi expressiva o bastante para 
fazer com que, na construção da narrativa histórica portuguesa do 
Seiscentos aos Oitocentos, legendário e realidade se fundissem, 
integrando a lenda da chegada da Virgem de Nazaré a Portugal, no 
século VIII, como dado da própria história portuguesa” 1. 

 

                                                 
1  Cf. COELHO, Geraldo Martins. Uma Crônica do Maravilhoso. Legenda, Tempo e 
Memória no Culto da Virgem de Nazaré. Belém, Imprensa Oficial do Estado, 1998, p. 81-82. 
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A Virgem de Nazaré, segundo a tradição, chegara às terras da Lusitânia 

num século VIII assolado pela marcha das hordas do Islã sobre as Hespanhas. 

A vitória dos cristãos sobre as forças muçulmanas, no século XII, pelo primeiro 

rei português, D. Afonso Henriques e por seus cruzados, como D. Fuas 

Roupinho, o cavaleiro do primeiro milagre da Virgem, fariam das terras de 

Portugal, domínio soberano da Virgem de Nazaré. “O nascimento de Portugal 

como monarquia, com a sua correspondente entrada no Livro da História 

ocidental, quando visto pelos olhos do catolicismo devocional português, não 

deixa de ser parte desse milagre (o milagre de Fuas Roupinho)”2. Assim, para 

Geraldo Coelho, a narrativa devota portuguesa vai encontrar no culto da 

Senhora de Nazaré uma explicação maravilhosa para a origem da própria 

história lusitana3. 

 

1.2. A narrativa de Frei Bernardo de Brito 

 

No contexto da narrativa, é de fundamental importância o papel do 

cronista quinhentista Frei Bernardo de Brito4, responsável por construir as 

referências históricas da devoção e do culto à Nazaré nas terras da Lusitânia. 

Seus relatos, ponto de partida da escrita de todo legendário de Nossa Senhora 

de Nazaré, inserem a lenda nos quadros da história da própria fundação do 

Reino lusitano, difundindo-os nos quadros da sociedade e da cultura 

portuguesa. Assim, Frei Bernardo de Brito verdadeiramente construiu os pilares 

sobre os quais repousariam, no seu século e nos seguintes, a crença 

                                                 
2  Cf. Ibid, p. 82. 
3  Cf. Ibid, p. 82. 
4  Frei Bernardo de Brito, nascido no ano de 1561 em Almeida, Portugal, possuía sólida 
formação cultural, dominando o italiano e o francês e conhecendo o grego e o hebraico. 
Doutorou-se na Faculdade Teológica na Atenas de Coimbra no ano de 1606. “Pela sua cultura 
e como profundo investigador fora nomeado cronista do Reino. Monge em Alcobaça, no rico 
arquivo do convento descobriu pelo ano de 1585 a doação feita por D. Fuas à Senhora de 
Nazaré, assinada pelo mordomo-mor do Paço, e o pergaminho encontrado por D. Fuas na 
gruta de D. Romano” (BOGA. D. Fuas¸ p. 28). Entre suas principais obras estão: Monarquia 
Lusitana. Composta por... Cronista geral, e religioso da Ordem de Alcobaça. Parte primeira. 
Contém as histórias desde a criação do Mundo até o nascimento de nosso Senhor IESU Cristo. 
Dirigida ao católico rei Dom Filipe II do nome Rei da Espanha e Imperador do Novo Mundo. 
Impressa no insigne mosteiro de Alcobaça por mandado do Reverendíssimo Padre geral Frei 
Francisco de S. Clara com licença e privilégio real. Ano de 1597; Segunda parte da monarquia 
lusitana, em que se continuam as histórias de Portugal desde o nascimento de nosso Salvador 
IESU Cristo, até ser dado  em doto ao Conde D. Henrique. Impresso em Lisboa no mosteiro de 
São Bernardo. Com licença e privilégio real por Pedro Crasbeeck. Ano domini 1609. 
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portuguesa na Virgem de Nazaré e a autenticidade histórica do aparecimento 

da Sua imagem5. 

Em sua obra seiscentista, Monarquia Lusitana, sustentada mais na 

autoridade que em documentos, Frei Bernardo de Brito associa a História da 

Monarquia lusitana, ao tempo de D. Afonso Henriques e da sua luta contra os 

mouros, portanto, antes mesmo do Portugal histórico, à lenda da Virgem de 

Nazaré, criando, assim, um documento reconhecidamente legitimador do culto 

de Nossa Senhora de Nazaré, como manifestação de uma religiosidade que 

preexistiu à formação da própria nacionalidade portuguesa6. 

Religioso da Ordem de Císter, recolhido ao mosteiro de Alcobaça na 

passagem do século XVI para o XVII, Frei Bernardo vai ao santuário de Nossa 

Senhora de Nazaré, por volta de 1600, com o propósito de cumprir um voto que 

fizera à Virgem de Nazaré. No sítio, depois de desentulhar a gruta subterrânea 

existente na ermida – a chamada ermida da Memória –, levantada em devoção 

à Virgem Maria, registrou em suas paredes um texto em latim7, resumo do que 

viria a ser o legendário de Nossa Senhora de Nazaré8.  

Posteriormente, em 1609, Frei Bernardo de Brito, publicaria na segunda 

parte da sua Monarquia Lusitana9, uma narrativa fabulosa de como a imagem 

da santa, saída de Nazaré, no Oriente, acabara chegando, no século VIII, às 

terras da Lusitânia, bem como os termos da “doação” de Dom Fuas 

                                                 
5  Cf. COELHO, p. 92. 
6  Cf. Ibid, p. 100. 
7  Segundo o próprio Frei Bernardo de Brito, seu texto, depois de passado para o 
mármore, foi afixado nas paredes da ermida por determinação do doutor Rui Lourenço, à 
época provedor da Comarca de Leiria. 
8  “A Sagrada, e venerável Imagem da Virgem Maria, que sendo trazida da cidade de 
Nazaré resplandeceu em tempos dos Godos com milagres no mosteiro de Cauliana junto à 
cidade de Mérida, foi trazida a esta última parte do mundo pelo monge Romano, tendo-lhe 
companhia el Rei Dom Rodrigo, no ano de Cristo, setecentos e quatorze, em que aconteceu a 
perda geral da Espanha, e como o monge morresse, e el Rei se partisse, ficou aqui escondida 
em uma pequena choça posta entre estes dois escabrosos penedos, por espaço de 
quatrocentos e sessenta e nove anos, e sendo depois achada por Dom Fuas Roupinho Capitão 
de Porto de Mós no ano de mil cento e oitenta e dois, como ele testifica  em sua doação; 
sucedeu que arremessando inconsideravelmente o seu cavalo no alcance de um servo que lhe 
fugia (e porventura era fingido) e indo já para cair na última ponta deste despenhadeiro, 
invocando o nome da Virgem foi livre da queda, e mãos da morte, e lhe dedicou esta primeira 
ermida. Finalmente foi trasladada por el Rei Dom Fernando de Portugal a este outro templo 
maior, que ele mandou levantar desde os primeiros fundamentos, no ano do Senhor mil e 
trezentos e setenta e sete. Frei Bernardo de Brito, dedicou esta obra à Virgem, e a eterna 
lembrança, por voto que tinha feito...” (Geraldo, p. 84-86). 
9  A primeira parte de a Monarquia Lusitana fora publicada 1597. O conjunto da obra se 
propunha dar conta da história de Portugal “desde o nascimento do mundo” (Cf. Geraldo, p. 
86). 
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Roupinho10, anunciada em seu registro na parede da Ermida da Memória, onde 

detalha as condições em que ele achou a imagem da Virgem Maria, assim 

                                                 
10  “Em nome do Padre, e também do Filho gerado, e do Espírito Santo juntamente, um 
em poder, de uma só divindade, começa a carta de doação, e devoção juntamente, que eu 
Fuas Roupinho Governador de Porto de Mós, e da terra de Albardos até Leiria, e Torres 
Vedras, Faço à Igreja de S. Maria de Nazaré, que há pouco se edificou e está posta sobre o 
mar, onde estivera metida de tempo antigo entre as pedras, e espinhos de toda aquela terra, 
que está entre os Rios que vem de Alcobaça, e a água que chamam do furadouro [Furadouro], 
que se demarca pelo modo seguinte. Desde aquela foz do Rio de Alcobaça, como vai por 
águas belas [Águas Belas], depois entre o mar, e a mata de Pataias, até acabar no próprio 
furadouro [Furadouro], a qual terra eu alcancei Del Rei D. Afonso, e de seu consentimento faço 
a presente doação, à sobredita igreja da bem-aventurada Virgem Maria, que chamam de 
Nazaré, de tal modo que residindo eu no castelo de Porto de Mós, de onde vinha à caça de 
veados, pela Melva, e mata de Pataias até o mar, achei sobre ele uma cova, e casinha 
pequena, entre matos e espinhos; na qual estava uma imagem da Virgem Maria, a qual 
veneramos, e nos partimos daí. Depois disto vim ter junto ao sobredito lugar, aos quatorze de 
Setembro, com grande cerração de névoa, que cobria a terra toda, e, achamos um veado, 
[a]trás [de] quem arremessei o cavalo, até chegar, ao esbarrondadeiro sobre o mar, que cai 
abaixo sem medida que homem possa alcançar, e pasma a vista, se olha a fundura, que se 
deixa cair até as águas. Pasmei eu miseravelmente pecador, e veio-me à lembrança a imagem 
que ali junto estava escondida, e em voz alta disse Santa Maria val, Bendita que seja ela entre 
todas as mulheres, que fez parar o meu cavalo como se fora de pedra na ponta do penedo que 
cai em cima do mar. Apeei-me então do cavalo e vim ao lugar onde a imagem estava, e com 
lágrimas lhe dei as graças, vieram também os monteiros, e vendo o que se passara, deram 
louvores a Deus, e à bem-aventurada Virgem Maria. Mandei homens por Leiria, Porto de Mós, 
e pelos lugares ao redor, para que trouxessem pedreiros, e fizessem uma igreja lavrada de boa 
obra, de abóboda, e cantaria, e já louvado Deus é acabada. Nós, contudo não sabíamos donde 
fosse, nem de que parte tivesse vindo esta imagem, mas sucedeu, que se desfazendo o altar 
pelos pedreiros, foi achada uma arquinha de marfim antigo, e nela um envoltório em que havia 
relíquias de São Brás, e S. Bartolomeu Apóstolo, as quais trouxe do mosteiro de Cauliana, o 
Monge Romano, junto com a venerável imagem da Virgem Maria de Nazaré; que antigamente 
resplandecera com muitos milagres em Nazaré, cidade da Galiléia, e daí fora trazida por um 
monge Grego chamado Ciríaco, reinando os Reis Godos, e no sobredito mosteiro esteve por 
largo tempo, até que sendo Espanha conquistada pelos Mouros, e el Rei dom Rodrigo vencido 
em batalha, veio ter no sobredito mosteiro de Cauliana só desconhecido, e choroso, e 
desmaiado, e recebendo aí os Sacramentos da confissão, e Eucaristia, por mão do dito 
Romano, se partiram ambos de companhia, e chegaram ao monte Seano, com esta Imagem, e 
Relíquias, aos vinte e dois de Novembro, no qual monte el Rei viveu só por espaço de um ano, 
em certa igreja que ali achou com uma Imagem da Virgem, perseverou entre estes dois 
penedos até acabar sua vida. E para que nos tempos futuros não ignorasse alguém estas 
coisas, escondemos esta lembrança com as sagradas relíquias nesta derradeira parte do 
mundo, Deus guarde todas estas coisas das mãos dos Mouros. Amém. Lidas estas coisas, e 
declaradas por alguns sacerdotes nos alegramos todos muito, por sabermos o nome da 
Virgem, e das santas relíquias, e para serem tidas em perpétuas as fizemos escrever no 
processo desta doação. Pelo que dou a sobredita herdade à Igreja acima nomeada, para sua 
reparação, quanto caba na jurisdição e pode de um homem, e na melhor lei que cada um a 
pode haver para si, para que nenhum homem de nossa, nem de estranha geração, 
contravenha a isto que fazemos, a qual coisa se integrar, pague ao senhor da terra, trezentos 
maravedis; e a carta, todavia permaneça em seu vigor, e, além disto, seja excomungado, e em 
companhia do falso Judas experimente as penas infernais. “Foi feito o processo deste 
testamento, aos dez de Dezembro, da era de César, mil e duzentos e vinte (que é ano de 
Cristo mil e cento e oitenta e dois)” (BRITO, Frei Bernardo de.) Segunda parte da Monarquia 
Lusitana, em que se continuam as histórias de Portugal desde o nascimento de nosso Salvador 
IESU Cristo, até ser dado em dote ao Conde Dom Henriques. Impresso em Lisboa no mosteiro 
de São Bernardo. Com licença e privilégio real por Pedro Crasbeeck. Ano Domini 1609. Citado 
em: COELHO, p. 87-89). Frei Bernardo de Brito afirma, ser este texto a transcrição de um 
documento que achara no cartório do Mosteiro de Alcobaça, cujo autor era o próprio Dom Fuas 
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como o milagre com que a Senhora cumulou o Capitão de Porto de Mós, 

salvando-lhe a vida, fixando, assim, à história da imagem da santa e da origem 

de seu santuário11. 

Os textos de Frei Bernardo de Brito, principalmente o da “doação de D. 

Fuas Roupinho”, que legitima tanto o achado da imagem como o primeiro 

milagre da Virgem de Nazaré, alcançou ampla ressonância em Portugal em 

meio aos círculos letrados do país, assim como entre os devotos da Senhora 

de Nazaré, aos quais chegou principalmente pela narrativa oral, consolidando, 

assim, toda a tradição e o legendário de Nossa Senhora de Nazaré nos 

quadros da cultura portuguesa moderna12. 

 

1.3. A lenda da Nazareth 

 

As origens da imagem de Nossa Senhora de Nazaré 

 

 Assim diz a tradição que compõe o legendário de Nossa Senhora de 

Nazaré13 e que remonta ao início do cristianismo: 

 

A imagem, hoje venerada no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, 

em Portugal, fora esculpida em Nazaré da Galiléia, por São José, tendo como 

modelo a própria Virgem Maria14 e encarnada (pintada) por São Lucas. 

                                                                                                                                               

Roupinho, doando à Santa porções da terra na área do santuário, em gratidão pelo milagre que 
lhe salvara a vida. No entanto, “nos meios historiográficos portugueses é questão assente que 
as fontes manuscritas, apontadas pelo autor da Monarquia Lusitana como suportes da sua 
crônica, são apócrifas ou perderam-se irremediavelmente. Depois de 1585, quando Frei 
Bernardo de Brito presumivelmente consultou as fontes, as mesmas desapareceram do 
mosteiro de Alcobaça; poucos anos após a morte do cronista, ocorrida em 1616, 
levantamentos feitos no cartório do mosteiro não revelaram a existência dos documentos, nem 
os mesmos constaram de inventários posteriores já realizados” (COELHO, p. 91). Contudo, 
para Geraldo Coelho, ao reivindicar amparo em Documento oficial, Frei Bernardo de Brito, 
integra, definitivamente, o objeto de sua narrativa nos quadros histórico da medievalidade 
lusitana (Cf. Ibid, p. 86). 
11  Cf. Ibid, p. 86. 
12  Para Geraldo Coelho, a narrativa de Frei Bernardo de Brito, não criou uma nova 
memória no culto de Nossa Senhora de Nazaré, mas simplesmente incorporou, à tradição oral 
que narrava a chegada da imagem da Virgem, elementos de uma narrativa erudita, o que 
possibilitou que sua narrativa fosse acolhida pelo imaginário popular (Cf. Ibid, p. 101). 
13  A narrativa a seguir, compõe a tradição que representa o legendário de Nossa de 
Nazaré. Tem como referência básica, a narrativa de Frei Bernardo de Brito em sua obra A 
Monarquia Lusitana, do século XVI, além de outras informações da tradição oral, valorizada por 
outros autores portugueses como Pe. Mendes Boga em D. Fuas Roupinho e o Santuário de 
Nazaré e difundida, secularmente, pela imprensa paraense, no período do Círio de Nazaré em 
Belém. 
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A secular peregrinação até o Ocidente 

 

Por volta do século IV, no tempo em que o Império Romano estava 

envolto em convulsões sociais, sob o imperador Juliano15, o apóstata, que 

movia sangrenta perseguição aos cristãos do Oriente, um monge grego, de 

nome Ciríaco, procurava refúgio na cidade de Belém, na Palestina. Fugia 

também da perseguição contra a veneração das imagens, pois levava consigo, 

em sua humilde bagagem, a sublime Imagem da Virgem de Nazaré16. 

Tendo encontrado, nesta cidade, o sábio São Jerônimo17, confiou a este 

o precioso tesouro, que, posteriormente, em testemunho de amizade, enviou 

para os cuidados de Santo Agostinho18, bispo de Hipona, na África. 

 

O recolhimento no mosteiro de Cauliana, em Mérida, na Espanha. 

 

Em agosto de 430, Santo Agostinho, pouco antes de morrer, diante do 

cerco de Hipona pelo rei dos vândalos (Genserico), envia a imagem ao 

Convento de Cauliana (ou Cauliniana), situado a cerca de duas léguas da 

cidade de Mérida, fundado pelo eremita africano S. Nunto, como prova de 

muita estima que votava aos seus monges de Espanha. Santo Agostinho 

                                                                                                                                               
14  BRITO Frei Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana, cit., Livro Sétimo, 
Capítulo III (Do que sucedeu a el Rei Dom Rodrigo depois de perdida a batalha, e de que se 
passou até chegar a Portugal; toca-se com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi trazida 
ao lugar onde hoje está), pp. 272-3. Citado em: COELHO, p. 93. 
15  Flávio Cláudio Juliano (sobrinho de Constantino, o Grande), nascido em 
Constantinopla em 331 e morto em 363, que procurou restaurar o paganismo, depois de ter 
renunciado à fé cristã. 
16  Cf. BOGA, p. 13. 
17  S. Jerônimo (Eusébio Jerônimo), nascido na Dalmácia por volta do ano 347, 
considerado o mais sábio e culto dos pais da Igreja, autor da tradução da Bíblia para o latim, a 
Vulgata, havia estado em Roma no ano 382 como secretário de Dâmaso I e chegara a Belém 
por volta do ano 385, após a morte do referido papa. Fundou um mosteiro e ali permanecem, 
por 30 anos, até a sua morte (Cf. Walbert Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, ano IV, nº 6, 
1999, p. 8). 
18  Aurélio Agostinho, nascido em Tagaste, na Numídia (atual Suk Ahras, na Argélia) em 
13 de novembro de 354, modelo de virtude cristã, foi um dos maiores teólogos da fé cristã. Em 
meio às turbulências históricas que envolvem o fim do Império Romano e da Antiguidade 
clássica, os cismas, as heresias, ele estudou, ensinou e escreveu obras, que representam, 
ainda hoje, uma sistematização teológica e filosófica preciosa da fé cristã. Santo Agostinho 
faleceu a 28 de Agosto de 430. (Cf. Ibid, p. 11). 
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juntara à preciosa dádiva um cofre de marfim, com relíquias de S. Brás e de S. 

Bartolomeu19. 

Neste Convento a imagem de Nossa Senhora permaneceu durante três 

séculos, cercada de crescente veneração, dos muitos povos que a visitavam, 

por causa de seus milagres, até a segunda invasão árabe. 

 

O encontro com o rei godo D. Rodrigo e Frei Romano 

 

Em 711, a Península Ibérica, então dominada pelos visigodos e tendo 

como rei D. Rodrigo20, foi invadida pelos mouros sob o comando de Tarig Bem 

                                                 
19  Cf. BOGA, Pe. Mendes. D. Fuas Roupinho e o Santuário de Nazaré. Porto, 1988, p. 
13. A narrativa de Frei Bernardo de Brito sobre a peregrinação da imagem até o mosteiro da 
Cauliana, em Mérida, na Espanha, é mais breve: “Fora trazida da cidade de Nazaré, por um 
monge Grego, chamado Cyriaco, em tempo que se levantou nas partes do Oriente uma heresia 
contra o culto, & veneração das imagens; & de volta com ela, uma relíquia do Apóstolo São 
Bartolomeu, & outra de São Brás, que tinha guardada em um cofre de Marfim...” (BRITO, Frei 
Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana, cit., Livro Sétimo, Capítulo III (Do que 
sucedeu a el Rei Dom Rodrigo depois de perdida a batalha, e de que se passou até chegar a 
Portugal; toca-se com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi trazida ao lugar onde hoje 
está), pp. 272-3. Citado em: COELHO, p. 93). 
20 Outras informações a respeito de D. Rodrigo, estão registradas na novela histórica “D. Fuas 
Roupinho (Milagre da Nazareth)” do escritor português J. M. d’Oliveira Mascarenhas, onde 
descreve os eventos que antecederam ao ataque mouro que destronou o último rei visigodo.  
“No tempo de Vitiza – rei tirano e crapuloso – o paço era um prostíbulo”... Um   verdadeiro 
bordel. 
Fora um Nero e Heliogabalo da velha Espanha dos godos. E os êxodos repetiram-se, porque 
todos receavam a crueldade da fera. 
Um dia matara Theodofredo, que foi pai de D. Rodrigo. 
Mas este jurou vingá-lo. 
E formara uma forte conspiração. 
D. Rodrigo fora o chefe. 
Certa noite, Vitiza caiu morto no seu palácio. 
Rodrigo é elevado a rei. 
Sesibuto e Ebbas – filhos de Vitiza – juram vingar a vítima do novo rei usurpador. 
Além do que desejam a coroa, que pertence a um dos príncipes por direito de sucessão. 
E nova conspiração é formada pelos filhos de Vitiza. 
D. Oppas – bispo d’Hispalis – é a alma dos conjurados. 
Rodrigo tem de cair, porque é um outro monstro de delitos e infâmias. 
Depois de enorme série de assassínios e estupros, tentara contra o pudor da donzela Florinda, 
filha do conde Julião, governador na Mauritânia. 
Fora um grande escândalo. 
Os vitizas correram então a Ceuta, e informaram o conde do que acabava de dar-se. 
Julião, enfurecido, pensa numa vingança contra o rei, mas numa vingança cruel e estrondosa. 
E manda chamar Tarick bem Zeyad, guerreiro de alto prestígio entre as cortes muçulmanas: 
‘É preciso invadir o reino gótico, e destronar Rodrigo, que é perverso e usurpador’. Tarick 
aceita o encargo; e, dentro de breves dias, despeja junto a Calpe uns doze mil agarenos. 
Os godos de D. Oppas e Vitiza juntam-se a eles; e – pouco depois – cai a monarquia gótica na 
formidável peleja de Guadalete. 
Ah! Mas de seguida o agareno, embriagado pelo triunfo, invade bruscamente a Espanha; tal 
selvaticamente os campos; assola estupidamente cidades; rouba; mata; estupra; e incendeia! 
Fora um horror!... 
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Ziad, governador de Tanger. A 27 de julho de 714, às margens do Rio 

Guadalete, ao norte da cidade de Xerez de la Frontera, aconteceu a grande 

batalha que decidiu a sorte do império visigodo. Rodrigo perdeu a batalha e ao 

ver destroçado o seu exército, buscou refúgio em lugar seguro, fugindo de 

perseguições. Na caminhada, trocou seus trajes reais pelos de um simples 

pastor e, a pé, pois seu cavalo não resistiria à fadiga e aos sofrimentos, 

continuou até chegar ao Mosteiro de Cauliana21. 

Ali a vida corria pacífica, “quando chegou a notícia da derrota de 

Guadalete. O mouro, ávido de presa, avança para o norte, matando, 

saqueando, destruindo templos, incendiando povoações e talando campos. O 

perigo era iminente para os monges. Estes, temendo pelas suas vidas, 

abandonam o mosteiro, pedindo asilo seguro nas muralhas de Mérida, onde 

salvam alfaias e objetos do culto, para evitarem profanações sacrílegas. D. 

Rodrigo, em longa e penosa jornada, conseguira na fuga, chegar ao Mosteiro. 

Compreendeu, pelo alvoroço dos seus habitantes, que ali já era conhecida a 

derrota de Guadalete.  

Transpondo o pórtico da igreja, o suposto pastor ajoelhou-se diante do 

altar que ainda conservava uma imagem. No isolamento que o envolve e sob o 

terror da visão dos campos de batalha, sentindo-se só, exterioriza a dor 

pungente que oprime, chorando copiosamente, num murmúrio de palavras 

íntimas que lhe cruciam a alma. A fadiga e, sobretudo o peso das 

responsabilidades, prostaram D. Rodrigo, sem sentidos, nos degraus do altar. 

No silêncio do templo como sentinela vigilante, conservava-se um dos 

monges, que vendo entrar o desconhecido, lhe seguira os movimentos, sem 

que a aparência, indicasse estar presente o senhor do império godo. 

Acudiu preste, o eremita, que era o guardião do convento, por nome Frei 

Romano. Com desvelos e carinhos reanima as forças do viajante, incutindo-lhe 

amizade pelas atenções que lhe prodigalizou. Os cuidados e palavras do 

conventuário lançaram a confiança o ânimo de Rodrigo, que sentindo o pulsar 

de um coração amigo e generoso, declinou o seu nome, abrindo, na intimidade 

                                                                                                                                               

O crescente substitui a cruz nas ameias dos castelos e nas fachadas das catedrais. 
Em lugar da Bíblia o Alkoran! 
E lá se foram – num mar de sangue – três séculos de realiza!...”. 
(Cf. Walbert Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, ano IV, nº 6, 1999, p. 13). 
21  Cf. Ibid, p. 9. 
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dos altares, a sua alma numa confidência em que procura alívio para a dor que 

o torturava. 

Confortado por Frei Romano, não se demorou naquele lugar, receoso do 

invasor. Movido por um sentimento de compaixão, o monge não abandona o 

rei; e ambos combinam procurar novo destino em direção ao Ocidente22. 

 

A chegada nas terras lusitanas 

 

No ano de 714, D. Rodrigo e Frei Romano chegaram ao monte de São 

Bartolomeu23, às proximidades do que hoje é a Nazaré, de Portugal. E o monte 

‘era tão alto, e bem proporcionado, que parece milagrosamente posto naquele 

sítio (que) desejou el Rei, e o monge de subir ao alto dele (onde) acharam uma 

pequena Ermida, com um devoto Crucifixo (“...) sem outro sinal de gente 

viva...”. O lugar, com os sinais da sua santificação, com a Cruz de Cristo 

plantada nas alturas, felicitou de tal forma o último rei dos Godos que ele, 

“abraçado com o pé da Cruz, se esteve desfazendo em rios de lágrimas (...) de 

consolação de ver (...) se lhe oferecia naquele monte solitário, o mesmo Jesus 

crucificado, em cuja companhia determinou passar o que lhe restasse de 

vida...”24. 

 

A primeira ermida, construída por Frei Romano 

 

Frei Romano, vendo que D. Rodrigo estava profundamente recolhido em 

uma vida de ascese e penitência – “pois a vontade Del Rei era estar só para 

desabafar com lágrimas, e exclamações que muitas vezes fazia diante da 

imagem de Cristo” – decidiu deixá-lo, em sua solidão espiritual, no monte de 

São Bartolomeu, deslocando-se para outro sítio às proximidades daquele, e 

cujos limites naturais terminavam “sobre o mar com tão íngreme quebrada, que 

                                                 
22  BOGA, Pe. Mendes. D. Fuas Roupinho e o Santuário de Nazaré. Porto, 1988, p. 15-
16. Citado em: Walbert Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, ano IV, nº 6, 1999, p. 10-11. 
23  Onde hoje se encontra a Capela de Nossa Senhora dos Anjos, nos arredores de 
Nazaré, e em cuja proximidade se edificou, mais tarde, a Vila de Pederneira (BOGA, Pe. 
Mendes. D. Fuas Roupinho e o Santuário de Nazaré. Porto, 1988, p. 17. Citado em: Walbert 
Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, ano IV, nº 6, 1999, p. 12). 
24  BRITO, Frei Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana. Citado em: 
COELHO, 94. 
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terá duzentas braças a pique, desde a ponta do rochedo até o remanso das 

ondas”25. 

No novo sítio – hoje, o do Santuário de Nazaré – localizado “entre dois 

grandes penedos, cada um dos quais sai com sua ponta ao mar, e ficam 

suspensos no alto da rocha (...) achou Romano uma pequena cova, feita 

naturalmente no penedo, que acrescentou com algumas paredes de pedra 

seca, fabricadas por sua mão, e ordenada certa feição de ermida, pôs nela a 

imagem da Virgem Maria de Nazaré, que trouxera de Cauliana...”26. 

 

A imagem da Virgem de Nazaré 

 

“Pequena, e de cor morena com o menino Jesus nos braços, tem certa 

perfeição no rosto, com uma modéstia tão notável, que logo representa coisa 

miraculosa, e havendo tanto número de anos, que foi conhecida, e venerada, 

muitos dos quais esteve posta em lugar, que a não defendia das injúrias do 

tempo, se lhe não pôs nunca tinta, nem foi necessário renová-la”27. 

 

A morte de Frei Romano e D. Rodrigo 

                                                 
25  Ibid, 94. 
26  Loc. Cit.. 
27  Primeira descrição da imagem da Virgem feita por Frei Bernardo de Brito. “Na 
descrição, tida como parte de uma narrativa de fatos que teriam ocorrido no século VIII, 
reconhece-se a imagem da Virgem recolhida ao santuário de Nazaré, obra da imaginária 
portuguesa da região, e anterior aos séculos XIV-XV” (Nossa Senhora de Nazaré na 
iconografia mariana. Nazaré, Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso, 1982, 
p. 30. Citado em: COELHO, p. 115, nota 11). Manoel Simões Roussado, em 1836, descreve a 
imagem da seguinte forma: “É a Senhora de Nazaré, porque conhecemos em breve pela 
descrição de sua Imagem, mui perfeita, de notável graça e presença e de tão angélicas 
feições, que enleia e arrebata a vista aos muitos peregrinos que de contínuo a visitam em seu 
santuário. Está assentada em cadeira, vestida de manto encarnado, e azul, com seu Bendito 
Filho o infante Jesus ao colo, sustentado sobre o braço esquerdo, e a cabeça inclinada para o 
Menino, que se vê vestido com túnica dourada. Tem de altura desde a coroa dourada, que lhe 
adorna a cabeça, palmo e meio de escasso. Seu rosto é alegre e majestoso, a cor morena 
como quase todas as Imagens antigas da Espanha. É de madeira, e ainda preservada com a 
pintura do primeiro pincel sem em nada esmaecer; sendo fama constante e tradição, que fora 
obra ainda do tempo dos Apóstolos, pelas mãos de São José; encarnada, ou pintada por São 
Lucas Evangelista na própria representação, e verdadeira esfinge da Santíssima Virgem Mãe 
de Deus. Foi por muitos anos venerada como tal na cidade de Nazareth da Palestina, na 
Província da Galiléia, onde nasceu e viveu a Santíssima Virgem, e daqui tomou o nome que 
ainda hoje tem, de Senhora de Nazaré” (Manoel Simões Roussado, in: ”Breve Relação da 
Milagrosa Imagem de N. S. de Nazareth, e de alguns sucessos relativos a Ella”, Lisboa, 1836 
(Typ. De Antônio Lino de Oliveira). Citado em: Walbert Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, ano 
IV, nº 6, 1999, p. 6-7. Segundo o autor, estas informações constavam do pergaminho que 
acompanhava a imagem, quando esta foi encontrada, acidentalmente, em 1.178, por dois 
pastores). 
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“Da nova habitação, descortinava-se facilmente o monte Seano, hoje de 

S. Brás, a três quilômetros onde ficara D. Rodrigo. A 23 de março de 716, 

notando o rei godo que Frei Romano não correspondia ao sinal convencionado, 

de ‘acender uma fogueira no cume do monte’, transportou-se até junto do seu 

amigo, que encontrou já morto. Com lágrimas de saudade, orvalhou o corpo 

daquele que, num momento aflitivo da existência, o amparou e lhe levantara o 

ânimo abatido, infundindo-lhe, na alma, com palavras de carinho, o bálsamo da 

resignação. No subterrâneo em que passara a vida de penitente, deu-lhe 

sepultura aos pés da imagem, que havia conservado com filial afeto”28. 

Triste e abatido, sentindo o isolamento do lugar e temendo a 

aproximação do mouro bárbaro e vingativo, abandonou D. Rodrigo aquelas 

paragens, testemunhas fiéis do seu arrependimento e das lágrimas de 

penitente com que lavara e purificara a sua alma29. “No lugar do fetal, próximo 

de Viseu, deteve os seus passos, falecendo nesta povoação em 716”30. “Os 

seus restos repousaram na igreja de São Miguel do mesmo lugar, como o 

atesta a inscrição gravada no seu túmulo, sendo mais tarde transferido para 

Castela”31. 

 

O herói português, Dom Fuas Roupinho, e o achado da Imagem 

 

Desde o “século VIII, quando a imagem da Virgem chegou a Portugal, 

até o século XII, já no governo do primeiro rei português, D. Afonso Henriques, 

as terras onde aportaram D. Rodrigo e Romano, fugindo dos árabes, ficaram 

sob domínio do Islã, tempo em que a imagem permaneceu sob a lapa em que 

a deixara escondida o monge de Cauliana. No século XII, com a conquista de 

Leiria e do centro de Portugal aos árabes, nas lutas da fundação do reino 

lusitano, os ‘cristãos’ puderam voltar ‘a freqüentar a terra que antes fora sua 

(...). Nesse meio tempo (era) Capitão do Castelo de Porto de Mós um valoroso 

cavaleiro, chamado Dom Fuas Roupinho32, célebre nas histórias portuguesas, 

                                                 
28  BOGA, Pe. Mendes. D. Fuas Roupinho e o Santuário de Nazaré. Porto, 1988, p. 19. 
29  Loc Cit. 
30  Loc Cit. 
31  Loc Cit. 
32  Um guerreiro de nobre ascendência, companheiro indômito do primeiro rei de Portugal 
D. Afonso Henrique. Diz a lenda que era seu meio-irmão, mas na verdade foi aio de um filho 
bastardo do velho conde D. Henrique, D. Pedro Afonso, este sim meio-irmão e companheiro de 
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pelo valor com que desbaratou e prendeu el Rei Gamir, senhor das terras de 

Estremadura. Livre o território dos árabes, o cavaleiro, que ‘costumava sair 

muitas vezes à caça (foi dar) naquela monstruosa rocha que, quatro século 

antes, abrigara Frei Romano e a imagem da Virgem. Numa de suas jornadas 

às terras dos grandes penedos que – ‘campeiam pelo ar grande espaço, 

ficando em vão sobre o mar’ – D. Fuas Roupinho encontrou a lapa onde, desde 

o século VIII, estivera escondida a imagem”33. 

“Descobriu entre os dois maiores penedos (...) uma feição de casinha 

composta de pedra seca, feita de modo que sua traça, e antiguidade obrigaram 

o capitão a ver por sua pessoa o que era, e descendo pela quebrada que se 

faz entre as duas rochas, entrou na humilde lapa, onde viu sobre um pequeno 

altar a venerável imagem da Virgem Maria de Nazaré com aquela feição e 

modéstia, que se acha em mui poucas imagens daquele tamanho’. Venerando 

a imagem, mas temendo retirá-la do lugar onde lhe pareceu ter a Virgem 

estado por tanto anos, o ‘católico cavaleiro’ deixou-a do ‘próprio modo que 

                                                                                                                                               

armas de Afonso Henriques. Em 1179, quando D. Fuas era alcaide-mor de Coimbra, combateu 
e derrotou, na Alcáçova de Porto de Mós, o rei mouro de Mérida, Gamir, que repousava de 
suas batalhas naquela região. Recebeu do Rei, como recompensa por seus feitos, a alcaidaria 
de Porto de Mós e a incumbência de organizar, juntamente com os homens-bons da cidade de 
Lisboa, uma armada que fizesse frente aos mouros que na costa faziam corso e impediam a 
pesca e o tráfico comercial (Cf. Marquês de Rio Mior, in “Nossa Senhora de Nazaré – A Lenda  
O tesouro de Nossa Senhora”, Lisboa, 1970, 10ª edição. Citado em: Walbert Monteiro, 
REVISTA NOSSO PARÁ, ano IV, nº 6, 1999, p. 14-15). Por causa de seus feitos, D. Fuas ficou 
conhecido como o indefeso colaborador de D. Afonso Henriques na fundação e consolidação 
da independência da Pátria Portuguesa e representante da alma portuguesa, tal como 
descreve o Pe. Mendes Boga: “... que a História assinala como um varão de feitos e conquistas 
dos primeiros tempos da Monarquia; um dos grandes vultos da nossa épica História na 
arrancada contra o mouro, no esforço contra o estranho, no heroísmo contra o desconhecido: 
um dos mais valorosos soldados, digno do nosso vivo reconhecimento e do profundo respeito 
que devemos à sua memória” (BOGA, Pe. Mendes. D. Fuas Roupinho e o Santuário de 
Nazaré. Porto, 1988, p. 19). Segundo o historiador paraense Geraldo Coelho, a figura de D. 
Fuas Roupinho está envolta pela fabulação maravilhosa: “seu nome, por exemplo, não aparece 
em documentos da época, e somente o quadro histórico em que teria ocorrido a sua ação, o da 
luta contra os árabes, a torna factível”. Note-se, contudo que o nome de D. Fuas Roupinho 
aparece em documentos fundamentais da memória da monarquia lusitana, como na Crônica de 
1419 e na Crônica dos sete primeiros reis de Portugal, levando medievalistas portugueses a 
admitir ‘a aliteração de um possível cognome’ com explicação para a sua existência. Aliás, é no 
capítulo XXXV do segundo desses documentos que D. Fuas Roupinho figura como ‘Senhor de 
Porto de Mós, vitorioso sobre o Rei moro Gamir’, enquanto que no capítulo seguinte ‘relata-se 
como venceu os mouros num confronto naval no Cabo Espichel (sendo) assassinado próximo 
de Ceuta, no ano de 1180’, dois anos antes, portanto, de haver protagonizado o milagre do 
penedo de Nazaré” (COELHO, p. 91). 
33  BRITO, Frei Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana. Citado em: 
COELHO, p. 96. Uma outra versão tradicional atribui o achado da imagem, em 1179, à 
pastores, tendo D. Fuas Roupinho tomado conhecimento através da notícia que chegou até 
Porto de Mós, de onde era o alcaide. Ver BOGA, p. 19. 
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estava, e posto que depois a visitasse as vezes que vinha por aquelas partes 

com ocasião de caça...’”34. 

 

O primeiro milagre 

 

“A 14 de setembro de 1182, saíra D. Fuas Roupinho, de Porto de Mós, 

seguido de alguns companheiros de armas, batendo os matos em direção ao 

Sítio. Súbito, rompendo o matagal, passa veloz, a curta distância do alcaide um 

belo veado de paus esguios, que leva no seu encalço o nobre cavaleiro, 

desaparecendo ambos na densa névoa que envolvia o promontório. 

A breve trecho, quando julgava atingir o animal, viu-se D. Fuas no 

extremo de uma rocha que, a mais de cem metros, se lança a prumo sobre o 

mar. O cavalo estanca, firmado nas patas posteriores com as anteriores no ar, 

em atitude de formar o salto35. Num relance, mede o cavaleiro o abismo que se 

abre sob os seus pés, prestes a devorá-lo; acode-lhe súbito ao espírito a 

memória daquela, cuja Imagem ali se oculta entre os rochedos e numa prece, 

toda de fé, invoca o seu auxílio: ‘Senhora, valei-me’. Tão ardente foi a sua 

súplica, tão viva a sua fé e tão firme a sua esperança que a explosão do seu 

grito mereceu ser atendido (...). Suspenso ficou por instantes o cavalo e, dando 

volta permitiu ao cavaleiro apear-se na mesma rocha, já presentes os 

monteiros que vieram em seguimento do alcaide. D. Fuas, subjugado por tão 

forte comoção, mal refeito do perigo que o ameaçara, desce com os 

companheiros à gruta onde se abrigava a imagem da Senhora; e esses 

valentes guerreiros de coração indomável, que nas pugnas pela Pátria a 

nenhum perigo cediam, cedem agora ao influxo de Maria; dobram o joelho, 

vergam a cerviz, elevam as mãos em prece fervente, em preito de ação de 

graças à Mãe de Deus, pelo insigne favor que havia dispensado “36. 

 

                                                 
34  BRITO, Frei Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana. Citado em: 
COELHO, 97. 
35  Assim descreve Gentil Marques: “O cavalo estancou imediatamente, ficando com tanto 
desespero os cascos traseiros  na rocha, que essa marca ainda hoje existe. No fundo do 
precipício, nas rochas frente ao mar, o veado estatelou-se e desfez-se em fumo negro: era o 
Diabo a tentar o cavaleiro” (Getil Marques, in “Lendas de Portugal”, s/d). 
36  BOGA, p. 20-23. 
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A edificação da segunda ermida, “Ermida da Memória”, e a doação de D. Fuas 

Roupinho. 

 

Ao ser salvo da “ilusão do demônio” que o levara à perdição do abismo, 

“para fazê-lo morrer miseravelmente” e agradecido por tão grande milagre da 

Virgem de Nazaré, o cavaleiro português, viu “em todas estas considerações 

causas de se acrescentar mais a grandeza do milagre, e a obrigação de D. 

Fuas...”. Assim, o mandou vir de Leiria e de Porto de Mós trabalhadores para a 

construção de uma outra Ermida, mais digna da Virgem, “em que a Senhora 

estivesse mais venerada”. Essa segunda ermida foi batizada posteriormente 

pela tradição como Ermida da Memória, próxima da qual, se ergueu, séculos 

depois, o Santuário da Senhora de Nazaré. Por esta ocasião, ao ser demolida 

a primitiva ermida, aquela erguida por Frei Romano no século VIII, “acharam 

metida entre as pedras do altar, uma caixinha de marfim e cedro contendo 

relíquias de S. Brás, S. Bartolomeu, e outros santos, com um pergaminho, em 

que se dava relação de como, e em que tempo, se trouxeram ali as relíquias, e 

Imagem...” 37. 

“Ficou a Senhora em seu lugar já conhecida, e visitada dos fiéis que 

concorriam à fama de seu aparecimento, e milagres, sendo dos primeiros, o 

valoroso e Santo Rei Dom Afonso Henriques, a quem dom Fuas avisou do que 

sucedera, e acompanhado dos grandes de sua Corte, e de seu filho dom 

Sancho, veio visitar a imagem da Senhora, e ver com seus próprios olhos os 

sinais da maravilha tão rara, como acontecera, e de seu consentimento fez 

dom Fuas uma doação à Senhora de certa quantidade de terra...”38. 

Segundo relato do Marquês de Rio Maior, “D. Fuas Roupinho, com 

conhecimento e aprovação de D. Afonso Henriques e na presença de Fr. 

Mendo, Abade do Mosteiro de Alcobaça, doou a Nossa Senhora de Nazaré o 

Sítio e os terrenos em volta dele, desde a foz do Alcoa, seguindo a extrema da 

                                                 
37  BRITO, Frei Bernardo de. Segunda parte da Monarquia Lusitana. Citado em: 
COELHO, p. 99. 
38  Ibid, p. 99-100. 
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doação pelo rio de Águas Belas até os limites da atual paróquia de Pataias, 

terminando a sua rala marítima nas águas do Furadouro” 39. 

A devoção dos portugueses à Senhora de Nazaré tornou-se sempre 

crescente com o passar dos anos. Menos de duas décadas após a narrativa de 

Frei Bernardo de Brito, na segunda parte da “Monarquia Lusitana”, o culto de 

Nossa Senhora de Nazaré e a proclamação dos seus milagres já haviam 

alcançado uma expressão significativa nos meios do catolicismo popular e 

devocional português40. É este catolicismo mariano, da passagem do século 

XVII para o XVIII, que, vai atravessar o Atlântico e ancorar nas terras 

paraenses, originando, com seus símbolos, ritos e linguagens, o Círio de 

Nazaré de Belém. 

 

2. Gênese da Devoção a Nossa Senhora de Nazaré na Amazônia 

 

A devoção à Virgem de Nazaré chegou ao Pará no início da colonização 

portuguesa da Amazônia, no século XVII. Em um momento de profundas 

mudanças no cenário da cultura global, motivada pela experiência da vitalidade 

de um modelo econômico que começava a fazer sucesso na Europa, o modelo 

mercantilista do lucro rápido e sensacional. A Amazônia, com suas riquezas 

fabulosas, por conta da cobiça de seus colonizadores, vai ser transformada, 

entre 1540 e 1655, em uma área periférica desse sistema mundial41. 

 

                                                 
39  Marquês de Rio Maior, in “Nossa Senhora de Nazaré – A Lenda  O tesouro de Nossa 
Senhora”, Lisboa, 1970, 10ª edição. Citado em: Walbert Monteiro, REVISTA NOSSO PARÁ, 
ano IV, nº 6, 1999, p. 19. 
40  COELHO, p. 102. Neste ponto da história da devoção e do culto à Nossa Senhora de 
Nazaré, em Portugal, entram outros personagens, entre eles, o Padre Manuel de Brito Alão, 
administrador seiscentista da Casa de Nossa Senhora de Nazaré, entre 1608 e 1618, autor dos 
primeiros títulos dados à luz na imprensa portuguesa sobre o miraculário nazareno, 
responsável, segundo Geraldo Coelho, pela “universalização dos milagres atribuídos à Virgem 
de Nazaré. Os relatos de Padre Alão, que teve como referência legitimadora e princípio de 
autoridade o que Frei Bernardo de Brito escrevera na sua Monarquia Lusitana, (...) aprovada e 
apoiada pela inquisitorial Igreja de Portugal, estiveram na origem, pela via escrita e pela 
transmissão oral, sobretudo pela segunda, da narrativa maravilhosa do miraculário de Nossa 
Senhora de Nazaré. Os relatos daquele administrador da Casa de Nazaré, por isso mesmo, 
cercam-se de um expressivo significado: o da legitimação e transmissão do legendário da 
Senhora de Nazaré, cujas raízes, como já foi visto, remontam a um Portugal, a um só tempo 
névoa e imaginação, constituindo o fundamento histórico dos milagres da Virgem de Nazaré” 
(COELHO, p. 102-104). 
41  Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 60 
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2.1.  Amazônia: das origens do capitalismo mercantilista ao Círio de 

Nazaré 

 

A Amazônia, sempre foi cobiçada pela riqueza inerente à sua chamada 

biodiversidade, particularmente caracterizada, mais recentemente, como 

bioma42 amazônico. Neste sentido, sua abundância de águas, de terras, de 

madeira e o incalculável volume de minérios estratégicos no subsolo são as 

causas do interesse e da cobiça internacional, que quer transformar todo esse 

“patrimônio” em produto. No entanto, outra grande riqueza da Amazônia é a 

sua sócio-diversidade, que se expressa no grande número de povos indígenas, 

com diferentes idiomas e costumes, que juntamente com outras populações 

regionais (caboclos, seringueiros, pescadores, camponeses, garimpeiros, 

ribeirinhos, negros remanescentes de quilombos, urbanistas), que se formaram 

no decorrer de sua história, constituem uma etnodiversidade de igual valor para 

o enriquecimento cultural de toda a humanidade43. 

O reconhecimento dessa riquíssima “sociobiodiversidade”, não permite 

um tratamento no singular. Neste sentido, o antropólogo amazônida Raymundo 

Heraldo Maués, afirma que é necessário pensar em Amazônias: 

 

“Como nativo da região, devo começar dizendo que não existe uma só 
Amazônia, mas várias – uma Amazônia Continental, ou Pan-
Amazônica, que repartimos com os nossos vizinhos das Guianas (e do 

                                                 
42  “Em ecologia chama-se bioma uma comunidade biológica, ou seja, fauna e flora e 
suas interações entre si e com o ambiente físico: solo, água e ar. Área biótica é a área 
geográfica ocupada por um bioma. O bioma da Terra compreende a biosfera. Um bioma pode 
ter uma ou mais vegetações predominantes. É influenciado pelo macro clima, tipo de solo, 
condição do substrato e outros fatores físicos, não havendo barreiras geográficas; ou seja, 
independente do continente, há semelhanças das paisagens,embora possam ter diferentes 
animais e plantas, devido à convergência evolutiva. Um bioma é composto pela comunidade 
clímax, pela estratificação vertical ou pela adaptação da vegetação. São divididos em : a) 
terrestres ou continentais; b) aquáticos. Geralmente se dá um nome local a um bioma em uma 
área específica, de acordo com o tipo de vegetação dominante. Por exemplo, um bioma de 
vegetação rasteira é chamado estepe na Ásia central, savana no sul da África, pampa na 
América do Sul e campina na América do Norte. A savana é chamada cerrado no Brasil. 
Portanto, bioma é o conjunto de seres vivos de uma determinada área. O mapa de biomas, 
resultado de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), mostra que o Brasil possui seis diferentes biomas: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. No Brasil, com a disseminação do conceito 
de biodiversidade e visando ressaltar a riqueza biológica e genética, o bioma tem sido sempre 
associado ao conceito de conservação e sua visualização vem sendo buscado por meio da 
agregação dos ecossistemas por proximidade e regionalização” (CNBB. Campanha da 
Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, Editora Salesiana, 2007, p. 13). 
43  Cf. MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 57.  
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Suriname), da Venezuela, Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia; 
e as várias Amazônias nacionais, incluindo a brasileira. Por outro lado, 
também, dentro do conceito de Amazônia Brasileira, temos de fato 
duas Amazônias – uma dentro da outra – isto é, a Amazônia 
considerada como Região Norte, incluída no complexo mais vasto 
denominado de Amazônia Legal, que foi adredemente criada pela 
política governamental que estabeleceu a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). E, finalmente, as várias 
Amazônias dentro da Amazônia: seus grandes rios, lagos, planícies, 
planaltos, montanhas, florestas, cerrados e campos naturais”44. 

 

Análises recentes, afirmam que a Amazônia pan-americana representa 

um dos maiores, mais diversos, complexos e ricos biomas do mundo: ocupa 

uma área de 7,01 milhões de Km2, que corresponde a 5% da superfície da 

Terra, 40% da América do Sul, 59% do Brasil; contém 20% da disponibilidade 

mundial de água doce não-congelada e 80% da água disponível no território 

brasileiro; abriga 34% das reservas mundiais de florestas e uma incalculável 

reserva de minérios; possui a mais intensa e rica diversidade biológica de 

ecossistemas, espécies e germoplasmas do planeta, abrigando cerca de 30% 

de todas as espécies de fauna e flora existentes no mundo e o mais extenso rio 

do mundo (O sistema fluvial Amazonas-Solimões-Ucayalli), com 6.671 km, com 

uma bacia hidrográfica com cerca de 1.100 rios; abastece o Oceano Atlântico 

com cerca de 200 a 220 mil m3 de água por segundo, o que representa 15,5% 

de toda a água doce que entra diariamente nos oceanos, além de uma 

gigantesca quantidade de sedimentos, calculada em 1 bilhão de toneladas por 

ano. Por toda essa riqueza a Amazônia representa uma estratégia fundamental 

para a sobrevivência e o desenvolvimento do planeta, em geral, e do Brasil, em 

particular. A Amazônia legal brasileira está formada por dez Estados: Acre, 

Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, oeste do Maranhão, norte de 

Goiás e o norte do Mato Grosso, com um território de 5.030.730 km2, 65% de 

toda a bacia amazônica. Tem 11.248 km de fronteiras internacionais, 1.482 km 

de costa atlântica, 22 mil km de rios navegáveis e uma população com 23 

milhões de habitantes. Possui ainda 163 povos indígenas, com 270 mil 

pessoas (60% da população indígena brasileira), dos quais 208 mil vivem em 

                                                 
44  MAUÉS, Raymundo Heraldo. “Amazônias”: regional identity and national integration. 
Ciência e Cultura, 43 (1), 26-31, 1991. Citado em: MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra 
“invenção” da Amazônia. Religiões, histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 57.  
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suas aldeias e 61 mil nas cidades45. Desta forma, a Amazônia é um fator de 

equilíbrio essencial para todo o planeta e mais ainda: a vida da região tem a 

ver com a qualidade de vida da Terra. 

A Amazônia começou a ser conhecida na Europa por volta de 1540, 

envolta em uma linguagem fantástica, superlativa e maravilhosa, que fazia 

supor uma “visão do Paraíso”. Significativo neste contexto são as viagens de 

Orellana (entre 1540 e1542), de Pedro Ursúa (entre 1560 e 1561) e de Lope de 

Aguirre na mesma época, bem como os adjetivos extravagantes usados nos 

títulos de algumas obras: “Relación del Nuevo Descubrimiento del Famoso Rio 

Grande de las Amazonas”, sugerindo a presença das mulheres amazonas (Frei 

Gaspar de Carvajal, cronista de Orellana); “Nuevo Descobrimiento del gran rio 

de las Amazonas”, 1639 (O cronista Pedro Teixeira na sua viagem de volta de 

Quito a Belém e o Padre Cristóbal de Acuña); “Tesouro descoberto do Máximo 

Rio Amazonas” (Padre João Daniel, um século depois)46. 

Segundo Eduardo Hoornaert, a Amazônia reúne os três grandes mitos 

americanos: o Príncipe Dourado (El Dorado), a Lagoa que é o berço de todo o 

sistema fluvial atlântico, e as mulheres Amazonas, o que a identifica com “o 

paraíso perdido, o mundo sem mal, o ‘novo mundo’ por excelência, onde ‘não 

há calor nem frio’ (non ibi aestus, non ibi frigus), a terra de São Tomé, onde a 

humanidade vai renascer na felicidade e na paz” 47. 

                                                 
45  Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, Editora 
Salesiana, 2007, p. 16-19. 
46  Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 49 
47  Loc Cit. 
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Contudo, o “Paraíso” 48 encontrado, em 1540, na Amazônia indígena49, 

organizado em diversos sistemas de subsistência autônomos, denominados 

“aldeias”, vivido em harmonia com a natureza, estava bem longe da 

perspectiva dos colonizadores, baseada na exploração desenfreada das 

riquezas naturais (ouro, pedras preciosas, drogas do sertão, etc.), na 

depredação da natureza, na escravidão, na violência e no lucro. Pouco tempo 

depois, até 1655, a Amazônia já havia sido vasculhada, pesquisada, queimada, 

seus povos violentados, escravizados e exterminados, estruturada como área 

periférica do sistema mundial capitalista50. 

A empresa colonial instalou na Amazônia um capitalismo sob a égide do 

mito das “descobertas”, articulado em duas grandes frentes: a “descoberta das 

riquezas naturais”, principalmente do ouro, e a “descoberta” do outro, 

interpretado como “pobreza cultural”, “bárbaro”, “não-civilizado”, “não-ser”, 

“não-povo”. O “mito do descobrimento”, somado à lei básica do capitalismo, do 

lucro primordial, que praticamente não conhece nenhuma restrição, permitiu 

que os invasores fossem considerados donos das terras que conseguissem 
                                                 
48  A idéia de paraíso pode estar associada à forma de vida desenvolvida durante a longa 
história dos povos indígenas na Amazônia (estima-se entre doze e vinte mil anos), 
caracterizada, principalmente pela convivência equilibrada e harmônica com a terra, a água, a 
floresta e todas as demais formas de vida presentes na natureza. Uma relação profundamente 
comunitária, sem qualquer idéia de posse/dono. Há testemunhos arqueológicos que 
demonstram um sofisticado uso de tecnologia para fertilizar o solo, favorecer a comunicação e 
o estudo dos astros e, ainda, formas rudimentares de conservação de seus mortos. Tudo isso 
fecundado por uma religiosidade que espiritualiza toda a natureza, onde todas as formas de 
vida, possuem120 
  espíritos que devem ser reconhecidos e respeitados. O fato que a boa relação com os 
espíritos que habitam esse mundo ser a base da sustentação de toda a vida, produz uma 
atitude de profundo respeito e cuidado com tudo e uma relação marcada por rituais que regem 
sua vitalidade (Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, Editora 
Salesiana, 2007, p. 20-22). 
49  Segundo Antônio Porro, “em meados do século XVI a várzea amazônica surpreendera 
os primeiros viajantes com uma população numerosíssima, internamente estratificada e 
assentada em povoados extensos, produzindo excedentes que alimentavam um significativo 
comércio intertribal de produtos primários e manufaturados. O termo povoado, empregado 
pelos cronistas ao se referirem às unidades demográficas indígenas, não parece merecer a 
conotação de aldeias que lhe tem sido dada: uma leitura atenta das primeiras fontes sugere um 
padrão de assentamento contínuo ao longo de quilômetros de margens fluvial e provavelmente 
quase linear, o que é consistente com uma economia essencialmente ligada aos recursos 
aquáticos e da várzea inundável. A organização sociopolítica dessas que os cronistas chamam 
províncias era muito mais elaborada e internamente diferenciada do que o padrão etnológico 
da floresta tropical. Temos notícias de chefes locais submetidos a chefes regionais com 
atributos de concubinas quando da morte do chefe, culto aos antepassados com preservação 
do corpo através de técnicas rudimentares de conservação e outros indícios de estratificação 
social” (PORRO, Antônio. O povo das águas. Ensaios de etno-história amazônica. Petrópolis, 
Vozes/EDUSP, 1996, p. 38-30). 
50  Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 60-61. 
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ocupar, donos das riquezas que conseguissem explorar e donos dos povos que 

conseguissem dominar. Sem qualquer consideração ética acerca dos direitos 

dos outros, principalmente dos primeiros habitantes, e sem qualquer controle, 

por parte do Estado português, incapaz de reprimir a cobiça das empresas 

privadas, a empresa colonial seguiu seu projeto, sujeitando os povos 

amazônicos e suas riquezas à cobiça do capitalismo mercantilista51. 

Os interesses do capitalismo mercantilista colocaram a Amazônia como 

alternativa econômica para holandeses, ingleses, franceses, irlandeses, 

espanhóis e portugueses. Desde o início, sua colonização é marcada pela 

proliferação de pequenas companhias comerciais que traficam suas riquezas 

(urucu, sementes oleaginosas, madeiras, peixe-boi, peixe salgado, tabaco, 

cana, açúcar, aguardente, entre outros), produzindo lucros para empresas 

particulares de diversas nações européias; realidade, típica do sistema mundial 

capitalista52. Aliás, foram os mercadores individuais, os primeiros a invadir o 

espaço amazônico; é somente depois que seus respectivos Estados intervêm. 

A França foi a primeira nação européia a conseguir organizar essa 

penetração de grupos mercantilistas em torno da embocadura do rio e nas 

regiões vizinhas. Sob o comando do senhor de La Ravadière, articulou o 

projeto da formação de uma França Equinocial ou Transatlântica e conseguiu 

fundar uma cidade, São Luís do Maranhão, no ano de 1612, reunindo 

mercantilistas aí estabelecidos desde 1595. Três anos depois, em 1615, depois 

da expedição de Alexandre de Moura, a “Nova França” vai dar lugar ao Estado 

português que reivindicava a famosa divisão do mundo ocidental entre 

Espanha e Portugal baseada no Tratado de Tordesilhas (1493). Era o início da 

conquista da Amazônia, sob a ideologia imperialista do Estado português, que 

encarregou o capitão Castelo Branco de ocupar o resto do litoral pelo norte, a 

                                                 
51  Para os povos indígenas a “descoberta” não passa de uma ideologia para justificar a 
agressão e a violência à natureza e aos povos nativos: “Eu sou filho dos antigos Yanomami. 
Moro na floresta em que os meus antepassados viviam antes do meu nascimento. E eu nunca 
digo aos brancos que eu descobri! A terra estava todo o tempo lá, antes de mim: ‘eu não 
descobri esta terra por ter colocado meus olhos sobre ela, e por isso que ela me pertence’. Ele 
existe desde sempre, antes de mim e não digo: ‘eu descobri o céu!’. De jeito nenhum eu afirmo: 
‘eu descobri os peixes, eu descobri a caça!’. Todas as coisas já existiam, também eles, desde 
o início. ‘Afirmo, simplesmente, que eu também me alimento deles. E isso é tudo’” (Davi 
Yanomami. Citado em: CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, 
Editora Salesiana, 2007, p. 18). 
52  Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 50-51. 
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fim de afastar a ameaça dos estrangeiros e garantir a posse efetiva da região 

para a Coroa portuguesa. Saindo de São Luís no dia de Natal de 1615, o 

capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, chegou ao Pará no dia 12 de 

janeiro de 1616, instalando-se numa ponta de terra da baía de Guajará, onde 

construiu um forte de madeira que chamou de “Presépio de Belém”, em torno 

do qual surgiu a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. O nome “Feliz 

Lusitânia”, dado à região por Castelo Branco, revela a ambição do projeto 

português para a Amazônia53. 

Castelo Branco, por intuição ou mero acaso, assentou os fundamentos 

da cidade de Santa Maria de Belém, a antiga aldeia dos Tupinambás, que a 

chamavam Mairí, em um lugar estratégico da navegação fluvial de todo o Norte 

brasileiro. Assim, Belém surgiu à margem do Rio Pará, nome dado ao 

vastíssimo estuário comum aos rios Amazonas, Tocantins, Mojú, Acará, 

Guamá e Capim. As maiores embocaduras do Amazonas se acham entre a 

Ilha de Marajó e a costa do Cabo Norte; mas o Estreito de Breve, o Tajápurú e 

outros canais, que ligam as águas do Amazonas com as do Rio Pará, pelo sul 

da Ilha de Marajó, fazem deste rio mais uma foz para o Rio Mar54. 

A conquista portuguesa da Amazônia, entre 1616 e 1647, levou à 

expulsão dos holandeses, ingleses e irlandeses da região e à criação das 

capitanias do Maranhão, do Pará e do Cumá, que posteriormente (1621), foram 

separadas do Estado do Brasil, ligando-as diretamente a Portugal, sob o nome 

de “Estado do Maranhão”, consolidando assim a posse da Amazônia pela 

coroa portuguesa e suas forças mercantilistas55. A subordinação da Amazônia 

aos interesses do Estado português e, principalmente, da expansão do 

capitalismo mercantilista, vai custar a liberdade e a própria vida de seus povos 

nativos. Seus novos “donos”56, sua nova organização57, sua nova lógica58 e sua 

                                                 
53  Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 51. 
54  Cf. LUSTOSA, D. Antônio de Macedo. Dom Macedo Costa. Rio, Cruzada da Boa 
Imprensa, 1939, p. 10-11. 
55  O processo de expansão portuguesa pela Amazônia foi favorecido pela União Ibérica 
(1580-1640) que fez com que os portugueses, devidamente autorizados pela coroa espanhola, 
realizassem sua expansão sobre os territórios que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à 
Espanha (Cf. HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 51). 
56  Em 1626, Bento Maciel Parente, filho do terrível exterminador dos indígenas 
Tupinambá do litoral entre São Luís e Belém, receberá o título pomposo de “governador e 
capitão do rio Amazonas” (Biblioteca Nacional de Lisboa, Seção dos Reservados, Códice 



 76 

nova fé59, vão exigir os “sacrifícios necessários” à instalação da “nova ordem”, 

do “novo paraíso”, da “nova sociedade”, que, em Belém do Pará, será chamado 

de “FELIZ LUSITÂNIA”. A escravidão e o genocídio dos povos indígenas são 

uma das expressões mais significativas desses sacrifícios. 

A entrada de mercantilistas no grande rio era tão desordenada e violenta 

que ela resultou, na prática, numa imensa matança brutal e sem registro 

histórico escrito60. Entre 1604 e 1647, os cronistas deixaram registrados pelos 

menos cinco grandes martírios na Amazônia: os Timbira, os Tupinambá da 

costa, os Aruan ou Nheengaíba, os Tapajós e os Goiá e Araé. 

O início do martírio dos Timbira começou em 1604, quando Pero Coelho 

os atacou na serra do Ibiapaba, no atual Estado do Ceará, e se estendeu por 

quase 250 anos, quando foram, definitivamente exterminados, em Grajaú do 

Maranhão, pelos anos de 1850; Pedro Teixeira, juntamente com Bento Maciel, 

Jerônimo de Albuquerque, Antônio de Albuquerque, acompanhados de 

criminosos portugueses (chamados “degredados” – emigrantes forçados), 

foram os grandes exterminadores do povo Tupinambá, principalmente depois 

da revolta e do ataque à cidade de Belém (1619) pelo líder Tupinambá Cabelo 

de Velha, que serviu como justificativa para uma série de violências (“castigos”, 

                                                                                                                                               

7.627, Folhas 132-134. Citado em: HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos 
europeus. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 52). 
57  O rei começou a conceder sesmarias na Amazônia, instigando assim a livre matança 
de índios que vivessem em terras “doadas” por ele, e a articular capitanias hereditárias na 
Amazônia. Contudo, só algumas capitanias prosperaram como a de Camutá (mais tarde 
Cametá), que conseguiu criar uma povoação mais ou menos estável. Em outros casos o 
projeto fracassou (Cf. Ibid, p. 52). 
58  A nova lógica, como em todo sistema capitalista periférico, era determinada pelas 
forças livres do comércio e pela exportação/importação, representada pelos colonos, mais 
tarde, instituída na Câmera de São Luís e de Belém, que subordinava os indígenas, os 
religiosos e, inclusive, as forças políticas do Estado português (Cf. HORNAERT, Eduardo. O 
breve histórico profético das missões na Amazônia brasileira (1607-1661). In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 137). 
59  “Todas essas terras ao longo do rio Maranhão são muito povoadas de índios. Estes 
são mais importantes, a meu ver, que as minas de Potosí. Eles desejam muito conhecer e 
receber a nossa santa fé. Eu desejo, pois lhes fazer conhecer nossa religião e os levar à fé. 
Isso será o melhor serviço que eu possa render a Deus. E a Espanha lucrará essas terras, 
esse novo caminho e a grande riqueza dessas regiões cheias de pedras preciosas e de prata”. 
O texto desta petição do capitão Simão Estácio da Silveira a Madrid, em 1626, onde ele pede a 
abertura da Amazônia como caminho de escoamento da prata do Peru, é representativo da 
“nova fé” que orientou toda empresa colonial na Amazônia, conjugando os interesses da 
religião (ganhar almas para Cristo) e os do sistema (lucrar ouro, prata, pedras) (Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 83 91918), 91-99. Citado em: HOORNAERT, 
Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, (Vozes, 1990, p. 50). 
60  Cf. Ibid, p. 53. 
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“guerras justas”, “entradas”, “tropas de resgate”, “descimentos”), que 

culminaram com sua exterminação total por volta de 163561. 

O povo Aruan, da ilha do Marajó e circunvizinhanças, também chamado 

de Nheengaíba (povo que fala mal) pelos de língua tupi, foi outra vítima da 

brutalidade da invasão. A resistência dos Tapajós, em permanecer em suas 

terras, levou Bento Maciel Parentes a lhes declarar guerra em 1639, iniciando 

seu martírio que terminou nos anos de 1820-1840, quando foram 

completamente extintos. 

Os Goiá e Araé, habitantes do atual território de Goiás, encontrados pelo 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva em 1647, depois de um século de 

resistência foram reduzidos à escravidão e exterminados pelos garimpeiros de 

Vila Boa de Goiás (atualmente Goiás Velho)62. Esse genocídio, que segundo 

alguns cronistas chega à casa dos milhões de mortos, foi apenas uma das 

conseqüências catastróficas da ocupação da Amazônia pelo branco. 

O avanço dos coletores de drogas, cabos de tropas e missionários 

portugueses pela Amazônia, significou também a dispersão e o apresamento 

da maioria das populações indígenas, bem como a proliferação de epidemias 

trazidas pelo branco. Os povoados indígenas, bem como as feitorias, lugares e 

aldeias missionárias fundados sobre os restos dos antigos povoados indígenas, 

que funcionavam como currais de mão-de-obra destinados a abastecer as 

fazendas do baixo Amazonas, também não resistiram à violência da conquista, 

que produziu, em poucos anos, um processo de deterioração das condições 

sanitárias, demográficas, econômicas e, mesmo, à desintegração social e à 

perda dos valores culturais do mundo indígena63. 

Para Eduardo Hoornaert, as três grandes instâncias que conquistaram a 

Amazônia para o sistema mundial foram: “os soldados com seus fortes (casas 

fortes, fortalezas), os comerciantes com suas feitorias e os padres com suas 

aldeias de índios. O soldado fechava os caminhos para concorrentes de outras 

                                                 
61  O desaparecimento destes índios possibilitou a realização dos sonhos mercantilistas: a 
coleta de “drogas” como o cacau, o urucu, o cravo, a canela, o anil, as sementes de óleo, as 
raízes aromáticas, o puxuri, a baunilha e as madeiras, entre outros (Cf. Ibid, p. 54). 
62  Cf. Ibid, p. 55. 
63  Cf. PORRO, Antônio. Os povos indígenas da Amazônia à chegada dos europeus. In: 
CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 11-12. 
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nações européias, o comerciante abriu o caminho de exportação para a 

metrópole e o padre segurava a presença da mão-de-obra”64. 

Neste sentido, um papel importantíssimo na conquista da Amazônia foi 

exercido pela Igreja, através, principalmente, da ação cristianizadora dos 

missionários religiosos. Esta presença missionária era uma exigência do 

próprio projeto de expansão portuguesa no Alem-mar que tinha como lema 

“Dilatar a Fé e o Império”. O Regulamento feito entre o rei de Portugal e o 

capitão Bento Maciel Parente, em 1626 expressa bem essa exigência:  

 

“Eu El-Rei encarrego a Bento Maciel Parentes de fazer esta descoberta 
e conquista do rio Amazonas. Eu o encarrego de escolher os religiosos 
entre os que vivem na capitania do Pará para acompanhá-lo nesta 
expedição. Entendo que sejam religiosos muito devotados ao serviço 
de Deus e que trabalham na melhor forma para manter os índios em 
paz e obediência às minhas ordens”65. 

 

Na Provisão Régia, em forma de lei, de 1º de abril de 1680 – a qual 

constitui um verdadeiro programa de consolidação da conquista e do 

estabelecimento missionário – o rei sustenta que seu principal intento na região  

 

“é dilatar a pregação do Santo Evangelho e procurar trazer ao grêmio 
da Igreja aquela dilatada gentilidade cuja conversão Deus nosso 
Senhor encarregou aos senhores reis destes reinos”66. 

 

Mais ainda. Tal como visto nesta Provisão Régia, o rei reivindica a 

própria autoridade divina como fundamento maior da expansão colonialista na 

região amazônica67, transformando assim a fé cristã e a Igreja em um suporte 

ideológico da conquista lusitana e a ação missionária em ação dominadora, 

colonizadora e expansionista. Esta identificação entre o projeto colonial 

português e a fé cristã se reverterá em uma política de unificação cultural pela 

religião (Cuius regio, illius et religio – o dono da região é igualmente o dono da 

                                                 
64  HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 57. 
65  Biblioteca Nacional de Lisboa, Secção dos Reservados, Códice 7.627, Folhas 132-
134. Citado em: HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 52.  
66  Anais da Biblioteca Nacional, vol. 66, 1ª parte, Rio, 1948, p. 53. Citado em: 
FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 145. 
67  Cf. FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 146. 
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religião nela praticada), que, por sua vez, produzirá uma atitude de suspeita 

frente às outras nações colonizadoras (ingleses, holandeses, franceses, etc), 

que serão taxadas de hereges, e o desmantelamento das organizações e da 

resistência dos povos indígenas, que serão taxados de bárbaros e pagãos. 

Segundo Eduardo Hoornaert, a unificação cultural da colônia com a metrópole 

sob a prática de uma só religião, foi uma das bases sustentadoras do sistema 

mundial capitalista na sua fase mercantilista68. 

Sob a ideologia da identificação do reino de Deus com o reino de 

Portugal, onde os interesses da Religião confundem-se com os do Estado, 

“reduzir os índios à Santa Fé católica” e “trazê-los à obediência de Sua 

Majestade”, para concretizar o projeto colonial da corte portuguesa69, ficou 

como tarefa principal da ação cristianizadora dos missionários religiosos.  

Neste contexto, a entrada dos missionários na Amazônia se dá na 

companhia dos militares e dos comerciantes que vão se espalhando pelo 

sistema fluvial do baixo Amazonas, conquistando as terras, com seus povos e 

suas riquezas para a empresa colonial. Os primeiros missionários religiosos a 

adentrarem aos territórios amazônicos, foram os padres jesuítas Luís Figueira 

e Francisco Pinto, no ano de 1607. Posteriormente, chegaram os capuchinhos 

franceses ao Maranhão. Eles acompanharam, em 1612, a fundação da cidade 

de São Luís, com um papel importante no projeto France-Équinoxiale70 e estão 

desde 1617 em Belém. Em 1615, os padres jesuítas portugueses Manoel 

Gomes e Diogo Nunes participaram na expulsão dos franceses do Maranhão, 

liderando cerca de 300 índios guerreiros das aldeias da Companhia, em 

Pernambuco. Atuarão igualmente no Pará em 1636, mas só fixarão residência 

em 1653. Os Carmelitas estão desde 1615 em São Luís e a partir de 1626 em 

Belém. Os franciscanos da Província de Santo Antônio chegam ao Pará em 

1617, seguidos, em 1639/40, pelos mercedários, que eram espanhóis, em 

1693, pelos franciscanos da Província da Piedade, e, em 1706, pelos 

franciscanos da Província da Conceição. Estabeleceram missões, 

                                                 
68  HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 56. 
69  Cf. FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 150 
70  Cf. NETO, Carlos de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram 
na Amazônia brasileira entre 1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 63 
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aldeamentos, colégios, fazendas e engenhos desde o Amapá até o rio 

Tocantins, consolidando, assim, a ocupação da Amazônia71. 

Destaca-se, neste contexto, a atuação dos missionários da Companhia 

de Jesus, que vão alcançar, desde o começo, uma situação de privilégio das 

autoridades espanholas e portuguesas, desenvolvendo, até o período da 

expulsão, com Pombal, em 1759, uma obra missionária de extrema importância 

e alcance na Amazônia.72. 

Carlos de Araújo Moreira Neto, divide a história das missões jesuíticas 

na Amazônia em dois grandes períodos: o “período profético” (1607-1686) e o 

“período empresarial” (1686-1759). 

Os aldeamentos foram o grande projeto onde se concentrou a missão 

jesuítica em todo o período de sua permanência na Amazônia. Nas mãos dos 

primeiros missionários (até 1686), os aldeamentos representaram, mesmo 

subordinados aos interesses da empresa colonial, uma alternativa política e 

religiosa aos povos indígenas. O esforço de adaptação dos missionários ao 

mundo indígena, baseado no aprendizado das línguas nativas e na convivência 

cotidiana, vai produzir uma maior aproximação e valorização de todo seu 

universo cultural - seu mundo real e sua cosmovisão. Esta realidade, própria 

dos aldeamentos, vai possibilitar o desenvolvimento de uma espiritualidade 

fraternal, fundada no reconhecimento do outro como “filho de Deus” e “irmão”, 

e de uma solidariedade possível, vivida como resistências às injustiças e 

defesa da liberdade dos índios73. Os aldeamentos, com sua perspectiva 

socializante (convivência inter-tribal), possibilitaram também, dentro do 

possível, a intensificação da vivência comunitária, própria do modo de ser 

indígena, que se manifestava, de forma privilegiada, nas procissões, nas festas 

religiosas, nos cantos comunitários, a que os missionários davam um destaque 

especial74. 

                                                 
71  Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, Editora 
Salesiana, 2007, p. 93-94. 
72  Cf. NETO, Carlos de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram 
na Amazônia brasileira entre 1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 68; e também: FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). 
In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 147. 
73  Cf. HORNAERT, Eduardo. O breve histórico profético das missões na Amazônia 
brasileira (1607-1661). In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 
135-136. 
74  Cf. FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 180-189. 
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Destaca-se, neste contexto, a figura proeminente do religioso jesuíta 

Antônio Vieira que, juntamente com muitos outros missionários, das várias 

ordens religiosas presentes na Amazônia, tornou-se uma voz incansável na 

defesa da dignidade e liberdade dos povos indígenas, implementando, toda 

uma luta jurídica junto aos organismos oficiais do Estado português, na 

tentativa de salvaguardar os índios da exploração, ainda mais cruel, dos 

colonos e comerciantes. Um trecho do “Sermão do Bom Ladrão”, pregado na 

Igreja da Misericórdia, em 1655, onde acusa os colonos de roubadores da 

liberdade dos índios e identifica a Colônia como obra de ladrões, retrata bem 

todo o seu profetismo na defesa da causa indígena: 

 
“Encomendou El-Rei D. João o Terceiro a S. Francisco Xavier o 
informasse do estado da Índia. E o que o Santo escreveu de lá, sem 
nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo rapio (roubar) na Índia se 
conjugava por todos os modos... O que eu posso acrescentar, pela 
experiência que tenho, é que (na América) se usa igualmente, a 
mesma conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rapio, 
porque furtam por todos os modos da arte. Tanto que lá chegam, 
começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação 
que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos 
por onde possam abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque 
como têm o mero e o mixto império, todo ele aplica despoticamente às 
execuções da rapina... Furtam pelo modo conjuntivo, pois juntam o seu 
pouco cabedal com o daqueles que manejam muito... Furtam pelo 
modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. 
Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e 
eles compram as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não 
tem fim o furtar com o fim do governo e sempre lá deixam raízes em 
que se vão continuando os furtos... Finalmente, nos mesmos tempos 
não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, mais que perfeitos, e 
quaisquer outros, porque furtam, furtavam, furtaram, furtariam, e 
haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma que o resumo de 
toda esta rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo: a 
furtar, para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa 
e as miseráveis províncias suportadas toda a passiva, eles, como se 
tivessem feito grandes serviços torna carregado de despojos e ricos; e 
elas ficam roubadas e consumidas”75. 

 

                                                 
75  HADDAD, J. A. Antônio Vieira: sermos. São Paulo, 1939, p. 397-398. Citado em: 
HORNAERT, Eduardo. O breve histórico profético das missões na Amazônia brasileira (1607-
1661). In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 133-134. Outros 
textos significativos da atuação de Pe. Antônio Vieira na Amazônia, produzidos em contexto de 
conflito, são ainda: o sermão do primeiro domingo da Quaresma, na cidade de São Luís em 
1653; sermão de Santo Antônio na mesma cidade em 1654 e o sermão da Epifania na mesma 
cidade de Lisboa em 1662, após sua expulsão da Amazônia (Cf. HORNAERT, Eduardo. O 
breve histórico profético das missões na Amazônia brasileira (1607-1661). In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 130). 



 82 

Em um outro texto profético clássico, de 1678, Vieira denuncia as causas 

da imensa depopulação que afetava os índios da Amazônia, identificando-as 

como efeito conjunto dos descimentos, da opressão colonial e das epidemias 

que começavam a devastar a região: 

 

“... pois, sendo o Maranhão conquistado no ano de 1615, havendo 
achado os portugueses desta cidade de São Luís até o Gurupá mais de 
quinhentas povoações de índios, todas muito numerosas, e algumas 
delas, que deitavam quatro ou cinco mil arcos, quando eu cheguei ao 
Maranhão, que foi no ano de 1652, tudo isto estava despovoado, 
consumido e reduzido a mui poucas aldeolas, de todas as quais não 
pôde André Vidal ajuntar oitocentos índios de armas, e toda aquela 
imensidade de gente se acabou, ou nós a acabamos em poucos mais 
de trinta anos, sendo constante estimação dos mesmos conquistadores 
que, depois de sua entrada até àquele tempo, eram mortos dos ditos 
índios mais de dois milhões de almas, donde se deve notar duas 
coisas: A primeira, que todos estes índios eram naturais daquelas 
mesmas terras, onde os achamos, com que se não pode atribuir tanta 
mortalidade, à mudança e diferença do clima, senão ao excessivo e 
desacostumado trabalho e à agressão com que eram tratados. A 
segunda, que neste mesmo tempo, estando os sertões abertos e 
fazendo-se contínuas entradas neles, foram também infinitos os 
cativos, com que se enchiam as casas e as fazendas dos portugueses, 
e tudo se consumiu em tão poucos anos. Seja a última máxima a causa 
única e original de toda esta destruição e miséria, a qual não foi nem é 
outra, que a insaciável cobiça e impiedade daqueles moradores e dos 
que lá vão governar, e ainda de muitos eclesiásticos que, sem ciência 
nem consciência, ou julgavam por lícitas estas tiranias ou as 
executavam como se o fossem, não valendo a muitos dos tristes índios 
o serem já cristãos ou vassalos do mesmo rei, para não lhes 
assaltarem suas aldeias as trazerem inteiramente cativas, sem mais 
direito (como eu ouvi aos mesmos capitães daquelas tropas) que o de 
poderem mais que eles. E não era possível, nem parece o será, que a 
justiça divina não acuda por sua providência, e que o castigo de um 
Estado fundado em tanto sangue inocente pare só na presente 
miséria”76. 

 

Com a morte de Vieira, na Bahia, em 1697, termina, também, o 

compromisso da Companhia de Jesus, com a defesa das liberdades e direitos 

dos índios. A lei de 21 de dezembro de 1686, chamada de Regimento das 

Missões, que lhes entregou, não só o governo religioso (espiritual), mas 

também o político (temporal) vai marcar o início do período “empresarial” da 

missão jesuítica, onde atuarão não só como missionários, mas como 

utilizadores e sublocadores do trabalho e das pessoas dos índios, a partir dos 

interesses coloniais, favoráveis aos cativeiros. Sob essa perspectiva a 
                                                 
76  VIEIRA, Antônio. Em defesa dos índios. Lisboa, Sá da Costa, 1951, p 326-327. Citado 
em: NETO, Carlos de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram na 
Amazônia brasileira entre 1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, 
Vozes, 1990, p. 87-88. 
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Companhia de Jesus vai prosperar econômica e socialmente, como a mais 

prestigiosa instituição em operação nessa área até a crise final, no regime 

pombalino77. 

O Regime das Missões vai se consolidar um projeto econômico tão 

opressivo quanto o implantado pelos colonos, contribuindo, assim, para o fim 

da missão cristianizadora dos jesuítas na Amazônia. A perda dos referenciais 

éticos e do profetismo evangélico vai transformar os defensores das liberdades 

e direitos indígenas em seus opressores e mais prósperos beneficiários, 

garantindo uma vitória definitiva dos interesses privados do capitalismo 

mercantilista na Amazônia sobre os interesses humanitários e da fé cristã78. 

A Igreja missionária, fruto da fé e da dedicação dos missionários 

religiosos, contudo, vai produzir seus frutos. Mesmo estando, desde suas 

origens, associada à empresa colonial e ao processo violento de ocupação da 

região (participou da destruição dos valores religiosos, da moral e do sistema 

tribal dos índios), marcada por flagrantes contradições (pertencia ao mundo 

dos colonos, possuía fazendas e engenhos, escravos e escravas, era seduzida 

pelo ouro e outras riquezas)79, representou, também, um grande testemunho 

                                                 
77  Cf. NETO, Carlos de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram 
na Amazônia brasileira entre 1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 71. 
78  “Usando dos mesmos processos de cativeiro e domínio, aplicados pelos seculares, os 
padres logravam acrescentar os seus estabelecimentos, ao passo que os dos simples colonos 
minguavam, até à extrema decadência. Escravos eram os índios em poder destes, como no 
daqueles, e em ambas as partes o trabalho violento. Não era talvez menor a tirania do 
religioso, na missão, que a do lavrador, na fazenda. (...) As missões enriqueciam, portanto; e 
as dos jesuítas sobrepujavam a todas, em número e valor das propriedades. Nesta época, 
possuíam eles, na capitania do Pará, nove fazendas rurais; no Maranhão, seis de criação de 
gado, e sete outros estabelecimentos agrícolas; daí retiravam copioso produto de farinhas, 
algodão, açúcares, aguardentes e cacau. Faziam salga de peixes, com que alimentavam a sua 
gente, e realizavam capital, vendendo muito disso. Utilizavam as riquezas da floresta, cortando 
madeiras e fabricando embarcações. As mulheres dobravam novelos, teciam panos de 
algodão; e, por esta sorte, cunhavam o dinheiro da terra. O engenho de Mucajuba, adquirido 
por compra, rendia-lhes cada ano para mais de duas mil arrobas de açúcar, que se avaliavam 
a 2.500 réis; no Maranhão, outro engenho dava duas mil canadas de aguardente. A extração 
das salinas por cinco mil alqueires. Nas pastagens havia quatro mil cabeças de gado, número 
para aquele tempo importante” (AZEVEDO, J. Lúcio de. Os jesuítas no Grão-Pará, suas 
missões e a colonização. 2ª ed. Coimbra, Universidade, 1930, p. 235-236. Citado em NETO, 
Carlos de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram na Amazônia 
brasileira entre 1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 
1990, p. 89-90). 
79  “A ordem dos carmelitas foi pioneira no cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia, cujo 
ciclo se situa entre 1621 – com a chegada dos colonos açorianos no Pará – a 1761. Os 
carmelitas mantinham um engenho chamado Santa Tereza de Monte Alegre, no Guamá, cujo 
início deve ser situado em 1627. Lá existiam muitos escravos e índios “domésticos”. Na 
formação de uma aristocracia do açúcar no Pará os carmelitas foram importantes. Também os 
jesuítas participavam desta aristocracia, antes no Maranhão – pelo rio Itapecuru – do que no 
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de fé, de sacrifício (da própria vida de muitos missionários), de compromisso 

com a justiça. Fez um grande esforço de evangelização que lançou, no chão da 

Amazônia colonial, a semente de princípios evangélicos que fecundou, 

posteriormente, os valores da cultura, da religiosidade, da religião e do 

catolicismo amazônico80. Reside aqui a primeira versão da Igreja “indígena”, 

“tapuia”, “cabocla” que se estruturará, posteriormente, no interior da Amazônia. 

Contudo, esta Igreja que surge na periferia da empresa colonial, em 

contexto social e cultural marginal, vai se configurar, também, como Igreja 

marginal. Segundo Hugo Fragoso,  

 

“A Igreja indígena que emerge dos aldeamentos é uma Igreja 
marginalizada social e culturalmente, o que envolvia também a 
marginalização no âmbito religioso. Era uma Igreja de ‘neófitos’. E a 
categoria de ‘neófitos’ era aplicada na época, não apenas a indivíduos 
particularmente, mas a povos inteiros. Eram os ‘cristãos-novos’, em 
contraposição aos ‘cristãos-velhos’. Os ‘cristãos-novos’ (neófitos) não 
podiam, pelo direito canônico de então, ser admitidos ao sacerdócio, à 
vida religiosa nem a postos de administração na Igreja. Eram, em 
suma, ‘cristãos de segunda categoria’” 81.  
 

Residem aqui os fundamentos primeiros que justificam o tratamento 

marginal do catolicismo tido como “popular” na Amazônia. A condição de 

“marginal” não estava relacionada ao tipo de evangelização, de fé ou condição 

eclesial dos missionários religiosos, mas sim à condição social e cultural dos 

povos indígenas. Mesmo para os missionários religiosos, que reconheciam 

algumas “habilidades” e “aptidões” em muitos povos indígenas, para 

aprenderem as expressões da cultura portuguesa, eram os índios, de maneira 

geral, considerados como “desprovidos de cultura”, possuindo apenas 

“costumes bárbaros e pagãos”, além da “pouca inteligência” para assimilar as 

                                                                                                                                               

Pará. Mas no Pará também sempre tiveram suas fazendas ao lado de suas aldeias” 
(HOORNAERT, Eduardo. A Amazônia e a cobiça dos europeus. In: CEHILA. História da Igreja 
na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 59-60). 
80  Cf. FRAGOSO, Hugo. A era missionária. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 209. A atuação dos religiosos, através dos aldeamentos, foi 
significativa, também, para a formação dos primeiros núcleos populacionais da Amazônia, 
estabelecendo um modelo urbano que se consolidou em todo o interior amazônico, em torno 
do qual se desenvolveram esses valores (Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-
base. São Paulo, Editora Salesiana, 2007, p. 94) 
81  FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 183. 
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verdades doutrinais82. Toda a riqueza cultural dos povos indígenas (a 

pluralidade e diversidade lingüística, as formas de interpretar e de se relacionar 

com a natureza, de se apresentar - a nudez, os ritos e símbolos referenciais) foi 

assumida como obstáculo à evangelização e à identidade cristã e eclesial. Daí 

a necessidade de uma pedagogia capaz de transformar toda esta “cultura 

pagã” em “cultura cristã”, onde o índio deixa de ser índio para ser “cristão”. 

Posteriormente, a Igreja dos índios, além de ser uma Igreja de segunda 

classe, enquanto expressão de indianidade será considerada, também, uma 

Igreja “paralela”, pelo fato de estar fora da jurisdição dos bispos83. Temos, 

portanto, neste contexto, a formação de uma Igreja missionária implantada 

através da ação missionária dos religiosos e uma Igreja episcopal, implantada 

por meio dos bispados84. Esta segunda, por ser uma Igreja hierárquica e 

organizada canonicamente, é identificada como a expressão autêntica da 

Igreja, em contraposição à Igreja de segunda classe dos aldeamentos, tal como 

aparece nas palavras de D. Francisco de Paula e Silva, na sua História 

Eclesiástica do Maranhão: 

 

“É sempre depois que esses heróis obscuros que se chamam 
religiosos desbravavam com seus suores e seu sangue a 
fereza dos íncolas infiéis de um país, que se estabelece a 

                                                 
82  “Muitos missionários afirmavam que as ‘elevadas verdades’ da doutrina cristã 
encontravam dificuldade de entrar na cabeça dos índios, em decorrência de sua pouca 
inteligência. Assim, por exemplo, o Superior dos carmelitas, Frei Francisco de Santo Elias, em 
carta ao rei, a 3 de outubro de 1714, alegava que a inteligência dos índios era de tal modo 
limitada, que muitos não conseguiam aprender a doutrina cristã, embora lhes fosse ensinada 
ao longo de toda a sua vida. Afirmação semelhante faz o comissário dos franciscanos da 
província de Santo Antônio, Frei Afonso da Expectação, atribuindo igualmente à pouca 
inteligência dos índios a dificuldade encontrada na sua doutrinação” (Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa, Pará, maço 15. Citado em: FRAGOSO, Hugo. A era missionária. In: 
CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 186-187). 
83  FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 183-184. Era uma Igreja paralela, enquanto se constituía 
numa organização fora da jurisdição dos bispos, em união direta com a jurisdição pontifícia, por 
conta das determinações para as missões emanadas do Concílio de Trento, no século XVI. E 
as determinações dos concílios eram consideradas também leis civis no reino de Portugal (Cf. 
FRAGOSO, 1990, p. 184). 
84  A implantação da Igreja por meio dos bispados, Igreja episcopal, presente, desde o 
início da colonização (1677, o Bispado de São Luís, no Maranhão e, em 1719, o de Belém, no 
Grão Pará), com a presença do clero diocesano, distribuídos em poucas paróquias, privilegiou 
os lugares de maior concentração populacional: São Luís, Alcântara, Belém, Cametá, Vigia, 
Tefé, Alvelos, Santarém..., ficando todo o restante, da vastíssima região amazônica, por conta 
da ação da Igreja missionária, sediada nos muitos aldeamentos estabelecidos pelos 
missionários religiosos (Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, 
Editora Salesiana, 2007, p. 94). 
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hierarquia secular, a qual constitui principalmente o que se 
chama uma Igreja”85. 

 

O primeiro bispado a ser erigido em terras brasileiras foi o da baía de 

Todos os Santos, na metade do século dezesseis, pela bula “Super specula 

militantis” do papa Júlio III, que abrangia as terras da Capitania de S. Vicente – 

hoje Estado de S. Paulo – governadas por Martim Afonso de Souza, e as terras 

do Sul e do Norte, descobertas ou por descobrir. Foi sei primeiro bispo Dom 

Pedro Fernandes Sardinha (1551). Em 1676 a Bahia é elevada a arcebispado 

por Inocêncio XI. Foi seu primeiro Arcebispo D. Gaspar de Mendonça. Em 

1576, o Papa Gregório XIII desmembra o vasto território do Sul, criando a 

Prelazia do Rio de Janeiro, elevada depois a Bispado em 1676 por Inocêncio 

XI. Seu primeiro bispo foi D. Manuel Pereira. 

Posteriormente foram surgindo novas Dioceses. O Pará fez parte ainda 

da Diocese do Maranhão, criada a 30 de Agosto de 1677, por Inocêncio XI, 

cujo território abrangia toda a vastíssima Amazônia. O primeiro bispo do 

Maranhão (e Pará) foi Dom Gregório dos Anjos, presbítero secular e doutor em 

teologia, que chegou a São Luís em julho de 1679, vindo transferido de Malaca. 

Ele visitou o Pará a 31 de julho de 1680, tendo sido o primeiro prelado que 

Belém hospedou. Um ano depois do bispado do Maranhão foi erigida a 

paróquia de Nossa Senhora da Graça, a qual teve como primeiro Vigário o 

Padre Manuel Figueira de Mendonça 86. 

A 4 de março de 1719, contudo, o Pará teve a sua independência 

eclesiástica pela Bula “Copiosus in misericórdia” de Clemente XI, que confere 

ao Bispo de Santa Maria de Belém o direito de instituir as próprias Dignidades, 

Canonicatos, Prebendas e Benefícios, conforme a apresentação dos Reis de 

Portugal, e eleva a igreja de N. S. da Graça à categoria de Catedral. Por conta 

das dificuldades de correios o Bispado do Grão Pará só foi solenemente 

reconhecido a 31 de julho de 1721. A nova diocese, que abrangia também o 

Amazonas, possuía um vasto território situado entre o oceano Atlântico, 

Guianas Francesas, Holandesa e Inglesa, a Venezuela, a Colômbia, o 

                                                 
85  SILVA, D. Francisco de Paula e, Apontamentos para a história eclesiástica do 
Maranhão, Bahia, 1922, p. 36. Citado em: FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: 
CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 191. 
86  Cf. LUSTOSA, D. Antônio de Macedo. Dom Macedo Costa. Rio, Cruzada da Boa 
Imprensa, 1939, p. 10-11. 
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Equador, o Peru, a Bolívia, o Estado de Mato Grosso, o Goiás e Maranhão. A 

província do Pará, segundo recenseamento de 1872, tinha 275.237 

habitantes87. 

No governo pombalino, a Igreja indígena ao ser incorporada na 

jurisdição dos bispados, transformando-se em paróquias, deixará de ser uma 

Igreja paralela, contudo, continuará sendo, assim como a “Igreja dos negros”88, 

uma Igreja “popular” e marginal. 

A “era pombalina”, a partir de 1750, vai promover uma alteração 

profunda de toda a política portuguesa para a Amazônia, que determinará, de 

forma drástica, todo o seu desenvolvimento futuro. O antigo Estado do 

Maranhão, que abrangia a atual Amazônia brasileira, passa a se chamar 

Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, em razão da maior 

importância adquirida por esta cidade, como porta de entrada da Amazônia. 

Entre as mudanças, de profundo impacto na história da Amazônia, feitas pelo 

Marquês de Pombal, através de seu irmão Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, estão: a lei sobre a “liberdade” dos índios do Pará e do Maranhão; a 

retirada dos missionários, do governo temporal dos aldeamentos indígenas; a 

criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Isto 

visava incentivar o comércio com a metrópole e introduzir um número maior de 

escravos negros na Amazônia, com o que se pretendia desenvolver a produção 

agrícola. Houve também a criação do Diretório dos Índios (1757), para 

substituir o sistema de aldeamentos missionários; a expulsão definitiva dos 

jesuítas (1759/60), que já haviam sido expulsos uma primeira vez em 1661 e 

outra em 1684, por defenderem a liberdade dos índios. Aconteceu ainda a 

transformação das missões em vilas e paróquias, o que levou à saída, também, 

                                                 
87  O Amazonas era uma Vigararia Geral criada por Dom Frei Miguel de Bulhões, em 
1755. Só foi desmembrada do Pará a 27 de abril de 1892 pela Bula “Ad Universas Orbis 
Ecclesias” de Leão XIII. Foi seu primeiro Bispo D. José Lourenço da Costa Aguiar (Cf. 
LUSTOSA, D. Antônio de Macedo. Dom Macedo Costa. Rio, Cruzada da Boa Imprensa, 1939, 
p. 11-13). 
88  A situação da “Igreja dos negros”, que constituía uma minoria no Maranhão e Grão 
Pará, segundo Hugo Fragoso, era ainda pior, pois era apenas um apêndice da “Igreja dos 
brancos”, por não ter nenhuma orientação pastoral especial, tal como acontecia com a “Igreja 
indígena”, possuindo, no interior da comunidade eclesiástica, a mesma condição marginal a 
que era submetido na sociedade colonial escravocrata. Neste contexto, a evangelização dos 
negros, mesmo reconhecendo a dignidade de filhos de Deus e pessoa humana, legitimava a 
escravidão e exigia o despojamento de todos os seus valores culturais e religiosos, em função 
da cultura dos conquistadores (Cf. FRAGOSO, Hugo. A era missionária (1686-1750). In: 
CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 196-198). 
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dos demais missionários, franciscanos (da Piedade e Conceição), carmelitas e 

mercedários. Houve ainda a proibição do uso do nheengatu (língua geral, tendo 

como base o idioma tupi, mais falado na Amazônia, nessa época, entre índios, 

colonos, negros, do que o português) e o incentivo aos casamentos mistos de 

índios e portugueses, além da vinda, em 1763, da Visitação do Santo Ofício a 

Belém, para promover uma ampla devassa na vida dos colonos, índios e 

negros89. 

O antropólogo Heraldo Maués, ao analisar os desdobramentos da 

política de Pombal na Amazônia, faz as seguintes considerações: 

 

“... a política pombalina em relação aos índios brasileiros e, 
conseqüentemente, à Amazônia, teve efeitos muito deletérios. A tão 
propalada ‘liberdade’ dos índios de fato só existia para aqueles que 
conseguiam ficar longe das povoações portuguesas. Os antigos índios 
aldeados pelos missionários, agora sujeitos ao regime do Diretório, 
eram obrigados a trabalhar para os portugueses, a troco de ínfimas 
remunerações que, muitas vezes, eram embolsadas pelos diretores 
das vilas e povoações: eles permaneciam, portanto, em regime de 
semi-servidão. Os inter-casamentos ajudaram a criar uma população 
mestiça que permanecia miserável e sujeita ao mesmo jugo de seus 
ascendentes índios. Por outro lado, não houve como resultado dessa 
política, um desenvolvimento considerável da produção agrícola e 
pecuária. A atividade extrativista, sobretudo a coleta e a exportação do 
cacau, constituía a maior riqueza econômica da região, no interesse 
dos colonizadores, sendo, no século seguinte, substituída pela 
extração da borracha. A expulsão dos jesuítas e de outros 
missionários, bem como o definhamento das ordens religiosas que 
permaneceram na Amazônia, contribuiu para a decadência do ponto de 
vista do ensino e da cultura erudita: seus colégios, entre os quais o de 
Santo Alexandre, em Belém, que oferecia curso de nível superior, 
foram fechados e suas bibliotecas transferidas para Portugal”90. 

 

Contudo, foram os povos indígenas os mais sacrificados com a 

empreitada de Pombal, posteriormente intensificada com a vinda de D. João VI 

para o Brasil (1808), quando acontece ainda a subordinação da Amazônia ao 

Rio de Janeiro e o acirramento da política anti-indígena, que resultou, depois 

                                                 
89  Cf. MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 63-64 
90  cf. ADEN, D. O Significado da Produção de Cacau na Região Amazônica. Belém: 
NAEA/UFPA, 1974; ARNAUD, Expedito. Aspectos da legislação sobre os índios do Brasil. 
Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi, 1973; LEITE, S. História da 
Companhia de Jesus no Brasil. Tomos III e IV, Rio de Janeiro e Lisboa: Instituto Nacional do 
Livro e Livraria Portugália, 1943; REIS, Arthur Cezar Ferreira. A Conquista Espiritual da 
Amazônia. São Paulo,. Escolas Profissionais Salesianas, 1942. Citados em: MAUÉS, 
Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, histórias, identidades. 
Belém, CEJUP, 1999, p. 65. 
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de um século, em uma redução significativa dos índios na Amazônia, tal como 

nos mostra Carlos Moreira Neto: 

 

“Nos cem anos que separam o início da política pombalina na 
Amazônia (1750) da criação da Província do Amazonas, desmembrada 
do Grão-Pará (1850), o caráter étnico-cultural da Região muda de 
maneira radical e irreversível. Até meados do século XVIII, a Amazônia 
brasileira apresentava uma face definitivamente indígena. Um século 
depois, os grupos indígenas tribais sobreviventes refluíam, sob o 
impacto da onda crescente de ocupação nacional, para áreas de 
refúgio nas matas e altos cursos dos rios, onde se conservavam 
arredios ou hostis. Ao mesmo tempo, os índios destribalizados pela 
ação missionária dos séculos anteriores, que constituíam a base da 
população, tanto nos centros urbanos quanto nas comunidades e 
núcleos de produção do interior (cacoais, pesqueiros, estabelecimentos 
de coleta de produtos florestais e de transporte fluvial etc), 
desapareceram em grande número (...). A partir de meados do século 
XIX, a face da Amazônia brasileira se transforma radicalmente pela 
diminuição drástica do número de índios tribais e destribalizados, que 
passam da maioria a minoria”91. 

 

Os resultados desastrosos do governo colonial vão levar a uma 

sucessão de revoltas, de caráter popular, por todo o Brasil, no Período 

Regencial, sendo a Cabanagem (1835-1840), na Amazônia, uma das mais 

expressivas. Sua importância se deve, principalmente, ao fato de ter sido o 

único movimento revolucionário-popular, em toda a história do Brasil, em que 

as camadas populares puderam ocupar o poder de uma província e governar, 

por alguns meses, através de seus líderes92. 

Durante o século XIX, a economia da região amazônica, continuava 

baseando-se na exploração das “drogas do sertão”, de madeiras e dos 

cacauais e pesqueiros. A força do trabalho, segundo Moreira Neto, “era 

representada quase totalmente por um contingente expressivo de escravos 

negros, por mulatos e mestiços de vários tipos, mas, principalmente, pela 

grande massa dos “tapuios”93, índios destribalizados (...), que davam à região o 

                                                 
91  MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. Índios da Amazônia, de Maioria a Minoria (1750-
1850). Petrópolis, Vozes, 1988, p. 14-15. Citado em: MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra 
“invenção” da Amazônia. Religiões, histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 65-66. 
92  Cf. MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 67. 
93  Segundo Moreira Neto, o conceito “tapuio”, corresponde à população de indígenas 
destribalizados, fruto do processo cultural, que se deu, principalmente, nos aldeamentos 
missionários, onde o índio tribal era transformado em índio genérico, colonizado. Um processo 
caracterizado pela “perda da identidade étnica, que era substituída por uma cultura compósita, 
uma espécie de cultura de contato, que tinha como uma de suas expressões mais significativas 
a língua geral. “Além da herança biológica do tapuio, puramente indígena, também o distinguia 
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seu inconfundível aspecto de sociedade dual onde os homens se opunham, ao 

mesmo tempo, por critérios de origem étnica e sócio-econômica”94. Uma 

grande parte dos cabanos era pertencente a esta categoria social de grande 

importância na época, os “tapuios”. Houve também religiosos, camponeses, 

fazendeiros, intelectuais urbanos de classe média, índios, caboclos e negros 

quilombolas. 

A Cabanagem, neste contexto, foi “o momento histórico da tentativa de 

emergência dessa massa de tapuios e outros mestiços, social e eticamente 

degradados, e que procuravam escapar aos duros moldes da sociedade 

colonial por uma rebelião armada que, a despeito de seus aspectos políticos 

mais aparentes e explícitos, tinha um conteúdo de mudança social 

extremamente revolucionário para as condições locais. É provável que, neste 

sentido, não possa ser comparado a nenhuma outra reforma ou sedição, das 

inúmeras que ocorreram no Brasil entre o reinado de D. João VI e a metade do 

século XIX”95. 

Com a derrota dos cabanos pelas tropas do Marechal Andréa, enviado 

pelo governo do Rio de Janeiro, iniciou-se violenta repressão contra os antigos 

rebeldes, com conseqüências desastrosas para os tapuios e outras categorias 

de rebeldes. Muitos foram massacrados, havendo uma depopulação das vilas e 

povoados, e, principalmente, extermínio dos índios que sofreram todo um 

processo de desorganização, dispersão ou transferência forçada de 

                                                                                                                                               

das outras categorias mestiças (como o mameluco, o mulato, o cafuso, etc.) o fato de que 
conservava um mínimo de nexos comunitários, e não se mantinha tão dependente da 
sociedade colonial quanto as outras categorias. Esta relativa autonomia do tapuio foi 
duramente combatida pela política pombalina, cuja nova ordem pretendia uma integração 
direta e inexorável à ordem colonial onde os índios, como colonizados, eram necessariamente 
subordinados aos colonizadores e nunca iguais em direitos, a despeito dos textos legais. Na 
medida em que as tensões econômicas, sociais e políticas na Amazônia aumentavam os 
tapuios, como grupo mais oprimido e marginalizado, passaram a integrar em massa o 
contingente de população que procurava romper os vínculos de subordinação à sociedade 
colonial. “Esse movimento eclodiria na rebelião da Cabanagem, onde o tapuio era elemento de 
acentuada importância, buscando viver como uma sociedade independente e tentando 
reconstruir suas vidas em comunidades na selva”. Para Moreira Neto, os “tapuios” tiveram um 
papel decisivo na formação e desenvolvimento de uma cultura de base amazônica, que 
sobreviveu ao regime das missões e ao próprio extermínio dos tapuios como entidade social 
distintiva desses processos sócio-culturais (HOORNAERT, E. O cristianismo amazônico. In: 
CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 405-409). 
94  NETO, Carlos de Araújo Moreira. Igreja e Cabanagem (1832-1849). In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 271. 
95  NETO, Carlos de Araújo Moreira. Igreja e Cabanagem (1832-1849). In: CEHILA. 
História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 271-272. 
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populações. Outra conseqüência foi a integração definitiva da Amazônia no 

novel Estado Brasileiro que se constituiu na época do Império96. 

A situação da Igreja amazônica, neste contexto (1750-1850), não era 

menos complexa. A diminuição radical do número e da qualidade dos 

sacerdotes, principalmente no interior, por conta da extinção do Regime das 

Missões, bem como os métodos de evangelização, baseados na coação97, 

levou a um esvaziamento, quase que total, da prática religiosa cristã oficial, 

fundada sobre os sacramentos, alterando, ainda mais, todo o processo de 

evangelização na Amazônia. O abandono da prática sacramental em todo o 

vale amazônico, já na segunda parte do século XVIII, vai possibilitar o 

surgimento de um cristianismo autônomo, não obrigatório, profundamente 

“contaminado” pelos valores religiosos indígenas98, e um catolicismo 

profundamente devocional e familiar em torno das Nossas Senhoras, “Santos” 

e “Santas”, capelas, procissões, festividades, sustentado pelos leigos e leigas 

das Confrarias e Irmandades, do qual o Círio de Nazaré é a maior expressão99. 

 

 

 

 

 
                                                 
96  Cf. DI PAOLO, P. Cabanagem, a Revolução Popular na Amazônia. Belém, CEJUP, 
1986; MOREIRA NETO, Carlos. Índios da Amazônia, de Maioria a Minoria (1750-1850), 1988; 
PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil e Outros Estudos. Rio de Janeiro, 
Brasiliense, 1961; RAIOL, Domingos Antônio (Barão de Guajará). Motins Políticos; ou, História 
dos principais acontecimentos políticos da Província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. 
Belém, UFPA, 3 v., 1970; e SALLES, Vicente. O Negro no Pará. Rio de Janeiro, FGV/UFPA, 
1971. Citado em: MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 68. 
97  “Disse vendo ao seu missionário castigar a alguns que faltavam à missa: Para o 
domingo seguinte não hei de vir à missa, é mais dúzia, menos dúzia de palmatoadas. E outro, 
ao qual o seu missionário mandou açoitar, por ter faltado à missa, acrescentou: Peço-te que 
me mandes dar outros (açoites) pela missa do domingo que vem, pois não hei de ouvi-la” 
(DANIEL, João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, Anais da Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, vol. 95, t. 1, 1975, 244. Citado em HOORNAERT, E. O cristianismo amazônico. 
In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 402). 
98  Moreira Neto, nomeia a expressão cristã amazônica, deste período, de “cristianismo 
tapuio”, fruto dos aldeamentos missionários, do processo de desindianização, da catequese, da 
língua geral, da homogeneização desculturativa e da resistência, a partir das crenças e práticas 
indígenas. Ou seja, uma religiosidade popular produzida no contexto histórico e cultural da 
transição entre o mundo tribal dos indígenas e o mundo colonial (Cf. HOORNAERT, E. O 
cristianismo amazônico. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, 
p. 405-409). 
99  Cf. CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. São Paulo, Editora 
Salesiana, 2007, p. 95-96. 
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2.2.  A chegada da devoção a Belém do Pará 

 

A devoção à Virgem de Nazaré chegou à Amazônia no início da 

colonização portuguesa, no século XVII, instaurando-se a princípio na cidade 

de Vigia100, no nordeste do Pará e, posteriormente, em Belém. Em 1693, a 

antiga povoação que os tupinambás chamavam de Uruitá foi elevada à 

categoria de Vila, com o nome de Vila de Nossa Senhora de Nazaré da Vigia. 

Quatro anos depois, o jesuíta José Ferreira, que passou por lá, em visita, 

registra a existência de "milagrosa imagem da Virgem Nossa Senhora de 

Nazaré"101. 

O cronista e padre jesuíta missionário João Felipe Betendorf, que 

chegou à Amazônia em 1661, responsável, junto com seu companheiro de 

ordem, Padre José de Moraes, pelas primeiras informações históricas sobre a 

cidade de Vigia e sobre a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, assim 

descreve: 

 

"Segue-se para a mesma banda do Pará e Capitania de Jorge Gomes 
Alemó, mas como este quebrou no negócio por certas razões, achou o 
Governador Gomes Freire de Andrade102 que a vila da Vigia, que tinha 
mandado fazer, estava nas terras d'El-Rei, nem nunca teve aldeia, e 
conseqüentemente nem Missionário103 e a tirou dele; e parece nunca 
mais se tornou a por em pé, suposto que os moradores da vila gozam 
dos bons ares do mar, com seus peixes, ostras, caramujos, e da fartura 
da terra pelo mantimento que produz em abundância, estão sujeitos ao 
Pará e o que lá têm de melhor é a Imagem milagrosa de Nossa 

                                                 
100  Vigia, uma das cidades mais antigas da Amazônia, tem suas origens na primeira 
metade do século XVII. Mesmo não sendo fruto dos aldeamentos missionários, como a maior 
parte das cidades do litoral paraense (Nordeste do Estado), é proveniente, segundo o 
historiador vigiense Domingos Antônio Raiol, de uma antiga aldeia indígena de nome Uruitá. 
Segundo Raiol, o nome “Vigia” se deve ao estabelecimento, neste lugar, de um posto militar de 
vigilância, pelo governo português, para controlar as embarcações que demandavam o porto 
de Belém, assim como protegê-las contra “assaltos de índio”. (cf. RAIOL, Domingos Antônio 
(Barão de Guajará). Motins Políticos; ou, História dos principais acontecimentos políticos da 
Província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém, UFPA, 3 v., 1970, p.733. Citado em: 
IPAR. Círios de Nazaré, Belém, Graphitt, 2000, p. 15). 
101  Betendorf 1910: 630. Citado em: MAUÉS, Heraldo. Uma outra “invenção” da 
Amazônia. Religiões, histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 190 (nota dois). 
102  “Que governou o Estado do Maranhão no período de 1685 a 1687. Na realidade, 
essas terras pertenciam à capitania do Para, não se tratando da doação de uma capitania, 
mas, provavelmente, de uma sesmaria” (MAUÉS, padres, p. 129). 
103  “O cronista se refere a aldeia no sentido dos aldeamentos missionários característicos 
do período colonial” (MAUÉS, padres, p. 129). 
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Senhora de Nazaré, que de todas as partes se freqüenta de romeiros, 
que vão lá fazer suas romarias e novenas"104. 
 

Estas informações de Betendorf são repetidas e enriquecidas, 

posteriormente, pelo Padre José de Moraes, que trabalhou em um 

aldeamento indígena, na ilha de Colares (Tabapará), em frente a Vigia: 

 

"Buscando a Cidade do Pará, se segue a vila da Vigia. Dera o 
Sereníssimo Senhor D. João IV105 faculdade a Jorge Gomes Alemó, 
homem de negócios e de grandes cabedais, para fundar uma vila na 
Capitania do Pará. Depois de lhe dar princípio com o nome de Vigia, 
quebrou no negócio, e não podendo contribuir com os muitos gastos, 
para acabar o começado, a deixou tão pouco avultada, que reduzindo-
a a melhor forma o Governador e Capitão General Gomes Freire de 
Andrade, fez com que ficasse pertencendo ao real domínio. Tem bons 
ares, e é muito farta em peixes e mariscos, ainda que a situação, por 
estar em terra rasa, é notavelmente alagada. Tem Senado, Capitão e 
Sargento-mór da Ordenança. Conservam nela os reverendos 
Religiosos do Carmo um Hospício, e outro os reverendos Religiosos 
das Mercês. Têm de mais os Padres da Companhia uma grandiosa 
Igreja, com princípio para fundar um Colégio por concessão real do 
Fidelíssimo Senhor D. João V, de eterna memória. A sua Matriz 
arruinada se erigiu dos fundamentos por ordem do Excelentíssimo e 
zelozíssimo Prelado o Senhor D. Frei Miguel de Bulhões106, que com 
particular atividade tem promovido sua factura, e se acha no presente 
muito adiantada esta obra, formando um bonito e asseado Templo de 
pedra e cal, dedicado a Maria Santíssima debaixo do suavíssimo título 
de Nossa Senhora de Nazaré. É imagem de suma veneração para 
aqueles, e todos os mais moradores da cidade do Pará, com um tal 
respeito e devoção, que são contínuas as romarias, obrigados da 
singular virtude de seus admiráveis prodígios"107. 

 

Segundo Heraldo Maués, essas primeiras informações históricas a 

respeito do culto de Nazaré no Pará, faz supor que a devoção e culto à Virgem 

de Nazaré, remonte a meados do século XVII108. Entre as possibilidades de 

conhecimento de suas origens encontram-se duas teses. Uma primeira 

                                                 
104  BERTENDORF, J. F. Chronica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no 
Estado do Maranhão. Revista do IHGB tomo LXXII, parte I (1909). Rio de Janeiro, Imprensa 
Oficial, 1910, p. 21-22. Citado em: MAUÉS, padres, p. 111. 
105  Iniciou seu governo com a restauração portuguesa, em 1640, reinando até o ano de 
1656 (Cf. MAUÉS, padres, p. 129). 
106  Terceiro bispo do Pará (1749-1760), tendo feito uma visita pastoral a Vigia em 1749 
(cf. ALMEIDA PINTO, Antonio Rodrigues de. O Bispado do Pará. Anaes da Biblioteheca e 
Archivo Publico do Pará. Tomo V. Belém, Typ. E encadernação do Instituto Lauro Sodré, 1906, 
p. 53. Citado em MAUÉS, padres, p. 129). 
107  MORAES, P. José de. História da Companhia de Jesus na Extinta Província do 
Maranhão. Rio de Janeiro, Typ. Do Commercio, de Brito & Braga, 1860, p. 195. Citado em: 
MAUÉS, padres, p. 112. 
108  Cf. MAUÉS, padres, p. 117. 
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acredita que tenha sido trazida pelos missionários jesuítas109. Uma segunda 

defende que a devoção e o culto à Virgem de Nazaré tenham chegado, às 

                                                 
109  Nessa direção situam-se, entre outros, os estudos do Padre DEBUIS (1946) e do 
jornalista CARLOS ROCQUE (1981). “A notícia mais antiga sobre a presença de 
portugueses no território de Vigia fica por conta do Padre José de Moraes, ao tratar do 
trágico naufrágio que vitimou o Padre Luís Figueira e seus companheiros jesuítas que, em 
1643, vinham de Portugal para se estabelecer no Pará. O navio encalhou numa "restinga 
de areia", próximo dos "baixios da Barreta, distante da ilha do Sol pouco menos de duas 
léguas". Alguns tripulantes foram salvos por canoas de pesca de uma "feitoria" do capitão 
Pedro da Costa Favela, existente nas proximidades, mas não foi possível recolher o Padre 
Luís Figueira e a maioria dos jesuítas. Os náufragos ficaram flutuando numa jangada que 
foi dar à costa da ilha do Marajó, onde foram aprisionados pelos índios aruãs e devorados 
em rituais antropofágicos” (cf. MORAES, P. José de. História da Companhia de Jesus na 
Extinta Província do Maranhão. Rio de Janeiro, Typ. Do Commercio, de Brito & Braga, 
1860, p. 212-223; o assunto é também referido por Betendorf 1910: 65-67. Citado em: 
MAUÉS, padres, p. 115-116). Segundo MAUÉS, “os primeiros missionários jesuítas 
começaram a se estabelecer no Salgado mais ou menos na época da fundação de Vigia. 
Depois da fracassada tentativa do Padre Luís Figueira, os jesuítas se fixaram em Belém, 
no ano de 1653 e, logo no ano de sua chega, fizeram a primeira visita à aldeia de 
Tupinambás, ou do Cabu, na ilha do Sol, sendo que essa aldeia deu origem à atual cidade 
de Colares, cujo território durante alguns séculos pertenceu à paróquia de Vigia. Nesse 
mesmo ano, os jesuítas também visitaram Maracanã (Leite 1943, III, p. 284 e 289), onde 
estabeleceram uma fazenda, origem da atual cidade com esse nome. Dez anos depois, por 
volta de 1663, fez-se a primeira roça dos jesuítas em Tabapará (Tauapará), na ilha do Sol 
(Colares), bem em frente a Vigia. Mas já desde os primeiros tempos  da missão que a 
aldeia de Tabapará era catequizada pelos jesuítas, que também estavam fazendo outros 
aldeamentos na ilha de Colares, os quais ficavam "à conta dos missionários dos 
Tupinambás". Data provavelmente desse ano (1663) a fazenda Mamaiacu, que deu origem 
a Porto Salvo, hoje uma das vilas pertencentes ao município de Vigia (Leite 1943, III, p. 
286-288). Por outro lado, o cronista Antônio Baena, em seu "Ensaio Corográfico", informa 
que, na fazenda Mamaicu, havia dois aldeamentos de índios "missionados pelos regulares 
da Companhia de Jesus", que deram origem a Porto Salvo e Penha Longa (BAENA, 
Antônio L. M. Ensaio Corographico sobre a Província do Pará. Belém, Typ. de Santos e 
Santos Menor, 1839, p. 338), sendo esta também uma vila pertencente hoje a Vigia. Mais 
tarde o aldeamento que deu origem a Penha Longa, com o nome de Guarapiranga, passou 
aos franciscanos de Santo Antônio, sendo destinado ao sustento do convento desses 
frades em Belém (FRAGOSO, Hugo. A Igreja-Instituição. In: J. F. HAUCK et al,: História 
Geral da Igreja na América Latina, História da Igreja no Brasil, tomo II/2. Petrópolis, Vozes, 
1982, p. 133). Também as cidades de Curuçá, Marapanim e São Caetano de Odivelas 
tiveram suas origens, no século XVII, a partir do trabalho desenvolvido pelos inacianos. Os 
jesuítas fundaram, em seu território, "uma fazenda denominada Curuçá, com uma 
importante feitoria de peixe". Em Marapanim, os mesmos missionários fundaram uma outra 
fazenda, com o nome de Bom Intento, no final desse século. Outra fazenda foi fundada na 
terceira dessas cidades, com o nome de São Caetano (PALMA MUNIZ, João de Jesus. 
Limites Municipaes do Estado do Pará. Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do Pará, 
tomo IX, Belém, 1916, p. 235, 373 e 679. Citado em: MAUÉS, padres, p. 115-118). Dentre 
as cidades mais antigas da região do Salgado, as únicas que não surgiram do trabalho 
missionário dos jesuítas foram Vigia e Salinópolis. Esta teve origem, no ano de 1656, em 
razão das dificuldades de navegação na área, sendo necessário ali montar uma atalaia 
que, através de tiros de canhão, orientasse os navios quanto à entrada do porto de Belém, 
para evitar que os mesmos encalhassem nos bancos de areia das proximidades ou 
atingissem um canal diferente, que os levasse a caminho errado (Baena  1969, p. 71 e 
Palma Muniz 1916, p. 655). Mais tarde ali surgiu um povoado de pescadores e 
desenvolveu-se um serviço de praticagem da barra, que persiste até hoje. Percebe-se, 
portanto, que, no final da terceira década do século XVIII, quando os jesuítas se 
estabeleceram na vila de Nossa Senhora de Nazaré da Vigia, eles já estavam firmemente 
estabelecidos em toda a região do Salgado, ocupando posições estratégicas  para o 
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terras paraenses, através dos colonos açorianos que se estabeleceram em 

Belém e na Vigia, em meados do século XVII, o que é mais provável110. 

Poucos anos depois da fundação da Vila de Vigia, o mesmo culto se 

inicia em Belém, depois do “achado” de uma imagem da Santa no igarapé 

Murutucu, em 1700, pelo caboclo Plácido. Para alguns historiadores o culto de 

Belém, é resultado da influência do culto em Vigia que, já era muito visitada por 

devotos de outras partes da Capitania, inclusive de Belém111. 

 

2.3.  O mito do “achado da santa” 

 

A história e a identidade da Festa de Nazaré, ou do Círio de Belém do 

Pará, confundem-se com a história e a identidade da própria cidade. Isto 

porque possui a mesma origem, a colonização portuguesa; a mesma fonte 

                                                                                                                                               

desenvolvimento do trabalho missionário e a exploração econômica da área (o que 
contribuía para o sustento das missões). Nessa época, além das fazendas na região do 
Salgado, na ilha do Marajó e em outras regiões da Amazônia, os jesuítas desenvolviam 
intenso comércio das chamadas "drogas do sertão", com o que, certamente, obtinham 
recursos mais que necessários para o trabalho catequético” (cf. entre outros, AZEVEDO, J. 
L. Os Jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização. Lisboa: Livraria e Editora 
Tavares Cardoso & Irmão, 1901, p. 195-210; Maués 1976b, 1968, p. 31-34; e Reis 1942. 
Citado em: MAUÉS, padres, p. 117-119).  
110  As pesquisas mais recentes do antropólogo HERALDO MAUÉS (1995) e do 
historiador GERALDO COELHO (1998), entre outros, defendem essa posição. “Os 
primeiros colonos vindos para o Pará, logo após a fundação de Belém, foram açorianos, 
um grupo de famílias que deram início ao primeiro núcleo agrícola, nas cercanias da 
cidade”. (...) “Esses colonos desenvolveram o culto e a devoção a Nossa Senhora de 
Nazaré, que ali surgiu pela primeira vez no Pará, o qual passou a atrair devotos de outras 
partes da capitania, inclusive de Belém, ainda na segunda metade do século XVII, 
estabelecendo-se em torno dele as bases do catolicismo popular na área” (MAUÉS, 
padres, p. 116). “O Padre Antônio Vieira, que em meados do século XVII veio como 
superior dos jesuítas para o recente Estado estabelecido pelos portugueses, na ‘Resposta 
aos Capítulos do Procurador do Maranhão’, avaliava a população de Belém, em 1650, mais 
ou menos na época em que Jorge Gomes Alemó lançava os fundamentos da povoação de 
Vigia, em 80 moradores. Deve-se estar atento para o fato de que, na expressão 
‘moradores’, inclui-se somente os homens casados, chefes de famílias da ‘gente grada’, e 
seus filhos adultos, excluindo-se, pois, as mulheres e crianças, assim como os escravos e 
índios, a peonagem, os soldados e religiosos. Na mesma época se calculava em 
setecentos ‘moradores’ portugueses a ‘população’ existente em todo o Estado do 
Maranhão (que incluía toda a Amazônia). Quase no final do século, São Luís contava com 
‘mil e tantos vizinhos’ (expressão que tem um sentido mais amplo, excluindo, porém a 
escravatura). E em 1772, Berredo calculava a população de Belém em 500 vizinhos, o que 
parece indicar não ter a mesma aumentado muito num intervalo de cerca de 70 anos (cf. 
Cruz 1973, I, p. 34 e Azevedo 1901: 131-132). Ernesto Cruz também se refere à chegada a 
Belém, no ano de 1676, de 50 famílias de açorianos, colonos destinados a uma experiência 
‘sistemática' de agricultura, a ser feita nos arredores da cidade, sendo localizados numa 
rua especialmente preparada para eles, por decisão do Senado da Câmara” (Cruz 1973, I: 
63. Citado em: MAUÉS, padres, p. 116-117). 
111  Cf. MAUÉS, padres, p. 117. 
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inspiradora, a diversidade geográfica e cultural da região; e são o resultado do 

mesmo processo de construção da cultura regional e da sociedade local, do 

qual são a expressão histórica mais significativa. Daí a relação profunda 

existente entre a identidade religiosa nazarena e a identidade regional ou 

paraense. 

Desta forma, acessar a história do Círio de Nazaré no contexto da 

história da cidade de Belém do Pará112, que será feito em seguida, é de 

fundamental importância para compreender seus elementos identitários 

estruturantes mais significativos113. 

Contudo, a origem do Círio está profundamente marcada pela fusão de 

explicações históricas e mitológicas, tal como se deu em Portugal. Talvez 

porque a “realidade” de todo e qualquer acontecimento é sempre interpretada; 

e interpretada, a partir dos muitos interesses que regem a vida humana. Estes 

interesses estão subordinados às estruturas de sentido existenciais, que 

mobilizam não só elementos objetivos, físicos, imanentes, mas, também, 

elementos subjetivos, metafísicos e transcendentes. Assim, esta análise 

valorizará ambos os aspectos, históricos e mitológicos, como componentes da 

narrativa, buscando acessá-los em seus significados culturais e, mais 

especificamente, religiosos. 

                                                 
112  O município de Belém está localizado na região nordeste do Estado do Pará, na 
desmbocadura do rio Guamá com a baía do Guajará, que faz parte do sistema hídrico 
composto pela foz do rio Tocantins, rio Pará, baía de Santo Antonio e baía do Marajó. O 
território do município é constituído de uma parte continental e de uma insular composta por 
cerca de 40 ilhas. 

 Com uma área de 1.065 km2 (IBGE 2000), Belém está localizada na faixa equatorial 
conhecida como faixa de depressão da Amazônia Central, a aproximadamente 160 km da linha 
do Equador. A cidade está a uma altitude de 11 metros acima do nível do mar e edificada, em 
grande parte, sobre uma ponta de terra compreendida entre a baía de Guajará e o rio Guamá. 
Belém faz limites com a baía do Marajó, baía do Guajará, Santo Antonio do Tauá, Ananindeua, 
Santa Bárbara, Marituba e Acará. 

 A Região Metropolitana de Belém, criada pela lei complementar nº 144, de 8 de junho 
de 1973, foi inicialmente constituída pelos municípios de Belém e Ananindeua. Com as 
mudanças oriundas da Constituição Federal de 1988, passou a ser de competência dos 
estados a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Desta 
forma, através da lei complementar estadual nº 27, de 19 de outubro de 1995, a região 
metropolitana foi ampliada, passando a ser constituída pelos municípios de Belém, 
Ananindeua, Marituba e Benevides, acrescida do município de Santa Bárbara, em 1996. Assim 
constituída, a Região Metropolitana de Belém corresponde a uma área de 1.827,7 km2 e abriga 
uma população de 1.870.003 habitantes (IBGE/2000) (Anuário Estatístico do Município de 
Belém. Belém: SEGEP, 1999. v. 5). 
113  Dentro deste objetivo, não se pretende aqui fazer uma narrativa histórica, completa e 
complexa, da cidade de Belém do Pará, mas simplesmente a apresentação de alguns 
elementos e momentos que são mais significativos no contexto da história do Círio de Nazaré.  
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A história do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, está profundamente 

enraizada em seu “mito de origem”, onde encontra as primeiras formulações da 

devoção e do culto nazareno em terras paraenses. A narrativa, deste mito 

fundador do Círio, reúne estruturas de sentido capaz de justificar não só sua 

sobrevivência histórica, com o passar dos séculos, mas, principalmente, sua 

força no imaginário cultural-religioso paraense. 

Assim reza o legendário do “achado da Imagem” de Nossa Senhora de 

Nazaré nas plagas do Pará: 

 

Em 1700, um caboclo amazônico, de nome Plácido, caçava nos arredores de 
Belém, próximo à estrada do Maranhão. Ao parar para beber água às margens 
do igarapé Murutucu, encontrou, em um nicho natural, uma pequena imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré. Plácido não hesitou em levá-la para sua humilde 
casa, colocando-a em um simples oratório. A imagem estava intacta, com o 
seu manto de seda brilhando. Sobre ela, ação do tempo não se fizera sentir. 
Na manhã seguinte a imagem havia sumido. Após muito procurar, resolveu 
voltar ao local onde encontrara a imagem, e ao chegar lá a encontrou da 
mesma maneira como a vira a primeira vez. Tornou a levá-la para sua casa, 
mas na manhã seguinte a santa não estava mais lá, sendo novamente 
encontrada em seu nicho natural. 
A estória da santa que sempre fugia do oratório para voltar ao seu lugar 
preferido na mata se espalhou, e o presidente da província, ao ouvir sobre o 
fato, decidiu tirar a prova. Mandou trazer a imagem e encerrou-a no palácio 
presidencial, em uma sala fechada e com guardas vigiando. Ao abrir a sala no 
outro dia, viu que a imagem não estava lá, embora ninguém tivesse entrado ou 
saído do local durante toda a noite. 
Ao procurá-la, encontrou-a no mesmo local onde fora achada pela primeira vez, 
com as bordas do seu manto úmidas de orvalho e com carrapichos, prova da 
grande caminhada noturna, feita do palácio presidencial ao seu lugar às 
margens do igarapé. 
Plácido decide, então, construir uma ermida no local do achado para abrigar a 
santa, segundo a sua vontade, dando início ao culto à Virgem de Nazaré em 
Belém do Pará. 
A notícia do “milagre” espalhou-se rapidamente, atraindo para a palhoça de 
Plácido os seus vizinhos e os habitantes da cidade que, passaram a engrossar 
as fileiras dos devotos da “santa” milagrosa. A cada ano aumentava o número 
dos que iam até a cabana do caboclo a fim de ofertarem os “ex-votos” aos pés 
do altar da imagem. Nestas peregrinações, sobressaíam-se os círios ou velas 
de cera que, tal como em Portugal, depois passaram a denominar a própria 
procissão feita em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do 
Pará. Vinte anos depois do achado da imagem já era grande a devoção dos 
belenenses à Virgem de Nazaré. No espaço sagrado do culto à Santa, onde 
está hoje o complexo do santuário de Nazaré, fora construído uma choupana 
para a morada de Plácido, uma palhoça para servir como ermida à Santa e um 
pequeno arraial para uso dos devotos114. 

 

                                                 
114  Cf. Revista Amazônia, 1920. Citado em: ROCQUE, p. 32. Segundo Carlos Rocque, 
este relato, por ele reproduzido, tem como fonte primária o testemunho do próprio Plácido (72 
anos depois do achado, com quase 90 anos) ao 5º Bispo do Pará, D. João Evangelista, que 
governou o bispado de 1772 a 1782, registrado em um manuscrito que se encontra arquivado 
no convento da Estrela, em Portugal. 
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Esta narrativa do “achado” da imagem115, tal como se apresenta na 

tradição do Círio, reproduz, de forma simbólica, entre mitos e histórias, 

elementos fundantes e fundamentais da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. 

O lugar do achado, às margens do igarapé murutucu, como lugar vital. 

Segundo Antônio Porro, as margens fluviais eram o lugar privilegiado onde se 

desenvolvia a vida dos povos amazônicos, desde os primórdios, por conta de 

uma economia essencialmente ligada aos recursos aquáticos e da várzea 

inundável. Para alguns grupos, o interior da floresta era o lugar de bárbaro e 

impróprio à vida humana em sua plenitude, tal como descreve o Jesuíta 

Samuel Fritz no final do século XVII: “As sementeiras e chagras (roças) de 

mandioca e banana com que se sustentam, e as casas e ranchos em que 

vivem estão geralmente situadas nas ilhas, praias, e margens do rio, todas 

terras baixas e alagadiças; e embora a experiência lhes ensine continuamente 

que nas enchentes do grande rio ficam sem roças e não poucas vezes sem 

casa onde morar, nem por isso decidem-se a viver e fazer suas sementeiras 

dentro da mata, em terra alta afastada do rio, dizendo que a morada dos seus 

antepassados foi sempre o rio grande, sendo a mata lugar próprio de Aucas e 

Tapuias”116. Mesmo na tradição de Portugal, Nossa Senhora de Nazaré, esteve 

sempre associada às águas, como protetora dos perigos que ela representa. 

Portanto, o igarapé murutucu, no contexto do achado, não é qualquer lugar, 

mas o lugar vital, a partir do qual a Santa se dá a conhecer e se apresenta 

como fonte de esperança de vida plena. 

A condição social de Plácido117, um caboclo amazônico, caçador, ou 

mesmo, lenhador, lavrador, pescador, como querem alguns cronistas, sem 

grandes posses, habitando uma humilde casa, indica o contexto pobre e 
                                                 
115  Segundo Rocque, a pequenina imagem encontra por Plácido, era de feições 
portuguesas, com cerca de 30cm de altura, vestida de escarlate e azul, sustentando nos 
braços um menino a brincar com um globo, uma cópia fiel da imagem venerada em Portugal, 
na vila de Nazaré, freguesia de Pedeneira, Concelho de Alcobaça, na Pronvíncia da 
Estremadura (Cf. ROCQUE, p. 31-32). 
116  PORRO, Antônio. O povo das águas. Ensaios de etno-história amazônica. Petrópolis, 
Vozes/EDUSP, 1996, p. 42. 
117  Segundo Rocque, “Plácido José de Souza, sobrinho de um dos primeiros capitães-
generais do Grão-Pará, Ayres de Souza Chicorro, e filho do português Manuel Ayres de Souza, 
morava em um pedaço de terra localizado na região conhecida por Estrada do Maranhão, ou 
Estrada do Utinga – hoje bairro de Nazaré, em companhia de sua esposa, Ana Maria de Jesus, 
igualmente paraense e de ascendência portuguesa: filha de Fernão Pinto da Gama, natural de 
Alentejo, e sobrinha de outro capitão-general do Pará, Antônio Pinto da Gaia. As terras que 
habitava com o marido foram dadas a seu pai pelo tio, quando capitão-general, em 1673” 
(ROCQUE, p. 30). 
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popular da fé cristã, no qual se origina a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, 

vivida como afirmação radical da presença divina em meio à vida marginal. 

As constantes fugas da Santa da casa de Plácido e do Palácio do 

governador revelam uma consciência, nestes cristãos-devotos, de um sagrado, 

de um divino que, em seu dinamismo, ultrapassa as fronteiras institucionais da 

religião e do Estado; uma fé que se recusa a ficar refém de autoridades 

humanas, mesmo que estas reivindiquem para si o poder de Deus. 

O primeiro bispo do Pará, o carmelita descalço D. Frei Bartolomeu do 

Pilar (que esteve a frente do bispado do Pará entre 1721 a 1733, ano em que 

morreu em Belém), “sabedor da devoção do paraense a Nossa Senhora de 

Nazaré, resolveu um dia fazer uma visita à casa de Plácido, a única ‘que existia 

naquela localidade, em meio de uma verdejante e viçosa floresta’. Lá foi 

acompanhado dos seminaristas. ‘Com suas palavras ungidas, prostrou-se com 

os seus, adoraram e rezaram a ladainha, não se tendo esquecido de levar a 

Nossa Senhora cera e incenso’. Foi essa a primeira visita diocesana feita à 

Imagem encontrada por Plácido, que entusiasmado pela honra que lhe fazia o 

bispo, falou de seus planos de levantar uma capela condigna. D. Bartolomeu 

prometeu-lhe apoio e aconselhou a associar-se, nesse empreendimento, com 

um outro devoto, chamado Antônio Agostinho”118. 

A cidade de Belém do Pará, como visto acima, é fundada aos 12 de 

janeiro de 1616, por Francisco Caldeira Castelo Branco, sob a ideologia 

expansionista do Império português e a expansão nefasta do capitalismo 

mercantilista, que, juntos, exploraram as riquezas naturais e minerais da 

Amazônia e subjugaram seus povos. Em termos geo-políticos e militares, a 

fundação de Belém, na embocadura do rio Amazonas, permitiu aos 

portugueses o controle efetivo da navegação fluvial entre o rio Amazonas e o 

Oceano Atlântico, consolidando, assim, o processo de expansão portuguesa 

pela Amazônia, favorecido pela União Ibérica (1580-1640)119. Sob o nome de 

“Feliz Lusitânia”, a cidade de Belém ergueu-se em meio às ruínas das nações 

                                                 
118  Almeida Pinto, O Bispado do Pará. Citado em: ROCQUE, p. 32. Antônio Agostinho, 
era, segundo Carlos Rocque, um humilde colono, cor parda, que morava no Paul d’Água, mas 
que possuía grande influência entre o moradores da Belém colonial, chegando a ser vereador 
da Câmara (Ibid, p. 33). 
119  A União Ibérica (1580-1640) fez com que os portugueses, devidamente autorizados 
pela coroa espanhola, realizassem sua expansão sobre os territórios que, pelo Tratado de 
Tordesilhas, pertenciam à Espanha. 
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indígenas nativas da região, principalmente, os Tupinambá, que foram 

exterminados, após tentativa de invasão de Belém, em 7 de janeiro de 1619, 

pelo seu líder Guaimiaba (cabeça de vaca). 

Na primeira metade do século XVIII, Belém está em um momento 

importante do seu processo de urbanização, intensificando a produção do 

patrimônio urbano e arquitetônico, incentivada pelas melhorias na produção 

agrícola e pecuária120. Posteriormente, foi trazida para a região uma comissão 

demarcadora de limites, composta por vários técnicos que realizaram 

levantamentos, projetos e obras diversas que enriqueceram o espaço urbano 

da cidade de Belém. Entre estes técnicos, estavam o engenheiro João André 

Schwebel, autor da primeira planta da área urbana da cidade (1753) e o 

arquiteto italiano Antonio José Landi, a quem coube a realização de vários 

projetos como o Palácio dos Governadores, Igreja do Rosário, Igreja de 

Santana, Capela de São João Batista entre outras obras importantes para 

Belém. A prosperidade econômica é acompanhada, também, de muito 

sofrimento, provocado principalmente por grandes epidemias que vão assolar a 

região durante todo este período: um surto de varíola, em 1728, de bexiga, em 

1745 e de sarampo, em 1749121, que levou a população desesperada de Belém 

                                                 
120  Desde o final do século XVII, a coroa portuguesa, havia transformado a Amazônia em 
uma referência do comércio de especiarias, baseado na coleta das chamadas “drogas do 
sertão” (cacau, canela, cravo, baunilha, urucu, raízes aromáticas, couros e peles de animais 
diversos, etc.), que eram muito consumidas pelas farmácias e cozinhas européias. A coleta era 
feita pelos índios, os grandes conhecedores da floresta e dos rios da região, no entanto, os 
altos lucros ficavam com os missionários, principalmente jesuítas, que eram os responsáveis 
pela comercialização, livre das taxações da Coroa portuguesa. O enriquecimento das ordens 
religiosas acentuava ainda mais o conflito, há muito existente, entre religiosos e colonos. As 
causas deste conflito, segundo Hugo Fragoso, eram, além da diferença de posição frente à 
escravização do índio, “o contraste entre a prosperidade dos aldeamentos e a miséria das 
povoações dos colonos. (...) Assim, por exemplo, em 1720, o Pará tinha 54.216 índios 
aldeados em 63 missões; só nas vizinhanças de Belém havia 12.680 índios aldeados. Nesse 
tempo no Maranhão e Pará havia umas 9 povoações de brancos, que nos cálculos do 
procurador das Câmaras destas capitanias não passavam de 4.000 casais. As povoações dos 
brancos estavam em franca decadência, enquanto que os aldeamentos prosperavam 
satisfatoriamente. É de lembrar, porém, a argumentação de Lúcio de Azevedo, de que o 
produto do trabalho dos índios, sob a administração dos missionários, era revertido em 
benefício do próprio aldeamento, enquanto que o fruto do trabalho dos colonos ou era 
dissipado numa ‘dolce vita’, ou então enviado para a metrópole” (FRAGOSO, Hugo. A era 
missionária (1686-1759). In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, 
p. 163). É nesse contexto que chega a Amazônia Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 
1751, com a missão de consolidar a posse do território regional, de acordo com os princípios 
do despotismo esclarecido do Marquês de Pombal. 
121  O texto clássico de 1749, Noticia Verdadeyra do Terrível Contagio..., de autor 
anônimo, mas identificado por Rubens Borba de Moraes como Manoel Ferreira Leonardo, 
familiar do bispo do Pará, D. Frei Miguel de Bulhões, descreve a epidemia do sarampo de 
1748, que afetou principalmente índios, mestiços e escravos negros do Pará, desorganizando 
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a recorrer aos milagres de Nossa Senhora de Nazaré, em longas 

concentrações no arraial de Nazaré, entoando ladainhas, fazendo novenas, 

acendendo velas, pedindo ajuda para combater o mal, a quem, neste 

momento, se apresentava como o único socorro122. 

Em 1730, iniciou-se a construção de uma segunda ermida123, por 

Plácido, ajudado por Antônio Agostinho, tal como aconselhado por D. 

Bartolomeu de Pilar, que só foi terminada quase meio século depois. 

                                                                                                                                               

totalmente a produção e distribuição de alimentos, com a conseqüente fome que atingiu todos 
os setores da vida regional: “A tão elevado grao subio o mal, que já todas as cazas 
lamentavam a perda de todas as riquezas. Tal senhor houve, deu à terra mais de cem 
escravos, entre pretos, e malucos, caboucos, e mestiços. Não havia nos Conventos sepulturas 
para mortos; sevião os campos aos cadáveres. (...) Enfim não Tapuya, ou quem delle tivesse 
sangue, que não padecesse a força desse contágio. Sérvio de privilégio aos filhos do Reyno. 
(...) Ainda muita gente se ausentou para as suas rossas, às quaes também chegou parte do 
contagio. Cada dia erão contínuas as lembranças dos mortos. (...) Nos mais mantimentos se 
experiementou o mesmo excesso da carestia, toda causada pela morte dos índios, que estes 
são os que conduzem para a Cidade quanto nella se precisa. (...) Já não havião pretos, que 
levassem os defuntos; porque ou temerosos do contagio, ou menos compassivo da dor 
ausentavão se de semelhantes actos. Os escravos erão levados pelos mesmos Senhores, e os 
hião lançar às feras nos matos vezinhos à Cidade, como a Perí, e São José, outros ao mar, 
nas portas das Igrejas, e finalmente outros expostos à misericórdia dos vivos. (...) Desejosos 
todos de saberem o numero dos mortos, principiarão a extrahir memórias dos Reverendos 
Parochos das duas Freguezias, a Sé, e o Rosário da Campina, e se soube chegavão ao 
numero de sinco mil pessoas, exceptuando todos os escravos dos Conventos, da Vigia, 
Cametá, com também das fazendas dos Rios Guamá, Guacará, Moajú, Majuaaí, Capim, e 
outros muitos. Passando das roças às Missoens, na Gorupatuba, que he dos Religiosos 
Capuchos da Piedade, falecerão seis seicentas pessoas; na de Marivá dos Religiosos do 
Carmo trezentas; e finalmente todas tem chegado ao ultimo extremo; esta he a causa, porque 
são poucas as canoas, que vem á Cidade, porque lhes faltão os remeiros. Tudo isto, com a 
mayor certeza, excede o numero de quinze mil mortos; sem fazer lembraça dos Certoens, que 
como vivem incógnitos pela impenetrabilidade dos matos, parece impossível fazer se 
especifica memoria” (Noticia Verdadeyra do Terrível Contagio, 1749. Citado em: NETO, Carlos 
de Araújo Moreira. Os principais grupos missionários que atuaram na Amazônia brasileira entre 
1607-1759. In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 88-89). 
122  ROCQUE, p. 32-33. 
123  Etmologicamente, o termo “ermida” vem de ermo, lugar deserto e solitário. Designava 
inicialmente um local de culto erigido fora dos centros de população. No Brasil, desde o início 
do período colonial o termo generalizou-se, para designar qualquer local de culto de modesta 
dimensão, mesmo dentro da zona habitada, uma espécie de capela primitiva. Assim descreve 
Vivaldo Coaracy: “Eram as ermidas, simples e toscas capelinhas, erguidas por um devoto ou 
um grupo deles, geralmente para abrigar uma só imagem”. Não eram servidas por uma cura, 
nem tinham o privilégio de altar e sacrário. Nelas se reuniam para rezar o terço e cantar 
ladainhas em homenagem ao santo que tinham por orago. Conservavam-se abertas, como 
ponto de oração para devotos eventuais.  
 Segundo Coaracy, “várias destas modestas capelas, pelo crescimento das irmandades 
que as sustentavam, foram a origem de templos que se ergueram em seu lugar e substituição. 
Outras muitas desapareceram, no decorrer dos anos, sem deixar vestígios materiais, apenas 
perdurando-lhes a lembrança na memória do povo ou nos documentos da época” (Coaracy, 
Vivaldo, Memórias da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1955, 298-299. Citado em: 
AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil. Cadernos de teologia e pastoral. Petrópolis, 
Vozes, 1978, p. 35-36). 
 No Brasil, as primeiras ermidas, foram construídas por leigos, como expressão de fé e 
devoção por uma imagem particular, diferenciando-se, portanto, daquelas capelas construídas, 
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A cidade de Belém crescia, entre grandes conquistas e selvagens 

retrocessos, entre imponentes construções e vida miserável, entre júbilos e 

lágrimas e, junto com ela, crescia, também, a devoção à imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré encontrada por Plácido. 

Em 1772, Plácido foi visitado pelo 5º bispo do Pará, D. João Evangelista 

Pereira da Silva, que ouviu, na ocasião, segundo Carlos Rocque, da própria 

boca de Plácido, o “dono” da Santa, a versão do achado da imagem. 

Sensibilizado com a devoção, o bispo solicitou a edificação de um altar para a 

imagem e, ao mesmo tempo, comprometeu-se com uma nova visita à imagem, 

para trazê-la à cidade e providenciar a sua remoção ao Reino, a fim de ser 

encarnada.  

Em fevereiro de 1773 (dia das candeias), D. João Evangelista, visitou 

novamente a imagem de Plácido, seguido de quase todos os moradores da 

cidade, e, em sermão à grande multidão que se encontrava no local, oficializou 

a devoção, colocando Belém sob a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. O 

governador da época, João Pereira Caldas, enviou, através de um emissário 

seu, a imagem a Portugal para restauração124. 

Em outubro do mesmo ano, com o início da construção da terceira 

ermida, D. João Evangelista retorna à casa de Plácido, com a finalidade de 

benzer o início dos trabalhos da futura capela, que foi feita de madeira tosca e 

palha de ubim e de ubuçu. Em 31 de agosto de 1774, a imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, totalmente restaurada, é recebida com grande festa em 

Belém, tal como descreve Carlos Rocque:  

 

“O bispo convocou todas as irmandades e fiéis de sua diocese para, 
com ele, em procissão, transportarem a Santa para o seu nicho, na 1ª 
lua de outubro daquele ano. E no domingo, dia 4 de outubro, realizou-
se a trasladação, acompanhada pelo governador, autoridades, tropas e 
povo. O próprio bispo levou a imagem, entregando-a ao nonagenário 
Plácido que, chorando, recebeu-a de volta. Na capelinha o vigário 
capitular Geraldo José de Abranches celebrou a missa. Proferiu o 
sermão o padre José Monteiro de Noronha, que acabara de exercer a 
vigararia geral do Rio Negro. Ao término da solenidade religiosa o 

                                                                                                                                               

posteriormente, pelos diversos grupos de imigrantes italianos, alemães e poloneses, 
especialmente nas províncias do sul do país, de forma coletiva, destinadas, mais 
especificamente, à celebração do culto litúrgico. Em todo o século XVI e XVII, as ermidas eram, 
em geral, de origem leiga, construídas, quer por decisão das autoridades civis quer, mais 
comumente, ainda, por iniciativa de pessoas particulares (AZZI, Riolando. O catolicismo 
popular no Brasil. Cadernos de teologia e pastoral. Petrópolis, Vozes, 1978, p. 36-38). 
124  Cf. ROCQUE, p. 34. 
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ouvidor geral, José Feijó de Mello Albuquerque, na ausência do 
provedor Fernão Carrilho (que estava doente), leu o termo através do 
qual o governo concedia uma jeira de terra (cerca de 400 braças 
quadradas), à margem meridional da Estrada do Maranhão, à gloriosa 
Virgem de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Esse termo foi 
assinado pelos vereadores, capitão-mor, bispo, autoridades e pessoas 
presentes que sabiam ler e escrever”125. 

 

D. João Evangelista, posteriormente, entusiasmado por tamanha 

demonstração de fé dos paraenses, vai solicitar à rainha d. Maria I e ao Papa 

Pio VI a devida autorização para a realização de uma festa pública, segundo o 

ritual litúrgico, à Virgem de Nazaré126. O pedido de Dom João Evangelista, que 

morre em 14 de maio de 1782, reiterado pelo seu sucessor D. Frei Caetano 

Brandão, em 1788, é atendido, em 14 de setembro de 1790, quando o papa 

permite que seja feita a solicitada festa pública, em homenagem à Virgem, de 

acordo com a tradição portuguesa. Recebera a provisão régia, concedendo a 

permissão, o arcebispo Monteiro de Noronha, que ocupava o governo do 

arcebispado até a chegada do novo bispo D. Manuel de Almeida Carvalho127. 

Às vésperas do primeiro Círio de Nazaré, era sempre crescente a 

devoção e o culto à Virgem de Nazaré, que agora estava sob a 

responsabilidade do sucessor de Plácido, Antônio Agostinho, nomeado, antes 

de sua morte, para continuar sua missão. Tem início, assim, uma história de fé, 

sob o signo de Nossa Senhora de Nazaré, que vai alterar, de forma 

significativa, a dinâmica da vida na Amazônia e, principalmente a identidade 

cultural, religiosa, cristã e católica do povo paraense. 

 

                                                 
125  Loc cit. 
126  Cf. ROCQUE, p. 35. Segundo Heraldo Maués, inicia, neste contexto de regime de 
padroado, o controle, por parte da Igreja e do Estado, sobre a devoção popular (Cf. MAUÉS, 
padres, p. 54). 
127  Cf. ROCQUE, p. 35. 
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CAPÍTULO 3 

 

HISTÓRIA DO CÍRIO DE BELÉM DO PARÁ 

 

A Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (ou, se preferir: A História do Círio 

de Nossa Senhora de Nazaré confunde-se com a história da cidade de Belém...) é parte 

integrante da história da cidade de Belém do Pará, de sua Igreja e, mesmo, da Amazônia, 

como um todo. Sob o dinamismo da colonização e da cristianização lusitana e romana, e 

só neste contexto, podemos acessar os significados que regem o imaginário popular 

paraense que alicerçam até hoje a vida dos milhares de devotos e romeiros que fazem o 

Círio de Nazaré, no segundo domingo de Outubro, em Belém. É nesta perspectiva que se 

analisará o primeiro Círio e as mudanças ocorridas em seu desenvolvimento histórico 

posterior. 

 

1. O Primeiro Círio 

 

A 15 de junho de 1790 assumia o governo da Província do Pará, o capitão-de-

fragata e cavaleiro da Ordem de Malta, D. Francisco de Souza Coutinho, que 

desempenhará um importante papel na realização do primeiro Círio de Nazaré em Belém 

do Pará. As romarias de outubro, deste mesmo ano, à casa de Antônio Agostinho, que 

envolvia centenas de romeiros do interior e quase toda a população de Belém, levaram-no 

a uma visita ao local, na companhia do Arcipreste José Monteiro de Noronha. A fé que 

notara no povo, entusiasmou-o à formação de uma comissão de devotos para erguer 

nova ermida, sob a liderança do velho Antônio Agostinho, a fim de que a milagrosa 

imagem pudesse ser conservada com mais dignidade, o que não teve sua atenção 

necessária, devido aos muitos afazeres e viagens para o interior. 

Contudo, a 3 de julho de 1793, D. Francisco de Sousa Coutinho, determinou: 

 

“que se estabelecesse uma feira geral, nos fins de setembro de cada ano, nos dias 
em que se costuma festejar Nossa Senhora de Nazaré e no largo da sua ermida. E 
que isso se faça público por editais. Insinua à Confraria de Nazaré nesta ermida 
constituída, que dali em diante deveria solenizar a festa do seu orago com novena, 
missa cantada e procissão; e que a imagem da Santa, na véspera do primeiro dia da 
novena, fosse depositada na capela do Palácio do Governo, a fim de ser transferida, 
no dia seguinte, de tarde, em uma berlinda, para a sua ermida procedida por 
devotos de ambos os sexos concentrados em alas, uma de mulheres em sege e 
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duas de homens a cavalo, e que ele, pessoalmente, se adunaria ao religioso séqüito 
indo também a cavalo logo após o veículo da imagem”1. 

 

A romaria foi marcada para oito de setembro, seguindo a data tradicional das 

festividades em Portugal, juntamente com a inauguração da feira do arraial de Nazaré, em 

que concorreriam livremente os agricultores, inclusive os índios. Segundo Maués, este 

episódio marcou a intervenção controladora do governo na devoção à Virgem de Nazaré 

em Belém do Pará2, instituindo, ao mesmo tempo, o próprio arraial como elemento 

constitutivo do Círio, pois seu Edital convocava os moradores das freguesias do interior 

da província a participarem de uma feira de produtos da economia paraense, a ser 

montada nas proximidades da ermida da santa, tal como nos descreve Carlos Rocque: 

 

“Enviou circular para todos os municípios, dando ciência de sua decisão. Essa 
circular, segundo Arthur Viana, que a reproduziu, em sua obra, ordenava que, em 
fins de agosto de cada ano, devia achar-se em Belém, todas as canoas que 
tivessem subido ao comércio do sertão: que os diretores providenciassem de modo 
a ser facultado a oito ou dez indivíduos, de um e outro sexo, nas povoações 
grandes, e a quatro ou seis, nas povoações pequenas, o embarque para a Capital, a 
fim de virem à feira de Nazaré vender seus produtos e dos outros que lhes dessem 
incumbência de vendê-los. Garantia o governador agasalho a todos os produtos, em 
barracas adredes preparadas. Mas determinava que as índias solteiras só 
devessem vir em companhia de seus pais e as casadas junto com os seus 
maridos...” 3. 

 

Às vésperas do Círio, no dia 7 de setembro, D. Francisco de Souza Coutinho foi 

pessoalmente buscar a imagem para a capela do Palácio, originando, assim, a 

trasladação, que segundo Maués, revivem a lenda que se formara em torno do “achado” 

da Santa, quando a imagem foi conduzida ao Palácio depois de sucessivas “fugas” da 

casa de Plácido para seu local de origem do achado, tal como descrito acima4. 

Na tarde do dia 8 de setembro realizou-se o primeiro Círio de Nazaré, em Belém do 

Pará: 

 

“... a romaria seguiu a margem do igarapé do Piri até a casa das Canoas (Ver-o-
Peso), seguindo pela Rua da Praia (15 de Novembro) até o convento de Santo 
Antônio; dobrou pela estrada da Campina (Avenida Presidente Vargas), Largo da 

                                                 
1  BAENA, Antônio. Compêndio das Eras. s/d. Citado em: ROCQUE, Carlos. História do Círio de da 
Festa de Nazaré. Belém, Mitograph Editora Ltda, 1981, p. 38. “Alfredo de Souza, em artigo publicado no 
Correio do Pará (4 de maio de 1926) diz porque foi que D. Francisco decidiu concretizar o Círio no dia 3 de 
julho: Adoentado desde 24 de junho e receoso de não poder inaugurar a feira, prometeu, se melhorasse, ir 
até a ermida buscar a imagem e trazê-la ao Palácio, mandando celebrar missa pelo capelão José Roiz de 
Moura. Depois, acompanhado pelo povo, levaria, num palanquim, a imagem de volta à ermida” (ROCQUE, 
Carlos. História do Círio de da Festa de Nazaré. Belém, Mitograph Editora Ltda, 1981, p. 38-39). 
2  Cf. MAUÉS, padres, p. 54. 
3  ROCQUE, Carlos. História do Círio de da Festa de Nazaré. Belém, Mitograph Editora Ltda, 1981, p. 
39. 
4  Cf. MAUÉS, padres, p. 439. 
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Pólvora (Praça da República) e entrou na estrada do Maranhão (Avenida Nazaré), 
até alcançar o arraial. Além da população de Belém e da população flutuante 
chegada do interior, o Círio foi acompanhado por 1.932 soldados. (...) A força militar 
era seguida pelos vereadores da Câmara, pelas autoridades e pelo palanquim, a 
cujos lados iam o governador e o vigário geral. Bem ao centro ‘cavaleiros fidalgos de 
casacão preto e chapéu de três bicos formavam alas para deixar passar as seges-
palanquins, na almofada das quais, com manto de tafetá, roupetilha e vasquinha de 
veludo alaranjado, as grandes damas paraenses ondulavam à mercê dos 
solavancos. (...) À frente da romaria seguia um esquadrão de cavalaria, com os seus 
clarins: a imagem da Santa era transportada no colo co Arcipreste Noronha, em um 
carro puxado por juntas de bois. Chegando à ermida, após colocar a imagem em 
seu nicho, rezou o arcipreste u’a missa, tendo, ao término desta, o governador, 
inaugurado a feira de produtos regionais. (...) Após a missa lançaram solenemente, 
a pedra fundamental da nova igreja, que seria construída de pedra e cal, sob a 
responsabilidade da comissão que passou a ser a irmandade de N. S. de Nazaré do 
Desterro”5. 

 

Esse movimento da imagem, no primeiro Círio, ermida-palácio-ermida, que revive a 

lenda do “achado”, consolidou-se, historicamente, como sua estrutura básica - 

trasladação-Círio - que corresponde às suas duas principais procissões, simbolizando o 

dinamismo da presença da Santa no ir e vir da vida de seus devotos, que se articula entre 

a periferia e o centro, entre a rejeição e marginalização, de um lado e de outro a 

resistência e a esperança de ser reconhecido, respeitado, valorizado, incluído no centro 

vital da cidade, do Estado e da Igreja. 

A presença do arraial, da feira regional, do lúdico, como partes integrantes do 

primeiro Círio, expressa a identidade própria desta celebração, que se apresenta como 

festa - Festa de Nazaré -, onde todos os elementos, considerados profanos, são 

experimentados, vividos, pelos romeiros e devotos, como parte da relação sagrada com a 

Santa, que articula os milagres e as graças, por parte da Virgem, com alegria, 

agradecimentos e homenagens, por parte dos fiéis. Mais ainda: dialoga motivos religiosos 

com a vida política, econômica e cultural da região. 

A participação do Estado e da Igreja institucional na realização do primeiro Círio, 

consolidando historicamente uma devoção de origem e expressão popular, configura o 

mútuo reconhecimento dos vários atores sociais (Estado, Igreja, povo), legitimando seus 

interesses. É a reunião de toda a sociedade regional em torno de um projeto utópico de 

convivência comum, que se anunciará, de forma ritual, todos os anos, como a grande 

esperança da fé antropológica, religiosa, cristã e católica na Amazônia. Neste sentido, o 

Círio de Nazaré de Belém do Pará, é um reflexo da realidade local, tal como ela se 

                                                 
5  ROCQUE, p. 40. Carlos Rocque baseia-se, na sua descrição do primeiro Círio, nas informações de 
Castro Nery (Maravilhas do Pará). Contudo, faz objeção quanto à condução da imagem no préstito, 
indicando que ela teria seguido no colo do capelão José de Moura e não do arcipreste Monteiro Noronha, 
que, segundo ele, acompanhou ao lado do presidente. 
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apresenta no entrelaçado das relações sociais, com seus limites e possibilidades 

acolhidas a partir da fé cristã e da identidade católica. 

 

2. Desenvolvimento histórico e mudanças 

 

A história do Círio de Belém do Pará, tal como a história da região, é 

profundamente dinâmica, marcada por grandes mudanças, que vão, aos poucos ou de 

maneira abrupta, alterando seus elementos de composição e sua forma de apresentação, 

sem contudo, comprometer seus sentidos e significados estruturantes originais.  

As primeiras mudanças, de que se tem registro, são feitas na composição e 

organização do préstito, bem como nos horários e datas de realização. 

Com a morte de Antônio Agostinho (antes do 1º Círio, em 1790), a construção da 

nova ermida, ficou sob a responsabilidade da Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, 

sob a presidência de seu genro, Ambrósio Henrique da Silva Pombo, concluída em 

outubro de 1800 e inaugurada em meio às solenidades do Círio deste mesmo ano6, que já 

apresenta as primeiras mudanças em sua procissão: 

 

“... o presidente Souza Coutinho introduzira o costume de levar um grande círio 
aceso, previamente mandado confeccionar em Portugal. E determinara, por outro 
lado, que os batalhões de infantaria e marinha tomassem parte, na frente, passando 
a cavalaria (que não possuía mais de 12 praças) a ladear a serpentina azul e 
branca em que o capelão levava a imagem, seguindo, em seus palanquins, o 
diocesano, o governador e autoridades diversas, além do povo, que fechava o 
préstito”7. 

 

Em 1805, fora introduzido no préstito a alegoria de D. Fuas Roupinho, relembrando 

o primeiro milagre da Virgem, que salvara o cavaleiro da morte. Isto foi uma inovação feita 

pelo Conde dos Arcos, D. Marcos Noronha de Brito, presidente da Província do Pará, 

desde 1803, recomendada pela rainha d. Maria I, a fim de que se guardasse a memória 

da devoção lusitana8. 

Em 1826, outro presidente da Província, D. Félix Pereira de Burcos, Barão de 

Itaperuco, introduziu uma outra alegoria: um carro de fogos, em forma de castelo, 

ostentando as bandeiras de todas as nações cristãs, que sairia no início do cortejo, 

anunciando-o com fogos de artifícios9. 

                                                 
6  Cf. ROCQUE, p. 41-42. 
7  Ibid, p. 42. 
8  Cf. Ibid, p. 42. 
9  Cf. Ibid, p. 42; DUBOIS, Florêncio. C.S.R.P. A devoção à Virgem de Nazaré em Belém do Pará. 2ª 
ed. Belém: Imprensa Oficial, 1953, p. 70-71. 
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Em 1835, ano da tomada da cidade de Belém pelos Cabanos, não acontece o Círio 

de Nazaré10. 

O pastor norte-americano, Daniel Parish Kidder, que durante cinco anos (1837-

1842), percorreu vários Estados brasileiros, em seu livro Reminiscências de Viagem e 

Permanência no Brasil, editado nos Estados Unidos em 1945, fez um minucioso relato do 

Círio de 1840: 

 

“A maior festividade religiosa do” Pará era a de N. S. de Nazaré que, sendo móvel, 
poderia cair em setembro ou em outubro e era geralmente marcada de maneira a 
começar com a lua nova, na esperança de que se seguissem nove ou dez noites 
bonitas consecutivas. Com bastante antecedência iniciavam-se os preparativos; o 
caminho que da cidade ia ter à igreja atravessava uma floresta, durante quase todo 
o percurso e por isso precisava, anualmente, ser capinado. A igreja estava situada a 
um canto da praça e esta constituía o único pedaço de chão limpo em toda a 
redondeza. Da mesma forma que a estrada, tornava-se preciso limpar, de vez em 
quando, o largo. Em geral, parte do mato era queimada e, em volta da clareira, 
construíam-se barracas para acomodar as famílias que desejassem instalar-se no 
recinto, durante os festejos. Na primeira noite, uma longa procissão, transportando a 
imagem, movimentava-se da cidade em direção à capela, situada em pleno mato.  
(...) À frente ia um corpo de guardas, composto de militares e civis a cavalo; depois 
vinha um veículo a que chamavam de carro do triunfo, tirado por uma junta de bois 
e sobre a qual se via uma armação toda coberta de panos coloridos; no interior do 
carro iam diversos rapazes incumbidos de queimar grandes quantidades de 
foguetes. Logo atrás seguia uma banda de música, secundada de um piquete de 
cavalaria de espadas desembainhadas. Imediatamente após marchava a guarda 
composta de civis a cavalo e oito ou dez carruagens que, eram todas quantas 
possuía a cidade. Finalmente vinha o presidente da Província em grande uniforme 
e, depois dele, uma sege conduzindo o sacerdote que levava, ao colo, a imagem de 
Nossa Senhora, que não tinha mais de que sessenta centímetros de altura e ia 
vestida com grande pompa. Diversas companhias de infantaria fechavam o cortejo 
que abria alas por entre a multidão de curiosos. O grande número de mulheres de 
todas as nuances, desde o negro até o amarelo, trajadas com muito exagero e 
exibindo vasta profusão de jóias. Várias delas levavam, sobre a cabeça, bandejas 
repletas de brinquedos de açúcar e, nas mãos, banquinhos sobre os quais de vez 
em quando descansavam, para vender sua mercadoria. O povo, em geral, se 
apresentava muito bem vestido e em muita ordem. Logo que a imagem chegou à 
igreja começou a novena, realizada durante oito noites consecutivas. Esse era o 
principal exercício religioso de então. Abrilhantava as novenas uma banda de 
música, sempre precedida, como era de esperar, por um ensurdecedor espocar de 
foguetes. Grande multidão reunia-se em torno da igreja, nessa ocasião, cantando a 
ladainha de Todos os Santos e da Virgem. Terminada a reza o povo dispersava-se 
pelas adjacências, entregando-se a toda a sorte de folguedos, tais como bailes, 
jogos, etc. Naquelas noites enluaradas dos festejos, a cidade ficava quase 
inteiramente deserta, pois toda a população convergia para o arraial. 
(...) Sobre a ermida de N. S. de Nazaré, diz-nos Kidder: era muito pequena e dava a 
impressão de uma moradia comum, tendo em três de seus lados uma varanda em 
dois andares. Na parte superior penduravam-se as redes dos soldados da guarda; 
defronte havia uma espécie de alpendre ou rancho coberto com telhas. Dentro da 
capela viam-se dois altares; aquele sobre o qual depunham a imagem transportada 
era demesuradamente alta. Parecia-lhe que a Santa tivesse vindo da França, pois o 
seu todo dava a impressão de uma grande boneca de vitrine. Duas longas fitas, 
uma verde, outra vermelha, pendiam das vestes da imagem até o chão. E centenas 
de pessoas acotovelavam-se em torno do altar para, de joelhos, beijar essas fitas! 
Penduradas nas paredes, do lado oposto, viam-se numerosas peças de cera 
representando pés, mãos, cabeças, pernas doentes ou ulceradas, que tinham sido 

                                                 
10  Cf. DUBOIS, p. 65; BONNA, Mizar. Dois séculos de fé. Belém: Cejup, 1993. p.23. 
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milagrosamente curadas por Nossa Senhora. Em seguida podia-se ver uma pintura 
tosca representando a aparição da Virgem a um doente que, naturalmente, se 
restabelecera. Temendo o modesto autor da pintura que não entendessem o motivo 
do quadro, lá estava claramente explicado em legenda: ‘Milagre que fez Nossa 
Senhora de Nazaré’. 
(...) Quão diversa era a cena, pela manhã bem cedo. Não havia aglomeração. Aqui 
e acolá se via um ou outro indivíduo dormindo pelo chão; os outros descansavam 
em suas barracas fechadas. E que nem a luz mortiça da lua, nem o tremeluzir das 
velas emprestavam qualquer nitidez aos mal definidos contornos das coisas; as 
ornamentações, tão profusamente dispersas  exibiam agora as suas verdadeiras 
cores: caindo em torno das barracas, outras vezes suspensas em longos mastros, 
viam-se grandes panos de musselina e tapeçaria, entremeados de bandeiras e 
flâmulas, mas tudo sem vida, escorrido, inerte, como que patenteando os resultados 
que se poderiam esperar de uma noite alegre e profana. 
(...) Lamentável os jogos de azar nos arraias e a maneira pela qual um povo possa 
pensar que está servindo a Deus entregando-se a divertimentos e desatinos... ”11. 

 

O Papa Pio IX (1846-1878) registra uma participação importante na história do 

Círio, em dois momentos: a 31 de maio de 1854, atendendo a uma solicitação do bispo D. 

José Affonso de Moraes Torres, concede indulgência plenária a quem acompanhasse o 

Círio descalço, desde que “com o coração contrito e arrependido de suas faltas 

confessando-se, comungando e orando segundo as intenções da Igreja Católica”; a 25 de 

março de 1872, por determinação da Sagrada Congregação dos Ritos, dá ofício à missa 

própria à Virgem de Nazaré do Pará, advertindo no entanto que “a fé católica fosse 

mantida pia e cristamente pura, sem ser permitido imiscuir-se na celebração de seu culto, 

pessoas estranhas ou pertencentes a seitas opostas aos seus princípios e ministros” 12. 

O ano de 1855 seria de grande importância para a história do Círio. Um ano 

marcado por muito sofrimento e morte, provocados pela epidemia de cólera que irrompera 

em Belém, trazida pela Galera Defensor (Isto é um navio de passageiros? Se for 

determine-o como navio para clareza do texto assim: trazida pelo navio “Galera Defensor) 

, vinda (o?) de Portugal com 304 passageiros(?), sendo que 36 destes, morreram durante 

a travessia. Famílias inteiras foram contaminadas. As casas, igrejas e ruas ficaram 

tomadas por doentes e mortos. O luto se abateu sobre toda a capital e o interior do 

Estado. Embarcações ficavam ao léu, depois de ter sua tripulação dizimada pela doença. 

Dom José Afonso de Moraes Torre, bispo do Pará entre 1844 e 1859, promoveu orações, 

recitações de terço, bênçãos do Santíssimo, recomendando sempre a confiança em 

Nossa Senhora de Nazaré. Naquele ano, seriam acrescidos à procissão do Círio novos 

componentes que marcariam, de forma definitiva, toda sua estrutura e significado. A 

primeira grande novidade foi a introdução de uma grande corda em volta da berlinda, para 

que o povo pudesse ajudar a puxá-la, a fim de que o carro transpusesse o atoleiro que se 

                                                 
11  ROCQUE, p. 49-51. 
12  Cf. Ibid, P. 52. 
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forma, neste período, na região do mercado “Ver-o-Peso” em conseqüência das águas 

que transbordam da baía, inundando e enlameando a rua. Depois dessa alteração o Círio 

nunca mais seria o mesmo. Treze anos passados, a corda foi oficializada pela diretoria da 

Irmandade de Nazaré, tornando-se, depois da Virgem, seu maior símbolo, e, também, 

motivo de muitas polêmicas e conflitos, como se verá a seguir.  

Outras mudanças aconteceram, ainda, como a introdução de duas novas alegorias 

também significativas. A primeira, do brigue São João Batista que evocava um milagre da 

Santa, ocorrido, a 11 de julho de 1846 (nove anos antes), nas águas atlânticas, tal como 

descrita no primeiro capítulo deste trabalho. Conta, a tradição, que os náufragos, no 

perigo, recorreram aos poderes de Nossa Senhora de Nazaré, prometendo que se Ela os 

salvasse, transportariam o escaler durante a procissão do Círio, o que não foi possível 

devido a restrições do governador da província e do bispo do Pará. A epidemia de cólera 

foi interpretada como “castigo” pelo não cumprimento da promessa. Desde 1855, o 

escaler passou a ser conduzido todos os anos no Círio, com 12 meninos vestidos de 

marinheiros, simbolizando os náufragos do brigue São João Batista. A segunda alegoria 

foi a introdução do anjo Custódio, ou anjo da guarda, representado por uma menina 

montada num cavalo branco, ladeada por dois outros cavalos guiados por pajens vestidos 

à romana, provavelmente uma lembrança de uma antiga procissão já extinta13. 

Mudanças aconteceram, também, nos horários, no percurso e nas datas do Círio. 

As chuvas intensas da região influenciaram tais mudanças. O horário da procissão 

principal, por exemplo, foi uma delas que, em 1854, passou a ser realizada matinalmente 

e não mais em horário vespertino ou noturno como acontecia desde as origens. 

A partir de 1882, sob orientação do bispo do Pará D. Macedo Costa e do 

presidente da província Justino Ferreira, o cortejo passou a sair da Catedral da Sé, 

voltando a sair, somente uma vez mais, do palácio do governo, em 1973, por ocasião da 

comemoração da restauração de sua capela pelo governador Fernando Guilhon. Ainda, 

uma única vez, em 1891, o Círio saiu da igreja de Santo Alexandre, também localizada na 

Praça da Sé. O Círio não possuía data fixa, podendo ocorrer tanto em setembro, outubro 

ou mesmo em novembro. Um decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, de 4 de janeiro 

de 1886, vai marcar o último domingo de outubro para a festa de Nazaré. Contudo, D. 

Francisco do Rêgo Maia, bispo do Pará entre 1902 e 1905, fixou o segundo domingo de 

outubro como a data oficial do Círio, que continua até o presente. O mesmo bispo 

conseguiu do Papa Pio X (1903-1914), a nove de maio de 1906, indulgência plenária para 

                                                 
13  Cf. Ibid, p. 43. 
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o fiel que, em qualquer dia de novenário, confessasse, comungasse e orasse pelas 

necessidades da Igreja Católica 14. 

Mais mudanças aconteceram, no decorrer da história do Círio, sem, contudo, 

alterar, de forma expressiva, sua estrutura simbólica, ritual e significados, que podem ser 

conferidas em uma cronologia histórica no final deste trabalho. 

 

2.1. As principais polêmicas e conflitos 

 

O Círio de Nazaré, em sua história, foi palco de muitos debates, polêmicas e 

conflitos, envolvendo atores e representantes das mais variadas realidades sociais, 

culturais e religiosas. Seu registro constitui um aspecto importante da avaliação do Círio e 

do imaginário cultural e religioso da região, bem como do seu significado para a 

identidade cristã e católica, mais especificamente. Entre os conflitos mais importantes, 

que serão analisados, estão a “questão nazarena”, a “questão da corda”, a “questão da 

berlinda” e a “questão dos presos do Araguaia”. 

 

a) A “questão nazarena” 

 

O conflito do Círio que ficou conhecido como a questão nazarena teve início, no 

final do século XIX, com a publicação de uma carta no jornal Diário de Belém, edição de 

25 de outubro de 1877, denunciando que, na noite anterior, domingo 24, no pavilhão da 

Flora, no Largo, foram apresentados quadros com imagens de mulheres nuas, tal como 

relatados pelo jornalista Carlos Rocque: 

 

“... se haviam dado ‘representações indecorosas, indecentes, ofensivas ao bom 
gosto, não menos da moralidade pública’. E que aquilo que constituía uma dessas 
aberrações que não tinha qualificação em nenhuma língua humana, cobrindo de 
vergonha a uma sociedade inteira, quando ainda nela não se extinguira totalmente, 
o sentimento de pudor e da dignidade humana. Naquela representação – 
continuava a carta – houve quem ousasse desacatar a veneranda imagem de Maria 
Santíssima, com gracejos indecentes e blasfematórios; houve vozes que ousaram 
apupar Jesus Cristo. E concluía: acusava-se de intolerância o bispo por haver 
tomado algumas medidas muito sábias em prol da restauração do culto católico no 
seio da sociedade paraense; permitisse Deus que às demais reformas realizadas 
viesse juntar-se mais uma, a supressão da Festa de Nazaré”15. 

 

                                                 
14  Cf. IPHAN. Círio de Nazaré. Rio de Janeiro: Iphan, 2006, p. 20. 
15  ROCQUE, p. 63. 
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No mesmo dia 25, o bispo D. Antônio de Macedo Costa, que governou o bispado 

do Pará de 1861 a 189016, suspendeu as funções religiosas da Festa de Nazaré e 

                                                 
16  Dom Antônio de Macedo Costa é o décimo bispo da Diocese do Pará. Segue, para melhor 
compreensão da história dessa Igreja local, uma pequena biografia dos bispos que o precederam, a partir 
dos registros de Dom Antônio de Almeida Lustosa, bispo do Pará entre 1931 e 1941: 
1.  D. Frei Bartolomeu de Pilar: carmelita calçado e doutor em teologia. Tomou posse a 13 de julho de 

1721 e faleceu em Belém no dia 9 de abril de 1733, tendo governado 11 anos, 8 meses e 27 dias. Foi 
sepultado na Catedral, no presbitério da parte do Evangelho. Sua sepultura não existe mais; a pedra 
sepulcral com o respectivo epitáfio se acha embutida na parede da Sacristia da Igreja de Santo 
Alexandre, em Belém. Organizador do bispado. Cria a freguesia de Sant’Ana da Campina e socorre a 
população oprimida por uma terrível irrupção de varíola. 

2.  D. Frei Guilherme de São José: religioso de Tomar, que renunciou ao bispado, à frente do qual 
esteve 9 anos, porquanto assumiu o exercício de suas sagradas funções a 10 de agosto de 1739, e 
retirou-se para Portugal no mesmo mês do ano de 1748. Abre ao culto a igreja de Santo Antônio, coloca 
a primeira pedra da Catedral, acode à população em nova invasão de varíola e assiste à fundação do 
Seminário. 

3.  D. Frei Miguel de Bulhões: da Ordem dos Pregadores. Também renunciou ao sólio cujos destinos 
lhe estiveram confiados durante 11 anos, 6 meses e 29 dias, desde 14 de fevereiro de 1749, data de 
sua posse, até 12 de setembro de 1760, quando se retirou para Lisboa. Auxilia os moradores 
perseguidos pela cruel enfermidade do sarampo maligno, transfere as imagens para a Catedral, dirige 
por duas vezes a vida civil do Estado, na ausência de Francisco Xavier de Mendonça Furtado e traça as 
fronteiras do Pará com o Maranhão. 

4.  D. Frei João de S. José e Queirós: da Ordem dos Beneditinos. Chegou à sede de sua diocese a 31 
de agosto de 1760 e tomou posse na mesma data. Chamado para Lisboa por uma ordem régia, para aí 
partiu a 25 de novembro de 1763, tendo governado 3 anos e 2 meses e 25 dias. Faleceu cheio de 
desgosto a 15 de agosto do ano seguinte no convento de S. João do Ermo, pertencente ao bispado do 
Porto, para onde D. José I o mandou detido injustamente. Transfere o seminário para o palácio dos 
bispos e preside o lançamento da primeira pedra da igreja de Sant’Ana. 

5.  D. Frei João Evangelista Pereira, da 3ª Ordem de S. Francisco. Esteve à testa da igreja paraense 
durante 9 anos, 5 meses e 24 dias. A sua posse deu-se a 21 de novembro de 1772 e faleceu no dia 14 
de maio de 1782, sendo sepultado na Catedral, no presbitério, da parte da epístola. Assiste à 
construção da ermida de N. S. de Nazaré, canta a primeira missa na Catedral e abre ao culto a igreja de 
São João Batista. 

6.  D. Frei Caetano Brandão, da Ordem da Penitência de S. Francisco. Foi depois nomeado Arcebispo 
de Braga. Partiu para Lisboa nos meados de 1789, depois de ter ocupado durante 5 anos o trono 
episcopal paraense, porquanto a sua posse data de 29 de Outubro de 1783. O Pará agradecido o 
homenageou com um monumento na Praça que tem o seu nome. Glorioso fundador do Hospital do 
Bom Jesus dos Pobres Aflitos, hoje Hospital da Santa Casa de Misericórdia. 

7.  D. Manuel de Almeida Carvalho, presbítero secular e doutor em Cânones. O governo deste prelado 
foi de 24 anos e 13 dias. Assumiu o exercício de suas funções a 17 de junho de 1794, faleceu a 30 de 
junho de 1818 e foi sepultado próximo ao trono. Instituiu o Recolhimento das Educandas, depois 
Colégio de Nossa Senhora do Amparo, hoje Instituto Gentil Bittencourt. 

8.  D. Romualdo de Souza Coelho, presbítero secular. Tomou posse em 20 de junho de 1821. Uma 
enfermidade pertinaz o vitimou a 15 de fevereiro de 1841, sendo os seus despojos encerrados, 
conforme ele mesmo havia pedido, na mesma sepultura do seu antecessor. Era paraense e esteve à 
frente da diocese 19 anos, 7 meses e 26 dias. O primeiro brasileiro que ocupou o sólio episcopal 
paraense, evitou, com o crucifixo nas mãos, pelas ruas da cidade, que os “cabanos” incendiassem 
Belém e salva a vida de numerosas pessoas condenadas ao ódio dos revolucionários. 

9.  Conselheiro D. José Afonso de Morais Torres, Comendador da Ordem de Cristo. Presbítero secular. 
Assumiu o exercício a 15 de maio de 1844 e foi um dos que resignaram o bispado, donde se retirou a 
19 de julho de 1859, tendo-o governado por 15 anos, 2 meses e 5 dias. Foi antecessor imediato de D. 
Antônio de Macedo Costa, começando o processo de romanização da Igreja do Pará. Suas metas, 
seguindo as orientações do Concílio de Trento eram a formação do clero e as visitas pastorais às 
paróquias. Defende a cristianização dos negros e a integração dos povos indígenas à civilização, 
concretizada através da catequese. Quando deixou a diocese, por renúncia, Dom José Afonso foi eleito 
deputado às cortes, como representante da recém-criada Província do Amazonas (Cf. LUSTOSA, D. 
Antônio. Dom Antônio de Macedo Costa, Rio de Janeiro, 1939, p. 13-17; SANTOS, João. A 
romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880). In: CEHILA. História da Igreja na Amazônia. 
Petrópolis, Vozes, 1990, p. 301-305). 
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mandou fechar a ermida. O fato teve grande repercussão na cidade e no interior, 

provocando reação popular, do Estado e, principalmente, da imprensa liberal local. 

Contudo, a proibição não evitou que o povo fizesse suas orações e pedidos a 

Nossa Senhora de Nazaré. Segundo Carlos Rocque, o povo, instigado pela irmandade de 

Nossa Senhora de Nazaré, abriu por conta própria a porta da ermida, “apoderou-se dos 

instrumentos necessários, acendeu as velas e lustres, ficando o santuário completamente 

iluminado. Em seguida parte do povo invadiu a sacristia e subiu à torre, abrindo uma das 

portas que dava comunicação a ela. Repicou o campanário, e os fiéis, que lotavam a 

ermida, entoaram com todo recolhimento uma ladainha, que era acompanhada por 

grande número de pessoas, ajoelhadas até na rua” 17. 

O episódio vai instigar um longo debate através da imprensa. De um lado o jornal 

O Liberal do Pará, como representante das idéias liberais18 que defendia as ações da 

Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré19; de outro lado o jornal católico A Boa Nova, 

que divulgava as idéias de D. Antônio Macedo Costa. 

                                                 
17  ROCQUE, p. 64. 
18  Dentre as muitas possibilidades de interpretação do termo “liberalismo”, pode-se dizer que se refere 
a todo um movimento de defesa do livre-arbítrio em todas as esferas, a partir da idéia de “progresso” e da 
emancipação do homem. Sustenta-se na afirmação do valor do indivíduo e na convicção de que a base de 
todo o progresso é a liberdade individual, que deveria ser exercida ao máximo, pelo indivíduo, conquanto 
não viesse infligir a liberdade dos outros. O liberalismo também aceitava a utilização dos poderes do Estado 
com o propósito de criar condições através dos quais o indivíduo pudesse, livremente, crescer e expressar-
se. Contudo, tais noções do liberalismo aplicavam-se, objetivamente, apenas às classes sociais 
privilegiadas economicamente. As primeiras idéias liberais chegaram ao Brasil, vindas da França, por meio 
de jornais e livros importados para a colônia diretamente. Posteriormente, vieram, em segunda mão, via 
Portugal, importadas por estudantes brasileiros em Coimbra e por portugueses liberais que se refugiaram 
na colônia, fugidos do Chefe de Polícia Pina Manique e da reação portuguesa (Cf. Elie Hlévy, The Growth of 
Philosophical radicalism. Trad. Mary Morris (London: Faber & Gwyer Limited, 1952). Citado em: VIEIRA, 
Davi Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Brasília, Editora Universitária 
de Brasília, 1980, p. 39). 
 “Uma das notas características da Reforma Católica era sua nítida conotação antiliberal. D. Macedo 
Costa é um dos representantes mais destacados dessa posição. Segundo ele, tanto os governantes 
eclesiásticos como os políticos recebem o poder de Deus e não dos homens. Opõem-se, portanto, a 
qualquer idéia de participação popular. Sua atitude política é nitidamente conservadora, defensora do status 
quo. Segundo D. Macedo Costa, compete ao governo dirigir os destinos da nação e determinar-lhe os 
rumos; ao povo cabe apenas a obediência. De modo análogo, na Igreja cabe aos bispos traçar os rumos a 
seguir, devendo os cristãos prestar-lhes sempre obediência” (CEPEHIB. Dom Antônio de Macedo Costa. 
Caderno de história da igreja. São Paulo, Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 24). 
19  As Irmandades, juntamente com as Ordens Terceiras, constituem os dois tipos de Confrarias, ou 
associações nas quais se reuniam os leigos no catolicismo tradicional. De origem medieval, as Irmandades 
constituem uma forma de sobrevivência na esfera religiosa das antigas corporações de artes e ofícios. 
Caracterizam-se pela participação dos leigos no culto católico, que se reúnem em grupos, geralmente da 
vizinhança, organizados em uma associação destinada a manter o culto de um santo. Em muitas situações 
distinguiam-se pela cor da pele, havendo irmandades de “homens brancos”, de “pardos” e de “pretos”. A 
aprovação dos compromissos das Irmandades, firmados através de estatutos, competia ao rei de Portugal, 
como Grão-Mestre da Ordem de Cristo. No Brasil, as Confrarias, em geral, tiveram o seu ápice no período 
colonial, perdurando até a época imperial. Durante a fase republicana esse tipo de associação religiosa 
passou a ser marginalizado pela Igreja oficial, que começou a valorizar um novo tipo de associação religiosa 
mais vinculada ao clero, como o Apostolado da Oração, as Congregações Marianas e as Filhas de Maria.  
 Dom Macedo Costa, adepto de um modelo de Igreja romanizado, subordinado às autoridades 
eclesiásticas, vai protagonizar uma luta homérica contra as irmandades, por entender, também, que 
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O Liberal do Pará, posicionando-se diante do acontecimento, usou de linguagem 

violentíssima, tal como nos apresenta Carlos Rocque: 

 

“Começou afirmando que a luta ente o povo e a autoridade eclesiástica ressurgia 
em todo seu vigor, renhida e ameaçadora”. E que a provocara a leviandade, a 
precipitação do ‘prelado inquieto’, a quem fora confiado em tão má hora o governo 
da diocese. Garantia que D. Antônio queria, de novo, acender o facho da discórdia, 
atirando a luva na face do povo pacífico, que já ia esquecendo os erros e desvarios 
do episcopado. E em nome do povo aquele jornal levantava a luva; não haveria 
trégua, nem misericórdia. 
E prosseguia: ninguém sabia melhor que a diocese  que o Liberal do Pará não 
voltava o rosto ao adversário, nem sabia transigir; há sete anos estava empenhado 
no combate, lutando corpo a corpo com o jesuitismo que nos invadia. Que a 
natureza talhara o gênio de D. Antônio para ser espadachim e um capricho da sorte 
o investira no cargo episcopal. Queria ele a luta a todo o transe; qualquer pretexto, 
embora fútil, servia-lhe, contando que lavrasse a discórdia e a sua índole impetuosa 
pudesse satisfazer-se na prática de atos arbitrários, de verdadeira prepotência. 
Mais além: não havia entre nós quem, ignorasse quanto era popular e de data 
memorável a festa de N. S. de Nazaré. O povo acostumara-se desde os longos 
anos em ir todas as noites em romarias, levar oferendas e cantar hinos em louvor à 
Virgem em sua ermida, levantada pela piedade dos devotos. Os atos de culto 
interno feitos com todo esplendor, associavam-se às diversões, às danças, as folias 
e toda sorte de entretenimento popular permitidas nas festas do culto católico. E 
naquele ano a festa celebrava-se com grande pompa; mas dois dias antes, fora a 
população surpreendida com a notícia de que estavam suspensos os atos religiosos 
por ordem da autoridade eclesiástica. O que fazer em tal conjuntura? – perguntava 
o editorial. Recorrer ao bispo era impossível, porque este se houvera atirado para 
Arapiranga; restava o recurso às autoridades civis. E passou a narrar os 
acontecimentos que se sucedam. 
E concluiu: se pensava não encontrar resistência à sua loucura, D. Antônio confiara 
demasiadamente na sua autoridade e mal conhecia o caráter de suas ovelhas; se 
queria experimentar o seu prestígio, saira-lhe mal a experiência, porque 
desmoralizado como fora, ou haveria de ir por diante na correria dos desatinos, ou 
recuaria corrido de vergonha, fazendo ato de contrição de sua leviandade. Em 
qualquer circunstância, a religião católica sofria profundamente com o desprestígio 
e desmoralização dos guardas da fé “20. 

 

 Dom Macedo Costa, em carta de dois de novembro de 1877, expõe ao clero os 

acontecimentos, nos seguintes termos:  

 

“Ainda algumas palavras, e dirigidas desta vez a vós, meus caros irmãos e 
cooperadores, sobre as lamentáveis ocorrências que acabam de agitar os espíritos 
nesta capital. Fatos como estes não são para um exame distraído; a consciência 

                                                                                                                                                                  

estavam subjugadas aos interessem maçônicos. Assumindo a posição de Dom Vital, bispo de Olinda, 
suspende, a 3 de abril de 1873, as funções religiosas de três irmandades importantes do Pará, 
aprofundando um conflito que vai se desdobrar na Questão Religiosa, que culminou com a prisão dos dois 
bispos (AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil. Cadernos de teologia e pastoral. Petrópolis, Vozes, 
1978, p. 86-92). 
 A Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré constitui-se na primeira metade do século XIX, tendo 
seu compromisso aprovado em 1842, pela Assembléia Legislativa do Pará, incluída na coleção das leis 
provinciais. Contudo, em 1860 o juiz de direito Dr. Antônio de Barros Vasconcelos, verificando 
irregularidades em sua organização, cominou contra ela a pena de “infalível dissolução”. Juntamente com 
Dom Macedo, a Irmandade de Nazaré, protagonizará um dos capítulos mais marcantes da história do Círio 
de Nazaré de Belém do Pará, a Questão Nazarena (AZZI, Riolando. O episcopado do Brasil frente ao 
catolicismo popular. Cadernos de teologia e pastoral. Petrópolis, Vozes, 1978, p. 56). 
20  ROCQUE, p. 64-66. 
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pública deve ponderá-los maduramente, estudá-los à luz da reflexão, para assim ir 
formando uma regra de proceder pautada pela sabedoria e pela justiça”. 
O que acaba de suceder não são fatos isolados, prendem-se a outros fatos de um 
passado recente, formando com eles uma cadeia lógica, e são todos resultado de 
uma tendência que lavra a muito no seio de nossa sociedade. 
Essa tendência consiste em querer, na direção do culto, fazer predominar o 
elemento secular sobre o elemento eclesiástico. 
Onde quer que haja uma irmandade, uma simples comissão de festeiros, inchada 
do espírito orgulhoso da seita, manifesta-se logo esta tendência. O padre é apenas 
considerado como um serventuário assalariado de culto. É um mercenário a quem 
dão a sua paga, e que deve estar em tudo subordinado aos irmãos e aos festeiros. 
A estes senhores, a direção da solenidade religiosa; ao padre, submissão ao que 
houverem determinado. Aventurar uma observação amigável fazer-lhes um pedido 
isso os poderá ainda sofrer; mas darem-lhes uma ordem, tomar uma medida relativa 
às ditas festas, como quem tem autoridade na igreja, é coisa que eles não podem 
absolutamente tolerar. 
O mesmo bispo diocesano parece-lhes estar sujeito; tanto que, se quiser deles 
obter qualquer coisa, deve ir rogar-se-lhes aos pés, e dirigir-se-lhes um pedido. Sem 
isso eles não cederiam. Irem eles terem com o prelado! Apresentar-lhes o seu 
requerimento! Sujeitarem-se às suas ordens! Isso é considerado por eles como 
baixeza e quebra de dignidade de que se defendem com o mesmo empenho com 
que se defenderiam de uma pecha infamante 
Querem tais e tais devoções diurnas ou noturnas. Hão de fazê-las quando e como 
entenderem, acompanhadas dos divertimentos que bem lhes aprouver. O bispo tem 
de calar-se e sujeitar-se. Eles é que mandam, eles é que dirigem o culto público da 
Santa Igreja Católica.  
E se o prelado, usando de sua autoridade sagrada, mandar suspender desses atos 
de devoção, eles arrombarão a igreja, acenderão as velas, tomarão o lugar dos 
sacerdotes e farão suas cerimônias e devoções como entenderem diante do altar 
sagrado, diante do tabernáculo do Santíssimo Sacramento, vociferando que estão 
no seu direito, e que ninguém lhes pode ir às mãos. 
É isso o que se fez, e é isto o que se ensina publicamente dever fazer-se. O direito 
firmado ao lado do fato. Um direito absurdo ao lado de um fato grotesco. O direito 
do povo de invadir violentamente os templos sacrossantos e de aí fazer festas sem 
padres, contra as prescrições da Igreja! Protestamos em nome deste povo católico, 
deste povo profundamente religioso. Ele nunca se julgou revestido de semelhante 
direito, e nunca o exerceu! “Esse pretenso direito seria a negação da autoridade 
eclesiástica, seria a anarquia nas coisas da Religião, seria a inversão e a destruição 
de toda a ordem e de toda a disciplina do cristianismo” 
No cristianismo há um vínculo de nobre subordinação, de filial obediência, de 
dependência afetuosa dos fiéis para seu bispo, das ovelhas para com seu pastor, 
dos filhos espirituais para com seu pai em Jesus Cristo.  
Nas coisas de religião o bispo ordena, os fiéis obedecem. O bispo posto pelo 
Espírito Santo para reger a Igreja de Deus, com diz S. Paulo, tem uma autoridade, 
um poder, poder de regime, autoridade verdadeira de governo, jurisdição e 
competência incontestáveis nas coisas do culto e da religião. 
Autoridade necessária. Se o culto não tivesse uma direção oficial por parte da 
Igreja, se fosse deixado ao arbítrio da devoção particular dos fiéis, macular-se-ia 
para logo de feias superstições, e não seria mesmo mais um culto público. 
Culto público é oferecido a Deus em nome da Igreja Universal. Ora, sem a presença 
oficial dos ministros sagrados, deputados e representantes da Igreja, ele perde esse 
caráter, e torna-se culto particular, ainda tendo lugar ostensivamente nos templos. 
Portanto, necessidade de autoridade do bispo para governar e manter o culto 
público. 
Esta autoridade, entre nós, é conhecida pelos poderes do Estado, e, portanto deve 
ser por todos acatada. Como, pois, qualificar essa pretensão de alguns seculares de 
eliminar a ação do bispo da Igreja, e de dirigir sem ele e contra ele as práticas do 
culto? 
Eu não creio que possa haver nada mais monstruoso e absurdo. Se o Bispo não 
tem poder, não governa dentro da Igreja, onde mais poderá governar? Se o culto 
escapa ao círculo de suas atribuições, sobre que então se exercerão elas? Qual é o 
terreno incontestavelmente sujeito à sua alçada e competência? 
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Não preciso insistir. Evidentemente, o Bispo exerce uma verdadeira e legítima 
autoridade, suas prescrições devem ser obedecidas. O general dá uma ordem, o 
exército marcha de conformidade a esta ordem porque é uma autoridade. O 
presidente toma uma medida administrativa e é obedecido; porque é uma 
autoridade. O juiz dá uma sentença, e a sentença se cumpre; porque é uma 
autoridade. Da mesma forma o Bispo ordena uma coisa em relação ao culto, 
obediência ao Bispo, e deve ser respeitada. 
Também a ordem do general pode ser menos bem pensada, a medida do 
presidente menos prudente, a sentença do juiz injusta. Que se faz neste caso? Os 
soldados se revoltam contra o general? O povo invade o palácio do presidente? As 
partes ofendidas em seus direitos põem para fora do tribunal o juiz e lavram, elas 
mesmas, outra sentença? 
Não, mil vezes não. Seria isso anarquia, desordem espantosa e rompimento de 
todos os laços sociais. 
Há meios legais para reparar injustiças e evitar bravames. Levam-se 
representações em termos submissos e respeitosos à autoridade; fazem-se 
requerimentos, petições em que lhe mostramos com brandura e clareza o direito 
que nos assiste: interpomos agravos, apelamos para a autoridade superior. Mas 
não é lícito fazer desordens e escândalos, vociferar contra a autoridade, arrastá-la 
pelo pó das praças públicas, e procurar por todos os meios desprestigiá-la. Quanto 
mais que a ordem episcopal de que se trata foi bem pensada e justíssima. Ainda 
uma consideração. O asilo do cidadão é inviolável e sagrado; o asilo de Deus, o 
santuário em que ele reside, é que pode ser violentamente invadido, em presença 
das autoridades públicas, por alguns amotinadores desenfreados? 
Não haverá nas leis do Império repressão para tais profanações? 
Repetir-se-ão no ano próximo estas cenas de barbaria? 
Não, temos confiança que não. Compreende-se um delírio passageiro, uma 
vertigem que perturba um momento a razão. Mas vem logo a reflexão mostrar toda 
a injustiça do procedimento que se teve e os bons instintos prevalecem. 
Façamos votos, caros Irmãos e Cooperadores, pra que assim suceda. 
E continuemos a manter-nos na posição de dignidade que convém ao nosso caráter 
sagrado, para honra da religião e edificação dos fiéis. 
Recebei a expressão de meus melhores sentimentos “21. 
 

 A carta de Dom Macedo expressa como questão principal, o conflito entre 

seculares e leigos pela hegemonia na área religiosa, defendendo, contudo, o controle de 

todas as manifestações religiosas pela autoridade eclesiástica, por dois motivos: porque 

são expressões do culto público, que exige uma direção oficial por parte da Igreja e 

porque na devoção particular dos fiéis geralmente se infiltram práticas de superstição22. 

 

- A disputa pela nova igreja e o “círio civil” de 1878 

 

A questão nazarena prolongou-se até o ano de 1880, envolvendo uma disputa 

acirrada entre a autoridade eclesiástica e a Confraria de Nossa Senhora de Nazaré do 

Desterro, da qual faziam parte alguns membros da maçonaria, e cuja legitimidade era 

contestada por Dom Macedo Costa. Na época estava sendo concluída a construção da 

igreja que deveria substituir a antiga ermida, que será também objeto de disputa. 

                                                 
21  LUSTOSA, D. Antônio. Dom Antônio de Macedo Costa, Rio de Janeiro, 1939, p. 402-406. 
22  Cf. AZZI, Riolando. O episcopado do Brasil frente ao catolicismo popular. Cadernos de teologia e 
pastoral. Petrópolis, Vozes, 1978, p. 59. 
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O governador interino do Pará, Dr. José da Gama Malcher, que assistia ao conflito 

sem intervir, foi obrigado a pronunciar-se sobre a nova igreja de Nazaré, que Dom 

Macedo Costa desejava ver incluída no patrimônio de sua diocese. A decisão do governo 

provincial, a 16 de março de 1878, favoreceu a Irmandade de Nazaré, garantindo a ela a 

posse e a responsabilidade pelo funcionamento da nova igreja, tal como acontecia 

anteriormente. 

A reação das autoridades eclesiásticas à decisão veio acompanhada de um 

documento proibindo o Círio e a festa de Nazaré deste ano, que foi totalmente ignorado 

pelas autoridades civis e pela irmandade de Nossa Senhora de Nazaré. O novo 

presidente da Província, José Joaquim do Carmo, que a 18 de março do mesmo ano 

assumira o governo, negou-se a fornecer garantias para o cumprimento da proibição do 

bispo23. 

 A 24 de setembro de 1878, o vigário-geral, Mons. Sebastião Borges de Castilho, 

dirigiu uma carta ao Presidente da Província, nos seguintes termos: 

 

“Em um programa da festividade de Nazaré, profusamente espalhado nesta cidade, 
li que haverá no dia 6 do próximo mês um Círio ou trasladação solene da imagem 
da Santíssima Virgem desde o palácio do governo até à ermida de Nazaré, onde 
cantar-se-ão ladainhas, preces, salmos e vésperas solenes. 
É meu dever prevenir a V. Excia., como primeira autoridade da província, que 
semelhante programa religioso não foi por mim aprovado, nem posso permitir os 
atos solenes do culto católico da maneira por que estão marcados no programa já 
citado. 
Exmo.sr., o canto dos salmos, vésperas solenes, ladainhas, procissões ou círios, 
são atos que claramente se prendem à liturgia; são cerimônias do culto católico, que 
devem ser fiscalizadas, reguladas e permitidas pela autoridade eclesiástica. 
V. Excia. ilustrado como é, compreenderá sem dúvida o gravíssimo dano que virá à 
religião, se fosse permitido a simples fiéis, sem prévia audiência do poder 
eclesiástico, exercem os atos do culto católico que lhes parecer. Num dia a paródia 
se referirá a uma procissão, ao canto da salmodia, a ladainha, a vésperas solenes, 
noutros poderão ser ludibriadores publicamente o augusto sacrifício da missa e os 
sacramentos da Igreja. 
V. Excia, católico como é, empregará o prestígio de sua autoridade em ordem a 
poupar o povo desta cidade o doloroso espetáculo de uma profanação pública de 
ritos sagrados, a qual é também uma espécie de acintosa provocação à autoridade 
diocesana, garantida pelas leis do Império Brasileiro “24. 

 

 Outro documento importante, neste contexto, datado de 28 de setembro de 1878, 

consiste em um protesto do clero da Arquidiocese contra as festas programadas, com o 

seguinte conteúdo: 

 

“Os abaixo-assinados”, tendo lido em um programa da festividade de Nazaré, no 
qual se anunciam os atos religiosos sem prévia anuência da autoridade diocesana, 

                                                 
23  Cf. ROCQUE, p. 66. 
24  LUSTOSA, D. Antônio. Dom Antônio de Macedo Costa, Rio de Janeiro, 1939, p. 410-411. 
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julgam necessário lavrar um solene protesto contra os abusos intoleráveis, que vão 
ser cometidos a pretexto de devoção à Virgem Mãe de Deus. 
Ninguém ignora que a atual diretoria de Nossa Senhora de Nazaré constitui-se sem 
aprovação da autoridade diocesana, tornou impossível o exercício regular do 
ministério paroquial na Matriz de Nazaré, e acha-se em formal oposição às leis da 
Igreja Católica. Não contente com este ato de rebeldia, a atual diretoria de Nazaré, 
buscando explorar a devoção do povo paraense para com a excelsa Rainha do céu, 
não duvidou espalhar um programa em que se anuncia a paródia dos atos solenes 
do culto, como sejam a trasladação da Santíssima Virgem, o canto da ladainha, a 
salmodia, vésperas, etc. 
Em nome da Igreja Católica, de que somos ministros, protestamos contra o 
procedimento irrefletido de simples fiéis, sem missão e ordenação legítima, que se 
arvoram em diretores do culto, e se atrevem a ludibriar publicamente os ritos 
sagrados. 
Num povo católico a civilização tolerou que os mistérios sacrossantos da religião 
fossem espostos à irrisão da impiedade! 
A Festa de Nazaré, com está anunciada, sem audiência da autoridade eclesiástica, 
é um horrível sacrilégio, no qual nenhum católico poderá tomar parte sem cometer 
gravíssimo crime. 
Acoberta-se com a devoção da milagrosa Senhora de Nazaré, iludir o povo com a 
profanação de cerimônias sagradas, é certamente digno de maior reprovação, e 
condenado por todos os que prezam a honra e a dignidade da Mãe de Deus. 
O clero paraense sempre esteve e estará à frente das verdadeiras e sinceras 
devoções em honra de Maria Santíssima, mas o porá por todos os meios legítimos 
a que o culto católico sirva de pretexto para rebeldias contra os Pastores da Igreja 
ou de capa para satisfações de paixões inconfessáveis. 
Os verdadeiros católicos estarão ao lado do clero e se afastarão das orgias e 
sacrilégios, que se anunciam com o título falaz de festividade de Nossa Senhora de 
Nazaré “25. 

 

Contra todos os apelos e protestos das autoridades eclesiásticas, no dia 6 de 

outubro realizou-se o Círio civil, com grande pompa, com apoio das autoridades civis, mas 

sem a participação do clero. Além do Círio civil seguiu-se, também, a Festa de Nazaré, 

com toda sua programação, acompanhada de ladainhas, preces e salmos, no interior da 

igreja. O jornal O Liberal do Pará, principal antagonista do bispo, que liderava a 

campanha pró Círio civil, vai afirma que o povo obtivera uma grande vitória. Por outro 

lado, o jornal católico Boa Nova, em seu editorial, publicado três dias após o Círio, vai 

considerar o fato uma profanação pública e solene ao culto. 

 

- O Círio civil de 1879 

 

Em agosto de 1879 a Assembléia Provincial aprovou um projeto autorizando ao 

Governo a entrega, ao bispo diocesano, da nova igreja de Nossa Senhora de Nazaré, 

sem receber, contudo a sansão do presidente Gama de Abreu, Barão de Marajó, sob as 

seguintes alegações: “porque o termo entrega fazia supor um direito anterior por parte do 

prelado diocesano, quando tal direito não existia, pois a igreja fora edificada à custa de 

dinheiro do tesouro provincial e de quantias dadas pela irmandade de Nossa Senhora de 
                                                 
25  Ibid, p. 413-414. 
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Nazaré; porque a entrega importaria em verdadeira doação, à que se impunha a condição 

única de servir de matriz, e isto com prejuízo da irmandade que concorrera para a 

edificação do templo; porque o direito de fazer doação de próprios provinciais não estava 

consignado nos artigos da lei citada; porque o projeto não garantia, antes invalidava, o 

direito da irmandade para existir naquele templo, que ajudara a construir; enfim, porque 

era inútil o projeto em face da lei nº 386, de 11 de outubro de 1861 e da portaria da 

presidência de 16 de março de 1878, que atendiam às necessidades do culto e aos 

direitos da irmandade”26. 

No ano de 1879, as tentativas de acordo direto entre a Irmandade de Nossa 

Senhora de Nazaré e o bispado, bem como as mediadas pelas instâncias públicas não 

lograram êxito. Os principais obstáculos, por parte do bispo, eram a presença de maçons 

na irmandade e, por parte da irmandade, o não reconhecimento de sua autoridade diante 

da Festa de Nazaré, pelos eclesiásticos, que em um documento dirigido a Dom Macedo, 

foi posta nos seguintes termos, nas palavras do jornalista Carlos Rocque: 

 
“a) - a existência da irmandade da confraria de N. S. de Nazaré datava de há mais 
de um século e sempre com o costume de festejar a SS. Virgem, como entre outros 
documentos provava a ordem de 23 de julho de 1793, pela qual o governador e 
capitão-general do Estado estabelecia a romaria do Círio, o que sem interrupção até 
aquela data se tinha efetuado; b) - com a declaração da Independência, o Pará fora 
o centro de quase constantes perturbações até a revolta dos cabanos que, tomando 
posse da capital, incendiaram os arquivos e destruíram quase todos os 
documentos; c) - tratou então a irmandade de fazer novo compromisso que, 
somente depois de aprovado na parte religiosa pela autoridade eclesiástica fora 
promulgado pela Assembléia Provincial em 2 de junho de 1842, sob o nº 103; d) - 
nunca a irmandade deixara de existir, nem de ter autonomia jurídica; também nunca 
deixara de cumprir seu compromisso na parte religiosa, conservando sua ermida e 
nela fazendo celebrar todos os atos do culto divino; e) - na parte administrativa, 
porém, nem sempre tivera mesas regedoras exatas no cumprimento de seus 
deveres, com prejuízo do seu patrimônio; f) - com este fim, feita a eleição da Mesa 
para o ano de 1878, dirigira-se a irmandade ao juízo de capelas, que por despacho 
de 27 de novembro de 1877 aprovara a eleição e tomara medidas que julgara 
necessárias, que foram cumpridas, para sanar as irregularidades administrativas 
que encontrara, entre as quais a falta de tombamento de seus bens; g) - Se a Mesa 
Regedora conhecesse alguma irregularidade na parte religiosa, ele teria 
apresentado, imediatamente, um requerimento à autoridade competente, o prelado 
diocesano, pedindo que a sanasse; h) - Desde que a Mesa Regedora pediria ao 
bispo que se dignasse determinar as solenidades religiosas que julgasse mais 
convenientes para Festejar a SS Virgem; desde que acrescentara que as 
determinações do prelado diocesano seriam cumpridas, era claro que reconhecia a 
sua autoridade eclesiástica e estava pronta a obedecer-lhe”27. 
 

No dia 27 de agosto de 1879, D. Macedo Costa, determinou, novamente, através 

de portaria, “que naquele ano não se fizesse solenidade alguma religiosa na ermida de 

Nossa Senhora de Nazaré, até que lhe fosse entregue a nova igreja paroquial para ser 

                                                 
26  ROCQUE, p. 70. 
27  Ibid, p. 71. 
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benta e nela estabelecer-se regularmente, e sob a sua direção, o culto divino e todo o 

serviço religioso. Avisava e advertia todo o povo católico paraense que não concorresse, 

de forma alguma, nem com suas esmolas, nem com suas pessoas, para qualquer ato 

religioso, Círio ou procissão que porventura quisesse celebrar contra essa sua expressa e 

terminalmente determinação, pois não seria isso um ato de religião, mas uma verdadeira 

profanação do culto de Deus e da SS Virgem” 28. 

Depois de ter sua decisão questionada, principalmente pela impressa liberal e de 

ter tido em mãos um programa público, elaborado pela Mesa Regedora da irmandade, 

que anunciava as procissões da Festa de Nazaré, D. Macedo Costa envia, ao presidente 

da Província, no dia 28 de setembro, um ofício relembrando sua portaria proibitiva e 

questionando a autoridade do poder civil sobre assuntos de natureza religiosa. Igualmente 

solicita ao Presidente da Província que sendo uma celebração civil, não permitisse que a 

imagem da Virgem fosse levada ao dito Círio, garantindo, que, assim, ficaria tudo 

conciliado: 

 

“Por um ato episcopal datado de 27 de agosto último, e de que achará V. Exma”. 
Inclusa uma cópia autêntica, proibi expressamente este ano, por motivos graves, 
qualquer dos atos religiosos que constituem a festa de Nossa Senhora de Nazaré. 
Hoje, porém, me veio às mãos um programa publicado pela chamada Mesa 
Regedora da Irmandade da mesma Senhora, em que se anuncia para o dia 12 de 
próximo outubro, não só uma romaria piedosa ou trasladação solene e processional 
da imagem da Santíssima Virgem da capela do palácio presidencial para a sua 
ermida, mas ainda, na véspera desta solenidade, outra procissão noturna com 
público, acompanhamento e músicas, levando a dita imagem do colégio de Nossa 
Senhora do Amparo para a mesma capela do palácio do governo, toda sem 
intervenção alguma do clero, presidindo a tudo simples secular em formal 
desobediência, tanto aos preceitos da liturgia católica, com a ordem expressa do 
prelado diocesano. 
A V. Excia., Senhor Presidente, não escapará a incoerência com que procede a 
pretensa Mesa Regedora, quanto ao mesmo tempo que inculca submissão à ordem 
do prelado, quanto aos atos religiosos feitos no interior da ermida, pretende, pela 
segunda vez, passar audaz por sobre as determinações do mesmo prelado, em 
referência a outros atos do culto, ainda mais solene e de maior concorrência. O círio 
é uma pompa processional em honra da Santíssima Virgem, cuja imagem é 
solenemente trasladada para um santuário a fim de aí ser venerada pelos fiéis. 
É, como confessa a mesma chamada Mesa Regedora em seu programa, uma 
piedosa romaria, um ato público de piedade e de religião, que está evidentemente 
debaixo da alçada jurisdicional do prelado diocesano, chefe espiritual e moderador 
das coisas religiosas em sua diocese. Dizer que este ato é todo civil, que se deve 
colocar na categoria dos regozijos populares, como um passeio patriótico ou uma 
regata, é abusar dos termos e transtornar todas as noções. O círio e a procissão 
que o precede são atos públicos de religião em honra da Santíssima Virgem. 
Portanto, o bispo está em seu direito, não sai de sua esfera jurídica de ação 
tomando medidas sobre estes atos. 
Ora, vê-se pelo programa espalhado ontem nesta cidade que o prelado vai ser 
pública e escandalosamente desobedecido pelos diretores da festa, fato gravíssimo, 
e que ainda não se deu em província alguma do Império. 
Este procedimento da pretensa Mesa Regedora, publicando um programa de festa 
em honra de Maria Santíssima, sem sujeitá-lo de antemão à aprovação da 

                                                 
28  Loc cit.. 
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autoridade diocesana, como está prescrito por portaria datada de 1º de Junho de 
1866, e realizando estas festas contra formal proibição do primeiro pastor da 
diocese, estabelece Exmo.sr., um precedente funesto que acabará por trazer uma 
verdadeira anarquia para o seio da Igreja. Hoje são estes senhores livres 
pensadores nazarenos que fazem esta procissão e este círio; amanhã farão o 
mesmo, outros devotos. Cruzar-se-ão por estas ruas sem ciência do bispo, 
procissões organizadas e presididas por simples seculares, por homens e mulheres, 
sem costume ou sem religião; estabelecer-se-á um novo círio em honra de S. Braz, 
que sei eu? Se se admite o direito daqueles senhores de transportar imagens 
publicamente, com aparatoso acompanhamento, contra a ordem do prelado, todos 
com razão pretenderão ter igual direito. 
Exmo. Senhor, se sobrasse alguma dúvida sobre os motivos gravíssimos que teve o 
prelado diocesano para não permitir que a falsa irmandade nazarena fizesse  esea 
ano a festa de Nossa Senhora, bastaria para convencer a todos da justiça que 
inspirou o meu procedimento, lançar os olhos para este programa, que é um 
verdadeiro escárnio da religião, onde se vê na sua parte mais saliente uma imagem 
da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus pintada entre duas Vênus impudicas! 
Bastaria este programa, onde uma irmandade religiosa não só insinua vários erros 
de doutrina, mas ainda anuncia oficialmente, em honra da Augustíssima e 
Imaculada Mãe de Deus, os divertimentos mais baixos e lúbricos, ao mesmo tempo 
em que aconselha, com um cômico ascetismo, a oração mental na ermida! 
Exmo.sr. é preciso para honra do cristianismo e da civilização da nossa pátria, que 
se acabe por uma vez estas paródias, estas comédias ridículas de culto, que nos 
cobrem de vergonha diante dos países estrangeiros, onde a religião é considerada 
com uma coisa séria, e não como uma mascarada indecente para cobrir 
vergonhosas desordens e dissoluções. Em suma, Exmo.sr., o que pretende fazer a 
falsa irmandade de Nazaré está este ano expressamente proibido por mim, como 
autoridade legítima, preposta às coisas do culto; por isso, não posso crer que seja 
verídico o programa, ontem publicado, na parte que anuncia a assistência das 
autoridades da Província, de todos os funcionários e da tropa ao escandaloso ato 
de desobediência e de cisma que estes senhores pretendem praticar, abusando 
sacrilegamente da devoção popular à Santíssima Virgem. 
Estes atos o que são? São atos do culto público ou de um culto dissidente? Se são 
atos do culto católico não se podem eximir da jurisdição do prelado, e as 
autoridades públicas têm o dever de manter respeitada essa jurisdição. Se são atos 
de um culto dissidente, não podem ser feitos em público, ainda menos com 
acompanhamento das ditas autoridades, visto que a nossa Constituição política só 
permite os atos desses cultos dentro do recinto de casas particulares, sem forma 
exterior de templo. 
Se se quer considerar o círio como simples ato civil ou de mero divertimento 
popular, então Exmo. conjunto a V. Excia. em nome de Deus, para que não permita 
que a imagem da Santíssima Virgem seja levada ao dito círio, e assim ficará tudo 
conciliado”29. 

 

O presidente da Província, em sua resposta à D. Macedo Costa, datada do dia 5 

de outubro, reconhece a autoridade eclesiástica sobre as festas religiosas, garantindo que 

aquelas não aconteceriam, na forma prevista, sem, contudo reconhecê-la sobre o Círio, 

por ter sido este constituído pela autoridade civil, extrapolando jurisdição do prelado, além 

de constituir “uma tradição do povo que a Presidência deveria respeitar, mesmo porque 

tomava a sua base na devoção popular à Virgem, ‘tão adorada nesta Província’” 30.  

Solicitava o presidente, ainda, a presença de sacerdotes na solenidade, a fim de se 

evitar a profanação do culto da Santíssima Virgem. Acompanhando o documento, o 

                                                 
29  LUSTOSA, D. Antônio. Dom Antônio de Macedo Costa, Rio de Janeiro, 1939, p. 415-419. 
30  ROCQUE, p. 74-76. 
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presidente enviou uma cópia do ofício que a irmandade de Nazaré lhe enviara no dia 4 de 

outubro, com as seguintes informações, tal como dispõe Carlos Rocque: 

“a) A festividade de Nazaré tinha duas partes – a religiosa, que cumpria os atos de 

culto – e a civil, que compreendia os de regozijo público; 

b) Se o Círio era instituição criada pela autoridade civil e por esta regulada desde 

1793 pelo modo como sempre tinha sido observado pela Irmandade, não poderia ser 

proibido pela autoridade religiosa sem ciência nem acordo com a mesma autoridade civil; 

c) Sem querer discutir que a jurisdição de regular e fiscalizar os atos de culto 

católico poderia estender-se à proibição ao exercício da religião constitucionalmente 

instituída, deveria, porém, chamar a atenção para a pretensão atentatória das tradições 

populares, perpetuadas no Círio e nas festividades de Nazaré. Por outro lado, consistindo 

o Círio na trasladação apenas da imagem da SS Virgem, sozinha em sua berlinda, para 

que pudesse ser venerada em sua ermida de Nazaré. Proibir essa trasladação seria 

tornar sem objeto todos os atos de regozijo, sobre os quais o venerado prelado não tinha 

jurisdição alguma; 

d) A Presidência estava informada de que a Irmandade, com o pretexto de fiel 

obediência pedira, antes de organizar o seu programa, que o bispo se dignasse a 

determinar quais as solenidades religiosas, designando os padres que deveriam celebrá-

las. A resposta fora a proibição total; 

e) A Irmandade, querendo dar o exemplo de respeito e acatamento até às ordens 

inconstitucionais do ilustre diocesano em matéria de culto, curvara-se à obediência; 

f) Mas, se o Círio era de instituição civil; se para ele não concorriam sacerdotes, 

salvo para acompanharem com povo ou como autoridades; e se atualmente iria ser como 

tinha sido há 86 anos, não poderia a Irmandade ser privada do direito de posse imemorial 

em que estava de fazê-lo; 

g) Se o prelado nomeasse padres para acompanhar a romaria, muito folgaria a 

Irmandade e teria ele, o bispo, ocasião de apreciar como estaria ela ‘disposta a obedecer-

lhe em tudo quanto seja fiscalizar e regular até o Círio’;  

h) Quanto à parte que se referia à existência legal da Irmandade, devia ela informar 

que o bispo acabara de provocar a decisão judicial, que seguia anexa, único poder 

competente para julgar a questão”31. 

Em um novo ofício dirigido ao Presidente José Coelho da Gama e Abreu, datado 

do dia 7 de outubro, o bispo D. Macedo Costa, apresenta diversas questões. Constata a 

evolução do conflito para um confronto entre autoridade civil e eclesiástica e não somente 

                                                 
31  Ibid, p. 76-77. 
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entre o bispo e a Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré. Contesta a divisão entre atos 

de cultos feitos dentro da ermida e os feitos na procissão ou romaria que não estariam 

sob a responsabilidade da autoridade religiosa, tal como alegado. Defende a 

responsabilidade da autoridade eclesiástica sob todo e qualquer ato religioso, mesmo que 

tenha sido instituído pela autoridade civil. Questiona a autenticidade das portarias antigas 

emitidas em favor da Irmandade, visto que estas caducaram juntamente com o regime 

deposto pela emancipação política, regida pela Carta de Lei de 20 de Outubro de 182332. 

As contendas se estendem até às vésperas do Círio, através da imprensa e de 

cartas oficiais, sem, contudo produzir qualquer acordo. 

No dia 12 de outubro de 1879 realizou-se mais um Círio civil, sem a participação de 

qualquer autoridade religiosa, mas também sem qualquer conflito entre os romeiros, como 

se previa na imprensa. A presença popular foi significativa, tanto na trasladação, na 

véspera, como na procissão principal, que contou com a presença de mais de seis mil 

acompanhantes. 

 

- O fim da Questão Nazarena 

 

Somente no ano seguinte, com a aproximação das festividades nazarenas e sob a 

orientação do presidente da Província Gama e Abreu para um entendimento entre a 

Irmandade e o bispo, é que a questão nazarena vai chegar ao fim. Depois de muitos de 

conflitos que alcançaram até mesmo o Senado, com debates homéricos em torno da 

questão, acontece um mútuo entendimento. A nova Irmandade deu conhecimento ao 

Presidente de que D. Macedo Costa havia aceitado os nomes da nova composição da 

Irmandade e a proposta de indicar sacerdotes para se encarregarem das festividades, 

que deveriam ser realizadas conforme a liturgia católica. A igreja nova, que serviria de 

matriz, foi entregue à administração da diocese. Na noite do dia 30 de outubro de 1880, 

realizou-se a Trasladação, com mais de seis mil acompanhantes, e na manhã seguinte o 

Círio, com o acompanhamento do bispo, bem como toda a programação prevista, com o 

mesmo brilhantismo e imponência dos anos anteriores, colocando, assim, um fim ao 

primeiro grande conflito do Círio de Nazaré de Belém do Pará. 

Com a proclamação da república, em 1889, e o decreto de separação entre Igreja 

e Estado em 1890, as irmandades perdem o apoio do poder público, possibilitando, com 

isso, que as atividades religiosas, ficassem quase que exclusivamente, sob a autoridade 

dos bispos. D. Macedo Costa passou a assumir a liderança efetiva da Igreja do Brasil, 
                                                 
32  Cf. LUSTOSA, D. Antônio. Dom Antônio de Macedo Costa, Rio de Janeiro, 1939, p. 423-430. 
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redigindo a pastoral coletiva de 19 de março de 1890. No mesmo ano foi nomeado 

arcebispo da Bahia, deixando o Pará, onde se projetou como a expressão máxima do 

episcopado brasileiro de seu tempo33. 

Em 1905, a administração do santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém 

do Pará, foi confiada aos padres barnabitas, recém chegados ao Pará. No ano de 1909, 

os barnabitas lançam a pedra fundamental de uma grande Basílica, uma reprodução em 

escala menor da Basílica de São Paulo em Roma34. A 19 de junho de 1923, o templo 

recebeu de Roma o título de Basílica. 

 

- A Questão Religiosa como cenário da Questão Nazarena 

 

Como se pode perceber pelos desdobramentos dos acontecimentos, a Questão 

Nazarena refere-se a um contexto mais amplo, que envolve todo um complexo de 

mudança cultural, a saber, a Reforma da Igreja, implementada pelo Concílio de Trento, os 

Conflitos entre Igreja e Estado e seus desdobramentos, no Brasil do século XIX, que ficou 

conhecido, historicamente, como a Questão Religiosa. Somente no interior destes 

acontecimentos pode-se compreender o desenvolvimento e o alcance das afirmações da 

Questão Nazarena. 

Não é objetivo deste trabalho tratar de forma pormenorizada, da Questão 

Religiosa, visto que este tema encontra-se profundamente refletido por historiadores e 

teólogos35. Contudo, faz-se necessário um levantamento das principais questões 

envolvidas neste conflito para lançar luzes sobre seus desdobramentos específicos no 

Círio de Nazaré. 

A chamada Questão Religiosa corresponde, mais especificamente, aos conflitos 

ocorridos entre os anos 1872-1875, envolvendo autoridades eclesiásticas, as Confrarias 

Religiosas e o Estado. Contudo, em perspectiva mais ampla, ela representou a eclosão 

violenta de um conflito que já se vinha manifestando, nas três décadas precedentes, entre 

os bispos reformadores do Brasil, que propugnaram por um modelo de Igreja tridentina, 

orientado pela Santa Sé, e o Governo Imperial, defensor do tradicional modelo de 

                                                 
33  Cf. AZZI, Riolando. O episcopado do Brasil frente ao catolicismo popular. Cadernos de teologia e 
pastoral. Petrópolis, Vozes, 1978, p. 69. 
34  Cf. Macedo, Fernando, O Brasil religioso. Bahia, 1920, 362. Citado em: AZZI, Riolando. O 
episcopado do Brasil frente ao catolicismo popular. Cadernos de teologia e pastoral. Petrópolis, Vozes, 
1978, p. 69. 
35  Sobre este tema ver: VIEIRA, Davi Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa 
no Brasil. Brasília, Editora Universitária de Brasília, 1980; LUSTOSA, D. Antônio. Dom Antônio de Macedo 
Costa, Rio de Janeiro, 1939; as obras de um seus principais protagonista Dom Antônio de Macedo Costa, 
principalmente “A Questão Religiosa” e “Direito contra o Direito”, entre outras. 
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Cristandade, sob a autoridade direta de D. Pedro II. Em vista disso, os bispos passaram a 

ser acusados pelo governo de ultramontanos36, ou seja, defensores de interesses 

estrangeiros; por sua vez o monarca era considerado pelos prelados como regalista e 

usurpador dos direitos eclesiásticos37. 

D. Antônio Macedo Costa38, um dos principais envolvidos na questão religiosa e na 

questão nazarena, defendia, também, a tese de que havia, capitaneada pela maçonaria, 

uma conspiração liberal, de âmbito universal, para destruir a Igreja Católica Romana,39 

                                                 
36  Ultramontanismo, “do outro lado da montanha”, foi um termo usado, desde o século XI, para 
descrever cristãos que buscavam a liderança de Roma, defendendo o ponto de vista ou mesmo as 
intervenções políticas dos papas. No século XIX, o ultramontanismo se reveste de uma afirmação do poder 
eclesiástico do papado contra toda e qualquer ideologia que representasse perigo para a Igreja. Entre esses 
“perigos” estavam o galicanismo, o jansenismo, todos os tipos de liberalismo, o protestantismo, a 
maçonaria, o deísmo, o racionalismo, o socialismo e certas medidas liberais propostas pelo estado civil, tais 
como a liberdade da religião, o casamento civil, a liberdade de imprensa e outras mais (Cf. Raymond. 
Corrigan, S. J. The Church and the Nineteenth Century (Milwaukee: Bruce, 1938), pp. 175-183. Citado em: 
VIEIRA, Davi Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Brasília, Editora 
Universitária de Brasília, 1980, p. 12). 
37  Cf. CEPEHIB. Dom Antônio de Macedo Costa. Caderno de história da igreja. São Paulo, 
Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 31. 
38  Baiano de origem, Dom Antônio de Macedo Costa, nasceu em Maragogipe em 1830. Ingressou no 
seminário ainda jovem, tendo completado seus estudos na França e na Itália, onde se doutorara em direito 
canônico. Em Salvador, ainda como padre, iniciou sua ampla produção literária com a publicação do volume 
Pio IX, pontífice e rei (Exame das principais objeções em sua diocese do Papa pelo padre Dr. Antônio 
Macedo Costa. Bahia, 1860), onde já expressava sua visão eclesiástica. 
 Em 1864, três anos depois de tomar posse da diocese do Pará, já se destacava na luta pelos 
direitos eclesiásticos, advogando plena liberdade dos bispos na direção dos seminários, contra as medidas 
restritivas propostas pelo ministério da justiça, em nome do Governo Imperial.  
 Juntamente com Dom Vital, na década de 70, vai empenhar-se na luta contra a presença da 
maçonaria nas irmandades eclesiásticas, que culminará com a chamada Questão Religiosa. 
 Na década de 80, como protagonista de uma ampla polêmica com o governo provincial, que ficou 
conhecida como Questão Nazarena, Dom Macedo Costa, reivindicará, a subordinação de toda atividade 
religiosa às autoridades eclesiásticas, de forma particular, da festa do Círio de Nazaré, em Belém do Pará. 
 “A orientação básica de seu governo episcopal foi implantar em sua diocese e no Brasil toda a 
concepção de Igreja como sociedade perfeita, preconizada pelo Concílio Tridentino, com as características 
romanas e clericais”. Lutou, por conseguinte em defesa da autonomia e liberdade de ação pastoral dos 
bispos. Esforçou-se por mudar a tradicional imagem dos prelados, considerados altos funcionários a serviço 
do governo, pelo conceito de membros da hierarquia eclesiástica, cuja autoridade advinha diretamente do 
Sumo Pontífice. 
 Reafirmou continuamente a vinculação da Igreja do Brasil com a Santa Sé. Como bispo, esteve 
diversas vezes em Roma: a primeira em 1867, por ocasião das festas centenárias da morte de São Pedro. 
Voltou em seguida em 1869 para participar do Concílio Vaticano I, onde foi o prelado brasileiro que mais se 
destacou. Esteve pela terceira vez em Roma em 1877, presidindo a peregrinação brasileira em homenagem 
aos 50 anos de sacerdote de Pio IX. 
 Nomeado arcebispo da Bahia em 1890, sua primeira preocupação foi promover em São Paulo uma 
reunião do episcopado, tendo em vista a celebração de um concílio nacional. Nessa oportunidade elaborou 
um precioso documento sobre Alguns pontos de Reforma da Igreja do Brasil  
 Em fins de 1890 estava de volta ao Rio de Janeiro, depois de sua última viagem a Roma, devendo 
retirar-se pouco depois para Minas Gerais, em busca de melhoras para sua saúde. Não mais “recuperou, 
porém, vindo a falecer em Barbacena a 21 de março de 1891” (CEPEHIB. Dom Antônio de Macedo Costa. 
Caderno de história da igreja. São Paulo, Loyola/CEPEHIB, 1982, p.8-9). 
39  A maçonaria representou uma das primeiras tentativas para formar-se uma irmandade ecumênica 
de pessoas de todas as religiões. Afirmava a crença em um “Supremo Arquiteto do Universo”, sem adotar 
qualquer teologia ou dogma religioso. Em meados do século XIX, a maçonaria desfrutava de uma influência 
muito grande na vida política do Império, gozando de prestígio especial na sociedade brasileira, até mesmo 
em certos setores da Igreja, possuindo participação ativa nas irmandades religiosas. No Pará, os maçons 
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bem como um plano de conquista das terras brasileiras, pelo imperialismo norte 

americano, através dos grupos religiosos protestantes40. Segundo o historiador Davi 

Gueiros Vieira, entre as possíveis causas da questão religiosa, está, de fato, certa 

cooperação de elementos liberais, maçônicos, republicanos, protestantes e de outros 

grupos minoritários, contra o poder político da Igreja Católica Romana no Brasil. Contudo, 

é preciso somar a isso outros contextos de ordem externa, tais como: as dificuldades do 

Papado com a unificação da Itália, a perda dos Estados Papais e da própria cidade de 

Roma, a perseguição da Igreja Católica na Alemanha e na Suíça e seus problemas com o 

liberalismo em outros países europeus, assim como na América Latina em geral. Havia 

também os de ordem interna: precariedade espiritual, política e econômica de toda a 

Igreja Católica nacional, expressa, de forma particular, na situação do clero, que vivia 

mergulhado na ignorância cultural, no desleixo moral, negligente em seus deveres 

espirituais e subservientes ao Governo; uma situação que se estendia a todos os setores 

de uma Igreja profundamente enfraquecida e dependente do Estado41. 

A crise na Igreja do Brasil, alcançava também as Ordens religiosas, expulsas ou 

restringidas na sua atuação e os seminários, que se mantinham de forma precária, sem 

professores adequados. Na Diocese de Santa Maria de Belém do Pará, esta situação fora 

agravada, historicamente, pela expulsão dos jesuítas e de outras ordens religiosas, 

ficando as atividades religiosas, quase que exclusivamente, nas mãos dos leigos, sob a 

autoridade do poder civil. 

                                                                                                                                                                  

possuíam a hegemonia econômica, além de terem o apoio da imprensa local, de forma particular, do jornal 
O Liberal, para divulgar suas idéias. A Igreja, através do papa Pio IX vai condenar muitas de suas ações 
nas encíclicas Quanta Cura e Quanto Conficiamur Moerore, provocando uma violenta reação por parte dos 
maçons (Cf. VIEIRA, 1980, p. 371-372; SANTOS, 1990, p. 318). Dom Macedo Costa, na trilha de Pio IX, vai 
considerá-la uma das maiores ameaças à Igreja: “Suponha-se que chegam realmente os países católicos à 
extremidade de terem postos os seus destinos nas mãos da maçonaria... Não veríamos logo realizados por 
toda a parte as tão decantadas escolas livres, isto é, escolas em que não se ensina religião alguma, 
conforme um dos planos mais acariciados da seita? E o que sairá, enfim, grande Deus! Dessas escolas 
sem religião... senão uma geração de incrédulos, de homens pervertidos, sem consciência, sem princípios, 
indóceis a toda autoridade; enfim, uma geração de revolucionários, que se levantarão mais cedo ou mais 
tarde, contra a ordem eclesiástica...” E mais adiante o prelado acrescenta: “A maçonaria não tem feito só a 
Revolução, ela é a revolução mesma. Ela é a desorganização social reduzida a sistema; é o socialismo. É a 
negação da autoridade” (Instrução pastoral sobre a maçonaria considerada sob o aspecto moral, religioso e 
social, pelo Exmo. Bispo do Pará. Belém do Pará, 1873, pp. 97-113. Citado em: CEPEHIB. Dom Antônio de 
Macedo Costa. Caderno de história da igreja. São Paulo, Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 25). 
40  “Em sua primeira carta pastoral, saldando seus diocesanos, o pastor, cauteloso, já advertia aos 
fiéis ‘não ser a Bíblia a única regra de fé’, como afirmavam os protestantes. Um dos seus primeiros atos, na 
diocese, foi a instituição da devoção do Mês de Maria, em maio, celebrada na igreja de Sant’Ana. A 
celebração em honra de Nossa Senhora afirmava um dos dogmas marianos da Igreja, muito combatido 
pelos protestantes que nessa devoção. (...) No combate ao protestantismo, Dom Macedo Costa era muito 
prudente e equilibrado, evitando as retaliações pessoais, conduzindo o combate no terreno doutrinário” 
(SANTOS, João. A romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880). In: CEHILA. História da Igreja 
na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 309-310). 
41  Cf. VIEIRA, Davi Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Brasília, 
Editora Universitária de Brasília, 1980, p. 11-27. 
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Todavia, no século XIX, os Conflitos entre a Igreja e o Estado no Brasil, haviam 

assumido novos contornos. No Estado, era cada vez maior o número daqueles que 

assumiam os ideais da “escola liberal progressiva”, que defendia a diversidade religiosa42. 

Na Igreja, “os governos de Gregório XVI (1832-1846) e Pio IX (1846-1878) 

caracterizaram-se por uma nítida oposição à sociedade ‘revolucionária, liberal, ateísta’, 

como era classificada. Forma-se então, dentro da Igreja, uma mentalidade de desprezo e 

rejeição aos valores considerados ‘mundanos’, tais como: a liberdade de pensamento e 

de imprensa, e o voto democrático. Os papas condenam os males decorrentes da 

separação de Igreja e Estado. Na sua encíclica Mirari vos (1832), Gregório XVI se 

expressa assim: ‘Mais grato não é também à religião e ao principado civil o que se pode 

esperar do desejo dos que procuram separar a Igreja e o Estado e romper a mútua 

concórdia do Sacerdócio e do Império. Sabe-se, com efeito, que os amadores da falsa 

liberdade tremeram ante a concórdia que sempre produziu resultados magníficos nas 

coisas sagradas e civis’. Pio IX repete, em 1864,  o mesmo pensamento” 43. 

Na Amazônia, some-se a esses fatores, sua nova condição econômica, marcada 

por grandes contrastes, sob o impulso da indústria gumífera, que, aos poucos, 

transformava as feições sociais da região, atraindo dezenas de milhares de migrantes do 

Nordeste, tal como nos descreve João Santos: 

 

“A borracha, o chamado ‘ouro negro’, motivava uma grande corrida migratória, 
principalmente de nordestinos, especialmente para o alto Amazonas, provocando o 
povoamento dos rios Purus, Madeira e Solimões, desencadeando, então, um rápido 
crescimento demográfico que alterou o crescimento vegetativo da região. O seringal 
passou a ser um local importantíssimo no espaço físico da Amazônia, simbolizado 
no ‘barracão’ do proprietário. Era o lugar onde se faziam as transações comerciais, 
a troca da borracha, produto do trabalho estafante do seringueiro, com as 
mercadorias necessárias para sua subsistência. Era também o lugar do comércio 
salvífico, onde o padre comparecia, a chamado do ‘seringalista’, para os ritos 
sacramentais e demais celebrações encomendadas pelo patrão”44. 

 

A prosperidade e o progresso, advindos da extração do látex das seringueiras da 

floresta amazônica, consolidavam novas elites, que passaram a protagonizar a vida 

política e cultural na região, fazendo de Manaus e Belém, “capitais de fausto e 

dissipação”. Por outro lado, os pobres das cidades e o povo do interior, bem como as 

levas de imigrantes nordestinos, que viviam de trabalho semi-escravo, confinados nas 

                                                 
42  Cf. Nilo Pereira, Conflitos entre a Igreja e o Estado no Brasil. (Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, 1970), pp. 23-33. 
43  ANTONIAZZI, Alberto et MATOS, Henrique Cristiano José. Cristianismo 2000 anos de caminhada. 
3ª ed., Col. Igreja na história. São Paulo, Paulinas, 1996, p. 70. 
44  SANTOS, João. A romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880). In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 307. 
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áreas dos seringais, continuavam totalmente abandonados pelo poder público. Em uma 

memorável conferência em Manaus, a 21 de Março de 1883, Dom Macedo Costa 

expressa toda sua revolta com essa situação de injustiça social, reivindicando um 

tratamento digno para o homem da Amazônia, do qual se apresenta aqui apenas um 

pequeno trecho: 

 

“Precisamente o que me assombra e entristece, é este contraste de um comércio 
que floresce e de uma população que definha; de alfândega em que se despejam 
rios de ouro, e de um país que fica miserável; de uma capital que se aformoseia e 
prospera, e de cidades e vilas do interior que desaparecem e caem em ruínas!” 45. 

 

Todos estes contextos vão se desdobrar, na Igreja do Brasil, em um grande 

movimento de reforma, conduzida, inicialmente, pelo bispo de Olinda, Dom Vital Maria 

Gonçalves de Oliveira46 e consolidado, posteriormente, por dois outros grandes 

reformadores: Dom Antônio Ferreira Viçoso, 47 bispo de Mariana, e Dom Antônio de 

Macedo Costa, bispo do Pará, símbolos do novo modelo de igreja, orientado pela Santa 

Sé48. 

A Diocese do Pará, ao tempo de Dom Macedo Costa, constava de três Vigararias 

Gerais, sendo uma na Capital, outra em Santarém, criada por provisão do bispo Dom 

Romualdo, a 17 de agosto de 1821, e outra no Rio Negro criada pelo bispo Dom Frei 

Miguel de Bulhões, em portaria a 13 de abril de 1755, confirmada pela carta régia de 18 

de junho de 1760. Das 72 paróquias, apenas 21 tinham seu vigário. Possuía também um 

Seminário, criado por decreto de 2 de março de 1751, sendo bispo Dom Frei Miguel de 

Bulhões49. 

A partir destes pressupostos, uma possível leitura dos acontecimentos da Questão 

Religiosa, envolvendo especificamente Dom Macedo Costa, pode advir do conhecimento 

                                                 
45  COSTA, D. Antônio de Macedo, Conferência de Manaus, Revista Vozes, março 1983. Citado em: 
SANTOS, João. A romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880). In: CEHILA. História da Igreja 
na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 314. 
46  “O nome de D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda, passou a ser considerado como 
o símbolo da reforma católica implantada no Brasil a partir de meados do século XIX. Existe  sobre ele uma 
ampla bibliografia, e sua figura continua a ser apresentada ainda em estudos recentes com o divisor de 
águas entre uma igreja tradicional, vinculada à monarquia, e o novo modelo de Igreja, orientado pela Santa 
Sé, que progressivamente se afirma no Brasil durante o Segundo Reinado” (CEPEHIB. Dom Antônio de 
Macedo Costa. Caderno de história da igreja. São Paulo, Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 7). 
47  “A atuação do bispo de Mariana tornou-se bastante conhecida desde fins do século passado graças 
à bibliografia que dele escreveu seu discípulo e sucessor na sede episcopal, D. Silvério Gomes Pimenta. D. 
Viçoso constitui a figura mais eminente da reforma católica, não apenas por ser o principal promotor desse 
movimento, como também por ter estado à sua frente por mais de três décadas” (CEPEHIB. Dom Antônio 
de Macedo Costa. Caderno de história da igreja. São Paulo, Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 7). 
48  Cf. CEPEHIB. Dom Antônio de Macedo Costa. Caderno de história da igreja. São Paulo, 
Loyola/CEPEHIB, 1982, p. 7. 
49  Cf. LUSTOSA, D. Antônio de Macedo. Dom Macedo Costa. Rio, Cruzada da Boa Imprensa, 1939, 
p. 15. 
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dos fatos que se sucederam entre 1872 e 1875, tal como apresenta Dom Antônio de 

Almeida Lustosa, Bispo do Pará entre 1931-1941, em sua obra monumental sobre o Bispo 

Dom Antônio de Macedo Costa, que os enfileira em ordem cronológica, mais ou menos na 

ordem que segue, com algumas poucas alterações: 

 

- 03/03/1872: Almeida Martins pronuncia seu discurso maçônico, obrigando o bispo 
do Rio a censurá-lo; 
- 05/01/1873: Dom Vital suspende a Irmandade de N. S. da Soledade, que não quis 
excluir seus membros maçons; 
- 03/02/1873: A Irmandade do S. S. Sacramento de Recife recorre à Coroa, contra o 
interdito de Dom Vital; 
- 11/02/1873: O Internúncio Mons. Sanguigni escreve a Dom Vital a fim de fazer 
cessar a luta iniciada; 
- 12/02/1873: O Governo Imperial consulta o conselho do Estado sobre os fatos de 
Pernambuco; 
- 15/02/1873: O ministro João Alfredo escreve uma carta a Dom Vital, falando-lhe 
das conseqüências da luta; 
- “25/03/1873: Dom Antônio de Macedo Costa publica uma Instrução Pastoral contra 
a maçonaria”; 
- 26/03/1873: Um aviso imperial manda às Irmandades suspensas pelos Bispos que 
interponham recurso à Coroa; 
- 29/05/1873: Pio IX pela carta Quam Dolores louva os bispos do Brasil e os anima 
a combater contra as sociedades secretas; 
- 30/02/1873: O Bispo do Pará dirige ao Imperador firme e erudita Memória contra o 
recurso à Coroa; 
- 09/06/1873: O Governo Imperial ordena a Dom Macedo Costa que levante o 
interdito das três irmandades de Belém; 
- 12/06/1873: O governo, tendo ouvido o parecer do Conselho de Estado em sessão 
plenária, dá provimento ao recurso interposto contra Dom Vital; 
- 21/08/1873: Prepara-se a missão Penedo; 
- 04/10/1873: Dom Antônio de Macedo Costa declara ao ministro que não 
reconhece ao governo o poder de se imiscuir nos negócios eclesiásticos; 
- 18/10/1873: Chega à Roma o Barão de Penedo, Embaixador do Brasil na 
Inglaterra, no caráter de Enviado Extraordinário junto à Santa Sé, para tratar da 
questão dos Bispos; 
- 12/12/1873: O bispo de Olinda, por acórdão do Supremo Tribunal, é pronunciado 
incurso no art. 96 do Código Criminal; 
- 24/01/1874: Dom Macedo Costa envia ao Tribunal de Justiça memorável resposta, 
recusando levantar os interditos; 
- 21/01/1874: Dom Lacerda é portador da célebre carta de 18 de Dezembro de 
1873, que o Cardeal Antonelli, por meio do Internúncio, enviava a Dom Vital; 
- 24/01/1874: Dom vital antes de publicar a carta pede instruções a Roma; 
- 24/01/1874: Dom Macedo Costa responde ao Supremo Tribunal; expõe as razões 
pelas quais não pode levantar os interditos; 
- 05/02/1874: O libelo de crime contra D. Vital é apresentado ao Supremo Tribunal; 
- 18/02/1874: Primeira sessão de julgamento de Dom Vital. São seus advogados o 
Cons. Zacarias de Góis e Vasconcelos e Dr. Cândido Mendes de Almeida; 
- 21/02/1874: Dom Vital é condenado a quatro anos de prisão com trabalhos 
forçados e custas; 
- 21/01/1874: O Internúncio Mons. Sanguigni envia um protesto ao Visconde de 
Caravelas, Ministro do Exterior, sobre a condenação do bispo de Olinda; 
- 18/02/1874: Dom Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, faz chegar ao Imperador seu 
protesto contra a prisão do Bispo de Olinda; 
- 23/02/1874: Dom Viçoso envia aos seus diocesanos sua terceira pastoral 
condenando a maçonaria e recomendando párocos que expulsem os maçons das 
irmandades; 
- 12/03/1874: O Imperador comuta a pena de Dom Vital para prisão simples; 
- 30/03/1874: O cardeal Antonelli em nota dirigida ao nosso embaixador junto ao 
Vaticano – Barão de Alhandra – Protesta contra as falsas informações fornecidas 



 

 130  

pelo Barão de Penedo, enviado especial do nosso governo, para tratar em Roma da 
questão religiosa; 
- 04/03/1874: Pio IX envia um Breve ao Mons. José Joaquim Camelo de Andrade, 
da Diocese de Olinda; lamenta o desacato sacrílego contra um Bispo cujo único 
crime era ter defendido a Religião; 
- 16/04/1874: Reunião das lojas maçônicas no Rio, sob a presidência do Grão 
Mestre Visconde do Rio Branco; deliberam abrir luta contra a Igreja no Brasil; 
- 24/04/1874: Dom Antônio é pronunciado por acórdão do Supremo Tribunal, como 
incurso no art, 96 do Código Criminal; 
- 28/04/1874: Dom Macedo Costa é preso em Belém pelo juiz da 1ª Vara João 
Florentino Meira de Vasconcelos; 
- 18/05/1874: Pio IX conforta e anima o Bispo de Belém, louvando-lhe o proceder; 
- 23/05/1874: Pio IX, em um discurso perante o Patriarcado Romano, alude à prisão 
do Bispo de Olinda por obra da maçonaria e acrescenta que tudo se faz contra a 
palavra dada pelo representante do Governo Imperial; 
- 07/06/1874: O libelo contra o Bispo do Pará é apresentado ao Tribunal; 
- 22/07/1874: Julgamento de Dom Macedo Costa. São seus advogados 
espontâneos o Senador Zacarias de Góis e Vasconcelos e o deputado Antônio 
Ferreira Viana. É condenado, como fora Dom Vital; 
- 22/07/1874: O Cardeal Antonelli fornece a nosso Embaixador segunda nota de 
protesto contra informações falsas fornecidas pelo Barão de Penedo, enviado 
especial do Governo Brasileiro, para tratar da questão dos Bispos; 
- 23/07/1874: Decreto imperial comuta para prisão simples a pena a que tinha sido 
condenado Dom Macedo Costa, de quatro anos de prisão com trabalhos forçados; 
- 22/10/1874: Dom Macedo Costa da sua prisão na Ilha das Cobras escreve 
admirável carta pastoral sob o título “A razão do atual conflito”; 
- 23/01/1875: É convocado o Conselho de Estado pelo governo, que o quer ouvir 
sobre a atitude dos governadores de Pernambuco e Pará, os quais, desobedecendo 
ao Governo Imperial, recusam levantar o interdito lançado pelos Bispos presos; 
- 25/05/1875: Pio IX dirige uma carta confortadora ao Cabido e Clero do Pará; 
- 25/06/1875: O Gabinete Rio Branco é forçado a demitir-se; 
- 08/09/1875: O Cabido Metropolitano de Belém recusa nomear Vigário Capitular, 
pois continua a reconhecer Dom Antônio de Macedo Costa seu bispo ordinário; 
- 17/09/1875: Decreto de anistia dos Bispos do Pará e Pernambuco; 
- 27/09/1875: Pio IX congratula-se em bela carta com Dom Macedo Costa; 
- 26/10/1875: O Encarregado dos negócios da Santa Sé, no Rio, comunica a Dom 
Antônio que ele deve levantar os interditos das irmandades do Pará; 
- 24/11/1875: Pio IX agradece a Dom Macedo Costa um exemplar do “Direito contra 
o Direito”. Louva novamente o Bispo do Pará e seu clero; 
- 17/01/1876: Dom Antônio de Macedo Costa volta a ocupar o seu sólido em Belém; 
- 29/04/1876: O Santo Padre Pio IX com a memorável Encíclica “Exortae in ista 
regione”, aprova mais uma vez o procedimento de Dom Macedo Costa50. 

 

Na questão religiosa, o governo defendia seus direitos de Padroado, que submetia 

a Igreja ao Estado, desde o início da Colônia, e os bispos, lutavam pela reforma da Igreja, 

visando libertá-la do poder civil e colocá-la sob a orientação do Sumo Pontífice e da Cúria 

Romana. O conflito culminou com a prisão de Dom Vital de Oliveira, bispo de 

Pernambuco, e de Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará, ambos condenados 

pelo Supremo Tribunal, depois de serem incursos no artigo 96 do Código Criminal 

vigente, à pena de quatro anos de trabalhos forçados. A sentença é cumprida na prisão 

da ilha das Cobras. Contudo, a pena foi comutada pelo Imperador para prisão simples 

sem trabalhos forçados. Durante a prisão de Dom Macedo Costa, o clero de Belém fica 

                                                 
50  Ibid, p. 133-137. 
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solidário com o bispo condenado e o cabido diocesano se nega a cumprir determinações 

do governo para proceder à escolha de um vigário capitular, por entender que a diocese 

não se encontra em estado de vacância. A 17 de setembro de 1875, os bispos do Pará e 

de Pernambuco são anistiados pelo gabinete de Caxias que, com esse ato, espera ter 

encerrado a crise entre a Igreja e o Estado. Posteriormente, Dom Antônio de Macedo 

Costa é agraciado com o título de conde de Belém51. D. Vital viajou logo em seguida para 

a França, onde morreu alguns meses depois, sem mais voltar ao Brasil. D. Macedo Costa, 

no entanto, voltou para sua diocese, em janeiro de 1876, protagonizando, no ano 

seguinte, a questão nazarena. 

O movimento de renovação católica, no Brasil, que deflagrou a questão religiosa e 

a questão nazarena, no Pará, é caracterizado, por Riolando Azzi, como um movimento 

tridentino, romanista, episcopal e clerical. Tridentino, porque finalmente, após muitas 

tentativas frustradas sobre o padroado, introduz, no Brasil, o espírito da reforma do 

Concílio de Trento, centrado na valorização do clero; romanista, devido à sua adesão 

incondicional ao papa, dentro de uma Igreja de caráter universal, mas sob a orientação 

exclusiva da Santa Sé, distinguindo-se, assim, radicalmente, de outros grupos de 

católicos chamados de regalistas, galicanos ou jansenistas, que defendiam os interesses 

de uma igreja mais vinculada à sua nação, sob certa dependência do poder civil e com 

cunho de ação marcadamente político; episcopal, pelo fato de ser um movimento de 

caráter eminentemente hierárquico, conduzido por um grupo bastante representativo de 

bispos, sem muitos vínculos com as aspirações populares; e, finalmente, clerical, por ter 

como preocupação dominante a formação e reforma do clero, bem como a afirmação de 

sua autoridade no campo religioso52. 

Não foram poucos os impactos e as mudanças implementadas pelos bispos 

reformadores na Igreja do Brasil. Até o início do século XX, o espírito reformador já 

percorreu quase todas as dioceses, tal como nos mostra o seguinte quadro panorâmico 

organizado por Riolando Azzi: 

 

“Bispado de Belém do Para: com D. José Afonso de Morais Torres (1844-1858) e 
com D. Antônio de Macedo Costa (1860-1890), se inicia e se implanta o espírito da 
reforma”. 
Bispado de S. Luis do Maranhão: a reforma se inicia com D. Antônio Cândido de 
Alvarenga (1878-1898) que por vinte anos governa a diocese e traz para ela os 
religiosos capuchinhos. 

                                                 
51  SANTOS, João. A romanização da Igreja Católica na Amazônia (1840-1880). In: CEHILA. História 
da Igreja na Amazônia. Petrópolis, Vozes, 1990, p. 319-320. 
52  Cf. AZZI, Riolando. O Movimento Brasileiro de Reforma Católica durante o Século XIX. In: REB/34, 
nº 133, 1974, p. 648-650. 
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Bispado de Fortaleza no Ceará: dois grandes bispos, D. Luís Antônio dos Santos 
(1860-1881) e D. Joaquim José Vieira (1883-1912), e a colaboração efetiva dos 
lazaristas na formação do clero garantem o êxito do movimento reformador no 
Estado. 
Bispado de Olinda em Pernambuco: a reforma inicia-se com D. Vital Maria 
Gonçalves de Oliveira (1872-1878), religioso capuchinho. 
Bispado de Salvador na Bahia: os primórdios da reforma já se notam nos 
episcopados de D. Romualdo Antônio de Seixas (1827-1860), que traz para a Bahia 
as Filhas da Caridade, e D. Manoel Joaquim da Silveira (1861-1876), consolidando-
se com D. Luís Antônio dos Santos (1868-1891), já anteriormente bispo do Ceará. 
Bispado do Rio de Janeiro: coube a D. Pedro Maria de Lacerda (1868-1890), 
discípulo de D. Viçoso, implantar no Rio o espírito da reforma. 
Bispado de Mariana: D. Antônio Ferreira Viçoso (1844-1875) e D. Silvério Gomes 
Pimenta (1897-1906), seu discípulo, garantem a estabilidade da reforma. 
Bispado de Diamantina: o amplo período de governo do seu primeiro bispo D. João 
Antônio dos Santos (1864-1905) consolida o movimento reformador. 
Bispado de Goiás: o espírito de reforma se inicia com D. Joaquim Gonçalves de 
Azevedo e se consolida com D. Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon (1881-
1890). 
Bispado de Cuiabá: as sementes da reforma foram implantadas ainda no Primeiro 
Império por D. José Maria de Macerata (1825-1831), prelado capuchinho. Durante o 
Segundo Império nenhuma figura de destaque no espírito da reforma. 
Bispado de São Paulo: a reforma é implantada por D. Antônio Joaquim de Melo 
(1852-1861) e consolidada por seus antecessores D. Lino Deodato Rodrigues de 
Carvalho, D. Antônio Cândido de Alvarenga e D. José Camargo de Barros.  
Bispado de Porto Alegre: a reforma se inicia com D. Sebastião Dias Laranjeira 
(1861-1888), formado em Roma na Universidade Gregoriana e sagrado por Pio IX, 
e se consolida com D. Cláudio José Gonçalves Ponce Leon (1890-1912), 
anteriormente bispo de Goiás”53. 

 

Entre os valores presentes no movimento reformador, podem-se enumerar, 

segundo Riolando Azzi, a constituição de um novo espírito no clero, sob o signo do pastor 

“apóstolo e santo”, que substitui a antiga imagem de administrador e político, do período 

colonial e a autenticidade de seus líderes na defesa da fé, homens de profunda 

espiritualidade e fidelidade à sua missão54. 

As limitações, segundo o mesmo autor, estão relacionadas à falta de enraizamento 

cultural, falta de participação leiga e intransigência na reforma. A reforma católica 

consistia na transplantação integral de um modelo produzido na Europa Católica, mais 

especificamente, pela espiritualidade sacerdotal da escola francesa, o que impossibilitou 

qualquer aproximação positiva com as realidades locais. A ausência de qualquer tipo de 

valorização dos leigos na participação da vida da Igreja, fruto dos conflitos com as 

intransigências do poder civil e a influência maçônica, sacrificou todo um patrimônio de 

vivências e organização religiosas, construídas historicamente, convertendo-se em 

grande prejuízo para a fé de toda a Igreja. A afirmação radical da ortodoxia e o combate 

rigoroso à maçonaria, aos protestantes, ao espiritismo e, de forma particular, às devoções 

                                                 
53  AZZI, Riolando. O Movimento Brasileiro de Reforma Católica durante o Século XIX. In: REB/34, nº 
133, 1974, p. 653-655. 
54  Cf. AZZI, Riolando. O Movimento Brasileiro de Reforma Católica durante o Século XIX. In: REB/34, 
nº 133, 1974, p. 660. 
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e tradições populares, comprometeram possíveis diálogos evangélicos, fundamentais na 

afirmação da fé cristã e da identidade católica. 

 

b) A “Questão da Corda” 

 

Dentro desse cenário de Igreja, acontece, ainda, mais um dos conflitos importantes 

da história do Círio, a Questão da Corda, ocorrida entre 1926 e 1931, já no regime de 

separação entre Igreja e Estado, no período de transição entre a velha e a nova 

república55. O episódio estava ligado aos esforços romanizadores de Dom Irineu Joffily, 

que introduziu uma série de mudanças no Círio de Nazaré, alegando serem normas 

emanadas da Sagrada Congregação dos Ritos, a fim de transformar o Círio de Nazaré, 

em Belém, em uma procissão devota, com participação ordenada de associações 

religiosas, orações e cânticos pios, à imagem e semelhança das que aconteciam na 

Europa56. 

A corda foi oficializada, como parte integrante da procissão do Círio, em 1885, por 

Dom Macedo Costa, depois de ter sido utilizada, durante trinta anos, como recurso para 

ajudar a Berlinda a transpor o atoleiro que sempre se formava, neste período, por conta 

das chuvas e da maré alta, na região entre o Ver-o-Peso e o Largo das Mercês. 

Dom Irineu Joffily, paraibano de Campina Grande, onde nasceu a 24 de maio de 

1878, era um educador muito culto, tendo dirigido o Colégio Diocesano Pio X e o Colégio 

Santo Antônio, de Natal. Governou o Bispado do Pará entre 1925 e 1931, tendo sido 

bispo auxiliar de Recife e bispo diocesano de Manaus. 

Em Belém, o que mais o impressionou foi o Círio de Nazaré, tal como nos relata o 

jornalista Carlos Rocque: 

 

“... ficou chocado com o que vira no Círio de Nazaré, principalmente no que 
concerne às cordas da Berlinda, com homens e mulheres se misturando e se 
atropelando, com muitos abusos de ambas as partes; não gostou, também, do 
aspecto festivo e folclórico de nossa grande romaria. E resolveu disciplinar o 
préstito, transformando-o, na realidade, em uma procissão” 57. 

 

A 21 de abril de 1926, Dom Irineu Joffily, assinou a circular de número 4, divulgada 

nos jornais da terra no dia seguinte, tratando do círio de Nazaré, dando início, assim, à 

apaixonante questão sobre as reformas da grande romaria. 

                                                 
55  “Nova república”, neste contexto, não diz respeito ao nome que Tancredo Neves deu à 
redemocraização pós ciclo militar – 64; antes constitui um nome presente nos documentos para referir-se ao 
que ficou conhecido historicamente como Estado Novo. 
56  Cf. IPAR. Círios de Nazaré, Belém, Graphitt, 2000, p. 44. 
57  ROCQUE, p. 87. 
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Em outubro do ano anterior, por conta de boatos sobre o desejo do arcebispo de 

extinguir o Círio, Dom Joffily, divulgara através do jornal A Palavra, da Arquidiocese, suas 

impressões acerca da grande romaria, considerando-a como “uma vibrante manifestação 

de fé”, e anunciando possíveis mudanças para acomodá-lo às leis positivas da Igreja 

relativas aos préstitos religiosos58. Contudo, o tom de sua circular era bem mais 

contundente e taxativo, tal como nos apresenta Carlos Rocque: 

 

“Dissessem o que dissessem o Círio não era – já doutrinava D. Macedo Costa – um 
cortejo civil que se colocasse na categoria dos regozijos e expansões populares, 
como um passeio patriótico”. Devia o Círio, portanto, conformar-se com as 
prescrições que regularizavam o culto externo como se praticava naqueles tempos, 
e não como no Antigo Testamento. 
E na qualidade de governador da Arquidiocese, cabia-lhe indicar as medidas que 
deveriam fazer o Círio, ou melhor, a festa de N. S. de Nazaré, chegar à altura de 
seus votos: em primeiro lugar, aparecia como indispensável a recomendação que 
fazia aos colégios católicos, aos pios sodalícios e às Associações religiosas para 
que, com as suas insígnias e seus estandartes, acompanhassem a romaria, 
ocupando cada qual a posição que lhes fosse determinada. Garantia que não 
haveria atropelos por motivo da extraordinária multidão, pois não faltariam as 
providências necessárias para a boa disposição do cortejo. Exemplificou com a 
procissão de Lourdes e outras da Europa: como a realizada no Rio de Janeiro, três 
anos antes por ocasião do Congresso Eucarístico, quando à frente do cortejo, mais 
de mil associações religiosas desfilaram dispostas em alas. E por que não haveria 
de ver o mesmo espetáculo no Círio? À frente da imagem de N. S. de Nazaré 
marchariam, entoando cantos sacros, os colégios e associações: logo após a 
imagem seguiriam a pé, o clero e as autoridades. Claro estava que com essa nova 
organização, os carros e automóveis só poderiam seguir em último lugar. 
A seguir, D. Irineu enumerou os velhos hábitos que deveriam ser abolidos para 
sempre: os grupos de rapazes que, sem poderem alegar pobreza, se apresentavam 
descalços e sem paletós; os anjos a carro ou a cavalo; a dança dos marujos e 
animais escoteiros, guiados por pessoas do povo. Dizia ainda estar informado que 
tais promessas ficavam comutadas em atos de piedade. Não haveria necessidade 
do carro que acompanhava o Círio, colhendo dos fiéis a oferta de cera. Que a 
levassem para a Basílica de Nazaré. 
Neste ponto, o arcebispo passou a abordar o pondo mais delicado das reformas do 
Círio: a Berlinda e o da corda. Disse que, para tranqüilidade de sua consciência, 
urgia que cessassem algumas infrações das leis da Igreja. A Sagrada Congregação 
dos Ritos proibia, há dois anos, que o Santíssimo Sacramento e as imagens fossem 
conduzidas em carros ou automóveis. Cabia-lhes respeitar e amar a Igreja em suas 
decisões. E, em prol da dignidade do culto externo, deveria a imagem de N. S. de 
Nazaré, no Antecírio, como no Círio ser, de agora em diante, conduzida num andor 
sobre os ombros dos fiéis. Do mesmo modo a imagem do anjo que presidia o grupo 
do milagre. 
E prosseguiu D. Irineu: esta resolução da Sagrada Congregação vinha de encontro 
de uma grave necessidade no meio local, se ela não existisse deveriam prescrevê-
la para a Arquidiocese no meio local, se ela não existisse deveriam prescrevê-la 
para a Arquidiocese de Belém, com o fim de evitar os atropelos que presenciara 
entre milhares de fiéis, cada qual a disputar um lugar nas cordas da Berlinda. E, 
além de não se produzirem os mesmo inconvenientes em torno dos andores, estes 
seriam conduzidos só por homens, representantes das corporações marítimas e 
outras, indicadas pela diretoria da Festa. 
Vários assuntos trataram ainda o arcebispo em sua circular: a renovação das 
diretorias das festividades religiosas a cada ano; a proibição de teatros e cinemas 
imorais; o Recírio, no dia imediato do término da Festa, etc... etc...”59. 

                                                 
58  Cf. Ibid, 88. 
59  Ibidi, p. 88-90. 
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As mudanças introduzidas pela reforma de Dom Irineu Joffily, causaram grande 

impacto em toda a população. Os aspectos mais polêmicos das reformas diziam respeito 

à abolição da tradicional corda conduzida por promesseiros, que circundava a berlinda da 

santa, e à abolição do próprio carro, que a conduzia, sendo o mesmo transformado em 

andor, a ser conduzido nos ombros dos fiéis. Tais mudanças motivaram expressões 

públicas de solidariedade ao arcebispo, por parte de algumas organizações (Diretoria da 

Festa, Irmandade do Santíssimo Sacramento do Curato da Sé e Vicentinos), mas, 

principalmente, uma grande contestação popular. A oposição jornalística à abolição da 

corda, na imprensa local, foi feita pela Folha do Norte, por autor anônimo, que apresenta 

a questão, logo após a divulgação da circular, nos seguintes termos, segundo relato de 

Carlos Rocque: 

 

“O rebanho católico do Pará estava divorciado de seu pastor; era uma violência 
espiritual, com a qual ninguém se conformava”. Só uma outra violência, de ordem 
material, constrangeria o povo, talvez a aceitar a imposição, submetendo-se 
contrariado e acompanhando o Círio sob o peso do desgosto, da tristeza, da maior 
das decepções. 
E aduzia: não havia, quanto à condução da Berlinda, no Círio ou Antecírio, sugestão 
possível conciliadora das determinações do arcebispo com a disposição dos fiéis. 
Ser a Santa conduzida em andor por elementos tirados do seio do povo pelos 
representantes desta ou daquela classe, não os satisfazia. Portanto, no conflito de 
idéias entre o chefe da Igreja paraense e o seu rebanho, deixava o Arcebispo 
entregue a uma reflexão mais atenta sobre o caso, para decidi-lo segundo os 
ditames do seu alto espírito inspirado “na inesgotável fonte da bondade divina”. 

 

Os jornais O Estado do Pará e O Correio do Pará, do governo local, posicionaram-

se a favor das mudanças, defendendo o arcebispo de Belém, iniciando, assim, um longo 

debate na imprensa, com repercussão nacional. No Rio de Janeiro, o jornal O País 

analisou a crise paraense “dizendo não haver dúvidas que, em parte, D. Irieneu tinha 

razão, pois a beleza fundamental do Círio era, às vezes, sacrificada pelos excessos dos 

fiéis menos respeitosos; mas que isso não parecia ao povo motivo suficiente para a 

proibição radical do uso da Berlinda: quando muito poderia proibir que puxassem a corda 

indivíduos sem a precisa compostura, o que, certamente, seria garantido. Substituir, 

porém, a Berlinda por um andor, quando ela era justamente um dos maiores atrativos, 

umas das manifestações de imponência do Círio, eis o que parecia exagerado e injusto, 

tanto mais quanto contra a medida se manifestara a totalidade da população católica, com 

a qual, assim, entrava D. Irineu em grave conflito, resultante de seu excessivo zelo e até 

de sua inconcebível intolerância. E esperava que o ilustre prelado reconsiderasse o seu 
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gesto ou, pelo menos, o suavizasse e abrandasse, para que não de deplorasse, depois, a 

ocorrência de fatos desagradáveis em Belém”60. 

A 10 de outubro de 1926, realizou-se mais um Círio polêmico. O governador 

Dionísio Bentes determinou que a Força Pública garantisse a ordem na romaria., 

distribuindo por todo o percurso do Círio centenas de soldados com baionetas e de 

cavalarianos estacionados em pontos estratégicos. Devido ao clima de euforia e 

insatisfação, os choques entre soldados e romeiros, no percurso do Círio, foram 

inevitáveis, ocorrendo espancamentos, pessoas amassadas pelas patas dos cavalos, ou 

feridas por sabre, soldados apedrejados etc. Segundo testemunhos históricos, Belém se 

assemelhava mais a uma praça de guerra do que a uma cidade festiva. Mesmo sem 

mortes, o movimento nos hospitais foi intenso61. Este Círio ficou conhecido como o mais 

violento de toda a sua história. 

Por cinco anos, até 1930, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, seguiu-se sem a 

sua tradicional corda, quando assumia a interventoria do Estado do Pará, guindado para 

aquele posto pela revolução dos tenentes, o então também tenente Magalhães Barata, 

que levava consigo o desejo de fazer voltar, ao Círio, a corda da Berlinda62. 

O Brasil, sob o signo da revolução de 1930, mudara completamente, colocando 

abaixo muitas das estruturas da Velha República. Os agentes da revolução governavam, 

com mãos de ferro, todas as unidades da Federação. O tenente Magalhães Barata, 

destacava-se pela sua índole autoritária, que não permitia qualquer ato de desobediência 

à sua vontade; um absolutismo favorecido pela ausência de partidos políticos e de 

liberdade de imprensa. Dentro deste contexto da nova república, Barata assumira o 

governo disposto a reformar. Segundo Carlos Rocque, “os seus primeiros anos de 

governo, em que não se envolveu nos liames da política, caracterizam-se por atos de 

grande alcance popular, como o congelamento dos aluguéis residenciais, a 

desapropriação de latifúndios urbanos e rurais, a criação da Assistência Judiciária, a 

incorporação ao Estado de empresas estrangeiras, etc” 63. 

A partir de julho de 1931, começaram, nos jornais de Belém, novas reivindicações 

populares para o retorno da corda. Dom Irineu não mais governava a arquidiocese, pois 

renunciara por motivo de saúde, embora, segundo Carlos Rocque, se especulasse que 

renunciara prevendo o choque que iria travar, com o delegado da revolução, por causa 

                                                 
60  Ibid, p. 100. 
61  Cf. Ibid, p. 102. 
62  Cf. Ibid, p. 107. 
63

  Ibid, p. 107. 
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das reformas do Círio64. Respondia pela arquidiocese de Belém o vigário capitular 

monsenhor Argemiro Pantoja, enquanto o novo arcebispo, Dom Antônio Lustosa, era 

aguardado. 

Com o apoio do interventor Magalhães Barata, o movimento de “volta ao Círio 

tradicional” ganhou outros novos contornos. No dia 9 de setembro seguinte foi constituída 

uma comissão para coordenar a ação da “coletividade católica, no sentido de dar uma 

solução que viesse restabelecer as tradições do Círio”, que interveio, através de 

Magalhães Barata, junto ao Ministro das Relações Exteriores, Mello Franco, e ao Núncio 

Apostólico, cardeal Aluisio Mazella, com o objetivo de obter permissão do Papa para que 

o Círio daquele ano decorresse com todo o seu esplendor tradicional. Surgiram, 

paralelamente, outras campanhas, com o mesmo objetivo, a do Instituto Histórico e 

Geográfico do Pará e da Associação Paraense de Imprensa, que expressaram, através 

da imprensa local, suas reivindicações acompanhadas de longos argumentos65. 

A reação da Igreja se fizera através do jornal católico A Palavra, que publicava, no 

dia 20 de setembro, em editorial intitulado A Questão do Círio de Nossa Senhora de 

Nazareth, o seguinte texto: 

 

“Só havia dois princípios, a cuja luz ela (a questão) deveria ser resolvida. O primeiro 
era, que a Igreja Católica fora fundada por Jesus Cristo como sociedade perfeita no 
seu gênero, e, portanto, independia na sua esfera da ação dos poderes seculares, 
que deviam acatar as suas decisões ainda mesmo na lei da separação. O segundo, 
era que o chefe da Igreja não recebera do povo (isto é, dos fiéis) o poder que 
desfrutava, mas imediatamente de Deus. Daí, duas conclusões a deduzir: uma que 
na Igreja, em matéria de costume, dogma e mesmo disciplina, nunca se poderia 
afirmar licitamente: ‘o povo quer, o povo manda”; outra que todo fiel católico, se o 
fosse de verdade, estava obrigado a obedecer ao que fosse determinado pela 
legítima autoridade eclesiástica, enquanto não fosse mandado o contrário por quem 
tivesse o direito de fazê-lo. Pensar e proceder de outra maneira equivaleria a não 
ser católico “66. 

 

O choque entre os governos do Estado e da Arquidiocese, que já se tornara de 

domínio público, estimulou novos debates na imprensa. Depois de muitas tentativas de 

negociação envolvendo o Ministro do Exterior, o Núncio Apostólico, os Governos do 

Estado e da Arquidiocese, sem qualquer solução. O governador Magalhães Barata, 

resolve apoiar a realização de uma romaria, de acordo com a tradição, em substituição à 

procissão, com o objetivo, segundo ele, “de contornar possíveis excessos que, 

inevitavelmente, sucederiam, ante a persistência e contrariedade dos sentimentos 

religiosos da grande maioria da população paraense, com a supressão, ex-abrupto, de 

                                                 
64  Cf. Ibid, p. 108. 
65  Cf. Ibid, p. 109-110. 
66

  Ibid, p. 111. 
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uma tradição já secular que lhes fora legada pelos seus antepassados, acatada, tolerada 

e respeitada por vultos da Igreja Católica, como o papa Leão XIII”67. 

O governador, também, se negara a oferecer qualquer providência para a 

realização da procissão religiosa, de acordo com as ordens eclesiásticas, por não 

concordar com as medidas que teria que tomar, tal como expressa em carta dirigida ao 

Ministro do Exterior, segundo relato de Carlos Rocque: 

 

“Ora, Sr. Ministro, para dar as providências pedidas, teria eu, hoje, que no espírito 
público despertei a idéia da realização do Círio como outrora, de usar dos mesmos 
processos que empregou o ex-governador Dionísio Bentes, que escoltou a 
procissão de 1926, conduzindo em carroças armamentos, enquanto praças policiais 
a acompanhavam armadas de sabre, calcando assim os sentimentos religiosos 
daqueles que pensam e sentem como eu próprio. 
E foi taxativo: se quisesse forçá-lo a repetir os mesmos processos, permitisse dizer-
lhe que, para ser coerente com os seus próprios sentimentos religiosos, preferiria 
depositar em mãos do presidente Getúlio Vargas a honrosa confiança que lhe 
delegara a missão revolucionária no Pará. Permitisse a Igreja que fosse realizada a 
romaria genuinamente popular, com a sua tradicional padroeira em meio, para 
retemperar-lhe aquela fé e sentimentos religiosos ao seu modo, simples, rústico, 
ignorante mesmo, porém grandemente sincero e religioso, e teriam este caso 
solucionado sem arranhões para a Igreja e com respeito às tradições já seculares 
de uma população. Que o ministro visse naquelas suas expressões os sentimentos 
reais e sinceros de fato, iguais aos da grande massa popular, com a qual era 
solidário, como paraense e católico, mas sem esquecer os seus deveres e 
responsabilidades como chefe de governo “68. 

 

As decisões do governador tornaram-se públicas e receberam grandes 

manifestações populares de solidariedade. No dia 2 de outubro de 1931 aconteceu a 

romaria-manifestação, uma espécie de mini-Círio, com participação, além de populares, 

dos alunos do Ginásio Paraense (atual Escola Paes de Carvalho), Escola Normal (atual 

Instituto de Educação do Pará), Fênix Caixeral, Escola Prática do Comércio, além dos 

membros da Legião de Outubro, dos Bombeiros Voluntários, da Companhia Paraense de 

Eletricidade, da Limpeza Pública e de vários outros órgãos. Aderiram, ainda, motoristas 

profissionais e lojistas. A Livraria Bittencourt fez grande distribuição, ao povo, de imagens 

de N. S. de Nazaré; diversos estabelecimentos comerciais distribuíram grande quantidade 

de foguetes. As mulheres acompanharam com velas acesas e os homens com 

bandeirinhas vermelhas, símbolo da revolução. O préstito saiu da Sé, em direção à 

Basílica de Nazaré, fazendo o percurso tradicional, antes da reforma de 1926, sempre 

animado por bandas musicais e rezas. Em frente à residência do interventor, a passeata 

parou e se deram uma série de discursos inflamados entre os quais o do interventor 

Magalhães Barata, tal como segue, no dizer de Carlos Rocque: 
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 Ibid, p. 114. 
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 Ibid, p. 114-115. 
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“Relembrou” que em 1927, ao chegar preso em Belém, para cumprimento de pena 
‘pelo crime de se bater pela reivindicação dos direitos do povo’, fora informado de 
que um mau governador, usando de força, impusera ao povo paraense a mudança 
do Círio para uma procissão, a fim de obter da autoridade eclesiástica de então, 
apoio aos seus desmandos (alusão ao governo de Dionísio Ausier Bentes). E que 
naquela altura, fizera um juramento: se um dia a revolução saísse vencedora, faria 
com que fosse restabelecido o Círio com todas as suas tradições. Tanto que, 
vencedor o movimento de outubro de 1930, dissera aos seus companheiros de 
campanha no Estado do Espírito Santo, entre os quais o capitão Sorôa da Mota, 
atual interventor do Maranhão, que viesse ao Pará, ‘para um 2º Círio’. 
Prosseguindo, afirmou que contava com a solidariedade dos chefes revolucionários 
e com a fé depositada na Virgem de Nazaré para cumprir essa promessa, 
principalmente naquela ocasião em que, com a vitória da revolução, cujo programa 
era ir ao encontro das causas justas esposadas pelo povo, estava no dever de 
amparar os justos anseios paraenses. Nesse sentido, pelos meios necessários, já 
se empenhara junto às autoridades da República. E tinha a declarar ao povo que se 
sentia satisfeito com a manifestação de fé que transbordava nos corações dos 
paraenses; podia assegurar segundo o telegrama que recebera do ministro Melo 
Franco, que os anseios do povo seriam satisfeitos; e que teria o prazer de ver e 
tomar parte da romaria conduzindo a imagem da Virgem de Nazaré na sua berlinda, 
pelas ruas de Belém”69. 

 

Abel Chermont, depois de ter sido apresentado, no discurso de Barata, como o 

representante das justas aspirações da coletividade paraense junto ao ministro Mel 

Franco e ao presidente Vargas, concluiu a sua fala afirmando que se o dia 24 de outubro 

marcara a data da vitória da revolução, o dia 11 de outubro (dia do Círio) marcaria a 

vitória do povo paraense70. 

O Círio civil tornara a situação, já conflituosa, ainda mais insustentável, 

provocando, por toda a noite, concentrações populares, envoltas em discussões 

fervorosas sobre o acontecido. Todavia, na tarde de 7 de outubro, o monsenhor Argemiro 

Pantoja, mandou o seu secretário particular, à residência de Barata, para comunicar que o 

Núncio Apostólico enviara um telegrama ao vigário capitular, autorizando a realização do 

círio de plena conformidade entre o ministro do Exterior e o interventor do Pará. 

No dia 11 de outubro de 1931 realizou-se, o mais polêmico de todos os Círios, com 

a presença da berlinda e da corda e dentro da mais perfeita ordem, tal como recomendara 

o Interventor, às vésperas, em uma nota oficial, publicada através dos jornais, que, além 

de apresentar os resultados das negociações para o restabelecimento da corda, 

recomendava “ao povo ordem absoluta e atitude serena durante o percurso da romaria, 

de modo a que não fosse perturbado o resultado alcançado, nem impedisse os futuros 

empenhos do governo, no sentido de conseguir, da autoridade eclesiástica, a revogação 

total do ato que alterava a secular tradição. E convidava o povo e o funcionalismo público 

                                                 
69  Ibid, p. 117. 
70  Cf. Ibid, p. 118. 
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a abrilhantar, com sua presença, a trasladação e o Círio, dando assim uma demonstração 

daqueles sentimentos que eram quase os da unanimidade da comunhão paraense” 71. 

 

Segue a descrição do Círio na versão de Carlos Rocque: 

 

“O Círio saiu da catedral às 18 horas. A corda da Berlinda – como uma solução 
diplomática -, foi curta e puxada por comissões de 50 a 50 pessoas, formadas de 
comum acordo entre o interventor e o vigário-capitular. Foram mestres de cerimônia 
do préstito: cônego Miguel Inácio e padres Cupertino Contente, L. Grosa e Ângelo 
Cerri. A guarda de honra da Berlinda ficou a cargo da Liga Católica Jesus, Maria, 
José; os escoteiros do instituto D. Macedo Costa, auxiliados pelos guardas-civis, 
formaram o devido quadro para a Berlinda e para as autoridades” 72. 

 

Dom Antônio de Almeida Lustosa assumiu a Arquidiocese de Belém no dia 17 de 

dezembro do mesmo ano e conseguiu superar, de forma diplomática, os conflitos com o 

governo do Estado, resolvendo, de forma definitiva, a questão da corda da Berlinda do 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

No dia 13 de outubro, o jornal O Liberal do Pará, publicou uma sátira em versos, 

sobre a questão da corda, intitulada A corda da Berlinda, assinada por um autor de 

pseudônimo D. Fuas do Pará, de que vale a pena tomar conhecimento: 

 

“Muita cousa há que se move”. 
por corda, fio ou cordão: 
a corda dá vida humana 
se encontra no coração 

(Coro) 
Vi as cordas da berlinda 

do Círio tradicional 
reunir o povo inteiro 
desta grande capital 

 
Sem corda o relógio pára 
param o pião e a vitrola: 

são mudos o cavaquinho, 
o bandolim e a viola. 

 
Alguns têm corda de seda 

outros de arame é que têm. 
o velho sino da Sé 

sem corda não diz “Belém”! 
 

O sino, cantor de bronze, 
nas altas torres trepado, 
se falta corda ao badalo 
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fica, por certo, calado. 
 

Há cordas grossas e finas 
visíveis, materiais 

e há cordas, cordas possantes, 
de afinidades mentais. 

 
As cordas do pensamento 
agitam os mundos da Fé. 

como as cordas da berlinda 
da Virgem de Nazaré! 

 
D. Fuas Roupinho foi  

carregado n’um andor! 
D. Fuas ‘Bancou’ de santo 

sendo um simples pecador! 
 

Não vi os botes sulcando 
as ondas da multidão! 

é feio omitir milagres 
grafados na tradição! 

 
O ‘rebanho’, desta vez, 

quase que se divorcia... 
do ‘pastor’ intransigente, 

do ex-vigário da Vigia... ”73. 
 

A corda é um dos símbolos mais importantes do Círio, por seu estreito vínculo com 

a berlinda e a imagem da Virgem, além de ser um dos elementos fundamentais na 

estruturação da procissão, influenciando diretamente na organização, segurança e tempo 

do cortejo. Neste sentido, ela tem sido motivo de outras polêmicas e sofrido, 

historicamente, várias mudanças, que envolvem sua constituição (diâmetro, comprimento, 

matéria prima), seu atrelamento à Berlinda e organização dos espaços que delimita. É 

utilizada nas duas grandes procissões principais, a trasladação e o Círio, propriamente 

dito. Atualmente a Corda tem 400 metros de comprimento com 02 polegadas de diâmetro 

de titan torcido de sisal oleado adquirido da empresa Brascorda S.A, tendo sido 

experimentados, historicamente, outros diâmetros e tamanhos e mesmo outra matéria 

prima como o nylon, que não deram certo. 

A questão mais polêmica diz respeito ao seu atrelamento à Berlinda74, por conta da 

influência que exerce na segurança e no tempo de duração da procissão, o que levou, 

                                                 
73  Ibid, p. 121. 
74  A corda, que antes era amarrada à Berlinda, passou, a partir de 1999, a ser de fato “atrelada”, visto 
que no ano anterior a operação de “amarrar” a Corda na Berlinda demorou quase uma hora, por conta das 
dificuldades de se dar nó em suas pontas. Desde o ano 2000, o atrelamento é feito com mosquetão (aro de 
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historicamente, muitas vezes, ao seu desatrelamento da Berlinda, durante o cortejo, a fim 

de apressá-lo, com o objetivo, segundo a diretoria, de evitar maiores desgastes à saúde 

dos promesseiros. Todas as tentativas de alteração do atrelamento da corda à berlinda, 

foram contestadas pelos promesseiros. 

Em 1995, o atrelamento deixou de ser feito na Praça Frei Caetano Brandão, em 

frente à Catedral, passando para a Avenida Boulevard Castilho França com a Avenida 

Portugal, um pouco mais à frente. Isto porque após duas curvas acentuadas, que sempre 

causavam grandes transtornos e sofrimentos no momento de sua transposição pelos 

promesseiros. No ano 2000, por conta da manutenção do atrelamento da corta à Berlinda 

durante todo o percurso, realizou-se o Círio mais demorado de todos os tempos. A 

imagem da Virgem de Nazaré chegou à Basílica às 15h45min horas, depois de quase 9 

horas de cortejo. 

A corda é também um importante elemento de organização do espaço da 

procissão. Ela, juntamente com seus promesseiros, separa da gigantesca massa de fiéis 

as autoridades e convidados especiais, que acompanham o Círio “protegido” em seu 

interior. 

 

c) A “questão da berlinda” 

 

O terceiro episódio conflituoso importante da história do Círio é mais uma polêmica, 

que envolve mudanças em um dos seus símbolos tradicionais mais importantes, a 

berlinda. Esta polêmica se deu em um momento de profundas mudanças culturais no 

Brasil, quando, na década de 60, há toda uma efervescência e empolgação da sociedade 

e do governo brasileiro com os ideais do movimento modernista. 

O Círio de 13 de outubro de 1963 trouxe uma inovação que vai ser o objeto da 

nova polêmica, por comprometer aspectos tradicionais do Círio, agora relacionados à 

Berlinda. Houve então novamente uma intervenção do governo do Estado. A Berlinda 

tradicional, a quarta da história do Círio, introduzida no CÍRIO de 1855, foi considerada 

insegura pelos organizadores da procissão, que a enviaram para o município de São 

Miguel do Guamá, colocando uma nova em seu lugar, considerada mais segura e 

funcional. A nova berlinda, contudo, foi motivo de uma avalanche de reclamações e 

veementes protestos dos católicos paraenses, veiculada através da imprensa local, nos 

                                                                                                                                                                  

engate do tipo que são usados em rapel), que, colocados nas extremidades da corda, possibilitam uma 
rápida atracação à Berlinda (cerca de 2 minutos). 
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dias que se sucederam ao Círio. Seguem algumas selecionadas entre as mais 

importantes: 

 

“...dentro do esplendor, da grandiosidade do Círio, houvera, infelizmente, uma nota 
decepcionante. E exatamente naquilo que deveria completar a beleza do 
espetáculo; na Berlinda da Virgem. Toda a massa humana (...) não escondera a sua 
profunda decepção; e fora como se lhe houvesse mutilado a alegria do grande 
instante de religiosidade, diminuindo a beleza da romaria. Minúscula, quase sem 
nenhum detalhe à altura do esplendor da festa, inexpressiva, apagada, a Berlinda 
em que tinham feito a Santa desfilar”75. 
 
“... causara decepção geral a quantos compareceram à abertura da festa, quer na 
Trasladação, quer no Círio, a nova Berlinda. ... não se ouvira uma só voz defender a 
bossa nova introduzida pela direção da Festa de Nazaré”76. 
 
“... com aquela ‘indigna transformação’, mataram a tradição de uma romaria que já 
se fazia secular e atentaram contra o patrimônio religioso do Pará. (...) De nada 
valera a propaganda feita pela imprensa e pela Divisão de Turismo da Prefeitura de 
Belém, convidando o Brasil inteiro para assistir ao Círio tradicional. (...) Somente a 
um incrédulo ou a um ateu aquele sagrado carro, perversamente mutilado por 
alguém de ordem de outro alguém, poderia ser considerado Berlinda; mas, ‘para 
nós, filhos da miraculosa Virgem, não. Pode ser considerada, isto sim, de lampião 
de arraial, mas nunca de Berlinda”77. 
 
“A Berlinda da Virgem de” Nazaré, que teve neste Círio sua estréia, construída, 
conforme se diz no noticiário, em estilo funcional, resultou num lamentável atestado 
de mau gosto e num flagrante desrespeito a uma tradição venerável da parte dos 
responsáveis pela substituição do belo coche, desrespeito que não pode passar 
sem a formal condenação do povo católico de nossa terra. 
Por que e sob que espírito de novidade, pergunta-se, trocaram a velha e imponente 
Berlinda tão conhecida e amada de nossa gente? 
A desproporção entre as dimensões do Nicho propriamente dito e a base e rodado 
do veículo, se é o que constitui o “funcionalismo” que se pretendeu dar à nova 
Berlinda, é francamente desastrosa, não recomenda o senso estético de quem a 
imaginou, projetou e fez construir como “Bossa Nova” para um acontecimento onde 
não tem, não pode ter cabimento essas transformações improvisadas, com tal 
desatenção à tradicional idade secular do Círio. 
Se a desatenção tiver por base, o possível mau estado da Berlinda, ainda assim 
não se justifica a mudança, pois no caso, o que cumpriria fazer era construir a nova 
sob os mesmos moldes, sem alterar nem o desenho nem a estrutura e não 
abandonar tudo isso, profundamente respeitável, para nos dar o que toda cidade viu 
e desaprovou com tristeza. 
Ainda é tempo de voltar atrás trazendo para o Recírio, que aí vem, a Berlinda 
tradicional e encostando-se ao depósito das coisas imprestáveis, se a não quiserem 
alterar, o que será fácil, para qualquer confraria religiosa do interior, a Berlinda 
funcional que tanto desagradou e tirou do Círio de N. S. de Nazaré uma de suas 
mais belas características, uma nota original consagrada pelo tempo “78. 
 

                                                 
75  Nilo Franco, em sua coluna “Crônica da Cidade”, do jornal A Província do Pará, do dia 15 de 
outubro de 1963. Citado em: ROCQUE, p. 126. 
76  Adolpho de Oliveira Filho, em sua colona “No Momento”, do jornal A Província, do dia 15 de 
outubro de 1963. Citado em ROCQUE, p. 126. 
77  Armando Braga Pereira, em sua coluna “Judiciária”, do jornal A Província, do dia 15 de outubro de 
1963. Citado em ROCQUE, p. 126. 
78  Paulo Maranhão, no jornal A Folha Vespertina, do dia 14 de outubro, de 1969. Citado em: 
ROCQUE, p. 126-128. 
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No dia 18 de outubro, o próprio governador do Estado, Dr. Aurélio do Carmo, 

enviou uma carta à diretoria da Festa, solicitando a volta da antiga Berlinda, segundo 

relato de Carlos Rocque: 

 

“Iniciou-a lembrando que a população paraense fora surpreendida, na noite da 
Trasladação da Virgem, e no dia seguinte, do Círio, pela substituição da Berlinda de 
Nossa Senhora por outra, mais moderna”. E que já deveria ter chegado ao 
conhecimento dos diretores o clamor que repercutira na imprensa e no rádio contra 
essa idéia, pois a antiga Berlinda estava plenamente integrada na devoção do 
nosso povo, que a ela se acostumava através de longos anos, estimando-a como 
uma relíquia ou um inalterável patrimônio histórico. 
Frisou o chefe do executivo que a reação contra a substituição tinha as suas 
profundas raízes na alma da coletividade; compreendia-se melhor do que se definia. 
Para ele, governador afluiu uma série de reclamações que nem sempre afinavam 
pela serenidade e ponderação. Por isso é que pedia vênia para levar, à diretoria, a 
soma desses protestos, a veemência desses apelos e a mágoa e os ressentimentos 
que o buscavam em toda a parte, solicitando o retorno da tradicional Berlinda ao 
seu lugar no Recírio, como uma demonstração de respeito à coletividade numa de 
suas legítimas e desinteressadas aspirações “79. 

 

O vigário de Nazaré e presidente da Diretoria da Festa, padre Expedito Maria 

Machado, respondeu à carta do governador, no dia 19 de outubro, esclarecendo a 

situação: 

 

“A Berlinda, naquele ano, substituída era o quarto coche desde que se criara o 
Círio, pelo natural desgaste do material”. Vinha ela causando nos últimos anos 
problemas de tranqüilidade para os seus responsáveis, já que a precariedade de 
sua segurança lhes havia criado dificuldades para o percurso normal da 
Trasladação do ano anterior. No entendimento dos diretores era ponto pacífico 
encontrar uma solução para o problema; decidiram então, mandar fazer uma nova, 
em bronze, obra da mesma metalúrgica que confeccionara, com extraordinária 
beleza artística, as portas da Basílica.  
Terminada a Festa de 1962 (...) mesmo não tendo uma diretoria em exercício, foram 
tomados contactos para a execução do programa que havia sido delineado visando 
a confecção da nova Berlinda, junto aos representantes da Metalúrgica Abramo 
Eberle S/A, srs. A. Peres & Cia Ltda, os quais em variada correspondência, 
encaminharam aquela firma vários estudos. Entrementes, o antigo coche era cedido 
para a paróquia de São Miguel do Guamá, como penúltimo o fora para a de 
Bragança. 
Mas, (...) já no meio do mês de maio fora surpreendido por um telegrama da referida 
metalúrgica, no qual lhe era dito a impossibilidade de executar a obra, sem justificar 
os motivos que haviam determinado tal decisão. Embalde empenhou-se para 
demover os responsáveis pela firma. Ao ser empossada a nova diretoria, e tomando 
ela conhecimento do empecilho, prudentemente aventou novas hipóteses para 
superar o problema, tendo como ponto incontestável o caráter de emergência que 
caracterizara a solução definitivamente escolhida, ante o exíguo espaço de tempo 
que os separava das festividades nazarenas. Na ocasião o diretor Otávio Pires 
aceitou a incumbência da execução da nova Berlinda, onde dois óbices altamente 
consideráveis de antemão, eram seguras e duras advertências: o mínimo de tempo 
pra a sua confecção e os escassos recursos locais. 
(...) O fator tempo, Excelência, era tão ameaçador que já nos impediria de poder 
contar com a colaboração de vários arquitetos para a apresentação de estudos a 
escolher o projeto da nova peça. 

                                                 
79  ROCQUE, p. 129-132. 
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Acreditava o presidente da Festa que se pudesse depreender de que a atual 
Berlinda era o resultado de um conjunto de esforços sinceros todos movidos pelo 
maior espírito de responsabilidade e colaboração. Enquanto isso, todas as 
providências estavam sendo tomadas no sentido de entregarem à nossa terra para 
as festividades de 1964, uma Berlinda caracterizada pelas linhas tradicionais da que 
acabara de ser substituída “80. 

 

As explicações do presidente da Festa, Pe. Expedito, bem como o seu 

compromisso com o retorno da Berlinda tradicional, encerraram a questão. No Círio de 

1964 a Virgem volta a sair em seu novo e majestoso carro, feito com as mesmas linhas 

tradicionais. 

É importante observar que as polêmicas, reclamações e protestos presentes na 

questão da corda, não estão relacionados ao fato de a berlinda ser nova, mas sim por 

conta de suas linhas modernas. Daí porque vários críticos definiram a nova berlinda como 

influência dos adeptos da “bossa nova”, que estariam ligados a certo “espírito 

modernista”, avesso às tradições. A ênfase desta questão é, portanto, o conflito entre o 

tradicional e o moderno, que se apresenta, em um primeiro momento, como um elemento 

estranho, desagregador, excludente, incapaz de representar toda a vida, o imaginário 

cultural, a fé e a identidade do povo do Círio. 

 

d) A “questão dos padres e posseiros do Araguaia” 

 

Já em novo contexto da história do Brasil, a transição entre a ditadura militar e o 

que posteriormente se chamou de Nova República, acontece o quarto episódio importante 

de conflito na história do Círio de Nazaré de Belém do Pará, ligado a questões de ordem 

política. 

Em 1982, ainda no período ditatorial, os padres Aristides Camio e Francisco 

Gouriou foram presos e condenados pelas autoridades militares, acusados de terem 

incitado os posseiros da região do Araguaia a ações consideradas ilegais e “subversivas”. 

O fato, contudo, situa-se já dentro de um ambiente de “abertura democrática”, às 

vésperas das eleições diretas, que indicariam governadores, senadores, deputados 

estaduais e federais e vereadores. Segundo o historiador e antropólogo, Raimundo 

Heraldo Maués, “as eleições (posteriores ao Círio de 1982), no Pará, provocaram 

mudanças, ainda que superficiais, no domínio das oligarquias do Estado, possibilitadas, 

de certa forma, por uma aliança de políticos de oposição à ditadura com grupos e partidos 

                                                 
80  Ibid, p. 132-134. 
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de esquerda (incluindo os então clandestinos partidos comunistas) e com facções 

dissidentes ligadas às oligarquias mais tradicionais” 81. 

É este peso simbólico da união de todas as forças políticas na luta contra a 

ditadura militar que vai repercutir excepcionalmente no Círio daquele ano, ocorrido em 

pleno período da campanha política82. 

A Igreja, que já vinha desempenhando um importante papel nas mudanças 

políticas em todo o Brasil, vai ter uma atuação ainda mais surpreendente no Pará. Diante 

da condenação dos padres franceses pelo governo, o episcopado, de forma particular, vai 

unir-se, superando suas diferenças ideológicas, e engajar-se em uma campanha histórica 

em defesa dos presos e pela redemocratização do país. 

Os protestos da Igreja contra a condenação dos presos do Araguaia, que tomou 

conta de toda a cidade, expresso até mesmo em sepultamentos, vão levar à destituição, 

pelo arcebispo de Belém, de Demócrito Noronha, auditor militar que havia acusado os 

padres, do cargo que ocupava na diretoria da festa de Nazaré. As autoridades civis e 

militares, ligadas à ditadura, por conta deste fato, recusaram-se a acompanhar o Círio no 

espaço ritual do interior da corda a elas reservado. 

O Círio deste ano foi palco de uma série de outros protestos, que se deram 

durante o seu percurso, principalmente aqueles organizados pelos militantes do 

Movimento pela Libertação dos Presos do Araguaia (MLPA), que usaram de uma série de 

estratégias para driblar a repressão policial, durante toda a romaria. Uma enorme cruz de 

papelão, símbolo do protesto contra a condenação dos padres e posseiros, percorreu 

algumas quadras até ser alvo da intervenção de um grupo de soldados da Polícia Militar, 

que a arrancou das mãos dos manifestantes83. Posteriormente, mesmo tendo todo seu 

material apreendido às vésperas do Círio, padres, seminaristas e militantes leigos do 

MLPA, desenrolaram faixas e cartazes de protesto. Podia-se ler em algumas: “Liberdade 

para os presos do Araguaia” e “Nossa Senhora, este povo passa fome”. Outras continham 

um simples “X” e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Outras manifestações se 

deram através de hinos e cânticos religiosos que falavam de “liberdade” e “justiça”. Ao 

final da romaria, no entanto, no Largo de Nazaré, os manifestantes tiveram suas faixas e 

cartazes recolhidos por soldados da Polícia Militar, que agia com alguma prudência para 

                                                 
81  IPAR. Círios de Nazaré. Belém, Graphitte, 2000, p. 46. 
82  Cf. IPHAN. Círio de Nazaré. Rio de Janeiro, Iphan, 2006, p. 26. 
83  Cf. Ibid, p. 26-27. 
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não comprometer a imagem do governo do Estado, aliado dos candidatos de oposição à 

ditadura84
. 

Para entender esta questão em suas implicações é importante contextualizá-la no 

interior dos fatos que marcaram a história da Amazônia e da Igreja. A partir da segunda 

metade do século XX, a Amazônia foi submetida a um Plano de Integração Nacional, 

desenvolvido a partir de 1966, chamado “Operação Amazônia”, que causou novos e 

graves problemas à região. 

Tal projeto visava à integração da Amazônia ao resto do Brasil, o que já vinha 

acontecendo desde a construção da estrada Belém-Brasília e da criação da SUDAM85. A 

tarefa desta superintendência seria “atrair grupos empresariais nacionais e estrangeiros 

para a região, oferecendo-lhes vantagens amorais em créditos bancários, incentivos 

fiscais e vista grossa aos abusos aviltantes nas relações trabalhistas” 86. 

A Amazônia, a partir de então, passou a ser o lugar dos “grandes projetos”, 

elaborados e incentivados pelo Estado nacional: Jarí, Trombetas, Carajás, Albrás-

Alunorte; hidrelétricas em Curuá-Uma (a primeira da região), Tucuruí, Balbina, Santa 

Isabel, entre outras. Também se construíram as estradas Cuiabá-Santarém, 

Transamazônica, Perimetral Norte (um estrondoso fracasso) entre outros. Houve ainda o 

projeto RADAM o maior levantamento de recursos naturais feitos até então, dando 

continuidade e ampliando o que a Comissão Mista Militar Brasil-Estados Unidos realizara 

na década de 50. 

Em 1967 já havia sido instalada, de forma impositiva, a Zona Franca de Manaus, 

que visava criar um parque industrial que aproveitaria a mão-de-obra barata e abundante 

da Amazônia Ocidental. Posteriormente, o recém-criado Estado do Amapá foi decretado 

“Zona de Livre Comércio”. O resultado dessas iniciativas, mal planejadas, foi o grande e 

desordenado crescimento ao redor das cidades envolvidas (Manaus, Macapá, Santana, 

entre outras), com o surgimento de novos bairros caracterizados pelo abandono e a 

miséria de sempre, agravados, agora, pela crescente onda de violência urbana. 

As facilidades oferecidas aos projetos agropecuários e madeireiros atraíram 

grandes empresas e mais gente de outros Estados. A migração provocou e acirrou a crise 

fundiária latente, notadamente no sul do Pará e no Bico do Papagaio, palco, ainda hoje, 

                                                 
84  MAUÉS, Raymundo Heraldo. “Um julgamento político: notas sobre o caso dos padres e posseiros 
do Araguaia”. Comunicações do ISER I (2): 31-38. Rio de Janeiro, 1982. Citado em: IPHAN. Círio de 
Nazaré. Rio de Janeiro, Iphan, 2006, p. 27. 
85  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. 
86  IPAR. 25 anos de atuação na Amazônia 1971-1996. Belém, Graphitte Editores, p. 15. 



 

 148  

dos principais conflitos envolvendo os Sem-Terra. A tudo isto soma-se a destruição dos 

castanhais, do ecossistema e a invasão das terras indígenas87. 

A propaganda do governo, em torno da Amazônia, a partir desses projetos, era: 

“Homens sem terra para terra sem homens”, atraindo novos contingentes de pessoas 

(migração externa e interna) para as frentes de trabalho ao longo das estradas, 

travessões e agrovilas, principalmente na Transamazônica, sem, contudo, oferecer as 

condições de infra-estrutura adequada, ficando os colonos abandonados à própria sorte. 

O resultado não poderia ser outro senão o fracasso dessas ocupações (administradas 

pelo INCRA), acompanhado de novos problemas: inchaço das periferias de cidades como 

Santarém, Altamira, Marabá, Conceição do Araguaia, que tiveram crescimento 

demográfico acima dos 200% ou até 300%, na década de 7088. 

Somam-se ainda a isso os gravíssimos problemas com lavradores e posseiros que 

não tinham documentação da posse da terra. O processo de legalização dava-se, até 

então, pela posse pura e simples. A partir daí, a falsificação de documentos e as 

falcatruas com a conivência de autoridades e a “indústria dos cartórios”, provocaram a 

expulsão da terra e um sem-número de conflitos que redundaram na destruição de 

inúmeras propriedades, incendiadas pelo furor e pela ação de grileiros e pistoleiros de 

aluguel. Famílias inteiras foram despedaçadas. Torturas e assassinatos de trabalhadores 

rurais e de quem os apoiava na sua luta e resistência (advogados, políticos, religiosos) 

tornaram-se constantes. Os números dessa tragédia chegam a mais de 400 mortos entre 

os anos de 1986 a 95. O caso mais conhecido foi o que originou a quarta polêmica da 

história do Círio, ou seja, a morte dos dois padres franceses Aristides Camiou e Fraçois 

Goriou e os 13 lavradores do Araguaia, em 1981. Houve também o assassinato de Chico 

Mendes, 1988, os 19 Sem-Terra no Sul no Pará. Mais recentemente, a religiosa norte-

americana Ir. Doroty. 

Os povos indígenas restantes foram os que mais sofreram. As estradas, as 

hidrelétricas e os garimpos provocaram a invasão de suas terras, ocasionando – quando 

não a morte, estupros e roubos de mulheres – transferências para improvisadas reservas, 

ou, em alguns casos, um programado extermínio ou “integração” forçada à sociedade. 

No dizer de Lúcio Flávio Pinto, jornalista paraense, independente: “Estava sendo 

escrita a nova e definitiva história amazônica com um enredo que nada tinha a ver com o 

contínuo histórico regional... Tudo era novo e vinha de fora. A Amazônia fornecia apenas 

a paisagem para essa nova história, como ocorrera antes com países da África e da Ásia. 

                                                 
87  Cf. Ibid, 16. 
88  Cf. Ibid 16-17. 
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No contexto das decisões destas mudanças, o ponto de partida, como o ponto de 

chegada, está do outro lado do mundão de águas, sem a participação dos personagens 

vitais do mundo amazônico”89. 

Não foram poucas as vozes que, no decorrer desta história, levantaram-se em 

defesa das causas amazônicas, que ousaram anunciar outros possíveis caminhos. No 

entanto, foram derrotadas e silenciadas. Basta lembrar o movimento dos cabanos (1835-

1840), no Pará, e dos incontáveis grupos de ribeirinhos, seringueiros, pescadores, 

políticos e religiosos, entre muitos outros, que pagaram um custo altíssimo pela sua 

resistência e ousadia. 

A Igreja, na Amazônia, nas décadas de 70 a 90, desempenhou um papel 

importantíssimo na afirmação destas causas. Após o Concílio Vaticano II (1962-1965), as 

encíclicas sociais, especialmente a Populorum Progressio, de Paulo VI, os documentos 

finais de Medellín (1978) e, principalmente, de Puebla (1978), com sua contundente 

afirmação da “opção preferencial pelos pobres”, uma nova mentalidade começou a tomar 

conta da Igreja regional. Um número significativo de agentes pastorais, lideranças sociais 

e políticas e bispos, movidos pela sua fé, posicionaram-se publicamente contra o 

subdesenvolvimento e o empobrecimento local; contra as injustiças sociais, as 

perseguições, torturas e mortes de lideranças civis e religiosas. Dizia-se na época: morre 

a cristandade, nasce a Igreja. Esta agora se expressava, com renovado vigor, através das 

CEBS, da Teologia da Libertação, do extraordinário contingente de leigos e leigas 

comprometidos com a vida pública e a organização social, da Vida Religiosa encarnada 

na realidade dos pobres, das celebrações litúrgicas ao redor da Palavra, da Eucaristia e 

da vida concreta com seus desafios. 

Em 1972, por ocasião do IV Encontro Inter-regional de Santarém, os bispos 

reconheceram “as limitações e os perigos que os grandes projetos representavam para o 

homem da Amazônia: antigas e novas marginalizações, estruturas inadequadas, 

importadas e opressivas, desenvolvimento econômico feito sem e contra o homem, 

violação dos direitos básicos, como a posse da terra...”. Diante disto assumiram quatro 

opções fundamentais para orientar toda a Igreja regional: Formação de Agentes de 

Pastoral, Comunidades Cristãs de Base, Pastoral indígena e Estradas e outras frentes 

pioneiras, alterando, de forma decisiva, o dinamismo da ação evangelizadora da Igreja na 

Amazônia por mais de vinte anos. 

                                                 
89  Ibid, p. 18. 
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É dentro deste contexto regional e da Igreja local, que, de forma profética, os 

romeiros, devotos e cirianos, ousam explicitar sua fé, na defesa de suas esperanças, sob 

a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. 

Em suma, o Círio de Belém do Pará, tem se apresentado historicamente, também, 

como um campo de conflitos, envolvendo diferentes questões e sujeitos representativos 

dos vários campos culturais, político, econômico e religioso. Neste sentido, pode-se dizer 

que ele é uma expressão simbólica privilegiada de toda a sociedade regional, de suas 

convicções, sofrimentos, transgressões, desordens e esperanças articuladas e 

tematizados a partir da experiência religiosa, da fé cristã e, mais especificamente, da 

identidade católica. 

 

2.2. O Círio contemporâneo 

 

Atualmente, o Círio, termo com que tradicionalmente se identifica em Belém do 

Pará a Festa de Nazaré, acontece no segundo domingo de outubro, dando início às 

festividades de Nazaré, também chamada de quadra nazarena, que se prolonga por 15 

dias, até o recírio. A festa de Nazaré é composta basicamente pelo pré-círio, a 

trasladação, o Círio propriamente dito, as romarias particulares, os festejos do arraial e o 

recírio, numa seqüência ritual já apresentada no primeiro capítulo deste trabalho. 

No contexto amplo da Festa de Nazaré acontece, ainda: o auto do Círio90, um 

espetáculo de rua grandioso, na noite da sexta-feira que antecede a procissão principal 

do Círio; o arrastão do boi pavulagem91, um cortejo de cultura popular, que sai nas 

                                                 
90  “O auto do Círio é um espetáculo de rua grandioso, com ampla participação popular”. O projeto, 
pensado pela professora, atriz e diretora de teatro, Zélia Amador de Deus, acontece desde 1993 na noite da 
sexta-feira que antecede a procissão principal do Círio. Trata-se de um cortejo de cultura popular, 
atualmente organizado pela Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará, com participação da classe 
artística.  
 O cortejo percorre as ruas do bairro da Cidade Velha, com os artistas fantasiados (monstros, 
palhaços, anjos, diabos, bruxas, magos, ciganos, ladrões etc.), desenvolvendo performances teatrais. 
Durante o percurso são realizadas paradas em estações previamente determinadas, localizadas em frente a 
monumentos históricos. Os espetáculos de música, por exemplo, são realizados em frente à Igreja da Sé; o 
teatro, na Igreja de Santo Alexandre; a dança, no Solar do Barão de Guajará, as exibições de folclore 
paraense, na Capela de São João Batista, e a apoteose carnavalesca, entre os palácios do governo 
estadual – Palácio Lauro Sodré – e do governo municipal – Palácio Antônio Lemos.  
 Ao longo dos anos foram incorporados elementos de escola-de-samba (bateria, samba-enredo, 
carros alegóricos, mestre-sala e porta-bandeira), caracterizando a carnavalização do cortejo. Este 
espetáculo manifesta a relação entre sagrado e profano presente durante todo o seu desenvolvimento, ou 
seja, começa como uma grande procissão que, posteriormente, transforma-se numa festa de carnaval. “O 
cortejo teatral atrai um grande público, formado pelos moradores da Cidade Velha e de outros bairros” 
(IPHAN. Círio de Nazaré. Rio de Janeiro, Iphan, 2006, p. 56). 
91  “O arrastão do boi pavulagem” é um cortejo de cultura popular que agrega pessoas de todas as 
idades em torno da brincadeira do boi-bumbá, principal elemento cênico da atividade, e de outras 
manifestações culturais do Estado, pelas ruas de Belém. Manifestação recentemente introduzida na 
programação cultural da festa (1999), o arrastão acontece sempre na véspera do Círio de Nazaré 
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vésperas do Círio, pela manhã; A festa das filhas da Chiquita92, uma apoteótica 

manifestação da comunidade homossexual que acontece, também, às vésperas do Círio, 

após a trasladação; o almoço do Círio93, considerado o natal do povo paraense, logo após 

o Círio e a feira de brinquedos de miriti94, uma exposição do trabalho artesanal local com 

palmeiras amazônicas, que ocorre no sábado e no domingo do Círio. Todos estes eventos 

já estão consolidados, atualmente, no calendário cultural do Círio. Além destas, há uma 

série de outras iniciativas, institucionais ou particulares, que enriquecem de forma 

diversificada e irregular o calendário da Festa de Nazaré, a cada ano. 
                                                                                                                                                                  

 É um desdobramento dos arrastões promovidos no mês de junho por toda a cidade. Tem início após 
a chegada da procissão pluvial à escadinha do cais do porto, depois da saída da romaria dos motoqueiros, 
terminando na feira  e brinquedos de miriti, na praça Frei Caetano Brandão (Largo da Sé) e na praça do 
Carmo, ambas no bairro da Cidade Velha. Junto a outros acontecimentos culturais promovidos no período, 
marca um dos aspectos do lado profano da Festa de Nazaré. 
 Contando com elementos típicos da cultura paraense, o arrastão do boi pavulagem chama atenção 
pela sua estrutura física, que procura agregar tanto os signos do período das festividades de São João 
(estandartes dos santos, bandeiras, adereços de mão), como os signos regionais da cobra grande, dos 
cavalinhos, da orquestra de metais (trombone, saxofone, trompete), todos eles advindos do boi-bumbá (boi 
tinga) do Município de São Caetano de Odivelas. Em 2001 foi introduzida no cortejo a alegoria de uma 
cobra de 20 metros confeccionada em miriti. 
 O arrastão é sempre acompanhado por um grupo de músicos, que tocam instrumentos rítmicos 
como tambores, matracas, barricas, chequeré, surdos e caixas. “As toadas impõem ao cortejo um ritmo 
alegre, durante todo o seu desenvolvimento” (Ibid, p. 57). 
92  “Entre tantas celebrações ligadas ao Círio e à Festa de Nazaré existem algumas que não são 
organizadas pela diretoria da festa”. Entre elas destaca-se a chamada festa das filhas da Chiquita, 
repudiada pela diretoria da festa e pelas autoridades eclesiásticas.  
 Nos carnavais de 1975 e 1976, grupos homossexuais e simpatizantes de Belém organizaram um 
bloco carnavalesco que saía das proximidades do extinto presídio São José, percorrendo as ruas do centro 
da cidade, até o Bar do Parque. Foi a origem da polêmica festa das filhas da Chiquita. Esse evento tem 
início na noite do sábado que precede a procissão principal do Círio e acontece, desde 1978, num dos 
lugares por onde passam as procissões da trasladação e do Círio, em frente ao chamado Bar do Parque, na 
Praça da República. O bar, que funciona 24 horas, fecha apenas no dia do Círio.  
 Lá aconteceu, em 1977, a festa de Santo Antônio Casamenteiro, com a entrega, pela primeira vez, 
dos prêmios “Veado de ouro” e ‘Rainha do Círio’. No mesmo ano realizou-se a ‘transveadação’ (referência à 
trasladação) do veado de ouro do bairro da Cidade Velha até o Bar do Parque. Em 1978 realizou-se a 
primeira festa das filhas da Chiquita no sábado da trasladação, com a estrutura que conhecemos hoje, ou 
seja, carimbó tocado pelo grupo Borboletas do Mar, entrega dos prêmios “Veado de Ouro” e “Rainha do 
Círio” (o ganhador é escolhido independentemente de sua opção sexual) e venda de cerveja. A partir de 
1979 artistas locais começaram a participar do evento. Em 1997 introduziu-se o prêmio ‘Botina de Ouro’, 
destinado a uma homossexual. As diversas referências ao Círio e à própria Nossa Senhora de Nazaré na 
festa das filhas da Chiquita apresentam, assim, um caráter de resistência, de contestação, de busca de 
espaço e reconhecimento social pelos homossexuais.  
 Em 1999 a festa comemorou sua maioridade (21 anos) com a realização da ‘fresquena’ – ‘novena 
de fresco’ –, com uma pequena celebração realizada pelos próprios participantes do evento. A festa das 
filhas da Chiquita de 2002 também ficou famosa em função de a data marcar os 24 anos de sua existência.  
 A brincadeira começa logo após a passagem da trasladação pelo local. Dela participam grupos 
homossexuais e simpatizantes da sociedade de Belém. As premiações acontecem já de madrugada, no 
próprio dia do Círio, sendo aguardadas com bastante ansiedade pelo público. Nos últimos anos, houve uma 
tentativa de institucionalização ou de apropriação da festa pelo poder municipal, que passou a participar de 
sua organização, tendo o evento contado com a presença do prefeito e de outras autoridades municipais. 
Há quem diga que, com isso, a festa perdeu um pouco e seu caráter espontâneo e independente.  
 A festa das filhas da Chiquita tem permissão de realização concedida pela Prefeitura Municipal de 
Belém até às 4 horas da manhã. “No entanto, a mesma se prolonga de outras formas, por meio do que um 
entrevistado definiu como a ‘criatividade anárquica’ dos participantes” (IPHAN. Círio de Nazaré. Rio de 
Janeiro, Iphan, 2006, p. 58-59). 
93  Já foi apresentado no primeiro capítulo deste trabalho. 
94  Já foi apresentado no primeiro capítulo deste trabalho. 
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A organização e gestão do Círio atualmente são feitas, principalmente, pela 

Diretoria da Festa, sob o acompanhamento e supervisão do Pároco da Basílica Nossa 

Senhora de Nazaré95, com apoio dos governos estadual e municipal, que contribuem, 

principalmente, com recursos96 e infra-estrutura de segurança. Em 2005, a procissão do 

Círio contou com um esquema de segurança envolvendo 4.998 pessoas, sendo, 780 

integrantes da Guarda da Santa, 1.800 policiais militares, 378 policiais civis, 1.420 

homens do exército e 620 voluntários da Cruz Vermelha, além de monitoramento com 

câmeras em parte do percurso (Avenida Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França e 

15 de Novembro)97. Devido à grandeza e complexidade do evento, sendo preciso 

mobilizar, governos, instituições públicas ligadas à segurança e uma série de outras 

instituições e pessoas envolvidas em seu planejamento, a sua organização acontece 

durante todo o ano, obedecendo a um calendário próprio de atividades montado pela 

diretoria. Logo após o encerramento de um Círio inicia-se a organização do outro. 

Constituída por 35 representantes de vários segmentos da sociedade local, a 

diretoria é dividida em comissões, responsáveis por determinados aspectos da 

organização da festa, havendo entre eles um presidente, eleito por dois anos. Embora da 

composição da diretoria oficialmente só participem os homens, o trabalho é, na realidade, 

feito pelo casal, cabendo às mulheres a organização de vários aspectos do ritual, entre 

eles a decoração da berlinda e as providências para a confecção do manto que, todos os 

anos, veste a imagem da santa98. 

A organização de um Círio requer uma articulação gigantesca de forças e atores 

sociais, que envolve os poderes públicos, empresas privadas (principalmente escolas e o 

comércio), associações (associação dos romeiros, associação da corda, entre outras), 

além das instituições especificamente católicas, na tentativa de harmonizar os diversos 

interesses, a fim de que se responda às expectativas e esperanças, ligadas à experiência 

religiosa e a identidade regional que, tradicionalmente, estão vinculadas a esta Festa. 

A diretoria, conta, também, no ordenamento da Festa de Nazaré, com a 

colaboração da chamada guarda da santa. Identificada com seu uniforme tradicional, sem 

qualquer tipo de arma. Esta guarda tem a função de garantir a ordem nos diversos 

                                                 
95  Sobre a diretoria da festa, ver nota 84 no primeiro capítulo deste trabalho. 
96  Segundo Arnaldo Pinheiro, da diretoria da festa, todo o evento mobiliza recursos em torno de 
oitocentos mil reais. Desse total, cerca de 60% são financiados pelos governos estadual e municipal. O 
restante é conseguido com instituições públicas e privadas,  doações espontâneas de devotos. Quando 
sobra dinheiro, este é dividido entre a Arquidiocese de Belém, a Congregação dos Padres barnabitas e 
obras sociais da Paróquia de Nazaré (Ibid, p. 64). 
97  Cf. REVISTA CÍRIOS DE NAZARÉ 2005, p. 34-35. 
98  IPHAN. Círio de Nazaré. Rio de Janeiro, Iphan, 2006, p. 62. 
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eventos que compõem a festividade, através do convencimento, funcionando como um 

elemento disciplinador durante as procissões99. 

A cada ano que passa se amplia, ainda mais, o leque de homenagens prestadas a 

Nossa Senhora de Nazaré durante a procissão principal do Círio, bem como o número de 

romeiros,devotos e cirianos, que participam de todo o ciclo dos festejos, enriquecendo e 

engrandecendo, ainda mais, esta festa católica do povo paraense. 

O Círio da cidade de Belém tem, também, estendido, sempre mais, sua influência 

para o interior, alterando a estruturação das festas de outros santos padroeiros, e, ainda, 

para outros Estados e, mesmo, outros países. Desta forma, o Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré, em Belém do Pará, apresenta-se, no contexto das festas de santo e do 

catolicismo dito “popular”, como um fenômeno significativo, a partir do qual se pode 

compreender muito da dinâmica do imaginário religioso, que rege o humano, a fé cristã e, 

mais especificamente, a identidade católica vividas em contexto amazônico, tal como se 

verá a seguir. 

                                                 
99  Cf. Ibid, p. 62-63. A Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, fundada em 1974, pelo então 
coordenador da Festa, Nelson Ribeiro, e o padre Giovani Incampo, é composta, única e exclusivamente, tal 
como prevê o seu regulamento, por pessoas do sexo masculino, católicos militantes, de idade superior a 20 
anos, casados no católico ou solteiro de reputação ilibada. 
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CAPÍTULO 4 

 

CÍRIO DE NAZARÉ DE BELÉM DO PARÁ: PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

E METODOLÓGICOS PARA UMA REFLEXÃO TEOLÓGICA 

 

Segue neste capítulo uma explicitação dos pressupostos conceituais e 

metodológicos da reflexão teológica a ser desenvolvida no último capítulo, 

organizada da seguinte forma: 

Primeiro, uma apresentação das referências fundamentais da Teologia 

da Libertação como o caminho metodológico a ser percorrido no último 

capítulo, analisando criticamente o alcance e os limites de toda e qualquer 

teologia. 

Segundo, uma análise crítica da forma como a Igreja e a teologia, em 

geral, tem tratado esses fenômenos religiosos caracterizados como 

“catolicismo popular” e um levantamento das condições de possibilidades de 

uma reflexão teológica sobre o Círio de Nazaré. 

Terceiro, um detalhamento pedagógico, a partir do texto lucano sobre o 

caminho de Emaús (Lc 24,13-35), das opções metodológicas feitas, 

dialogando, de forma específica, com o Círio de Nazaré e alguns elementos de 

seu contexto mais amplo, que envolve a Igreja local e mesmo a realidade 

histórico e sócio-cultural da Amazônica. 

É importante ressaltar que o texto de Lucas sobre o caminho de Emaús, 

será valorizado aqui não tanto em seu conteúdo teológico, que está centrado 

na Eucaristia, mas principalmente como uma metáfora de um processo 

pedagógico que conduz à revitalização da fé e da esperança. Daí a opção por 

autores sistemáticos e não exegetas. 

Quarto, uma análise resumida da concepção de fé de Juan Luis 

Segundo, discutindo os principais conceitos desenvolvidos em seu pensamento 

e que serão aplicados nos argumentos teológicos centrais do capítulo seguinte. 
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1. Sobre a particularidade de toda teologia e a opção pelos caminhos 

metodológicos da Teologia da Libertação 

 

Seguindo a tradição de toda teologia, como saber racional “fides 

quaerens intellectum”, a fé que busca a própria inteligência, esta tese vai 

recorrer aos instrumentos da racionalidade, a partir de toda tradição ocidental, 

mas particularmente inspirada nos ideais da Teologia da Libertação, como 

teologia da práxis, para a práxis, pela práxis, na práxis e motivado pela práxis, 

que evidencia o caráter histórico da Revelação, a vida da Igreja como lugar 

teológico e a força histórica dos pobres. 

Neste sentido, a teologia refletida aqui, valoriza, de forma crítica, a 

práxis histórica da fé cristã e da identidade eclesial presente no Círio de Nazaré 

de Belém do Pará, como objeto da reflexão teológica (da práxis), a fim de 

iluminá-la com os conteúdos centrais da revelação cristã (para a práxis), como 

sua referência crítica, a partir de onde se deixa, também, iluminar (pela práxis); 

esta reflexão teológica é resultado da própria experiência de fé vivida e refletida 

na companhia dos milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré durante 

toda uma vida (na práxis) e das questões aí levantadas a respeito de sua 

relação com a fé cristã e a identidade eclesial (motivado pela práxis). 

É preciso frisar, antes de tudo, que toda teologia é particular e 

interessada; profundamente marcada pela especificidade das pessoas que a 

produzem e pelos contextos socioculturais com os quais dialogam. Esta 

intuição original das teologias da libertação não pode ser negligenciada, sem 

grandes prejuízos para a fé, a revelação e a evangelização1.  

Desta forma, a reflexão teológica desenvolvida neste estudo, quer 

declarar que, mesmo estando em sintonia com toda a teologia e a Igreja 

Universal, está profundamente comprometida com a particularidade do 

contexto sóciocultural da Amazônia e a realidade de sua Igreja local, bem como 

influenciada pela tradição teológica latino-americana e caribenha da libertação. 

Desta forma, reflete a partir de uma experiência limitada, um ponto de vista 

particular da realidade. 

                                                 
1  Cf. MADURO, Otto. Fazer teologia para tornar possível um mundo diferente: um 
convite autocrítico latino-americano. In: SUSIN, Luis Carlos (Org.). Teologia para outro mundo 
possível. São Paulo, Paulinas, 2006, p. 401. 
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A teologia é, essencialmente, o discurso sobre Deus (theos logos), que 

envolve a compreensão, mas também a fé e a relação com ele, com o 

semelhante e com todo o mundo criado. A teologia, interpretada em termos de 

libertação, é a fé refletindo sobre as experiências de vida concreta, 

interpretando-as, a partir dos pobres, como lugar da revelação, do encontro 

com Deus e como processo histórico de salvação/libertação que alcança a 

totalidade da vida humana e toda a criação. Neste sentido, a teologia latino-

americana e caribenha da libertação é, segundo Vargas, uma forma de 

encontrar Deus na história, mas também de ver e sentir a história a partir de 

Deus e, na história, a história do povo oprimido2. 

Para Otto Maduro, a teologia da libertação é fruto da atuação 

historicamente situada de leigos, religiosos e pastores, protestantes e católicos, 

em comunidades oprimidas em todas as partes das Américas, ao final dos 

anos 60. Tal ação implica o compartilhamento com freqüência da opressão e 

repressão que fazem parte da vida cotidiana dos pobres do mundo inteiro. Para 

este autor, as origens da teologia da libertação, plasmadas nas obras 

conhecidas de Gustavo Gutiérrez e Rubem Alves, possuem raízes múltiplas, 

complexas e profundas, não devendo ser reduzida à teologia escrita, publicada 

e reconhecida em textos academicamente aceitos. Considera que muitas das 

idéias das teologias da libertação “podem ser encontradas, de algum modo, em 

tradições, grupos e pessoas muito anteriores (e não tão anteriores também) ao 

movimento da teologia da libertação latino-americana como tal, não só na 

América Latina, mas também fora dela”3. 

Para Otto Maduro, uma das distinções fundamentais da teologia da 

libertação latino-americana, desde suas origens, é a denúncia da 

particularidade de toda teologia:  

 

“(...) a teologia da libertação latino-americana distinguiu-se de muitas outras 
teologias críticas da opressão por uma ousadia entre outras: a ousadia de 
denunciar e relativizar a teologia dominante em nossas Igrejas como uma 
teologia particular, isto é, como uma teologia mais entre outras possíveis, como 
uma teologia cuja pretensão de ser única e perenemente verdadeira é uma 
pretensão particular típica da experiência particular de privilégio e poder das 
elites produtoras de teologias oficiais. 

                                                 
2  Cf. VARGAS, Ignácio Madera. Teologia e libertação na América Latina e no Caribe. In: 
SUSIN, Luis Carlos (Org.). Teologia para outro mundo possível. São Paulo, Paulinas, 2006, p. 
54. 
3  MADURO, Otto. Fazer teologia, p. 394, nota 3. 
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Assim como aconteceu, também por essa mesma época, com a teologia negra 
como movimento teológico explícito nos Estados Unidos e, em seguida, com as 
teologias feministas, cada teologia emergente dá expressão e justificação 
religiosa aos anelos de libertação de algumas comunidades ou dimensões 
humanas, reprimidas e silenciadas, até então, pelos poderes estabelecidos. 
Porém, ao mesmo tempo cada nova teologia da libertação que assim surge 
revela, subversivamente, outra particularidade a mais – até então invisível – 
das teologias dominantes, minando, mais profundamente ainda, a presunção 
de verdade, universalidade e unicidade das teologias predominantes. Assim, as 
teologias da libertação facilitam que um número cada vez maior de líderes e de 
simples crentes de muitas Igrejas reconheçam que “o rei está nu”, ou seja, que 
as teologias dominantes são teologias que conseguem aparecer como únicas, 
universais e verdadeiras somente porque seus defensores desfrutam do poder, 
da autoridade, do apoio e dos recursos necessários para sustentar essa 
aparência  mas que, na realidade, o que essas teologias fazem é interpretar a 
tradição religiosa à medida, imagem e semelhança das experiências, dos 
interesses e dos privilégios particulares das elites do poder: isto é, de seres 
humanos escolarizados, adultos, urbanos, heterossexuais, cristãos, de famílias 
abastadas do Atlântico Norte. Precisamente por compartilhar dessa experiência 
particular e interessada, essas elites tendem a perceber qualquer versão da 
tradição religiosa diferente de sua própria como heresia, erro, pecado ou – no 
melhor dos casos – como uma teologia particular, de pouca monta, com 
validade e aplicação muito limitadas”4. 

 

A suspeita de Otto Maduro contribui para uma avaliação crítica das 

pretensões de toda reflexão teológica, chamando a juízo a necessidade, no 

fazer teológico, do que ele chama de humildade ético-epistemológica, ou seja, 

o reconhecimento da finitude, da falibilidade, da provisoriedade de todo 

conhecimento e, portanto, da conseqüente obrigação de duvidar, revisar, 

questionar, repensar e criticar, constantemente, o que se crê saber e o que se 

faz com esse saber no conjunto das relações sociais. Indica, como exigência 

crítica deste fazer teológico, a escuta atenta e paciente de outras experiências, 

de outros pontos de vista e apreciações da realidade, especialmente daquelas 

que são percebidas como sem importância, absurdas ou irritantes, o que 

poderia ajudar na formação de uma consciência crítica das próprias limitações, 

contradições, falhas, incoerências e vazios na interpretação da realidade. Para 

este autor, só esta postura ético-epistemológica, no fazer teológico, de 

humildade e consciência, pode conduzir a obrigação ética de identificar os 

aspectos e novidades da realidade circundante que estão sendo ignorados, as 

experiências e clamores que estão sendo deixados de ouvir, quais as pessoas 

ou grupos estão sendo esquecidos, e talvez, o mais importante, quem sejam as 

possíveis vítimas dessa forma de ver e transformar a realidade5. 

                                                 
4  Ibid, p. 394-395. 
5  Cf. Ibid, p. 413-414. 
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As considerações críticas de Otto Maduro, se levadas em conta, 

estimulam e incentivam a criatividade teológica e tornam possível abraçar a 

pluralidade de expressões da fé cristã e da identidade católica, “não como 

defeito e sim como bênção, não como um obstáculo a superar, e sim como 

uma meta a alcançar; não apenas como conseqüência de uma humanidade 

dividida por egoísmos e opressões, mas, igualmente, como o resultado da rica 

variedade, da inesgotável criatividade, da infinita imaginação, da multiplicidade 

de experiências e da caleidoscópica multidimensionalidade humanas”6.  

Tal perspectiva teológica de Otto Maduro, nos permite fazer algumas 

considerações a respeito do tema deste estudo, buscando analisar criticamente 

a postura pastoral da Igreja e da reflexão teológica, em geral, em relação às 

expressões da fé cristã vinculados ao “catolicismo popular”, e apresentar uma 

reflexão teológica, dentro de uma postura ético-epistemológica, que possibilite 

uma acolhida positiva destes fenômenos, tão presente no contexto sócio-

cultural da Amazônia e, mesmo, do Brasil, tal como segue. 

 

2. Sobre as possibilidades de uma teologia do Círio de Nazaré 

 

O Círio de Nazaré de Belém do Pará bem como outros fenômenos 

religiosos vinculados ao denominado “catolicismo popular” são tratados, em 

geral, em âmbito eclesial, como um catolicismo inautêntico ou no máximo de 

segunda categoria, correspondendo à uma corrupção do “cristianismo original” 

e do “catolicismo oficial”; um catolicismo sincrético, sob a influência de 

elementos de outras tradições religiosas como as indígenas e africanas e, por 

conseguinte, impuro; os que praticam tal catolicismo são tidos como católicos 

“não-praticantes”, devotados aos santos e seus rituais ao invés de 

comprometidos com a boa-nova de Cristo. Sendo fruto de um passado injusto e 

desumano, são incapazes de superar e transformar a alienação produzida 

pelas forças sociais e econômicas que os oprimem através de uma visão crítica 

e libertadora; vivem e crêem de modo incorreto, insuficiente e supersticioso. 

Enquanto fenômeno cristão, para os mais otimistas, é tido como um pré-

cristianismo com duas possibilidades ou se “converte” em cristianismo 

                                                 
6  Ibid, p. 414. 
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“autêntico” através de uma evangelização “adequada”, ou vai desaparecer. 

Enquanto fenômeno católico sua salvação estaria unicamente em uma “boa” 

catequese e “suficiente” instrução moral. No primeiro caso um “nicho de 

mercado” interessante para as várias Igrejas que já o disputam ferozmente; no 

segundo caso, uma massa sujeita aos interesses políticos do programa 

eclesiástico, em total dependência da “ajuda” e “assistência” dos agentes de 

pastoral (presbíteros e catequistas instruídos), o que garantiria sua legitimidade 

católica. 

Do ponto de vista teológico a situação do “catolicismo popular” não é 

menos complicada. Se não possui relevância institucional, então não possui 

importância suficiente para merecer uma reflexão teológica séria, pois trata-se, 

no máximo, de rituais culturais interessantes e um problema catequético 

pastoral. 

Todavia, tais compreensões fáceis a respeito do “catolicismo popular” 

são superficiais, paternalistas e, fruto de uma assimilação acrítica dos 

pressupostos lógicos da cultura dominante e do racionalismo teológico, em 

descompasso com a identidade cultural e a fé de muitos grupos humanos e 

comunidades cristãs-católicas, prestando-se a alimentar novas formas de 

colonização e dominação cultural. 

Neste sentido, a reflexão teológica, produzida neste trabalho, quer 

dialogar e solidarizar-se com esta experiência da fé cristã e da identidade 

eclesial, e desvelar os muitos valores ocultos debaixo da superfície “devota” do 

universo religioso de uma de suas expressões, o Círio de Nazaré, de Belém do 

Pará: a convicção inabalável na bondade da vida aliada à luta pela justiça; a 

afirmação radical da dignidade humana e da comunidade aliada à resistência a 

toda e qualquer forma de “dominação”; a “festa” onde são celebrados os laços 

de amor e solidariedade definitivamente indestrutíveis que unem uns aos 

outros e, acima de tudo, a Deus, mesmo quando o sentimento é de abandono; 

a esperança inabalável na indestrubilidade da vida, na vitória da vida sobre a 

morte, do “bem” e da justiça sobre o “mal” e a dominação7. Tudo isso expressa 

uma práxis e uma espiritualidade marcadamente comunal, expresso em uma 

única frase “FÉ EM DEUS”. Nas palavras de Goizueta: 

                                                 
7  Cf. GOIZUETA, R. S. prefácio, in: ESPÍN, O. A fé do povo; reflexões teológicas sobre 
catolicismo popular. São Paulo, Paulinas, 2000, p. 19. 
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“...uma fé nem liberal nem conservadora, mas enraizada na intimidade viva 
com o Deus dos pobres. É uma fé verdadeiramente radical, no sentido literal da 
palavra “radical”. Enterra suas raízes nas alegrias, aflições, paixões, desilusões 
e, em última análise, na esperança intransigente que caracteriza nossas vidas 
juntos, como católicos latinos. Tão profundas são essa raízes em nossa vida 
comum que, no fim, a fé e a vida tornam-se indistingüíveis: crer em Deus é crer 
na vida e vice-versa. E, como qualquer realidade viva, essa fé resiste à 
objetividade de rótulos artificiais”8. 

 

Quer dizer, ainda, que é possível julgar que o “catolicismo popular” é um 

lugar privilegiado da revelação divina e uma afirmação básica da própria 

tradição teológica maior, principalmente na medida em que essa tradição 

atribui lugar privilegiado ao sensus fidelium9. 

Desta forma, o catolicismo popular não é apenas um fenômeno sócio-

cultural, objeto de estudos antropológicos e sociológicos, mas também e 

principalmente um recurso essencial para a própria teologia cristã10. Neste 

ponto há uma profunda comunhão das afirmações deste estudo com as 

convicções de Orlando Espín, teólogo que estuda o catolicismo latino nos 

Estados Unidos: não se pode negar o significado teológico do catolicismo 

popular, porque nele estão contidos (e não apenas subentendidos) séculos da 

mais crucial reflexão cristã sobre o evangelho e a vida.  

 

“Na história da Igreja universal, os católicos, em sua grande maioria, sempre 
foram e ainda são os leigos pobres. Conseqüentemente, como a doutrina 
católica afirma que a Igreja é testemunha infalível da revelação, isso deve 
significar que os leigos pobres (isto é, a imensa maioria da Igreja em vinte 
séculos) também são testemunhas infalíveis da revelação. Entretanto, o modo 
como esses milhões entendem, recebem e expressam a fé é, inegavelmente, o 
‘catolicismo popular’”11.  

 

Portanto, os teólogos cristãos não podem menosprezar o catolicismo do 

povo como lócus theologicus, sem grande prejuízo para toda a Igreja e o 

cristianismo. Nas palavras de Goizueta:  

 

“sempre que se ignora ou despreza o catolicismo popular..., é a Palavra de 
Deus que é oculta, silenciada e tornada impronunciável; ...depreciar a fé e a 
cultura de um povo não é simples erro teórico; no fundo, é uma forma de 

                                                 
8  Ibid, p. 24. 
9  Cf. Ibid, p. 11, 31-32. 
10  Ibid, p. 11. 
11  ESPÍN, O. A fé do povo; reflexões teológicas sobre catolicismo popular. São Paulo, 
Paulinas, 2000, p. 29. 
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genocídio. A moderna marginalização ocidental (embora essa palavra seja uma 
palavra branda demais para descrever a realidade histórica) da fé vivida dos 
pobres representa  a presença  contínua da conquista entre nós”12. 

 

A atividade teológica, como “fides quaerens intellectum” (a fé que busca 

inteligência), supõe que a fé, como incorporação da revelação, esteja 

submetida ao dinamismo transcendental da racionalidade e da inteligibilidade, 

característicos do ser humano13. Todavia, a teologia, sob a influência do 

racionalismo, durante séculos, soterrou a profunda sabedoria da fé que ampara 

e dá forças às comunidades do “catolicismo popular”. A tarefa da teologia como 

reflexão crítica deve apontar as limitações do “catolicismo popular”, seu 

romantismo desumanizador, sufocante e degradante (a reprodução dos 

esquemas de dominação, fé alienada do contexto social, etc.), mas também 

reconhecer sua dignidade como mediação da revelação divina, da Palavra de 

Deus. 

Neste contexto, a partir das provocações críticas de Otto Maduro, 

citadas acima, esta reflexão teológica quer colocar algumas questões-suspeitas 

sobre esta realidade, tal como segue. 

Uma abordagem teológica do catolicismo popular, à luz de um rigorismo 

doutrinal e legal constitui uma questão gravíssima, pois transfere para o campo 

da reflexão teológica uma carga de metodologias científicas modernas, 

profundamente marcadas por demasiada busca de objetividade e 

imparcialidade epistemológica, em descrédito de toda e qualquer forma de 

particularidade dos contextos sócio históricos. 

A renúncia a contextos sócio-históricos, com seres humanos concretos, 

em nome de pretensas verdades “universais”, reduz a fé a fórmulas conceituais 

rigidamente dogmatizadas e compromete a relação da teologia com a 

comunidade de fé; 

A pós-modernidade tem feito um movimento de desconfiança com 

relação à objetividade e universalidade epistemológicas. Ela faz isto justamente 

por tomar consciência da influência que o contexto sócio-histórico do estudioso 

exerce em suas conclusões teóricas. Não se trata de um relativismo 

epistemológico, mas de caracterizar com clareza o ponto de vista a partir do 
                                                 
12  GOIZUETA, R. S. prefácio, in: ESPÍN, O. A fé do povo, p. 12. 
13  Cf. DORADO, De María conquistadora a María libertadora. Mariología popular 
latinoameircana (Presencia Teológica). Santander, Sal Terrae, 1988, p. 17. 



 162  

qual o estudioso aborda seu tema. Ora, em fenômenos culturais, 

freqüentemente situa-se o estudioso em um topos sócio-cultural diferente dos 

grupos que ele estuda. O reconhecimento desta diferença, se levada em conta, 

possibilitaria uma abertura às vozes “do Outro”, uma voz humana que a 

modernidade ignorou. 

Esta postura epistemológica oferece oportunidades estimulantes para o 

desenvolvimento de um pluralismo ou policentrismo genuíno, onde as 

diferenças particulares que tornam cada povo único, não são consideradas 

como ameaças à busca da verdade, mas sim aspectos absolutamente 

essenciais desta busca. Certamente tal atitude representaria nova possibilidade 

epistemológica para a teologia. 

De fato, a particularidade de cada situação sócio-histórica impõe limite à 

capacidade humana de compreender plenamente o Deus que transcende a 

história, contudo representa também a sua condição de possibilidade de 

conhecer, de algum modo, o Deus revelado na história. 

Desta forma, focar a reflexão teológica na particularidade da fé vivida no 

“catolicismo popular” é uma forma de promover a unidade fundamental de toda 

a Igreja, a partir da singularidade do particular. 

Afirmar a práxis cristã e eclesial na parcialidade do “catolicismo popular”, 

é uma forma de moldar um modelo eficiente de unidade cristã, universalidade e 

de fazer teológico. 

Ter como ponto de partida da reflexão teológica a afirmação do 

“catolicismo popular” como um “modo de ser católico” diferente, é uma forma 

de reconhecer que não existe fé cristã acultural ou não-cultural e que tal 

realidade obedece ao princípio da reencarnação, ao dinamismo de Pentecostes 

e da inculturação histórica do cristianismo. 

Mais ainda. Ter como referência teológica fundamental uma situação 

onde o Deus de Jesus Cristo escolheu ser revelado na fé vivida dos pobres, 

tanto tempo rejeitada e ridicularizada, está em profunda harmonia com um 

princípio fundamental da boa nova de Cristo, da tradição cristã, da identidade 

eclesial e da teologia. 

A referência a um contexto histórico de divisão e marginalização, é uma 

afirmação teológica profética e evangélica de que um amor verdadeiramente 

universal não é amor neutro, uma Verdade universal não é Verdade neutra e 
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uma teologia universal não é teologia neutra, incapaz de julgar situações sócio-

históricas que se presumem incomensuráveis. 

Assim, a afirmação da “práxis performativa comunal” do “catolicismo 

popular” é uma luz evangélica importante para a realidade social, 

profundamente marcada pelo subjetivismo, individualismo e exclusão social em 

contexto global, para a realidade cultural pós-moderna, caracterizada pela 

excessiva fragmentação e mesmo para a realidade eclesial, com seus 

diferentes modelos eclesiológicos em conflito. 

Muitas vezes, enquanto a teologia se preocupava em construir um sólido 

edifício conceitual que expressasse corretamente a fé, esquecia os aspectos 

da fé vivida. A recuperação destes aspectos pode sugerir oportunidades 

interessantes e criativas, que, entre outras coisas podem aprofundar a fé 

comum e o ecumenismo entre as Igrejas cristãs. 

Uma teologia do “catolicismo popular”, essencialmente vivido e orientado 

por leigos e mulheres, pode trazer nova luz sobre a realidade do laicato, das 

mulheres, dos ministérios e da própria revelação no interior da Igreja. 

João Paulo II intui que Maria e “seus mistérios pertencem à identidade 

própria destes povos e caracterizam sua piedade popular”14. Neste contexto, 

levanta-se toda uma série de outras questões. 

A primeira se refere a algo que pode ser chamado de “causa e efeito” 

entre a devoção mariana, a “fé em Deus”, expressadas em rituais, e a 

convivência social. Uma análise antropo-teológica poderá levantar as buscas e 

as esperanças humanas profundas que estão articuladas nesta devoção. 

A segunda questão refere-se à relação desta devoção com o Mistério 

Pascal de Cristo, que pode ser diagnosticada a partir das representações de 

Maria no interior desta devoção, sua relação com a Maria histórica e a história 

de Maria no interior da Igreja. 

Uma terceira diz respeito às possibilidades de relacionar, mais 

especificamente, a fé ou devoção mariana e a fé cristã e a identidade eclesial; 

ou seja, articular teologicamente os símbolos marianos de determinado 

contexto cultural com os conteúdos centrais da revelação cristã. 

                                                 
14  AAS LXXI, p. 228. Citado em: DORADO, A. G. De Maria, p. 14. 
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Tendo em conta a transcendência de Maria no interior do “catolicismo 

popular”, é de fundamental importância teológica considerar a devoção mariana 

como ação do Espírito Santo que anima, inspira e orienta a Igreja em seu 

peregrinar, contra todo e qualquer positivismo, secularismo e purismo 

teológico. Não se pode ignorar a fé e os símbolos que expressam a esperança 

de todo um povo, mesmo que eles comportem também perigos da corrupção e 

da alienação. 

Uma última questão está relacionada às possibilidades de encontrar nos 

símbolos de devoção mariana, no interior do catolicismo popular, a transmissão 

de elementos da Tradição (revelação), sobretudo da compaixão e da 

solidariedade de Deus para com os oprimidos, os derrotados. Não haveria ali 

uma identificação de Deus com a figura da mãe, mais que com a figura do pai? 

Seria uma afirmação de caráter teológico importante se se pode ler na devoção 

a Maria uma continuação da manifestação da atenção e do cuidado salvífico de 

Deus para com os mais pobres. 

Tendo presente estas primeiras considerações de ordem metodológicas 

é necessário então, seguir adiante na construção dos pressupostos para uma 

reflexão teológica que pretende analisar o Círio de Nazaré, em Belém do Pará 

em sua relação com a fé cristã e a identidade eclesial, que se fará, agora, por 

motivos pedagógicos, à luz do texto de Lucas sobre o caminho de Emaús. 

 

3. O caminho de Emaús: por uma teologia romeira, profética e 

libertadora 

 

O TEXTO EVANGÉLICO (Lc 24,13-35) 
13Eis que dois deles viajavam neste mesmo dia para uma aldeia chamada 
Emaús, a sessenta estádios de Jerusalém14, e conversavam sobre todos esses 
acontecimentos. 15Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio 
Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles; 16seus olhos, porém, 
estavam impedidos de reconhecê-lo. 17Ele lhes disse: “Que palavras são essas 
que trocais enquanto ides caminhando?” E eles pararam, com o rosto sombrio. 
18Um deles, chamado Cléopas, lhe perguntou: “Tu és o único forasteiro em 
Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? 19“Quais?”, 
disse-lhes ele. Responderam: “O que aconteceu a Jesus de Nazaré, que foi um 
profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o 
povo: 20nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser 
condenado à morte e o crucificaram. 21Nós esperávamos que fosse ele quem 
iria redimir Israel; mas com tudo isso, faz três dias que todas essas coisas 
aconteceram! 22É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos 
assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo 23e não tendo encontrado o 
corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que 
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ele está vivo. 24Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas 
tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram”. 
25Ele então lhes disse: “Ó insensatos e lentos de coração para crer tudo o que 
os profetas anunciaram!” 26“Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e 
entrasse em sua glória?” 27E, começando por Moisés e por todos os Profetas, 
interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. 
28Aproximando-se da aldeia para onde iam, Jesus fez como se fosse mais 
adiante. 29Eles, porém, insistiram, dizendo: “Permanece conosco, pois cai a 
tarde e o dia já declina”. Entrou então para ficar com eles. 30E, uma vez à mesa 
com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e destribuiu-o a eles. 
31Então seus olhos se abriram e o reconheceram; ele, porém, ficou invisível 
diante deles. 32E disseram um ao outro: “Não ardia o nosso coração quando ele 
nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?” 33Naquela 
mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam reunidos os 
Onze e seus companheiros, 34que disseram: “É verdade! O Senhor ressurgiu e 
apareceu a Simão!” 35E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o 
haviam reconhecido na fração do pão15. 

 

O texto lucano que relata a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, 

ou melhor dizendo, sobre o caminho de Emaús, foi escolhido para orientar a 

reflexão sobre os pressupostos para uma leitura teológica do Círio de Nazaré 

de Belém do Pará, porque, além de ser um belo texto, do ponto de vista 

literário, é, também, um relato teológico rico sobre as aparições do 

Ressuscitado16. 

O autor do terceiro evangelho, era possivelmente um médico do mundo 

helênico, de origem Síria, portanto, com uma mentalidade distante dos 

costumes do judaísmo; de excelente formação, o que pode ser observado 

pelos recursos lingüísticos de seu evangelho.17 

Segundo Ortiz, o Evangelho de Lucas, ao procurar esclarecer o 

fenômeno da ressurreição para aqueles que não viveram as experiências dos 

apóstolos, nem a cultura propriamente judia, fá-lo a partir dos interesses dos 

marginalizados, dos pobres e, de uma maneira muito particular, na perspectiva 

das mulheres 18. Um motivo a mais que aproxima o texto dos interesses desta 

tese. 

O caminho de Emaús, marcado pela proximidade, comunhão e 

solidariedade entre o Ressuscitado e os discípulos, entre Deus e a humanidade 

a caminho, é sinônimo de verdadeira “páscoa”. 

                                                 
15  BARREIRO, Álvaro. O itinerário da fé pascal. A experiência dos discípulos de Emaús e 
a nossa (Lc 24,13-35). São Paulo, Loyola, 2001, p. 7-8. 
16  Cf. Ibid, p. 9-13. 
17  Cf. Ibid, p. 176. 
18  Cf. Ibid, p. 177. 
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O relato de Lucas é, segundo Álvaro Barreiro, teologicamente fecundo 

para fazer dialogar com os novos desafios da vivência da fé e da 

evangelização nos atuais contextos históricos e socioculturais19.  

De fato, por várias vezes, nos últimos anos, foi escolhido como motivo 

inspirador da fé e da esperança cristã, da renovação da vida cristã e da vida 

consagrada, bem como da missão evangelizadora da Igreja, tanto no Novo 

Mundo como no Velho Continente20: 

- Na “Mensagem” aos povos da América Latina e do Caribe da IV 

Conferência Geral do Episcopado latino-americano, reunida em Santo Domingo 

de 12 a 28 de outubro de 1992, como especialmente apto para responder aos 

atuais desafios da evangelização na América Latina; 

- Como “ícone” bíblico interpretativo dos trabalhos do Segundo Sínodo 

Especial dos Bispos da Europa, realizado no Vaticano de 1º a 23 de outubro de 

1999, para responder aos desafios com que se defrontam hoje o anúncio e a 

vivência da fé e da esperança cristãs nos novos contextos sociolculturais, 

políticos e econômicos do Velho Continente; 

- Como lema “Pelo caminho de Emaús” da XIV Assembléia Geral da 

Confederação Latino-americana dos Religiosos (CLAR), reunida na Venezuela 

de 22 a 29 de junho de 2000, para responder aos novos desafios da vida de fé 

pessoal e comunitária, e de seu anúncio; mais particularmente, para discernir e 

percorrer os caminhos da “refundação” da Vida Religiosa na América Latina21. 

A importância deste texto na caminhada atual de toda a Igreja e, de 

forma particular, da América Latina, autoriza a escolha deste estudo, que é tê-

lo como referência pedagógica para apresentação das exigências teológicas 

necessárias para um diálogo fecundo, iluminador e esperançoso com a Igreja 

na Amazônia, especialmente com aquela Igreja peregrina, devota e romeira do 

Círio de Nazaré de Belém do Pará. 

Interessa, de forma particular, neste relato, a relação e o diálogo 

pedagógicos entre os discípulos e o Ressuscitado, marcado pela proximidade, 

comunhão e solidariedade no caminho (mesmo que este caminho pareça 

equivocado, alienação, fuga). Aí se percorrem as várias etapas do itinerário 

                                                 
19  Cf. Ibid, p. 10. 
20  Ibid, p. 63. 
21  Cf. Ibid, p. 63-65. 
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pascal, o que possibilitará, ao final, a fé na novidade da ressurreição e a revira-

volta na vida dos discípulos.22 Como diz Ortiz, “trata-se de uma verdadeira 

teologia que se constrói no caminho” e que tem como pressuposto 

acontecimentos reais23. Mais que isso, é uma teologia que transforma a vida e 

liberta para a comunhão e a solidariedade humana.  

O itinerário da fé pascal, que o texto apresenta, percorrido pelos dois 

discípulos de Emaús, na companhia do Ressuscitado, deve ser percorrido, em 

todos os tempos e lugares, como condição para o discipulado. Nesta 

perspectiva, é um convite para toda a Igreja e também para toda teologia que 

queira ser companhia esperançosa para a humanidade, em sua peregrinação 

pelos caminhos da vida. 

Neste sentido, esta tese, quer identificar, a partir do relato de Lucas, 

duas possíveis etapas24 a serem seguidas, como itinerário pascal, por uma 

reflexão teológica que pretende dialogar com a experiência real da fé cristã e 

da identidade eclesial presente no Círio de Nazaré de Belém do Pará; quer 

apresentar uma teologia que se constrói no caminho, em romaria25. 

Uma teologia a caminho, romeira, faz referência unicamente à atitude 

cuidadosa, zelosa e pedagógica do fazer teológico na sua relação com a 

realidade, a exemplo da relação entre o Jesus Ressuscitado e os discípulos a 

caminho de Emaús. 

Segundo Álvaro Barreiro, uma das formas prediletas de Lucas 

apresentar Jesus é colocá-lo a caminho: 

 

“O verbo ‘caminhar’ é usado 150 vezes no Novo Testamento, das quais 88, mais 
da metade, nos escritos lucanos. Toda a segunda parte do terceiro Evangelho é 
uma longa subida para Jerusalém. No relato dos discípulos de Emaús, os termos 
‘caminhar/caminho’ aparecem no início, no meio e no fim (vv. 13, 15, 17, 28, 32 e 
35). No livro dos Atos, a palavra ‘caminho’ designará a identidade e o modo de 
vida das comunidades cristãs (cf. 9,2; 18,25-26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). Lucas 
usa também freqüentemente o verbo ‘aproximar-se’: 18 vezes no Evangelho e 16 
em Atos. No relato do encontro do Ressuscitado com os dois discípulos de 

                                                 
22  Cf. Ibid, p. 68. 
23  ORTIZ, Carlos Ruiz. O caminho de Emaús (Lc 24,13-35). In: Ribla,n. 44, Petrópolis, 
Vozes, 2003/1, p. 180-181. 
24  A eleição das etapas foi inspirada na divisão estrutural do relato feito por Ortiz, que o 
divide em duas grandes partes: De Jerusalém para Emaús e de Emaús para Jerusalém (Cf. 
ORTIZ, Carlos Ruiz. O caminho de Emaús, p. 177-178). 
25  Romaria, entendida como uma forma pública e festiva de expressar a fé, sempre a 
caminho, movida pela promessa e sustentada pela graça alcançada. 
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Emaús, os dois verbos, ‘caminhar’ e ‘aproximar-se’, são usados logo no início (v. 
15), sendo Jesus o sujeito das duas ações”26. 

 

No relato de Emaús, o Jesus romeiro e as comunidades a caminho (com 

seu modo de vida, sua identidade) se encontram para percorrer, juntos, o 

itinerário pascal, que é construído, pedagogicamente, pela proximidade, 

comunhão e solidariedade, capaz de libertar das estreitezas dos seus medos 

para a totalidade da vida. 

A estrutura do diálogo apresentado no relato configura, do ponto de vista 

pedagógico, uma teologia que se apresenta como mestra e discípula, que 

ensina e aprende, ou melhor, ensina aprendendo e aprende ensinando, ou 

melhor ainda, como dizia nosso saudoso mestre Juan Luis Segundo, aprende a 

aprender. Esta teologia a caminho, romeira, profundamente dialogal, inspirada 

no caminho de Emaús, orientará as afirmações teológicas que se desejam, 

neste estudo, a respeito do Círio de Nazaré, em Belém do Pará. 

 

3.1. O diálogo no caminho de Jerusalém até Emaús: teologia que 

se constrói no caminho e parte de acontecimentos reais 

 

O início do caminho dos discípulos de Jerusalém até Emaús está 

profundamente marcado pela presença paradoxal dos acontecimentos de sua 

história recente, na companhia de Jesus (... e conversavam sobre todos esses 

acontecimentos). Por um lado, faz referência ao desfecho dramático vivido em 

Jerusalém (“Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que 

nela aconteceram nestes dias”?), à experiência da morte do amigo e de sua 

causa (“O que aconteceu a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em 

obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo: nossos sumos 

sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o 

crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel...”) e ao 

sentimento de fracasso, desânimo e desesperança (“... É verdade que algumas 

mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao 

túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma 

visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao 

                                                 
26  BARREIRO, Álvaro. O itinerário, p. 27-28. 
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túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o 

viram”). 

Por outro lado, sinaliza a presença esperançosa de inquietação e busca 

nos discípulos (Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si... v. 14) e pela 

presença solidária, companheira e questionadora do Ressuscitado (... o próprio 

Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles... [...]. “Ó insensatos e 

lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram! Não era 

preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?” v. 25-26). 

Nesta primeira etapa do itinerário pascal, a referência fundamental é a 

própria realidade vivida e seus impactos na existência humana, na Igreja 

nascente e na própria intervenção do Ressuscitado, seu tipo de presença, 

postura e reflexão crítica. Uma teologia a caminho, romeira, sob esta luz, é 

uma teologia que nasce de contextos reais onde os cristãos vivem sua fé. 

Neste sentido, um dos pressupostos fundamentais desta reflexão 

teológica é a realidade vivida pelos milhares de devotos, romeiros e cirianos 

em geral, ritualizada na Festa de Nazaré em Belém do Pará. Uma realidade, tal 

como a dos discípulos de Emaús, profundamente marcada pela experiência, 

paradoxal, de sofrimento, desânimo, alienação, mas também, pela resistência, 

resignação, comunhão, solidariedade, fé e, especialmente, esperança de que 

seus clamores encontrem acolhida na sociedade e na Igreja. 

Uma teologia para dialogar com tal realidade deve aprender a dinâmica 

pedagógica do Ressuscitado, aproximar-se e caminhar com eles. Deve ser 

uma teologia em constante romaria pelos caminhos da vida na Amazônia, 

mesmo correndo o risco de não ser reconhecida e valorizada. São as práticas 

concretas dos cristãos que levantam as perguntas à fé e à revelação27 e com 

os quais a teologia deve dialogar criticamente. A primeira postura pedagógica, 

no entanto, é de fazer-se próxima, companheira, assumindo o caminho, mesmo 

que este pareça equivocado, alienante, fuga da realidade, tal como orienta a 

Igreja latino-americana no Documento de Santo Domingo: 

 

“Hoje também nós, como pastores da Igreja na América Latina e no Caribe, em 
fidelidade ao Divino Mestre, queremos renovar sua atitude de proximidade e 
acompanhamento a todos os nossos irmãos e irmãs; proclamamos o valor e a 
dignidade de cada pessoa, e procuramos iluminar com a fé a sua história, o 

                                                 
27  Cf. Ibid, p. 43. 
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seu caminho de cada dia. Este é um elemento fundamental da nova 
evangelização” 28. 
 

A expressão de Lucas, “Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo” 

revela, segundo Álvaro Barreiro, a incapacidade dos discípulos de reconhecer 

o Senhor em sua nova forma de presença. Jesus está sempre presente no 

meio dos discípulos, porém, não é visível aos olhos sem fé: “Só o olhar 

amoroso de Deus, que nunca desiste de buscar-nos para refazer-nos, conhece 

as lonjuras dos caminhos que temos de percorrer para que nossos olhos sejam 

abertos; só o coração de Deus conhece a hora e o lugar em que nossos 

corações, mesmo estando duros e desesperançosos, podem ser enternecidos 

e entusiasmados de novo”29. Uma teologia a caminho, romeira, na Amazônia, 

tem que aprender com o olhar de Deus, para reconhecer as comunidades, que 

vivenciam a fé como devoção festiva à Nossa Senhora de Nazaré, e com o 

coração de Deus, para sentir sua revelação, a presença do Ressuscitado nas 

relações cotidianas de compadrio, comunhão e solidariedade, destas 

comunidades, ritualizadas no Círio. 
17Ele lhes disse: “Que palavras são essas que trocais enquanto ides 

caminhando?” E eles pararam, com o rosto sombrio. Nas comunidades 

amazônicas que fazem o Círio de Nazaré, de Belém do Pará, são muitas as 

palavras refletidas no caminho e que querem ser ouvidas, acolhidas, 

tematizadas e reconhecidas pela Igreja e pela teologia. Estas palavras, 

historicamente, soam por entre os rios, matas e vias urbanas, contando e 

recontando os acontecimentos da vida destes povos, destas comunidades, em 

busca, quem sabe, da comunhão e solidariedade de um “estranho do 

caminho”. 

Neste sentido, o Círio de Nazaré faz eco à vida que pulsa de forma 

específica, no interior da Amazônia. São as histórias humanas dos povos e 

comunidades amazônicas, e não outras, que são dramatizadas no complexo 

ritual do Círio de Nazaré, pelas ruas de Belém, no segundo domingo de 

outubro. Sem esta contextualização o Círio de Nazaré pode tornar-se apenas 

um espetáculo a mais. 

                                                 
28  BARREIRO, Álvaro. O itinerário, p. 31. 
29  BARREIRO, O itinerário, p. 30. 
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A Amazônia, contudo, tem sido objeto de intervenções políticas, 

econômicas e religiosas durante séculos, sem que seus povos sejam 

percebidos e reconhecidos em sua dignidade humana, em seus valores 

culturais e, especificamente, religiosos. 

As Sagradas Escrituras interpretam as origens do mundo e da 

humanidade, a partir da idéia de PARAÍSO, um “lugar”, onde toda a vida 

corresponde aos desejos que a humanidade carrega de perfeição, felicidade e 

comunhão plena. Esta projeção ao definitivo, ao eterno acompanha a 

humanidade como sua grande saudade e sua grande esperança. 

Paraíso! essa também foi a impressão que os europeus tiveram quando 

chegaram à Amazônia: uma visão do paraíso. Ficaram fascinados pela sua 

grandeza, riqueza, pela sua beleza e harmonia, tal como descrito no segundo 

capítulo desta tese. 

Como visto no capítulo 2, a Amazônia representava para o Velho Mundo 

a sua renovação e realização, uma renovação paradisíaca. Por isso os 

franceses, ao fundarem a atual cidade de São Luís, no Maranhão, em 1612, 

chamaram-na de a “Nova França” e os portugueses, ao fundar a atual cidade 

de Belém, em 1616, batizaram-na como “Feliz Lusitânia”. Contudo, a Amazônia 

paradisíaca percebida, reconhecida pelo Velho Mundo era a Amazônia do ouro, 

das pedras preciosas, das drogas do sertão, das riquezas naturais. A 

Amazônia dos outros, dos nativos, com suas riquezas culturais e religiosas, foi 

totalmente ignorada. 

A ignorância paradisíaca dos humanos do Velho Mundo, sob a égide da 

empresa colonial e do capitalismo mercantilista, orientou sua percepção dos 

humanos amazônidas como “não civilizados”, “bárbaros”, “não povo”, “não ser”, 

como “pobreza cultural”, nomeados, de forma genérica, como índios. Tal 

miopia produziu a “ideologia da descoberta”, que indicava que o paraíso 

amazônico era algo, ainda, a ser descoberto e conquistado. Esta ideologia 

permitiu que os invasores fossem considerados donos das terras, das riquezas 

e dos povos por eles dominados, sujeitando-os à cobiça do capitalismo 

mercantilista. 

A população numerosíssima (cerca de 3 milhões de pessoas), que 

habitava as terras, os rios e as várzeas amazônicas há, pelo menos, vinte mil 

anos, foram identificados como mais um produto a ser explorado ou, ainda, 
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como um selvagem a ser domesticado, ou, no máximo, como um pagão a ser 

convertido. 

A ignorância paradisíaca do Velho Mundo, sob o signo da “descoberta”, 

sacrificou toda as experiências de comunhão-solidariedade e conhecimentos 

milenares produzidos, por estes povos, em sua complexa relação social, 

política, econômica e religiosa, construída em profundo equilíbrio e harmonia 

com a terra, a água, a floresta e todas as demais formas de vida presentes no 

éden amazônico: seu sofisticado uso de tecnologia para fertilizar o solo, 

favorecer a comunicação, estudar os astros e conservar seus mortos; suas 

formas de produção capaz alimentar um significativo comércio intertribal de 

produtos primários e manufaturados; sua organização comunitária conjugada 

com hierarquia social; o dinamismo de sua religiosidade capaz de proteger 

todos os seres (vivos e mortos) e integrá-los... um patrimônio preciosíssimo 

para toda a humanidade. Hoje, sabemos disso... principalmente depois da 

ameaça de colapso total do planeta. 

Para os povos amazônicos a “descoberta” não passou de uma ideologia 

para justificar a agressão e a violência à natureza e aos povos nativos. Assim 

diz Davi Yanomami: “Eu sou filho dos antigos Yanomami. Moro na floresta em 

que os meus antepassados viviam antes do meu nascimento. E eu nunca digo 

aos brancos que eu descobri! A terra estava todo o tempo lá, antes de mim: ‘eu 

não descobri esta terra por ter colocado meus olhos sobre ela, é por isso que 

ela me pertence’. Ele existe desde sempre, antes de mim e não digo: ‘eu 

descobri o céu!’. De jeito nenhum eu afirmo: ‘eu descobri os peixes, eu 

descobri a caça!’. Todas as coisas já existiam, também eles, desde o início. 

‘Afirmo, simplesmente, que eu também me alimento deles. E isso é tudo’”30. 

A lógica perversa da exploração predatória da Amazônia e da 

subjugação de seus povos orientou todo o processo de sua colonização 

internacional e, posteriormente, toda política de “desenvolvimento” e 

“integração nacional” do Estado brasileiro. Os resultados mais evidentes foram 

a exploração e depredação de suas riquezas naturais e a escravidão e 

extermínio de sua população nativa (na casa dos milhões). 

                                                 
30  Davi Yanomami. Citado em: CNBB. Campanha da Fraternidade 2007 - Texto-base. 
São Paulo, Editora Salesiana, 2007, p. 18. 
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Mesmo a ação cristianizadora profética dos missionários religiosos 

comprometidos com a salvaguarda da dignidade e da liberdade dos indígenas, 

não conseguiu influenciar, de forma significativa, nos impactos nefastos destas 

intervenções, que transformaram a Amazônia paradisíaca, em muitos 

contextos, em um verdadeiro inferno para seus habitantes. A atuação 

missionária, de comunhão e solidariedade, destes muitos profetas, no período 

colonial, como o jesuíta Antônio Vieira, deixou muitos frutos, como se pode 

observar ainda hoje, contudo, não foi capaz de resistir às exigências de uma 

Igreja sob o regime de padroado e profundamente comprometida com os 

interesses da empresa colonial. 

Mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, sob a 

égide da globalização neoliberal, a Amazônia foi submetida a um Plano de 

Integração Nacional, desenvolvido a partir de 1966, chamado “Operação 

Amazônia”, que causou à região novos e graves problemas, tal como 

apresentado no capítulo 3. 

A Amazônia continua apresentando-se como um grande desafio, que, 

ainda hoje, e, talvez, de forma mais decisiva, joga um papel histórico 

importantíssimo. Hoje se sabe que a qualidade da vida na Amazônia, não é 

apenas uma questão particular, como o degelo dos pólos não é apenas um 

“problema dos pingüins”. Tem a ver com a qualidade de vida da humanidade. 

Mais ainda, tem a ver com a própria sobrevivência do planeta. 

Sua biodiversidade (abundância de águas, de terras, de madeira e o 

incalculável volume de minérios estratégicos no subsolo) e sua sócio-

diversidade (povos indígenas, caboclos, seringueiros, pescadores, 

camponeses, garimpeiros, ribeirinhos, negros remanescentes de quilombos, 

urbanistas), que se formaram no decorrer de sua história, constituem uma 

herança de inestimável valor para o enriquecimento material e cultural de toda 

a humanidade31, tal como exposto no segundo capítulo deste trabalho. 

Por toda essa riqueza, a Amazônia representa, ainda, uma estratégia 

fundamental para a sobrevivência, desenvolvimento e equilíbrio do planeta, em 

geral, e do Brasil, em particular. Oxalá seja um Brasil de todos os brasileiros, 

que contemple a população local. Mais ainda: as comunidades amazônicas, 

                                                 
31  Cf. MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 57.  
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organizadas em torno de suas Igrejas locais, também podem contribuir, com a 

Igreja universal, com todo seu patrimônio religioso e, particularmente, com suas 

formas comunitárias de vivenciar a fé. 

A Amazônia não precisa de novos “descobridores”, “conquistadores”, 

“exploradores”; precisa, sim, ser reconhecida, respeitada, valorizada, 

favorecida e potencializada naquilo que ela construiu, ao longo desses milhares 

de anos, como patrimônio material, cultural e religioso. Sua experiência da fé 

cristã e da identidade eclesial, expressas no Círio de Nazaré de Belém do 

Pará, possuem uma importância particular, pelo seu significado neste contexto. 

No entanto, esta história e estas palavras dos povos e das comunidades 

cirianas da Amazônia são a história e as palavras das vítimas da “descoberta”, 

do capitalismo mercantilista e da globalização neoliberal. São as palavras e as 

histórias dos últimos32 na hierarquia social, dos pobres, quase sempre 

ignoradas pelo Estado, pela Igreja e pela Teologia, tal como o testemunho das 

mulheres sobre a ressurreição de Jesus33. 

Os discípulos não creram no testemunho das mulheres porque não 

viram com seus próprios olhos, não satisfizeram suas razões (v. 24). As 

mulheres contudo, mesmo não “vendo” Jesus, pois viram somente anjos, 

creram que “ele está vivo” (v. 23)34. 

É preciso aprender a crer na verdade dos pobres, em sua religiosidade, 

na experiência de fé dos milhares de cristãos-católicos romeiros e devotos, que 

fazem o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e reconhecer seu discipulado. 

Os documentos da Igreja latino-americana, Medellín, Puebla e Aparecida 

têm insistido em uma presença da Igreja e da teologia companheira dos 

pobres, que assuma sua causa: 

                                                 
32  Segundo Ortiz, “a forma de Lucas contar as coisas, a ordem em que apresenta os 
relatos nos recorda as palavras de Jesus no sentido de que “os primeiros serão os últimos e os 
últimos serão os primeiros” (Lc 12,30), embora esteja claro que este texto está referindo-se ao 
estabelecimento do banquete escatológico do reino de Deus. As mulheres, que eram as 
últimas em condição social, tornaram-se as primeiras a conhecer que Jesus ressuscitou. Esta 
era a notícia mais importante depois da morte de Jesus e é anunciada exatamente a elas” 
(ORTIZ, Carlos Ruiz. O caminho de Emaús, p. 178). 
33  A mulher, no tempo de Jesus, não era valorizada socialmente se não pudesse ter 
filhos; a sua palavra era colocada sob suspeita por estar associada, no relato de Adão e Eva, à 
sedução, ao pecado e à morte: “a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e 
comi” (Gn 3,12), e por isso a morte entrara no mundo. Na mentalidade hebraica, onde verdade 
e vida estavam vinculadas, a associação da mulher à morte, transformou sua palavra em uma 
espécie de armadilha de engano (Cf. ORTIZ, Ibid, p. 178-179). 
34  Cf. Ibid, p. 182 
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“Comprometemo-nos a trabalhar para que a nossa Igreja Latino-americana e 
Caribenha continue sendo, com maior afinco, companheira de caminho de 
nossos irmãos mais pobres, inclusive até o martírio. Hoje queremos ratificar e 
potencializar a opção preferencial pelos pobres feita nas Conferências 
anteriores. Que seja preferencial implica que deva atravessar todas as nossas 
estruturas e prioridades pastorais. A Igreja Latino-americana é chamada a ser 
sacramento do amor, solidariedade e justiça entre nossos povos35. 

 

No caminho, “o acompanhamento das pequenas lutas, dos pequenos 

projetos dos pobres vai apontando para uma solidariedade entre os fracos, de 

modo que, do frágil deste mundo, volta a surgir a força de Davi, que vence o 

Golias aparentemente invencível”36. 

Em analogia com o “Paraíso” do Gênesis, talvez a orientação 

fundamental para a relação da humanidade com a Amazônia paradisíaca, não 

seja “...enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, as aves 

do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra” (Gn 1,28), tal como está 

indicado no primeiro relato da criação, antes do pecado da humanidade. No 

longo processo histórico da Amazônia, o pecado original já fez conhecer suas 

mazelas, de forma abundante. Talvez, agora, para a relação com a Amazônia, 

se aplique melhor o final do segundo relato da criação “E Iahweh Deus o 

expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado” (Gn 3,23). 

Cultivar, cuidar... estes, talvez, sejam os verbos mais apropriados para a 

relação com a Amazônia, pois onde abundou o pecado, que superabunde 

também a graça!!! 

Talvez este seja o papel de uma teologia a caminho, romeira na 

Amazônia, cuidar, cultivar a graça, a vida, a ressurreição em meio à sua 

história de sofrimento e paixão, de resistência, de comunhão e solidariedade, 

tal como expressado no Círio de Nazaré em Belém do Pará. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35  Documento de Aparecida, nº 396. 
36  Cf. VARGAS, Ignácio Madera. Teologia e libertação, p. 55-56. 
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3.2. O reconhecimento do Ressuscitado e o retorno para 

Jerusalém: teologia que transforma a vida e liberta para a 

comunhão e a solidariedade 

 

Na segunda parte do caminho, na “chegada” a Emaús, dá-se o que 

parecia improvável, o reconhecimento da novidade da Ressurreição, a fé na 

nova vida do Ressuscitado (Então seus olhos se abriram e o reconheceram; 

ele, porém, ficou invisível diante deles). Deu-se uma verdadeira reviravolta na 

vida dos discípulos, uma conversão radical, uma mudança de rumo, agora, de 

Emaús para Jerusalém (Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para 

Jerusalém). 

O diálogo no caminho, que teve como ponto de partida a iniciativa da 

aproximação e a permanência do Ressuscitado (Eles, porém, insistiram, 

dizendo: “Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina”. Entrou então 

para ficar com eles.), sua comunhão, solidariedade e partilha no banquete 

festivo com os seus (E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, 

depois partiu-o e destribuiu-o a eles), transforma, pedagogicamente, toda a 

vida, toda a história em verdadeira páscoa: passagem do fechamento para a 

abertura, do não-reconhecimento para o reconhecimento, do abandono da 

comunidade para o retorno à comunidade, do afastamento para a aproximação, 

do isolamento para a comunhão, do lamento para o agradecimento, da tristeza 

para a alegria, do egoísmo para a solidariedade e partilha, do desânimo para o 

entusiasmo, da lentidão para a prontidão; enfim, “passagem” do coração 

insensível, vazio e duro para o coração transbordante e abrasado37 (E 

disseram um ao outro: “Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo 

caminho, quando nos explicava as Escrituras?”). 

A experiência vivida e aprendida na companhia de Jesus e no re-

conhecimento da vida nova do Ressuscitado, que os libertou do medo e da 

fuga e os renovou na fé, na liberdade e na vida de comunidade (Acharam 

reunidos os Onze e seus companheiros, que disseram: “É verdade! O Senhor 

ressurgiu e apareceu a Simão!”), desperta-os para o anúncio libertador da 

comunhão-solidária, como sinal da boa nova da Ressurreição (E eles narraram 

                                                 
37  Cf. BARREIRO, Álvaro. O itinerário, p. 15-16. 
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os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do 

pão). 

Na segunda etapa do itinerário pascal, a referência fundamental é a luz 

que a pedagogia da comunhão-solidária no caminho, entre os discípulos e o 

Ressuscitado, o divino e o humano, o povo de Deus e a teologia, lança sobre a 

totalidade da vida, transformando-a em vida pascal e a conversão libertadora 

que produz na Igreja nascente. 

Neste sentido, uma teologia a caminho, romeira, é também uma teologia 

profética e libertadora, que dialoga existência humana contextualizada e 

revelação, anunciando novas possibilidades de ser e denunciando criticamente 

possíveis ambigüidades. 

No itinerário da fé pascal dos discípulos de Emaús, a teologia é o próprio 

diálogo a caminho, que une as palavras da vida, das Escrituras e as palavras 

do Ressuscitado, iluminando-as mutuamente, para um único motivo: renovar a 

vida, colocá-la sob a orientação do Espírito de Deus, libertá-la, o mais possível, 

das mazelas deste mundo, através da ação dos discípulos. 

Desta forma, a reflexão teológica que, pela pedagogia da comunhão-

solidária no caminho, revigora a fé, transforma a vida do cristão, quer, também, 

iluminar sua práxis, sua ação histórica, sua participação no processo de 

construção, conflitivo, da sociedade e do mundo38. 

Uma teologia romeira é também uma teologia profética e libertadora, 

capaz de traduzir a revelação para que se torne elemento de compreensão e 

solução dos problemas levantados pela história humana. 

Para Ortiz, a mudança de direção, no final do relato, de Emaús para 

Jerusalém, não é só uma questão meramente geográfica, mas uma mudança 

na forma de interpretar e crer: 

 

“Jesus mudou o sentido da interpretação que os discípulos tinham sobre o 
Messias. Eles tinham uma idéia de um Messias que não podia sofrer as 
humilhações que Jesus sofreu, pelo contrário, viam a figura messiânica como 
um atuar triunfalista. Um libertador de Israel, um caudilho guerreiro”39. 
 

                                                 
38  Segundo Libanio, “o paradigma da práxis desenvolve o braço conflitivo, crítico, 
transformador da modernidade e menos o lado comunicativo, reconciliador, harmônico. Outros 
paradigmas procuram dar conta desses aspectos” (LIBANIO, J. B. Diferentes paradigmas, p. 
43). 
39  ORTIZ. O caminho de Emaús, p. 182. 
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“Não era necessário que o Cristo sofresse (pathein, aor. inf. De páscho) 

isso e entrasse assim em sua glória?”. Segundo este autor, Lucas retoma aqui 

a interpretação do Messias sofredor, questionando a versão de um Messias 

glorioso que não passa pelo sofrimento. Talvez resida aqui uma das principais 

dificuldades dos discípulos em crer na Ressurreição de Jesus, e que os fazia 

suspeitar do testemunho das mulheres: a dificuldade de aprender a ver e 

entender que o sofrimento era parte da vida do Messias, de seu testemunho. 

Como o próprio Jesus ressuscitado, companheiro nos caminhos da vida, 

ensinou: não há glória sem cruz40. 

Sob esta luz, pode-se dizer que o profetismo da teologia alcança, além 

da realidade sócio-cultural e religiosa, também o seu próprio discurso. No dizer 

de Libanio: “A revelação interpreta a práxis e a práxis, por sua vez, permite 

nova leitura da revelação”41. 

Neste sentido, outro pressuposto fundamental desta reflexão teológica é 

o diálogo crítico e libertador entre as experiências vitais das comunidades 

amazônicas, expressas de forma significativa no Círio de Nazaré de Belém e 

os conteúdos centrais da fé cristã e da identidade eclesial, presentes no 

depositum fidei. Todavia, este diálogo possível deve ser acompanhado pela 

postura pedagógica de comunhão e solidariedade entre as realidades 

envolvidas no fazer teológico, a exemplo do acontecido entre os discípulos e o 

Ressuscitado em todo o itinerário dos discípulos de Emaús. 

A libertação histórica, neste sentido, passa a ser outro pressuposto 

fundamental desta reflexão teológica, que assume a tarefa de pensar os 

conteúdos da fé e a identidade eclesial, presente no Círio de Nazaré, de Belém 

do Pará, a partir da pedagogia da comunhão-solidária, de tal forma que eles 

possibilitem a identificação e a fomentação de valores inspiradores para novas 

formas de construção social e eclesial, inclusivas e participativas. 

Neste início de milênio, esta tarefa histórica de toda teologia não é só 

necessária, mas urgente, quando se assiste a uma deterioração crescente da 

vida humana e da natureza, não só na Amazônia, mas em todo o planeta. A 

principal ameaça à vida, vem, segundo Hugo Asmann, da lógica do mercado 

                                                 
40  Cf. Ibid, p. 182-183. 
41  LIBANIO. Diferentes paradigmas, p. 43. 
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globalizado, que transformou os empobrecidos e a natureza em peças 

descartáveis, sob a regulação e determinação do processo produtivo: 

 

“Na atual conjuntura, o fato maior é, sem dúvida, o cruel predomínio de uma 
férrea lógica de exclusão, o clima de indiferença anti-solidária que a sustenta e, 
em decorrência, o fato de que uma imensa ‘massa sobrante’ de seres humanos 
descartáveis tenha passado a ser vista como lixo da história”42. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, se expressaram os bispos 

brasileiros na elaboração das Diretrizes gerais da ação evangelizadora da 

Igreja no Brasil:  

 

“O resultado mais perverso de todas essas causas da crise social da atualidade 
é o fenômeno da exclusão (sobre a qual se debruçou a Campanha da 
Fraternidade de 1995 da Igreja do Brasil). A exclusão significa que o atual 
sistema econômico-político, que até pouco era criticado pela exploração das 
massas dos trabalhadores, tende agora a rejeitá-las, porque desnecessárias 
como mão-de-obra e desinteressantes como consumidores de baixa renda. 
Antes, chega a vê-las como perigosas para a sociedade e a considerá-las 
como criminosos em potencial, após tê-las marginalizado”43. 

 

Os povos Amazônicos, bem como toda a sociedade brasileira, têm 

experimentado os horrores desta realidade da forma mais trágica possível, 

através dos vários extermínios dos excluídos: a chacina dos menores na 

Candelária, a dos presidiários no Carandirú, dos índios Yanomami, dos 

favelados de Vigário Geral, dos sem-terra, em várias partes do país, entre 

muitas outras já esquecidas pela memória coletiva.  

A solidariedade profética da teologia deve alcançar a salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana e a denúncia das estruturas políticas, 

econômicas e sociais que a ameaçam44. 

Este comportamento destrutivo, do capitalismo global, em relação ao ser 

humano, observa-se, também, em relação à natureza, que serve apenas como 

elemento de produção, matéria prima para o enriquecimento de quem tem mais 

poder político-social. Segundo Otto Maduro, o corpo humano é parte do corpo 

                                                 
42  H. Asmann, Crítica à Lógica da Exclusão, São Paulo, Paulus, 1994, p. 129. Citado em: 
FERRARO, Benedito. Função da teologia em meio a crises de referenciais, de utopias e 
esperança. In: ANJOS, Márcio Fabri dos. Teologia e novos paradigmas. São Paulo, 
Loyola/SOTER, 1996, p. 179. 
43  CNBB, Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil – 1995-1998, 137. 
Citado em: Ibid, p. 180. 
44  Cf. FERRARO. Função da teologia, p. 180. 
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cósmico, que é a natureza toda, ao mesmo tempo, que a natureza é 

(parcialmente) parte da humanidade. Mais ainda: é a condição de possibilidade 

de sua existência45. Contudo, segundo este autor, a atitude de conspiração do 

capitalismo contra o ser humano e a natureza é constantemente corroborada 

pelo cristianismo: 

 

“Ambos tendem a ver no meio ambiente, no cosmo, na natureza apenas um 
instrumento a ser aproveitado ou temido pelos seres humanos. Para o 
cristianismo dominante, a natureza é, muitas vezes, tentação e perigo, o 
‘mundo’, a ‘carne’, onde impera o demônio: realidade externa a ser dominada e 
colocada em função de uma salvação espiritual ultramundana. (...) Para 
ambos, a destruição do meio ambiente não tem maior importância, seja porque, 
ante a salvação das almas, a natureza é uma realidade inferior, secundária, 
passageira, seja porque, para a busca da riqueza individual, pouco importa o 
que fique para as gerações vindouras. Para a teologia da prosperidade, Deus 
proverá para seu povo, e não há por que se preocupar com esses detalhes 
sem importância. Para a teologia do Armagedom, o fim está próximo, e a 
destruição e a guerra não passam de sinais da iminente e desejada vinda do 
Messias”46. 

 

Na Amazônia, não foram poucas as vozes que, no decorrer de sua 

história, levantaram-se em defesa das causas de seus povos, que ousaram 

anunciar outros possíveis caminhos; o próprio Círio de Nazaré, de Belém do 

Pará, foi palco de muitos destes protestos, tal como apresentado no terceiro 

capítulo deste estudo. Muitas destas vozes proféticas foram silenciadas. Basta 

lembrar o movimento dos cabanos, no Pará (1835-1840), e dos incontáveis 

grupos de ribeirinhos, seringueiros, pescadores, políticos e religiosos, entre 

muitos outros, que pagaram um custo altíssimo pela sua resistência e ousadia. 

Outras seguiram, historicamente, no exercício do seu profetismo. 

A Igreja na Amazônia, nas décadas de 70 a 90, desempenhou um papel 

importantíssimo na afirmação das causas dos povos amazônicos. Após o 

Concílio Vaticano II (1962-1965), as encíclicas sociais, especialmente a 

Populorum Progressio, de Paulo VI, o documento de Medellín (1978) e, 

principalmente, o de Puebla (1978), com sua contundente afirmação da “opção 

preferencial pelos pobres”, uma nova mentalidade começou a tomar conta da 

Igreja regional. 

Um número significativo de agentes pastorais, lideranças sociais e 

políticas e bispos, movidos pela sua fé, posicionaram-se publicamente contra o 
                                                 
45  Cf. MADURO, Otto. Fazer teologia, p. 409. 
46  Loc. cit. 
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subdesenvolvimento e o empobrecimento local, as injustiças sociais, as 

perseguições, torturas e mortes de lideranças civis e religiosas. Dizia-se na 

época: morre a cristandade, nasce a Igreja, que agora se expressava, com 

renovado vigor, através das CEBs, da Teologia da Libertação, do extraordinário 

contingente de leigos e leigas comprometidos com a vida pública e a 

organização social, da Vida Religiosa encarnada na realidade dos pobres, das 

celebrações litúrgicas ao redor da Palavra, da Eucaristia e da vida concreta 

com seus desafios. 

Esta presença profética e libertadora da Igreja, a caminho com os povos 

amazônicos, leva, em 1972, por ocasião do IV Encontro Interregional de 

Santarém, os bispos a reconhecerem “as limitações e os perigos que os 

grandes projetos representavam para o homem da Amazônia: antigas e novas 

marginalizações, estruturas inadequadas, importadas e opressivas, 

desenvolvimento econômico feito sem e contra o homem, violação dos direitos 

básicos, como a posse da terra...” e a assumirem quatro opções fundamentais 

para orientar toda a Igreja regional: Formação de Agentes de Pastoral, 

Comunidades Cristãs de Base, Pastoral indígena e Estradas e outras frentes 

pioneiras. Esta postura altera, de forma decisiva, o dinamismo da ação 

evangelizadora da Igreja na Amazônia por mais de vinte anos. 

Na base destas opções da Igreja regional está a assunção corajosa e 

profética do espírito das teologias latino-americanas de libertação, a “opção 

preferencial pelos pobres”. 

Para Benedito Ferraro, uma teologia que queira ser profética, em tempos 

de globalização neoliberal, tem de reforçar a opção preferencial pelos pobres47, 

tê-la como chave hermenêutica, um princípio de inteligibilidade da totalidade da 

realidade, natureza e sociedade, por serem eles o seu critério de julgamento. 

Citando Hugo Asmann, afirma: 

 

                                                 
47  Cf. Medellín, Pobres da Igreja, 7-10; Paz, 16; Puebla, 31-39.1147; Santo Domingo, 
178-179; cf. também João Paulo II, Centesimus Annus, 28: “Mas sobretudo será necessário 
abandonar uma mentalidade que considera os pobres – pessoas e povos – como um fardo e 
como importunos maçantes, que pretendem consumir tudo o que os outros produziram. Os 
pobres pedem o direito de participar no usufruto dos bens materiais e de fazer render a sua 
capacidade de trabalho, criando assim um mundo mais justo e mais própero para todos. A 
elevação dos pobres é uma grande ocasião para o crescimento moral, cultural e até econômico 
da humanidade inteira”. (FERRARO, Benedito. Função da teologia, p. 181, nota 9). 
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“Esse fato maior deve ser tomado como ponto de partida e eixo referencial de 
critérios (lugar epistemológico) – eixo principal, mas obviamente não único nem 
exclusivo – para o discurso sobre cultura solidária e para as práticas 
correspondentes. Insistir nisso não representa uma perspectiva ‘provinciana’ 
desde o Mundo dos Dois Terços, mas a perspectiva da humanidade como um 
todo e a da saúde do planeta Terra”48. 

 

O Círio de Nazaré, em Belém do Pará, mesmo envolvendo pessoas de 

todos os níveis sociais, é uma festa dos pobres. A história do Círio de Nazaré é 

a saga, a história dos pobres na Amazônia, de suas lutas pelo reconhecimento 

de sua dignidade, cidadania e fé e pela pertença ao Estado, à cidade e à Igreja. 

São os seus sofrimentos e suas esperanças que justificam as origens da festa, 

sua resistência histórica e sua força social e religiosa. Os milhares de devotos 

e romeiros que constituem a alma (que anima) do círio e justificam seus 

sentidos e significados são mestiços, caboclos e ribeirinhos, que, no cotidiano 

da vida, estão na periferia dos interesses do Estado, do mercado, e, em geral, 

também, da Igreja e da teologia. 

Pensar a partir dos últimos é um aprendizado teológico que supõe muita 

comunhão e solidariedade nos caminhos concretos da vida. É esta atitude do 

Ressuscitado que encanta os discípulos de Emaús: o interesse em escutar 

seus problemas e ensiná-los como se não existisse nada mais importante. 

Aprender que Deus se revela nos pequenos e fracos e optar pela solidariedade 

com eles é, segundo Ferraro, optar por toda a sociedade. De fato quando a 

misericórdia de Deus alcança o último todos são contemplados. Optar pelos 

pobres é também contribuir com a salvação e a realização do Reino de Deus 

na história humana (cf. Mt 11,25-26; Lc 1,51-53)49. 

Somente um tal profetismo solidário e libertador, marcado pelo diálogo 

profundo entre as palavras da vida e das Escrituras, é capaz de trazer luz 

suficiente sobre os acontecimentos da existência, arder o coração e despertar 

o desejo de que a companhia continue indefinidamente (“permanece 

conosco!”). Este é o desejo dos discípulos, mas também de Jesus, que sempre 

toma a iniciativa de vir ao encontro dos seus, como expresso na carta à Igreja 

de Laodicéia: “Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e 

abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo (Ap 3,20). 

                                                 
48  ASMANN, H. Crítica à Lógica da Exclusão, São Paulo, Paulus, 1994, p. 51. Citado em: 
FERRARO, Benedito. Função da teologia, p. 182. 
49  Cf. FERRARO, Benedito. Função da teologia, p. 181-182. 
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É na hospitalidade da casa e na comunhão e solidariedade festiva da 

mesa, que se dá o reconhecimento do Cristo. Santo Agostinho, comentando 

esta experiência em Emaús, exorta: 

 

“Que mistério, meus irmãos! Jesus entra em sua casa, torna-se seu hóspede, e 
reconhecem na fração do pão aquele que não haviam reconhecido durante 
todo o tempo que caminhou com eles. Aprendei, pois, a praticar a 
hospitalidade; nela reconhecereis o Cristo”. “Acolhe o hóspede se queres 
conhecer o Salvador. O que a infidelidade lhes tinha tirado foi-lhes devolvido 
pela hospitalidade”. “Se acolheis um cristão, o acolheis a ele. Ele mesmo o diz: 
‘Fui hóspede e me acolheste’ (...). Demos de comer ao Cristo faminto. 
Saciemos sua sede. Visitamo-lo quando está nu. Acolhamo-o quando enfermo. 
São misteres da viagem. Assim devemos viver onde Cristo está necessitado”50. 

 

A Mensagem dos bispos da América Latina e do Caribe, reunidos em 

Santo Domingo, em outubro de 1992, ensina que:  

 

“Em Emaús abriu-se também um lar para Alguém que andava peregrino. Cristo 
revelou sua intimidade aos companheiros de caminho, e em sua atitude de 
partilhar reconheceram aquele que, durante sua vida, não fez mais do que se 
dar aos irmãos e aquele que selou, com sua morte na cruz, a entrega de toda a 
vida”51. 

 

A tradição da hospitalidade na casa, presente na cultura dos discípulos 

de Emaús, sua iniciativa e insistência no convite para que o peregrino 

participasse da mesa festiva, bem como a solidariedade do Ressuscitado, é 

que vão possibilitar o ápice do encontro no caminho da fé pascal: “Então seus 

olhos se abriram e o reconheceram”. Neste contexto, a solidariedade do 

caminho transforma a casa em lugar de iluminação e comunhão e a ceia, em 

um momento especial de se “enamorar” de Deus. Assim se expressa são João 

da Cruz, em seu comentário feito à estrofe 14 de seu Cântico espiritual, na qual 

fala da “ceia que recreia e enamora”: 

 

“Assim como a ceia é arremate do trabalho do dia e começo do descanso da 
noite, assim esta notícia, que dissemos que é sossegada, faz com que a alma 
sinta certo fim de males e possessão de bens, e se enamore de Deus mais do 
que antes estava. Deus é para a alma ‘ceia que recreia’ sendo fim de males, e 
a ‘enamora’ sendo para ela possessão de todos os bens”52. 

 

                                                 
50  BARREIRO, Álvaro. O itinerário, p. 48. 
51  Ibid, p. 49. 
52  Citado em: Ibid, p. 50. 
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Depois desta experiência, os discípulos aprenderam que o 

Ressuscitado, mesmo invisível aos olhos (“ele, porém, ficou invisível diante 

deles”), está vivo e presente no meio deles. “A fração do pão”, como expressão 

festiva e culminante, de toda comunhão e solidariedade do caminho, “continua 

a ser para os discípulos de Jesus de todos os tempos o sinal por excelência da 

presença do Ressuscitado, o lugar onde eles podem e devem descobrir essa 

presença e a partir do qual poderão dar testemunho da Ressurreição”53. 

A reflexão teológica deste estudo, quer destacar, na experiência de fé 

cristã e pertença eclesial, presentes no Círio, o seu aspecto festivo, celebrativo, 

interpretado como comunhão-solidária e, a partir daí, dialogar com os 

postulados da revelação e da fé eclesial, a fim de identificar as possibilidades e 

limites de ambas as realidades. 

Neste sentido, inspira-se e aprende com o profetismo do caminho 

teológico de Emaús: que o re-conhecimento do Senhor é fruto de um longo 

caminho de proximidade humilde, acolhida generosa, diálogo crítico, entre as 

duas palavras (vida e Escritura), que liberta para a esperança. Em outras 

palavras, a fé no Ressuscitado só é possível pela comunhão-solidária que faz 

arder o coração e transforma a vida. 

Neste contexto, a teologia romeira, profética e libertadora, que se 

anuncia aqui, quer ser um serviço à totalidade da vida na Amazônia e propõe a 

comunhão-solidária, não só como pedagogia, mas como uma categoria de 

análise para se repensar a fé cristã e a identidade eclesial presentes no Círio 

de Nazaré de Belém do Pará e seu potencial utópico e libertador nas relações 

sociais e nas relações do ser humano com a natureza. 

A categoria comunhão-solidária, inspirada nas vivências possibilitadas 

pela festa de Nazaré e pelo caminho de Emáus (E eles narraram os 

acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão), 

quer articular dois conceitos, “comunhão” e “solidariedade”, a partir da 

antropologia social e da tradição teológica, de tal forma que configurem, 

conjuntamente, uma forma de ver, pensar e atuar na evangelização em 

contexto amazônico, que será trabalho no quinto e último capítulo desta tese. 

                                                 
53  Ibid, p. 53. 
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As observações, de ordem conceitual e metodológica, feitas até aqui, 

serão acompanhadas agora, no caminho desta reflexão teológica, da 

concepção de fé de Juan Luis Segundo, que fornecerá os fundamentos 

teológicos para pensar a fé cristã e a identidade eclesial, presentes no Círio de 

Nazaré de Belém do Pará. 

 

4. Uma boa companhia teológica: a concepção de fé de J. L. Segundo 

 

Algumas razões pelas quais o pensamento de Juan Luis Segundo foi 

eleito como uma boa companhia teológica para esta reflexão: 

- Um teólogo profundamente encarnado em seu contexto, que leva a 

sério as questões existenciais de seus interlocutores; 

- Uma teologia latino-americana séria, criativa e libertadora: do ponto de 

vista metodológico, uma teologia dialogal, que entende o diálogo não só como 

método, mas como o próprio conteúdo da fé54; que parte da realidade, das 

perguntas de seus interlocutores (não apenas acadêmicos) e que se apresenta 

profundamente comprometida com a transformação histórica, com as 

mudanças sociais de seu povo; que dialoga fé cristã, revelação e processo de 

humanização, empenho na construção de uma sociedade mais justa e 

fraterna55; baseada na metodologia da suspeita até com sua própria verdade56. 

Trata-se de uma teologia que responde a algumas das exigências 

metodológicas fundamentais desta tese: a pedagogia do diálogo no caminho e 

da comunhão-solidária com seus interlocutores; a referência da práxis cristã, 

como ponto de partida e chegada da teologia e a humildade ético-

epistemológica, que tem coragem de reconhecer os limites, a falibilidade e 

provisoriedade de seu próprio pensamento. Do ponto de vista do conteúdo, 

tem-se aí uma concepção de fé arejada, pensada em chave antropológica, 

profundamente articulada com a história, a existência concreta do ser humano. 

Uma teologia fundamentalmente ética57, que pensa a Igreja como uma verdade 

a caminho, dinâmica, prática e humanizadora; um lugar de liberdade, de busca, 

                                                 
54  Cf. MURAD, Afonso. A teologia visionária, in: SOARES, Afonso Maria Ligorio. 
Dialogando com Juan Luis Segundo. São Paulo, Paulinas, 2005, p. 56-57. 
55  Cf. Ibid, p. 53-54. 
56  Cf. Ibid, p. 55-56. 
57  Cf. Ibid, p. 53-54. 
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de aprendizado constante e que estimula o empenho conjunto do cristão com 

todos os seres humanos de boa-vontade. Uma teologia que pensa uma Igreja 

que se define, essencialmente, como um sinal de salvação a serviço do 

mundo58. 

- Um testemunho exemplar de vida e comunhão eclesial, marcado, 

especialmente, pela proximidade e compromisso com a formação e missão do 

laicato. Significativo, neste contexto, é a coleção Teologia aberta para o leigo 

adulto, uma excelente companhia teológica para os cristãos que querem “dar 

as razões de sua esperança”59. 

A epistemologia do teólogo jesuíta uruguaio Juan Luis Segundo, mesmo 

sendo pensada originalmente para o interlocutor contemporâneo, moderno e 

secularizado, considerado por muitos “elitista”, pode ajudar na tarefa de 

analisar teologicamente o círio como uma expressão autêntica da fé cristã e da 

identidade eclesial. De fato se o Círio não pode ser considerado moderno, 

também já não é mais pura e simplesmente tradicional60. Pode-se dizer que o 

“catolicismo popular” do círio de Nazaré representa um tradicional 

profundamente modernizado. 

Desta forma, a concepção de fé de J. L. Segundo, baseada na 

manifestação divina na histórica, como busca de sentido e como capacidade de 

criação de sentido em liberdade61, pode trazer à luz o potencial teológico-

dogmático do Círio de Nazaré, que consiste no fato de afirmar, de forma 

festiva, dois conteúdos fundamentais da fé antropológica, da fé cristã e da 

identidade eclesial: a comunhão e a solidariedade. 

Seu pensamento, por levantar suspeita sobre a autenticidade da fé 

praticada no interior do “catolicismo popular”, servirá também como um 

contraponto epistemológico importante. 

As reflexões que seguem sobre Juan Luis Segundo, não pretendem 

fazer um levantamento crítico de seu pensamento ou de suas obras, como feito 

                                                 
58  Cf. Ibid, p. 54-55. 
59  Cf. Ibid, p. 52. 
60  Consideração feita por Afonso M. L. Soares a respeito do emprego da epistemologia 
de J. L. Segundo para a análise das religiões afro-brasileiras, in: SOARES, A. M. L. Interfaces 
da Revelação; pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso no Brasil. São Paulo, 
Paulinas, 2003, p. 21. 
61  Cf. Essa comunidad, p. 65. Citado em: GROSS, Eduardo. A concepção de fé de Juan 
Luis Segundo (Série Teses e dissertações, vol. 15). São Lepoldo, Sinodal/IEPG, 2000, p. 151. 
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por muitos outros teólogos62, mesmo porque não é uma tese sobre este autor. 

Deseja-se simplesmente apresentar alguns elementos de sua concepção de fé 

como referência dos fundamentos teológicos consolidados no interior da 

teologia e da vida eclesial. Não se trata também de uma análise detalhada 

desse conceito, tal como fez Eduardo Gross63, mas uma abordagem geral de 

sua concepção de fé, articulando-a com o conceito de “revelação” e a categoria 

“sinais dos tempos”, para completar a lista dos pressupostos teológicos 

necessários a fim de dialogar, criticamente, com a experiência de fé cristã e 

identidade eclesial, presentes no Círio de Nazaré de Belém do Pará. 

 

4.1. Sobre Juan Luis Segundo e sua obra no contexto da teologia da 

libertação 

 

“Dia 17 de janeiro de 1996, às 3h20 da madrugada, faleceu padre Juan Luis 
Segundo, aos 70 anos de idade e 54 anos de Companhia. Juan Luis Segundo 
cursou o primeiro e o segundo graus no Colégio Sagrado Coração e ingressou 
na Companhia em 12 de março de 1941. Fez os votos na Argentina e cumpriu 
o juniorato em Córdoba até 1945. De 1946 a 1948 estudou filosofia em San 
Miguel. Seu primeiro ano de magistério foi feito no juniorato de Córdoba e o 
segundo no Colégio do Sagrado Coração de Montevidéu. Em 1952 começou 
sua teologia em San Miguel, teminando-a em 1956, em Eegenhoven, Bélgica. 
Em 15 de agosto de 1955 foi ordenado presbítero em Lovaina e seu terceiro 
tirocínio realizou-se em 1957, em Paray-le-Monial. Por último, em 1963, obteve 
seu doutorado em Letras na Sorbonne. A atividade de Juan Luis Segundo foi 
muito rica e variada desde 1964. Foi fundador e diretor do CIAS (Centro de 
Investigação e Ação Social), colaborou com a revista Perspectiva de Diálogo, 
ministrou cursos na Universidade da República, dirigiu seminários para leigos, 
acompanhou grupos de reflexão, deu cursos semestrais em universidades 
muito conhecidas em diversas partes do mundo e participou de muitas outras 
atividades acadêmicas em diferentes lugares e diante de públicos muito 
variados. Foi um dos fundadores da corrente teológica conhecida como 
Teologia da Libertação. O volume e a qualidade de suas obras escritas são um 
testemunho vivo de sua entrega e de sua fé. Ali encontramos um pensamento 
sério, rigoroso e atrevido”64. 

 

Esta breve apresentação de Juan Luis Segundo, feita pelo padre 

Armando Raffo, então provincial da Companhia de Jesus no Uruguai, por 

                                                 
62  Ver bibliografia sobre Juan Luis Segundo no final deste trabalho. 
63  GROSS, Eduardo. A concepção de fé de Juan Luis Segundo (Vol. 15, série Teses e 
Dissertações). São Leopoldo, Sinodal/IEPG, 2000. 
64  Trecho da carta que padre Arnaldo Raffo, então provincial da Companhia de Jesus no 
Uruguai, enviou aos jesuítas por ocasião do falecimento de Juan Luís Segundo. Citado em: 
SOARES, Afonso Maria Ligorio. Dialogando com Juan Luis Segundo. São Paulo, Paulinas, 
2005, p. 13-14. 



 188  

ocasião de seu falecimento, expressa um pouco do dinamismo que sempre 

acompanhou a vida e as obras deste teólogo latino-americano. 

Entre as suas obras teológicas mais importantes, estão: Teologia aberta 

para o leigo adulto (1968-1972), que teve como interlocutores e também co-

produtores leigos e religiosos cristãos que desejavam amadurecer sua fé e 

onde se discutia, de forma dinâmica e crítica as contribuições do Concílio 

Vaticano II; Da sociedade à teologia (1970) e Ação pastoral latino-americana 

(1978), que apresentam uma compreensão da revelação capaz de dialogar 

com os problemas reais da sociedade latino-americana e uma compreensão da 

pastoral que alcance a ação política libertadora; Libertação da teologia (1975), 

uma obra importante para a compreensão de sua proposta metodológica de 

fazer teologia, na qual analisa criticamente o método teológico e sua relação 

com a libertação; a sua cristologia, em duas versões: O homem de hoje diante 

de Jesus de Nazaré (3 volumes, 1982) e A história perdida e recuperada de 

Jesus de Nazaré (1988), uma obra de grande maturidade teológica, na qual, 

dialogando com “ateus potenciais”, combina Bíblia e teologia especulativa, 

reflete sobre as estruturas antropológicas da fé e sobre o significado do ser 

humano-histórico, Jesus de Nazaré, para o cristianismo e para o sentido da 

história que o ser humano constrói; e, por fim, O dogma que liberta (1989), 

livro-síntese de sua carreira teológica, no qual revisa o postulado fundamental 

da fé cristã: o dogma, dedicado aos teólogos latino-americanos para afirmá-los 

em seu serviço libertador. Um itinerário teológico rico de temas e conteúdos 

que, sem dúvida, têm sido uma boa companhia para os cristãos em sua 

peregrinação esperançosa pelos caminhos da história latino-americana65. 

O projeto teológico de Juan Luis Segundo, sob o signo da teologia da 

libertação, se impôs como tarefa principal a de refletir, de forma criativa, 

consistente e libertadora, sobre os problemas sócio-históricos, religiosos e 

culturais, mais urgentes, que afligem os homens e mulheres do continente 

latino-americano e sua relação com a mensagem cristã. Segundo, é um 

teólogo preocupado com a libertação da pessoa humana, especialmente a dos 

pobres e excluídos66. Neste sentido, partilha a mesma postura ética e o 

                                                 
65  Cf. MURAD. A teologia visionária, p. 50. 
66  Cf. CORONADO, Jesús Castilho. O legado teológico de Juan Luis Segundo. São 
Paulo, Paulinas, 1998, p. 8,11. 
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compromisso com as mudanças sociais, dos demais teólogos da libertação 

latino-americanos, mesmo sem usar, de forma abundante, o termos 

“libertação”, “opressão”, “práxis”, “pobre”, “povo”, entre outros. A libertação para 

Segundo é pensada em chave antropológica e alcança não só o enfoque e o 

conteúdo, mas, principalmente, o método, no qual une exegese e teologia, um 

dos diferenciais de sua obra67. Além da articular enfoque, conteúdo e método, 

é uma teologia aberta e pedagógica, que oferece respostas viáveis ao 

amadurecimento humano e ao crescimento na fé, beneficiando, assim, tanto 

aquele que crê, quanto o que não crê68. Para ele, uma teologia realmente 

promotora de libertação não é a que fala de libertação, mas a que destrói os 

impedimentos ideológicos que emperram a realização da vocação humana 

essencial que é a liberdade69. 

Mesmo que seus livros não estejam destinados ao povo em si, tal como 

reconhece, sua teologia está profundamente alicerçada na opção pelos pobres. 

A opção pelos pobres é apresentada como a chave hermenêutica para a 

interpretação de todos os textos teológicos e escriturísticos, a partir da qual se 

levanta a suspeita da presença de possíveis alienações e opressões, bem 

como de valores, atitudes e práticas libertadoras70. 

Desta forma, a teologia de Juan Luis Segundo, a partir do contexto 

secular, sócio-histórico e cultural do Uruguai e da teologia da libertação, quer 

articular a justiça social e o compromisso cristão; ou seja, quer expressar a fé 

cristã de tal maneira que pudesse ser relevante e útil aos cristãos e à sua 

sociedade, contribuindo com o processo de libertação e humanização dos 

homens e mulheres latino-americanos, especialmente dos mais pobres, 

marginalizados e excluídos71. 

 

4.2. A concepção de fé de Segundo 

 

Segundo entende que a fé, tal como vivenciada no cotidiano das 

comunidades cristãs, está perpassada por elementos encobertadores da 

                                                 
67  Cf. MURAD. A teologia visionária, p. 50-51, 55. 
68  Cf. CORONADO. O legado teológico, p. 15. 
69  Cf. SEGUNDO, J. L. Liberación de la teologia, p. 13. 
70  Cf. CORONADO. O legado teológico, p. 67, 68-69. 
71  Ibid, p. 3-7. 
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vocação humana para a liberdade. O papel da teologia da libertação seria, 

portanto, o de libertar a fé de tais elementos, a partir de uma reinterpretação 

das fontes do cristianismo, devidamente contextualizada, respondendo aos 

anseios e às experiências de vida das pessoas de hoje. Desta forma, é 

importante apresentar algumas das formulações teológicas, do próprio 

Segundo, sobre os conteúdos da fé, presentes na tradição cristã, e seus 

possíveis valores libertadores72. 

O ponto de partida da fé, para Segundo, é a própria realidade histórica, 

na qual acontece o encontro entre a liberdade73 da pessoa humana e Deus74, 

efetivado a partir da busca pelo sentido que caracteriza o ser humano. O 

encontro é histórico, e não tem como ser diferente, por ser a história a única 

dimensão imaginável para o ser humano. Este encontro é pois perpassado pela 

ambigüidade própria da história. Daí a necessidade da interpretação da ação 

de Deus nela, do uso de um critério hermenêutico para desvelar o sentido dos 

fatos75, a fim de oferecer uma alternativa à fé cristã, a partir da revelação, e 

devolver à revelação de Deus sua devida base existencial76. 

                                                 
72  Cf. GROSS. A concepção de fé, p. 142. 
73  A Concepção de liberdade, no desenvolvimento da antropologia teológica de Segundo, 
está subordinada à sua pressuposição da universalidade da graça no mundo, responsável pela 
capacidade do ser humano de transcender a realidade dada, tanto no nível ideal quanto no 
prático. É a graça, que é um dom, um presente, autodoação da vida divina, que possibilita à 
vida de todos os seres humanos ser também uma vida de autodoação livre em amor, ou seja, 
uma resposta humana autêntica à interpretação divina. A liberdade, contudo, não é uma 
realidade sobre-humana, mas uma possibilidade e um valor que devem ser perseguido em 
meio às determinações concretas a que está sujeita a pessoa humana em seu processo de 
construção (SEGUNDO, Juan Luis. Gracia y condición humana. Buenos Aires, México: Carlos 
Lohlé, 1969. (Teologia abierta para el laico adulto, vol. 2), p. 207-208; 19-26, 83; 52; Qué 
mundo? Qué hombre: Qué Dios? Santander: Sal Tarrae, 1993, p. 158, 164-165. Citado em: 
GROSS. A concepção de fé, p. 89-93). 
74  Segundo Gross, a antropologia teológica de Segundo é uma antropologia personalista, 
porque é no conceito de pessoa que a compreensão de ser humano e a de Deus se 
relacionam. Tornar-se pessoa é o objetivo tanto do processo de hominização, que se efetua na 
evolução, quanto do processo de divinização do ser humano, a partir da presença neste da 
graça divina (Segundo. Gracia, p. 423). O termo “pessoa” serve para representar a imagem 
cristã da salvação: salvação equivale a personalização, enriquecimento pessoal através do 
relacionamento com o próximo e com Deus (Segundo. Gracia, p. 105. Citado em: GROSS, 
Eduardo. A concepção de fé, p. 93). 
75  Cf. SEGUNDO. El dogma que libera. Santander: Sal Terrae, 1989, p. 85. Citado em: 
GROSS, Eduardo. A concepção de fé, p. 152. 
76  Cf. SEGUNDO. Dogma que liberta. Fé, revelação e magistério dogmático. São Paulo, 
Paulinas, 2000, p. 390. Segundo entende que a revelação sempre se refere a conteúdos 
humanos; os valores fundamentais que apresenta são elementos da história humana. Esse é, 
para Segundo, o caráter da própria revelação bíblica, que possui textos que foram 
considerados revelação divina, pelo fato de refletirem valores humanos fundamentais, mesmo 
sem tratar explicitamente a respeito de Deus. O objeto da revelação é, portanto, a própria 
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Para Segundo, este deve ser o serviço da teologia à fé: fazer dialogar a 

revelação de Deus, com o mundo, com a história concreta das pessoas. Foi o 

Concílio Vaticano II, que estimulou tal encontro, quando voltou (não desviou) a 

mente da Igreja para a “direção antropocêntrica da cultura moderna”, 

colocando toda sua riqueza doutrinal a serviço do ser humano e de sua 

humanização77. Segundo, referindo-se a Paulo, fala da responsabilidade do ser 

humano pelo universo em que vive, do ser humano como criador, responsável 

pela herança paterna: 

 

“Para ele, o Evangelho de Cristo significava o momento da maioridade, em que 
o filho e herdeiro tomava inteira e total posse da herança paterna. Paulo 
mostrou primeiro aos gálatas, depois aos coríntios e, por fim, aos romanos, que 
Jesus nos havia feito do Pai, isto é, do Deus criador do universo. E acrescentou 
que se éramos herdeiros, tínhamos de nos preparar para tomar em nossas 
mãos a herança que é o universo inteiro e continuar uma criação que tem 
somente uma direção: a construção do amor. Para tanto, Paulo adverte que a 
dor que corrói o universo criado não é uma falha da criação: é o preço que o 
próprio Deus quer pagar para que nossa liberdade criadora seja decisiva. Se o 
universo irá ou não funcionar dolorosamente em vão dependerá de nossos 
projetos. Paulo adverte que nossa resistência a assumir essa responsabilidade 
baseia-se sobretudo no temor. Por isso, para que sejamos filhos de verdade, 
na plenitude da fé que nos liberta do temor, coloca-nos diante da certeza do 
plano de Deus que conduz a humanidade inteira, conosco, à salvação. E 
mostra como estamos inseridos, com nossa liberdade e vocação criadora, 
nesse plano de um novo céu e uma nova terra, onde habitem a solidariedade e 
a justiça”78. 

 

É neste contexto, marcado pela exigência da responsabilidade humana 

pela história, muitas vezes travada pelo temor, que é preciso interpretar a força 

libertadora da proposta de fé de Juan Luis Segundo79. 

O conteúdo da fé, para Segundo, está profundamente relacionado com o 

acontecimento da revelação e a realidade dos “sinais dos tempos”. Estes não 

necessariamente ordenados de forma tradicional, mas: “palavra (revelatória) de 

                                                                                                                                               
existência humana, e não, simplesmente, um conjunto de temas especiais (El dogma, p. 148; 
152-153; 154-155. Citado em: GROSS, Eduardo. A concepção de fé, p. 139). 
77  Cf. Discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, 7 de dezembro de 1965, nn. 13-
14. Citado em: SEGUNDO. O dogma, p. 391. 
78  SEGUNDO. O dogma, p. 392-393. A noção de ser humano criador é fruto da 
concepção do ser humano como abertura para a autotranscendência. Para Segundo, a 
liberdade criadora presente em cada pessoa, através da graça, coloca-lhe a tarefa de (re)fazer 
o mundo (Qué mundo?, p. 177. Citado em: GROSS, Eduardo. A concepção de fé, p. 95). 
79  Para Segundo, o contexto atual é, desde o início do cristianismo, o mais pleno de 
sentido, para a mensagem cristã, por possibilitar, de forma plena, “o contato experiencial entre 
certos elementos centrais da fé cristã e o contexto problemático do homem”. Neste sentido, 
Segundo entende que esta realidade demarca a fronteira entre proto-história e história do 
cristianismo, reaquecendo a esperança e desvelando sua força libertadora (Cf. SEGUNDO. O 
dogma, p. 393-394). 
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Deus, passando pela fé ou assentimento humano à verdade contida nessa 

palavra para solucionar os problemas que a história apresenta, fazendo com 

que os ‘sinais’ dos tempos que aparecem nela sejam ‘iluminados, guiados [...] e 

interpretados à luz do Evangelho”80, ou seja, submetidos ao critério ou 

discernimento da palavra revelada por Deus. Segundo ordena-os, por razões 

teológicas, na forma que, para ele, se vão apresentando na existência e na 

experiência humana, ou seja, na ordem invertida: sinais dos tempos, fé e 

revelação; um caminho pedagógico necessário para uma teologia que tenha 

como meta a libertação integral do ser humano81. 

Para Segundo, cada um desses elementos condiciona a 

autocomunicação de Deus ao ser humano, que continua ativa na história, 

conduzindo-os em direção à plenitude da verdade e da liberdade82. 

Neste sentido, afirma que a condição de possibilidade da 

autocomunicação de Deus, da revelação, é a própria fé do ser humano83. A fé 

enquanto busca vai ao encontro da “diferença”84 revelada que Deus quer 

comunicar. Realiza, assim, o ciclo da comunicação entre Deus e o ser humano 

e a própria fé, enquanto “diferença” práxica essencial na existência e atividade 

do homem85. 

Esta fé primeira, “abraâmica”, que torna possível a revelação, enquanto 

verdadeira comunicação, prévia a toda classificação religiosa86, Segundo 

nomeia de “fé antropológica”. Segundo o autor, tal fé constitui uma dimensão 

                                                 
80  Instrução sobre alguns aspectos da “Teologia da Libertação”, cap. II, p. 4. Citado em: 
Dogma, p. 394. 
81  Cf. Ibid, p. 394-395. 
82  Cf. Ibid, p. 395. 
83  Cada ser humano possui uma fé, a fé que escolhe, a fé que se fia na testemunha 
escolhida (SEGUNDO, A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré. Dos sinóticos a 
Paulo. São Paulo, Paulus, 1997, p. 18). Portanto a revelação dialoga com a pluralidade e a 
diversidade das experiências de fé. 
84  Segundo serve-se da teoria de Bateson sobre a ação de comunicar como “uma 
diferença que faz uma diferença” (BATESON, Gregory, Passos hacia una ecología de la mente. 
Trad. Cast. Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1972, pp. 487ss). Neste sentido, apresenta os dois 
condicionamentos da comunicação da revelação: estar dentro de um marco compreensível e 
interessante para o ser humano, que possibilite a compreensão da mensagem, da “diferença” 
comunicada e que essa diferença transmitida diferencie na existência de quem recebe a 
mensagem (Cf. SEGUNDO. O dogma, p. 396). 
85  Cf. Ibid, p. 400. 
86  Segundo se refere à maneira como Paulo apresenta Abraão (Rm 4): “é um homem 
que, antes de poder ser classificado religiosamente numa categoria determinada, já crê numa 
espécie de vaga Promessa, que a história da libertação e da humanização do homem parece 
fazer àqueles que lutam por ela. Acreditou ‘no Deus que faz viver os mortos e chama à 
existência as coisas que não existem’” (Rm 4,17; cf. 4,21; 2, 6-7) (Ibid, p. 400). 
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inseparável do ser humano, afirmação de um valor absoluto, de sentido para 

viver a existência, uma aposta existencial, sem verificação prévia, baseada na 

memória coletiva e apoiada em testemunhas referenciais87: 

 

“Por pouco que o homem se desapegue da urgência diária para sobreviver e 
perceba que possui uma liberdade, que abre diante dele certo leque de 
possibilidades ou caminhos para diferentes valores ou satisfações, percebe 
também que sua existência livre é uma espécie de aposta. Por que “aposta”? 
Porque não tem mais do que uma existência e não pode fazer uma experiência 
prévia de quão satisfatória seja a alternativa que se propõe a escolher. Não lhe 
é dado percorrer um caminho até o seu termo, e assim verificar quão 
gratificante este possa ser, para retornar ao começo, seguro do que o espera 
ao final do caminho proposto. Quem se enamora não tem nenhum meio de 
saber como será a pessoa amada cinqüenta anos depois. Quem escolhe um 
ideal e se prepara durante anos para ele, ou começa o caminho de sua 
realização (por exemplo, seguindo uma carreira profissional ou uma vocação 
artística) não pode ter, desde o início, as experiências que devem avalizar ou 
desmentir o acerto de sua opção. Quem começa uma revolução não sabe 
ainda qual será o preço histórico que sua realização lhe exigirá, nem o que 
permanecerá de seu projeto, uma vez pagos os preços por colocá-lo em 
prática... 
A história apaixona. É como uma promessa aberta. Mas não existe verificação 
prévia de nada que tenha relação com seu valor total. Isso não quer dizer que a 

                                                 
87  Para Segundo, a estrutura valorativa de toda existência humana consolida-se a partir 
de testemunhas referenciais, que, de mil maneiras (a maioria não explícitas), transmitem a 
satisfação que experimentam na realização de determinado valor, nos quais se deposita 
confiança. É esse caminho, segundo o autor, que tira o ser humano de sua animalidade e o 
impulsiona, enquanto ser livre, “a não se deixar guiar apenas pelas satisfações fáceis da 
experiência imediata, mas a confiar em que, passando por molestas mediações, se pode obter 
satisfações inusitadas muito superiores”. Daí que, para Segundo, a dimensão valorativa de 
toda pessoa humana é necessariamente social, dizer “sociedade” é dizer fé (SEGUNDO, A 
história perdida e recuperada, p. 17-18). Segundo desenvolve, ainda, toda uma reflexão sobre 
a importância da linguagem na expressão e comunicação desses valores, principalmente no 
sexto capítulo de sua obra O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré, vol. I, p. 179-221, 
analisando-a na sua relação com a cultura e a religião, que foi apresentada, de forma sintética, 
em suas obras posteriores, principalmente A história perdida e recuperada de Jesus de 
Nazaré, onde identifica dois tipos: 
 a) A linguagem digital, representação consciente da realidade sob a forma denotativa; a 
linguagem das definições racionais, com pretensão de objetividade e se caracteriza por ser 
própria do ser humano, que fala de valores e os distingue entre si. Nesta linguagem, para 
Segundo, o “sinal” ficou completamente independente de seu significado, o que não oferece 
garantia de verdade, apresentando uma perigosa ambigüidade no terreno das relações inter-
pessoais (Cf. SEGUNDO, A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, p. 44-45); 
 b) A linguagm icônica, por outro lado, é a linguagem das representações simbólicas ou 
conotativas, que consiste em apresentar a “imagem” daquilo que quer comunicar, 
especialmente atitudes de relacionamento com os demais; os “sinais” utilizados pertencem ao 
significado, provocando sua variação, alterando sua intensidade. Sua característica 
fundamental, para Segundo, diz respeito à sua confiabilidade: “os gestos, o tom das palavras, a 
ênfase ao pronunciá-las e os mil outros elementos da linguagem icônica tornam impossível o 
seu controle voluntário na íntegra; a linguagem icônica tem um papel decisivo na conduta 
humana inter-relacional. Por esse caminho, chego rápido, certeira e economicamente ao 
conhecimento da estrutura valorativa das pessoas com as quais trato” (Loc. cit.). Linguagem 
icônica, linguagem relativa a pessoas, linguagem da fé, são pois, para Segundo, sinônimos; é a 
linguagem icônica que possibilita, tanto no nível social, como individual, a elaboração de uma 
estrutura valorativa, uma imagem “absoluta” da felicidade que se pretende obter (Cf. Ibid, p. 
47). 
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aposta pela qual nossa liberdade arrisca tudo e muitas vezes a vida (de uma 
maneira ou de outra), seja cega, irracional. A sociedade humana provê cada 
um de seus membros com uma espécie de memória coletiva, dentro da qual a 
opção, apoiada em testemunhas, torna-se não totalmente “racional” ou 
científica, pelo menos “razoável”. Sem, por isso, perder seu caráter de aposta. 
Nessa aposta, cada homem, independentemente de que exista ou não um Ser 
absoluto, estabelece um valor absoluto, seu Absoluto. Isto é, aquilo que busca 
na história não como meio para outra coisa, mas pelo seu próprio valor. É 
aquilo que um homem leal consigo mesmo não negocia. O que não se paga 
com nenhum preço de outro valor, nem mesmo para a própria sobrevivência. 
Aquilo cuja perda equivaleria à “morte” do sentido. A essa aposta que todo 
homem, religioso ou não, realiza, chamarei “fé antropológica”88. 

 

Desta forma, para Segundo, a fé, fruto do exercício da liberdade do ser 

humano, é parte ativa, indispensável, constitutiva da própria revelação, 

portanto, não chega depois de algo ter sido revelado89. Portanto, a “ortopráxis” 

é, também, parte do ato de revelar; mais ainda: sua condição de possibilidade, 

e não uma última “aplicação” do revelado à prática90. 

Neste contexto, a revelação, que é comunicação, relação, “jogo” entre o 

ser humano e Deus, não se reduz a um “depósito” de informações corretas, 

mas é, essencialmente, um processo pedagógico verdadeiro, um crescimento 

em humanidade, onde o ser humano aprende a aprender91, aprende a buscar a 

                                                 
88  SEGUNDO, O dogma, p. 400-401. Ver também: A história perdida e recuperada de 
Jesus de Nazaré, p. 17. O conteúdo da fé antropológica é constituído por dados 
transcendentes que Segundo, assim descreve: “São os dados sobre a realidade que 
extrapolam a capacidade de qualquer experiência prévia. Não são conclusões; são ‘premissas’ 
(epistemológicas) referentes a – e dependentes de – valores nos quais se põe fé. São 
projeções ao ‘último’, à ‘totalidade’, à realidade ‘definitiva’, de intenções, derrotas e vitórias 
parciais e contingentes que se podem comprovar na história de cada existência” (SEGUNDO, 
A história perdida e recuperada, p. 54). Trata-se de dados porque são informações a respeito 
de possibilidades de satisfação oferecidas por valores determinados. Já o seu caráter 
transcendente se deve à impossibilidade de sua verificação experimental imediata; 
correspondem a uma zona onde fé e ideologia convergem ou atuam juntas (Cf. Ibid, p. 26); 
“trata-se de estruturas significativas que passariam a ocupar um lugar de primeiro plano em 
nosso proceder, se... a realidade não fosse o que é ou parece ser” (Ibid, p. 27). Para Segundo, 
toda estrutura valorativa contém, pelo menos, um dado transcendente; cita como exemplo os 
dados transcendentes que estão presentes nos salmos: a convicção de que Deus vai mudar o 
curso dos acontecimentos; que o mau acabará sempre caindo em sua próprias redes; que a 
justiça acaba vencendo sobre a terra (cf. por exemplo Salmo 71 [Vulg. 70]; 84 [Vulg. 83]. Citado 
em: Ibid, p. 77-78). 
89  O exercício da liberdade do ser humano, neste contexto, para Segundo, faz parte do 
próprio processo da revelação, entendida como comunicação, não estando limitada a 
simplesmente dizer “sim” ou “não” ao que Deus revela (Cf. SEGUNDO. O Dogma, 401-402). 
90  Gaudium et Spes, n. 19. Citado em: SEGUNDO, O dogma, p. 401-402. A ortopráxis 
prévia é entendida como a coerência efetiva e quotidiana com aquele valor absoluto 
(incondicionado) sobre o qual a liberdade concentrou todo o seu ser (Cf. SOARES, Afonso, M. 
L. Interfaces da Revelação. Pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso no Brasil. 
São Paulo, Paulinas, 2003, p. 157). 
91  Segundo qualifica este aprender a aprender de aprendizagem em “segundo grau”, 
enquanto que a mera soma de informações de aprender em “primeiro grau” (SEGUNDO. 
História perdida e recuperada, p. 89). 
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verdade usando da própria experiência e, particularmente, de seus erros92. A 

verdade da revelação, para Segundo, não consiste no fato de ser verdade em 

si mesma, verdade eterna, verdade inalterável, mas no fato de se tornar 

verdade na humanização progressiva do ser humano93. 

A revelação, contudo, supõe, além de uma busca, uma fé prévia à 

escuta de Deus que se revela, “a constituição de um povo que transmita uma 

sabedoria” – coisas imperfeitas e transitórias, que são transmitidas pela própria 

existência da comunidade - de geração em geração, de uma “tradição”, 

expressão de um aprender a aprender coletivo94. A revelação, torna-se, desta 

                                                 
92  Ao conceber a revelação como processo pedagógico, Segundo se inspira, 
principalmente, nas conclusões do Concílio Vaticano II, ao tratar do Antigo Testamento: “A 
economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de 
Cristo, redentor de todos, e de seu Reino Messiânico, para anunciá-la profeticamente (cf. Lc 
24,44; Jó 5,39; 1Ped 1,10) e dá-la a conhecer através de várias figuras (cf. 1 Cor 10,11). Os 
livros do Antigo Testamento, em conformidade com a condição do gênero humano dos tempos 
anteriores à salvação realizada por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do 
homem e os modos pelos quais o justo e misterioso Deus trata com os homens. Estes livros, 
embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, manifestam contudo a verdadeira 
pedagogia divina. Por isto, devem ser devotamente recebidos pelos cristãos esses livros que 
exprimem um vivo senso de Deus e contêm sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma 
salutar sabedoria concernente à vida do homem e admiráveis tesouros de preces, nos quais 
enfim está latente o mistério de nossa salvação” (Constituição Dogmática “Dei Verbum”, 15). 
Deste ensinamento do Concílio, Juan Luis Segundo, tira suas duas principais conclusões: que 
a “revelação divina” não é um depósito de informações corretas, mas um processo pedagógico 
verdadeiro e que comporta “coisas imperfeitas e transitórias” (SEGUNDO, O dogma, p. 404). O 
autor utiliza uma série de outros exemplos para dizer que a Bíblia, o depósito da revelação de 
Deus, não corresponde a um repertório universal de respostas prontas e universalmente 
válidas e que se encerrou em determinada data, tal como, muitas vezes, é ensinado pela 
Igreja: a poligamia que os patriarcas praticavam, com a aprovação de Deus, assim como o 
repúdio da mulher tal como o apresenta a Lei de Moisés (Dt 24, 1ss); o fato de quase todos os 
autores do Antigo Testamento não crerem na existência de uma outra vida depois da morte; a 
concepção de Deus presente no livro de Jó; todos valores, atitudes e informações que estão 
em profundo descompasso com a mensagem de Jesus (SEGUNDO, O dogma, p. 403). 
93  Cf. Ibid, p. 404-405. Segundo interpreta nesta linha o conceito de “infalibilidade” da 
Igreja. 
94  Cf. Ibid, p. 406-407. Para Segundo, a própria revelação bíblica nasceu dentro dessa 
dinâmica da fé do povo, que, não encontrando as respostas adequadas nos seus escritos às 
situações críticas de sua existência, não hesitava em relê-los acrescentando, confrontando, 
omitindo ou interpolando. Segundo, nomeia essa atitude de “procedimento ideológico”, através 
dos quais procurava-se, a todo custo, preservar o sentido mais profundo (fé absoluta) que 
tinham escolhido dar às suas vidas. Nesta perspectiva, Segundo, introduz dois outros conceitos 
próprios: o de ideologia, que ele considera a segunda dimensão antropológica, ao lado da “fé”, 
complementária desta (Cf. SEGUNDO, A história perdida e recuperada, p. 19), que diz respeito 
a todos os sistemas de meios, sejam eles naturais ou artificiais, em ordem à consecução de um 
fim (Cf. Ibid, p. 22); ou, ainda, um conjunto sistemático daquilo que queremos de maneira 
hipotética, não absoluta; sinteticamente: um “método” relacionado à eficácia em usar os 
melhores meios disponíveis na realização histórica do valor aboluto (Cf. Ibid, p. 20). O segundo 
conceito é justamente o de valor absoluto, que corresponde a um “valor” ao qual se pensa 
poder confiar a vida inteira e a busca de felicidade possível, que subordina todos os demais 
(Cf. Ibid, p. 19). 
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forma, memória e pedagogia coletivas, que evitam que as novas gerações 

recomecem do zero sua aprendizagem (de segundo grau). 

 

“Recordando e reassumindo, de um modo vivo e assimilado, a própria 
identidade coletiva, as experiências passadas de um processo em que a busca, 
as soluções, os desafios da história e as certezas convergem, cada geração é 
lançada a uma maturidade mais plena e a uma nova, mais profunda e mais rica 
verdade”95. 

 

A fé, neste contexto, para Segundo, já como fé religiosa96, é sinônimo de 

acolhida da identidade cristã. O crente dela se apropria naquilo que é mais 

importante, através das testemunhas divinas, que “constituem uma 

comunidade, um povo ao qual Deus, com sua ‘verdadeira pedagogia’, vai 

encaminhando para a verdade libertadora de todas as potencialidades 

criadoras do homem”. Assim, a recepção, a compreensão e a interpretação são 

intrínsecas à própria revelação. Isto impossibilita uma “pura palavra de Deus”, 

não contaminada em diferentes medidas por distorções humanas. A fé, como 

ação coletiva de uma comunidade, de um povo, comprometido em aprender a 

aprender, portanto, é parte integrante da própria palavra que Deus lhe dirige97. 

Diante do desafio de distinguir a “palavra de Deus” de outras meramente 

humanas, Segundo indica, que não é suficiente o recurso à Sagrada Escritura, 

                                                 
95  SEGUNDO, O dogma, p. 407. 
96  A fé religiosa, para Segundo, é um caso específico de fé antropológica, porque parte 
da absolutização de um valor humano, mas com “um grau de intensidade, de totalidade ou de 
certeza na aposta, à qual pode ou não chegar a fé antropológica” (SEGUNDO, A história 
perdida e recuperada, p. 91-92). Uma fé religiosa autêntica tem dois elementos constitutivos 
básicos: a transmissão de dados transcendentes e a adesão a uma tradição, isto é, o 
reconhecimento de uma continuidade nas testemunhas históricas dos referidos dados (El 
hombre de hoy ante Jesús de Nazaret. Madrid: Cristandad, 1982, Vol. I, p. 101; 104. Citado 
em: GROSS, p. 127). Para Gross, a distinção de Segundo entre “uma fé religiosa autêntica e 
uma religião como elemento cultural, por outro lado, aparece no caráter da relação entre os 
dados transcendentes e a tradição. Enquanto que uma religião como elemento cultural 
absolutiza uma tradição como sagrada para em seguida aceitar os valores por ela 
representados, uma fé religiosa autêntica reconhece nos valores humanos defendidos por uma 
tradição dada o caráter sagrado” (El hombre, Vol. I, p. 410. Citado em Gross, p. 127)). Tal 
abordagem, segundo Gross, defende uma compreensão de religião baseada na história, 
evitando uma explicação a-histórica do fenômeno religioso, somente a partir de estruturas 
existenciais puramente transcendentais (El dogma, p. 344, nota 17. Citado em: GROSS, 
Eduardo. A concepção de fé, p. 127-128). 
97

  SEGUNDO, O dogma, p. 407-408. Para Segundo, “a fé religiosa pessoal se elabora numa 

relação de complementariedade crítica entre uma fé religiosa e a experiência existencial do indivíduo. A 

partir das experiências que faz, a pessoa precisa exercer a sua capacidade criadora diante dos valores 

apresentados pela tradição religiosa em que se encontra. A tradição, por outro lado, deve apresentar a 

necessária flexibilidade para que tal capacidade criadora seja possível. Pode-se ver assim como a fé, a 

liberdade e o caráter criador do ser humano se encontram em ligação íntima também no que se refere à fé 

especialmente religiosa” (El hombre, Vol. I, p. 98-100. Citado em: GROSS, p. 128). 
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merecedora de fé, nem a busca de um sinal extraordinário, mas é necessário 

colocar em prática o mesmo critério de discernimento com que se formou, no 

passado, o cânon das Escrituras, a saber: 

a) O reconhecimento de um sinal que a própria história humana oferece, 

no dizer de Mateus, um “sinal dos tempos” (Mt 16,3), do tempo presente (Lc 

12,56)98, não um “sinal do céu”99. Para Segundo, o sinal histórico da revelação 

de Deus é a libertação, a humanização do ser humano, captada pela 

sensibilidade histórica (mediante a fé antropológica), convergente com as 

intenções de Deus: 

 

“Deus se comunica com o homem por meio de atos ou idéias. Pois bem, em 
ambos os casos, somente quem esteja em sintonia com as prioridades do 
coração desse Deus entenderá a comunicação. E, para tal pessoa, o sinal 
histórico da libertação de um homem é sinal fidedigno e suficiente da presença 
e revelação de Deus. Da mesma maneira, quem se desentende do bem do 
homem e lê um livro da lei, por mais trovoadas ou relâmpagos que tenham 
acompanhado sua redação, não compreende o que Deus quer do sábado”100. 

 

Desta forma, a responsabilidade do discernimento da “revelação” de 

Deus, seja na história de Israel, como nos atos e palavras de Jesus, é dada, 

por Deus, ao próprio ser humano, que deve assumi-la, a partir da visão de 

Deus e das prioridades do Reino, que é o compromisso com os pobres101. Essa 

é a tarefa de uma teologia libertadora, tal como indica o autor, citando Medellín: 

                                                 
98  “Dizia ainda à multidões: ‘quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo 
dizeis: ‘Vem chuva’, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: ‘Vai fazer calor’, 
e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu;e por que não discernis 
o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te 
diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele 
no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz e te entregue ao executor, e o executor 
te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo” (Bíblia de 
Jerusalém, Lc 12, 54-59). 
99  Os Sinóticos indicam que Jesus sempre se recusou a oferecer um sinal do céu ou 
garantia sobrenatural da veracidade de suas propostas (ver, por exemplo: Mc 8,11-13; Mt 
12,38-39; 16,1-4; Lc 11,16-29; 12,54-57). 
100  SEGUNDO, O dogma, p. 410. Para Segundo, a fonte Q coloca nos lábios de Jesus a 
defesa de um critério já suficiente: “Jesus dá dois exemplos de pessoas que, sem conhecerem 
a ‘revelação bíblica’, compreenderam o que Deus queria lhes comunicar e perceberam sua 
presença na história, sem necessidade de nenhum prodígio ou sinal celestial: os habitantes de 
Nínive e a Rainha do Sul (cf. Mt 12,38-42). Segundo Lucas, esses pagãos ‘julgaram por si 
mesmos o que era justo’ (Lc 12,57), isto é, reconheceram um sinal que a história humana 
oferece ou, como diz Mateus, ‘um sinal dos tempos’ (Mt 16,3) (SEGUNDO, O dogma, p. 410-
411). 
101  Cf. Ibid, p. 411. Para Segundo, é uma responsabilidade na qual não basta o recurso à 
Sagrada Escritura, é preciso colocar em prática o mesmo critério de discernimento com que se 
formou, no passado, o seu cânon. Esta sensibilidade, para o autor, está mais presente na 
teologia da libertação que na teologia teórica mais comum, que em geral responde a esta 



 198  

 

“Assim como outrora Israel, o primeiro Povo, experimentava a presença 
salvífica de Deus quando o libertava da opressão do Egito [...] assim também 
nós, novo Povo de Deus, não podemos deixar de sentir sua passagem 
salvífica, quando se dá [...] a passagem, para cada um e para todos, de 
condições de vida menos humanas, a condições mais humanas”. Esses ‘sinais’ 
já são suficientemente claros e experimentais para que ‘creiamos’ que ‘todo 
crescimento em humanidade nos aproxima a reproduzir a imagem do Filho 
para que ele seja o primogênito entre muitos (todos os) irmãos”102. 

 

b) A “experiência de contraste” entre a situação factual do povo, que vive 

a escravidão, a opressão, a injustiça, e a vontade salvadora de Deus, que quer 

a libertação do homem103; uma experiência religiosa (fruto de uma fé 

antropológica, de valores humanizadores) capaz de converter uma ação num 

“entusiasmo” transformador, de contagiar os demais com os sinais de uma 

presença divina libertadora, de suscitar história, um processo que segue 

criando comunidade, a partir da “transmissão” da dinâmica pedagógica do 

aprender a aprender a “descobrir” mais sinais (na história) da mesma presença 

reveladora e libertadora de Deus104. 

                                                                                                                                               
questão com a seguinte reflexão: “Quando Deus revela, estamos obrigados a prestar-lhe plena 
obediência pela fé [...] Essa fé [...] é uma virtude sobrenatural pela qual [...] cremos ser 
verdadeiro o que por Ele foi revelado, não pela intrínseca verdade das coisas [...] mas pela 
autoridade do próprio Deus que revela” (D 1789) (Cf. Ibid, p. 409-410). 
102  Medellín, Introdução, 6; Doc. Educação, 9. Citado em: Ibid, p. 411. 
103  Para Segundo, existem “outros sinais dos tempos que apelam para a mesma fé (para 
a mesma estrutura de valores ou dever-ser), a partir de outras experiências que não são o 
contraste. Por exemplo, a da celebração do valor alcançado (como em muitos dos salmos, 
começando pelo primeiro deles), a da aliança na busca dos mesmos valores (como na 
pregação de vários profetas), ou a da promessa de uma próxima ou futura realização de 
valores hoje inexistentes (como nas bem-aventuranças evangélicas). O que é comum a todas 
essas experiências é a presença, na história, de acontecimentos ou qualidades que colocam 
em jogo o próprio sentido da existência. O fato de percebê-los como “sinais” – que é o que 
acontece com Moisés, segundo o texto – e de não deixar que passem como irrelevantes 
dependerá da força com que essa fé prévia à revelação torne-se sensível às vicissitudes 
históricas desses valores, e não a outros em nossa terra humana” (Ibid, p. 413-414) 
104  Cf. Ibid, p. 411-15. Segundo serve-se, para este argumento, da concepção semelhante 
da revelação como processo histórico, de Andrés Torres Queiruga, que o faz a partir da 
interpretação do nascimento do cânon bíblico, alicerçada na fundação do “javismo”, por 
Moisés, que ele resume assim: “A partir de sua vivência religiosa, Moisés descobriu a presença 
viva de Deus na ânsia de seus compatriotas por libertar-se da opressão. A ‘experiência de 
contraste’ entre a situação factual de seu povo e o que ele sentia como vontade salvadora de 
Deus, que quer a libertação do ser humano, o fez intuir que o Senhor estava ali presente e que 
os apoiava. À medida que foi conseguindo que esta certeza contagiasse os demais, ajudando-
os a descobrir também eles essa presença, suscitou história, promoveu o sentimento religioso 
e, afinal, criou o javismo” (TORRES QUEIRUGA, A revelação de Deus na realização humana. 
São Paulo, Paulus, 1995, p. 51. Citado em: SEGUNDO, Dogma, 411-412). Para Segundo, do 
ponto de vista histórico, o “cristianismo” é fruto do mesmo processo que criou o “javismo”: 
“Jesus e Paulo fazem uma nova experiência libertadora: a de deixar a servidão de uma 
situação de privilégio e procurar estar à espreita dos sinais dos tempos, que vêm de onde o 
homem sofre, é pobre, oprimido, limitado em suas possibilidades humanas. Daí que, como o vê 
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Tal como no caminho de Emaús, a teologia de Segundo desenvolve, de 

forma sistemática e coerente, uma concepção personalista de Deus, onde 

Deus é visto como uma pessoa, um parceiro de diálogo que questiona 

constantemente o ser humano pelos caminhos do mundo; que dialoga com o 

ser humano que busca, guiando-o sem lhe dar receitas prontas; um 

companheiro solidário na jornada humana em direção à liberdade, através da 

atividade criadora que se desenvolve de forma compartilhada entre a 

humanidade e o próprio Deus; uma visão crítica, significativa e profundamente 

humanizadora de Deus; uma perspectiva dinâmica da revelação como 

aprendizagem, baseada na experiência, rumo a uma humanização mais plena, 

capaz de dar conta de sua continuidade na história humana e na vida atual da 

Igreja. 

Com este estudo da concepção de fé de Juan Luis Segundo, espera-se 

ter concluído a apresentação das bases da reflexão teológica que se seguirá, 

no próximo capítulo, sobre a fé cristã e a identidade eclesial, presentes no círio 

de Nazaré, em Belém do Pará. 

 

 

 

                                                                                                                                               
Paulo, inserem-se novos ramos na velha árvore. O antigo povo aprende, ou melhor, continua 
aprendendo a aprender. Não deixa de buscar a verdade por um caminho para buscá-la em 
outro. A mesma verdade que estava no início continua guiando-o para a verdade plena” 
(SEGUNDO, Dogma, p. 416). 
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CAPÍTULO 5 

 

CÍRIO DE NAZARÉ: A FESTA DA FÉ COMO COMUNHÃO SOLIDÁRIA. 

ELEMENTOS PARA UMA LEITURA TEOLÓGICA 

 

Este capítulo é não só o último como também o mais importante por 

conter, de forma concentrada, o esforço de uma análise teológica do Círio de 

Nazaré, como conclusão da reflexão anterior. Tendo presente tudo o que foi 

dito até aqui sobre o Círio de Nazaré de Belém do Pará, bem como sobre os 

pressupostos conceituais e metodológicos, buscar-se-á apresentar os 

fundamentos que fazem do Círio uma “festa”, uma “festa da fé”, uma “festa da 

fé cristã, e ainda, uma “festa da fé cristã católica”. Também se deseja mostrar 

que esta festa apresenta uma dimensão propriamente “eclesial”. Esta é a 

seqüência que será adotada no presente capítulo. Estas afirmações, as 

principais desta tese, terão como eixo articulador a realidade da comunhão-

solidária, que corresponde à característica e ao valor fundamental da Festa de 

Nazaré. 

Além das informações sobre o Círio, que já foram trabalhadas, valorizar-

se-ão, neste capítulo, os resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto de 

Pastoral Regional - IPAR1, que trazem uma série de dados importantes sobre o 

                                                 
1  O Instituto de Pastoral Regional – IPAR, da Conferência dos Bispos do Brasil – CNBB 
Regional Norte II, sediado em Belém do Pará, realizou a pesquisa sobre o Círio de Nazaré, 
através de seu Departamento de Documentação, sob a coordenação do Pe. Adriano Sella e do 
Prof. Josimar Azevedo e assessoria dos Professores Raimundo Heraldo Maués (UFPA) e 
Anaíza Virgulino (UFPA), com os seguintes objetivos: “atualizar e ampliar a compreensão de tal 
fenômeno, a fim de, explicitando seus elementos mais significativos, aprofundar o 
conhecimento a respeito do homem, da mulher e da cultura amazônica”; construir um 
referencial orientativo para toda e qualquer atuação sobre a realidade amazônica, fornecendo 
elementos expressivos dos valores subjacentes na cultura regional”. 
 Foram escolhidos quatros Círios: Círio da cidade de Vigia/PA (mais antigo), Círio da 
cidade Marabá/PA (Mais recente), Círio da cidade de Macapá/AP (em outro Estado) e o Círio 
da cidade de Belém/PA (o mais popular e significativo).  
 O projeto de pesquisa se desenvolveu em duas etapas. A primeira etapa, uma 
pesquisa exploratória, realizou-se em 1998, a partir de um formulário básico aplicado por 
ocasião dos círios em todas as cidades, com o objetivo de aferir os instrumentais 
metodológicos. 
 Na segunda etapa, foram aplicados, no período de Círio de 1999, 2.500 questionários, 
sendo 1000 em Belém e 500 em cada uma das demais cidades. O material coletado forneceu 
os dados que foram sistematizados em um caderno Círios de Nazaré, com o seguinte 
conteúdo: uma introdução com uma apreciação geral da pesquisa no que concerne a sua 
metodologia; o histórico de cada círio e uma análise sociológico-descritiva de seus resultados, 
apresentados em forma de tabelas, acompanhadas de comentários e organizados na mesma 
sequência do questionário: 1. Dados gerais (apresentando o perfil dos participantes, tipo de 
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perfil dos participantes, os elementos constitutivos da festa e, ainda, sobre sua 

importância e significado para os cirianos. Sem entrar no mérito da metodologia 

desta pesquisa, seus resultados serão assumidos como um dado, não 

necessário nem fundamental, mas complementar. Recorrer-se-á 

freqüentemente a estes dados, durante a análise, como referência “objetiva” de 

algumas afirmações que se desejam fazer. O questionário aplicado e as 

tabelas com os dados do Círio de Belém2, que interessam a esta reflexão, 

estão em anexo no final deste trabalho. 

Esta reflexão mobilizará principalmente duas grandes chaves de leitura 

na análise do Círio. Uma de ordem mais sócio-antropológica, baseada 

principalmente nas obras O carnaval devoto, de Isidoro Alves, e Carnavais, 

Malandros e Heróis. Para uma sociologia do dilema brasileiro, de Roberto da 

Mata. Ambas as obras estão empenhadas em pensar a realidade da festa a 

partir da teoria sobre ritual de Turner. As afirmações sobre o Círio, no âmbito 

da antropologia social, servirão de base para a outra leitura, propriamente 

teológica, que se orientará pelo pensamento de Juan Luis Segundo, de forma 

particular sua concepção de “fé”, articulada como “fé antropológica” e “fé 

religiosa”, bem como sua compreensão da “Igreja” e da “evangelização”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

paticipação, nível de importância dos diversos elementos e momentos constitutivos do círio e 
seu significado sócio-cultural); 2. Expectativas e representações (apresentando elementos 
significativos da relação dos cirianos com a santa, com a história do círio, bem como suas 
representações em torno dos diversos elementos que copôem a atual Festa de Nazaré, 
comparando-a, ainda, com a festa do Natal e da Páscoa). 
 Estava prevista ainda uma terceira etapa, que não foi realizada por falta de recursos 
financeiros, que previa uma série de seminários para discussão destes resultados e a 
publicação de um outro caderno com leituras antropológicas e teológicas dos dados (IPAR, 
Círios de Nazaré, Belém do Pará, Ed. Graffith, 2000, p. 5-7). 
2  A Pesquisa sobre Círio em Belém, foi desenvolvida com aplicação dos questionários 
somente na cidade, no período de 1 mês e meio, envolvendo o tempo principal da festa, 
segunda quinzena de outubro, até final de novembro. Participaram da pesquisa 14 
pesquisadores que foram os responsáveis pelo levantamento dos dados através de entrevistas. 
Foram aplicados 1000 questionários às pessoas em geral, sem qualquer critério prévio de 
seleção, a não ser a disponibilidade para responder as perguntas. As entrevistas foram 
realizadas, na sua maioria, nos eventos da festa ou nas residências dos entrevistados, por um 
tempo de mais ou menos 45 minutos (Ibid, p. 37). 
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1. A festa do círio como kairós da práxis histórica dos povos e 

comunidades amazônicos 

 

Círio é sinônimo de festa, a “Festa de Nazaré”3, um momento 

privilegiado da celebração da vida dos povos e das comunidades amazônicas, 

que se inicia, oficialmente, com a missa do mandato, no final de agosto, e se 

encerra com o recírio, no final de outubro. 

Há uma consciência de que outubro (especificamente) é “época de 

festa”, com procissões, arraial, lazer e negócios, para a qual as pessoas se 

preparam durante o ano inteiro. Em todo o mês de outubro, os gestos e 

atitudes denotam um clima de festa. Mas o segundo domingo de outubro, dia 

do Círio propriamente dito (a procissão principal), é um dia especial (romaria, 

almoço, cardápio e relações especiais). É uma grande festa coletiva, que deve 

ser acolhida de forma diferente, fora da rotina cotidiana, na qual as pessoas 

têm, como maior obrigação, participar e essa participação é antes de tudo estar 

presente, acompanhar4. 

O “Círio de Nazaré” ou, ainda, “Festa de Nazaré”, “Festa da Santa” e 

“Festa dos Paraenses”, como é popularmente chamado, refere-se, portanto, a 

uma data particular no calendário anual da cidade, a um período específico do 

calendário litúrgico da Igreja local, a um momento especial na faixa de tempo 

existencial dos cirianos, que tem seu ápice no segundo domingo de outubro, 

com a grande romaria que, de maneira esplendorosa, vai da Sé para a Basílica 

de Nazaré. 

 

1.1. O Círio como “festa” 

 

Enquanto “festa”, o Círio, não é apenas um “mero divertimento das 

classes populares”, “arcaísmos tradicionais” e “exóticos”, que se prestam 

apenas a explorações políticas e econômicas de toda ordem e a estudos da 

memória histórica coletiva. É antes, fundamentalmente, um conjunto 

espontâneo de alegrias, de prazeres, de emoções, de sofrimentos, de 

                                                 
3  “Festa de Nazaré” é, tradicionalmente, sinônimo de “Círio de Nazaré”. 
4  Cf. ALVES, Isidoro. O carnaval devoto. Col. Antropologia 13. Petrópolis, Vozes, 1980, 
p. 51. 



 203  

esperanças, de trabalhos e expressões de fé individuais que as pessoas 

partilham uma com as outras. No dizer de Lea Perez, a festa é uma forma 

“lúdica de sociação” 5, um “fenômeno gerador de imagens multiformes da vida 

coletiva”, capaz de transformar interesses individuais em formas específicas de 

ser com e para um outro6. 

A Festa de Nazaré, portanto, é boa não só para dela se participar, mas 

também para que se pensem os fundamentos do vínculo coletivo, que faz a 

sociedade7, bem como possíveis estruturas de sentido, de valores e 

significados humanos importantes para a fé cristã e a identidade da Igreja local, 

no contexto atual. 

Esta reflexão parte do pressuposto, a ser comprovado mais à frente, que 

o Círio, enquanto acontecimento festivo, é realidade material e espiritual, 

essencialmente comunitária, na qual o ser humano cresce e acolhe a salvação 

cristã em forma de humanização. Neste sentido, apresenta-se como um “sinal 

dos tempos” privilegiado da revelação de Deus e da celebração, atualização e 

inculturação da Páscoa cristã na Amazônia. Por isso o Círio de Nazaré, em 

Belém do Pará, é uma festa cristã, no interior da tradição católica, bela e 

apaixonante, que, para além de suas ambigüidades, é símbolo de liberdade e 

amor; uma forma de transformar a história, a partir dos pobres; uma expressão 

importante da trajetória dos pobres no contexto global. 

                                                 
5  Cf. PEREZ, Freitas Lea. Antropologia das efervescências coletivas. In: PASSOS, 
Mauro (Org.). A Festa na Vida. Significado e imagens. Petrópolis, Vozes, 2002, p. 17-18. 
Freitas, aplica, para análise da festa do Divino Espírito Santo e a procissão de Nossa Senhora 
dos Navegantes na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) no século XIX, a noção de 
“sociação” - Vergesllschaftung – de Simmel, que seria, segundo este autor, a condição de 
possibilidade da sociedade, o verdadeiro a priori lógico de sua existência; ao mesmo tempo, “o 
processo permanente do vir-a-ser da vida social, processo sempre in fieri, que está 
acontecendo sem que se possa dizer que já aconteceu”, o fazer-se sociedade. Segundo a 
autora, a noção de “sociação”, de Simmel, “como processo social básico, que denota o 
dinamismo constitutivo da vida social, não se confunde nem com a socialização nem com a 
associação, uma vez que dá conta, não de conteúdos, mas da ‘forma (realizada de incontáveis 
maneiras diferentes) pela qual os indivíduos se agrupam em unidades que satisfaçam seus 
interesses’” (Simmel, 1993, 22, 31. Citado em: PEREZ, p. 18). 
6  Para Simmel, interesse, impulso, propósito, inclinação, estado psíquico, movimento, 
são “as matérias com as quais a vida é preenchida”, no entanto, em si mesmos, “não são 
sociais”. (...) “Estritamente falando, nem fome, nem amor, nem trabalho, nem religiosidade, 
nem tecnologia, nem as funções e resultados da inteligência são sociais. São fatores de 
sociação apenas quando transformam o mero agregado de indivíduos isolados em formas 
específicas de ser com e para um outro – formas que estão agrupadas sob o conceito geral de 
interação” (Simmel, 1993, 166. Citado em: PEREZ, p. 18). 
7  Cf. Idib, p. 18. 
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Segundo Irarrazával, o festivo em si, além de concentrar e reinterpretar 

toda a realidade, é um eixo importante da libertação na América Latina8: 

 

“A alegria dos pobres é uma clara impugnação da opressão. Suas festas 
constituem a esperança de ser radicalmente livres. (...) Os “últimos” são os 
primeiros no banquete do reino de Deus. Eles, quando festejam, expressam a 
reciprocidade com Deus; eles festejam a Deus mediante ritos concretos e suas 
implicações de solidariedade e bondade9. 

 

1.2. A festa como um “complexo ritual” 

 

A festa de Nazaré, contudo, não se reduz a um único evento; pode-se 

dizer que é uma festa complexa, ou melhor dizendo, por se tratar de uma festa 

religiosa (e mais, especificamente, uma procissão), é um ritual complexo. Tal 

como formula Isidoro Alves é um conjunto de eventos, significativos para todo o 

corpo social (sociedade regional10), caracterizado pela espontaneidade, 

informalidade e pela inversão da ordem social11. 

A análise sócio-antropológica do Círio, desenvolvida na obra O carnaval 

de devoto de Alves, a partir da teoria sobre o ritual de Turner12, no 

desenvolvimento deste capítulo, servirá de referência conceitual de base a 

respeito dos valores antropológicos, presentes no Círio. Estes conceitos estão 

vinculados, de forma particular, à identidade regional, a experiência de 

solidariedade e a ideologia da communitas. Tais valores serão reinterpretados 

a partir da concepção de fé de Juan Luis Segundo, onde se apresentaram as 

                                                 
8  Ver sob esta perspectiva o estudo IRARRAZAVAL, Diego. La fiesta. Símbolos de 
libertad, onde o autor identifica três possíveis tipos de ação pastoral em relação à festa: 
conservadora, caracterizada pelo “controle político, econômico, simbólico sobre o povo”, por 
“reafirmar na festa a religião de cristandade, e implementar sacramentos desligados da 
tradição festiva do pobre”; moderna, caracterizada por “pautas de progresso material, 
individual, e bem-estar espiritual”, por colocar “acento na piedade pessoal, em certa 
participação comunitária na liturgia” e utilizar “a festa sobretudo para impostar sua mensagem 
ao povo”; e libertadora, que tem como prática fundamental fortalecer “a resistência sócio-
cultural dos pobres, suas formas de solidariedade e alegria, e sua comunhão com Deus. Quer 
dizer, a festa conduz a celebração do povo pelo caminho pascal, pela mudança de condições 
concretas de pecado para formas cotidianas de salvação” (IRARRÁZAVAL, La fiesta. Símbolos 
de libertad. Lima-Peru, Instituto Bartolomé de Las Casas, 1998, p. 28-29). 
9  Idib, p. 17, 24. 
10  O termo “regional” aplica-se aqui mais especificamente ao Estado do Pará ao qual o 
Círio de Nazaré, por motivos históricos, está particularmente associado. Contudo, entende-se 
que O Círio, enquanto fenômeno e significado, ultrapassa as fronteiras do Estado e mesmo da 
Amazônia, tal como foi apresentado no capítulo 4. 
11  Cf. ALVES, p. 101. 
12  TURNER, Victor. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis, Vozes, 1974. 
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afirmações teológicas a respeito da fé e da identidade eclesial presentes no 

Círio de Nazaré, em Belém do Pará. 

O Círio, como um fenômeno complexo, corresponde, no contexto da 

Festa de Nazaré, a uma seqüência de rituais. Essa seqüência ritual já foi, a 

partir de Leach13, considerada como um código de comunicação cultural. A 

concepção de Alves situa-se dentro desta análise contemporânea dos ritos, 

que valoriza o seu caráter comunicativo, pois o vê como um conjunto de 

discursos elucidativos sobre o sistema social. Eles dizem algo sobre a 

sociedade como um todo e também sobre os grupos restritos14. 

Neste contexto, os eventos rituais, enquanto estrutura simbólica, 

possuem as seguintes características, segundo Alves: são “propícios à 

interpretação, à comunicação e à transformação; são momentos 

“extraordinários”, não-rotinizados; explicitam o jogo de poder exercido como 

tentativa de controle sobre eles; criam disposições coletivas gerais, comuns a 

toda a comunidade; rearticulam os elementos do mundo social em uma nova 

gramática capaz de ser entendida e percebida por todo o corpo social 

participante; expressam “a ordem das coisas” e implicam na percepção de que 

o mundo e as coisas têm uma ordem e assim deve ser entendido, portanto, um 

sistema de cognição15. Os rituais, constituem “um vasto sistema de 

comunicação entre os indivíduos e os grupos”16. 

Nesta mesma linha de compreensão a respeito dos rituais, afirma 

Mônica Wilson: 

 

“Os rituais revelam os valores no seu nível mais profundo... os homens 
expressam no ritual aquilo que os toca mais intensamente e, sendo a forma de 

                                                 
13  LEACH, Edmundo R. “Ritualization in Man”, In: Philosohical Translations of the Royal 
society of London, Série b, nº 772, vol. 291, London, 1966. Citado em: VIRGOLINO, Anaíza et 
AZEVEDO Josimar. Círio de Nazaré: um ritual de esperança. REVISTA AMAZÔNIA-IPAR, ano 
II, nº 3, Belém, 2000, p. 40. 
14  Cf. ALVES, p. 21-22. Na teoria antropológica tradicional, segundo Alves, “a noção de 
ritual estava conectada à definição de religião às distinções entre sagrado e profano” (Loc. cit.). 
15

  Alves considera que se pode falar da existência de uma gramática e uma semântica 
no ritual: “de um lado um conjunto de regras que o articulam e de outro essa articulação 
significando alguma coisa”. Daí, segundo o autor, “o caráter redundante do ritual: a repetição, a 
observação de uma gestualidade própria, a inscrição num calendário próprio, a observação da 
mesma oralidade (canções, falas, orações, rezas, oferendas, que se repetem a cada vez que 
se vive o “clima do ritual’)” (Idib, p. 24). 
16  Cf. Idib, p. 23, 24. 
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expressão convencional e obrigatória, os valores do grupo é que são 
revelados...”

17. 
 

Para Alves, a compreensão do Círio, como um complexo de rituais, 

permite tirar conclusões importantes a respeito de seu significado para a 

sociedade paraense, relacionados à identidade regional, à experiência de 

solidariedade e à ideologia da communitas. 

 

a) A identidade regional18 

 

Os eventos do Círio são significativos para todo o corpo social, a 

chamada “sociedade regional” a qual na performance ritual se expressa e se 

reconhece enquanto grupo organizado: 

 

“...a festa assume um nítido caráter identificador, isto é, serve como um 
poderoso aglutinador em torno de uma generalizada idéia de identidade 
regional, na medida em que se constitui numa “festa paraense”, que mobiliza 
símbolos reconhecidos como próprios da sociedade local, como o Santo 
padroeiro, o clima de festa que é considerado “típico”, uma cozinha regional e 
assim por diante”19. 

 

O Círio de Nazaré, de Belém do Pará, é popularmente considerado uma 

“festa paraense”. Segundo a pesquisa do IPAR, 95,2% dos participantes são 

paraenses e 99,9% residentes no próprio estado. 

A sua estrutura ritual, que se repete todos os anos, enquanto 

representação, invoca toda uma tradição, alicerçada no mito de origem, capaz 

de reforçar os laços comunitários e estimular uma identificação regional. 

                                                 
17  Wilson, Mônica, Nyakyusa ritual and symbolism. American Antrhopologist, vol. 56, nº2, 
1957. Citado em: VIRGOLINO, Anaíza et AZEVEDO Josimar, p. 40. 
18  Mesmo entendendo que a identidade, no contexto da pós-modernidade, que já se faz 
presente no contexto amazônico, constitui uma realidade mais complexa, formada e 
transformada continuamente de acordo com as representações ou interpretações do sujeito 
pelos sistemas culturais, a perspectiva aqui adotada está mais voltada para uma interpretação 
de cunho sociológico, pensada a partir do ambiente moderno, onde se situa também a teoria 
sobre ritual de Alves e que está em maior sintonia com o próprio ambiente cultural da 
Amazônia que ainda é bastante marcado por culturas ditas tradicionais. Portanto, interessa 
uma concepção mais interativa de identidade que articulo o mundo pessoal e o mundo público, 
o “interior” e o “exterior”, baseada em uma concepção de sujeito (não autônomo e auto-
suficiente como afirmava o iluminismo), formado na relação com outras pessoas (importantes 
para ele), que lhe mediavam os valores, sentidos e símbolos – a cultura – de seu mundo 
(HALL, Stuar. A identidade cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2001, 
p. 10-13). 
19  ALVES, p. 101-102. 
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O próprio mito de origem representa alguns desses elementos regionais, 

tal como visto no capítulo segundo desta tese: o rio, lugar do achado da Santa 

pelo caboclo Plácido, é um lugar vital na Amazônia, fonte de esperança de vida 

plena. A condição humilde de Plácido e Agostinho, dois mestiços pobres como 

a maioria dos povos da Amazônia, forneceu um elemento de identificação do 

povo pobre com o Círio. A maneira particular de interpretar o sagrado, fora do 

domínio das instituições humanas, expresso nas constantes fugas da santa da 

casa de Plácido e do Palácio do governador, revivido ritualmente na 

trasladação20, representa justamente uma inversão de valores. No Círio, a 

expressão máxima da fé, nasce do meio do povo, desenvolve-se no meio do 

povo e só acontece com a participação do povo. 

A cozinha do tradicional almoço do Círio é outro fator de identificação 

regional, na medida em que mobiliza toda uma culinária com produtos e 

ingredientes locais, que vão, aos poucos, transformando-se, em um cardápio 

singular, próprio, tradicional, composto, principalmente, pelo pato-no-tucupi e 

pela maniçoba, e uma infinidade de sucos com frutas regionais. Um cardápio 

acessível a todos, que alcança tanto a mesa dos ricos quanto a dos pobres 

desta sociedade e que exerce um papel aglutinante por excelência21. 

Entre os elementos essenciais do Círio, indicados pelos entrevistados na 

pesquisa do IPAR, o almoço do Círio aparece em segundo lugar (80,2%) 

depois da corda (85,9%) (ver tabela 21). Entre os ítens que devem 

constar,houve um destaque para a cozinha regional, na qual aparece pato no 

tucupi (34,4%) e maniçoba (30,3%). Somente 10,6% optam por qualquer 

comida dependendo do recurso de cada família. 8,2% fazem questão de frizar 

a necessidade de se ter o espírito de confraternização (ver tabela 20, iten 16). 

A pesquisa mencionada apresenta uma série de outros elementos que 

revelam sua importância para a cultura regional: sua relevância econômica 

para toda a região (apresentada no capítulo anterior) e o próprio arraial, que, 

desde as origens do Círio, dinamiza o comércio regional e uma série de outras 

referências importantes para a vida local, que serão tratados mais adiante. 

                                                 
20  Para Alves, os mitos enquanto um sistema de comunicação entre os indivíduos e os 
grupos podem expressar uma teoria geral da sociedade (Idib, p. 24). 
21  Cf. Idib, p. 67. 
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Assim, a festa reflete a realidade da vida local, com suas possibilidades 

e limites, expressa os desejos e anseios de uma população que dela se 

orgulha; ressalta valores comuns ou pelo menos desejados no plano de um 

passado idealizado, configurado nos milagres da Virgem e na condição humilde 

de seus devotos e romeiros22. 

Significativo, neste contexto, é o fato de que os Círios de Nazaré, que 

existem em outros estados brasileiros ou mesmo no exterior, como visto no 

capítulo anterior, foram fundados, em geral, por paraenses. 

Desta forma, é possível afirmar, que os eventos rituais da Festa de 

Nazaré, produzidos pelo próprio povo, afirmam as raízes sociais e religiosas de 

sua identidade, afirmam sua dignidade cultural e reconstroem sua unidade e 

resistência frente às forças adversas e desagregadoras da sociedade global23. 

 

b) A experiência de solidariedade 

 

A Festa de Nazaré, enquanto reunião de pessoas, possibilita que se 

experimente, na performance ritual, uma concepção genérica de solidariedade 

e de encontro comunitário: 

 

“A Festa de Nazaré é, a um só tempo, um conjunto de atos litúrgicos que 
celebram um santo padroeiro e também de atos de encontros, de 
solidariedade, de neutralização de diferenças”24. 

 

Na Festa de Nazaré, são muitos os momentos rituais que possibilitam o 

contato direto entre os participantes em um clima de intensa alegria, de 

superação de barreiras e suspensão momentânea das diferenças. Alguns 

exemplos são: as peregrinações, nas quais a Santa, juntamente com o grupo 

de devotos, adentra as casas, refletindo sobre valores diversos, cultivando as 

relações de compadrio e os laços comunitários; os voluntários da cruz 

vermelha, que, aos milhares, nas procissões principais, socorrem, a massa de 

fiéis; os distribuidores de água, que, ao longo das procissões, saciam a sede 

dos romeiros, principalmente dos promesseiros da corda... 

                                                 
22  Cf. Idib, p. 71. 
23  Cf. IRARRÁZAVAL, p. 137-138. 
24  ALVES, p. 26. 
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A corda, no entanto, é o maior símbolo desta experiência de 

solidariedade, de uma neutralização das diferenças sociais, o que faz com que 

indivíduos de classes sociais muito distintas desempenhem o mesmo papel 

ritual, compartilhando do mesmo sacrifício, como, por exemplo, de ir descalço. 

A corda, no seu dinamismo e informalidade, permite que o lugar do sacrifício e 

da promessa seja também um lugar onde se reproduzem os atos rotineiros da 

vida como a conversa informal, a discussão e mesmo as atitudes jocosas e 

atos extremos de desrespeito e de desafio às autoridades militar ou policial, 

que reforçam a segurança. Contudo, é predominante, na corda, os gestos de 

fraternidade e indicativos de que ali se forma momentaneamente uma 

solidariedade comunitária que se distingue das relações hierarquizadas visíveis 

no núcleo central25. 

Talvez seja por isso que a corda que protege a berlinda, na procissão 

principal do Círio, aparece como o elemento mais importante do círio, com 

85,9% de indicação, entre todos os elementos essenciais relacionados na 

pergunta (ver tabela 21). Historicamente ela tem sido o pivô de disputas 

homéricas entre os organizadores da festa e os romeiros, tal como 

apresentado no primeiro capítulo desta tese. Das tentativas feitas até hoje para 

se tirar a corda da procissão, a única que logrou êxito ocorreu em 1926, 

quando o então arcebispo D. João Irineu Joffily proibiu seu uso, alegando a 

necessidade de colocar ordem na procissão. Foi também uma experiência 

desastrosa, causando uma onda de indignação entre os fiéis e repressão 

policial a mando do então governador Dionísio Bentes, resultando em 

espancamentos e ferimentos nos romeiros. Em 1931, por pressão popular e 

acordo entre o interventor Magalhães Barata e o novo Arcebispo D. Antônio de 

Almeida Lustosa, a corda voltou ao seu lugar26, tornando-se um dos símbolos 

mais caros aos fiéis. 

A própria promessa “paga na corda”, também, ressaltada, 

tradicionalmente, na sua dimensão individual, é expressão de solidariedade, de 

afirmação do coletivo. Mesmo que o pedido, a purificação que se busca, seja 

individual, o seu modo de pagar, o gesto corporal se incorpora a uma 

gestualidade coletiva, implica uma solidariedade com os demais que participam 

                                                 
25  Cf. Idib, p. 46, 48. 
26  Cf. O LIBERAL, Domingo 10 de outubro de 1999, Caderno principal, p. 2 
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do mesmo ato de purificação. Daí a importância da Associação dos 

Promesseiros da corda, das lutas com a Diretoria da festa para manter a corda 

como elemento ritual unificador, onde o corpo emerge como representante 

social27. 

O almoço do Círio, também, neste contexto, é expressão privilegiada 

dessa experiência de solidariedade, que no caso alcança, particularmente, o 

grupo familiar, mas também, os compadres e os amigos mais íntimos. Neste 

momento de encontro extraordinário, reforçam-se os laços de amizade e de 

respeito e revigoram-se os padrões de solidariedade e de ajuda mútua, valores 

que não são percebidos no cotidiano. Esta solidariedade familiar expressa-se 

através da criação de mecanismos de ação que suspendem 

momentaneamente as diferenças entre categorias de parentes. Há uma 

demonstração de prodigalidade, que se dá na partilha do almoço com os 

amigos mais íntimos, afilhados ou convidados que eventualmente dele 

participem28. 

Entre os motivos que mais se destacam na pesquisa sobre a importância 

do almoço encontra-se em segundo lugar: um momento forte de reunião e 

confraternização das famílias e entre os amigos (24,3%) (ver tabela 20, iten 

15). 

 

c) A ideologia da “communitas” 

 

A festa de Nazaré põe em evidência, também, o seu poder aglutinador, 

capaz de conciliar diferentes demandas, pontos de vista distintos e solicitações 

conflitantes, ou seja, põe em destaque a ideologia da “communitas”29: 

                                                 
27  Cf. ALVES, p. 49. 
28  Cf. Idib, p. 65, 66, 68-69. 
29  Alves utiliza a noção de “communitas” de Turner que “indica uma característica dos 
estados liminares e revela ‘num momento situado dentro e fora da estrutura social profana que 
manifesta, embora efemeramente, certo reconhecimento... de um vínculo social generalizado 
que deixou de existir’ (TURNER, 1974, p. 118). Para ele a distinção entre estrutura e 
‘communitas’ não é apenas a distinção familiar entre ‘mundano’ e ‘sagrado’ ou a existente por 
exemplo entre política e ‘religião’. Assim a ‘communitas’ é ‘a sociedade considerada como um 
‘comitatus’ não estruturado ou rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, 
uma comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais’” (TURNER, p. 119). Para Alves a 
“communitas” é “uma resposta à estrutura, configurada no sistema da estrutura, na medida em 
que a ‘communitas correspode aos estados liminares onde simbolicamente todos os atributos 
que distinguem categorias e grupos na ordem social estruturada ficam aqui temporariamente 
suspensos’” (TURNER, 1974, p. 126. Citado em: ALVES, p. 27). 



 211  

 

“A festa permite então o surgimento de um conjunto de disposições as quais 
criam uma idealizada comunidade, vivida e representada durante 15 (quinze) 
dias por uma população que, a um só tempo, reconhece a ordem social e a 
“rompe” ritualmente através de valores que considera mais genéricos e mais 
propícios a um modelo de convivência que se opõe àquele experimentado no 
cotidiano”30. 

 

Alves caracteriza, como ideologia da communitas, a mobilização, pela 

disposição coletiva de um conjunto de símbolos, que permitem, 

momentaneamente, aos diferentes grupos, ideais comunitários, concepções, 

atos, gestos e atitudes informais que, sem aspirar à sacralização, se 

apresentam mais satisfatórias. Segundo Alves, os eventos rituais manifestam, 

também, um conjunto de disposições, por parte dos mandatários dos poderes 

concorrentes, que aspiram a ordenar e controlar a festa, com vistas à 

sacralização da realidade social. Portanto, a ideologia da communitas é uma 

contraposição a uma ideologia do controle destas representações 

esquemáticas da ordem social que mobilizam símbolos e valores comuns à 

sociedade global31. 

Segundo Alves, tanto no Círio (procissão principal), como no Arraial, 

existem centros ordenados, que expressam essa ideologia do controle, “onde a 

disposição no espaço ritual é de forma a demonstrar um modelo” em que as 

diferenças sociais, os papéis e modos de ação são marcados. Essas áreas, 

que ficam próximas ao “sagrado” (à Santa), são ordenadas e “estruturadas” 

segundo uma hierarquia de posições para receber a consagração juntamente 

com a santa padroeira. Nestes espaços, sujeitos a um maior controle, são 

exigidos maior ordem, formalidade e respeito32.  

Alves divide o Círio, em três segmentos ou espaços em movimento: 

 

                                                 
30  Ibid, p. 103. 
31  Cf. Ibid, p. 102. Para Alves, “o agente mais expressivo do que nós estamos chamando 
de ideologia do controle é a Diretoria da festa a quem cabe tomar as medidas que 
compatibilizem os objetivos da empresa de bens de salvação, a Igreja Católica, com as 
aspirações que emergem no contexto ritual. A diretoria é a mediadora entre as disposições que 
se fazem no sentido da ordem e do respeito, as quais seriam inerentes aos dois poderes 
representados no ritual, isto é, poder religioso e o poder político-social; e aquelas que surgem 
da manifestação coletiva propiciando uma apropriação diferente dos códigos em ação no ritual” 
(Ibid, p. 102-103). 
32  Cf. Idib, p. 103. 
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- Um núcleo estruturado constituído pelas autoridades civis, 

militares, eclesiásticas, políticas, altos funcionários, irmandades 

religiosas e convidados”, que são identificados especialmente para 

“entrar” na corda. 

 

Este primeiro segmento é o centro da procissão; ritualmente é a área de 

maior concentração emocional, de maior “perigo ritual”; é centro de 

consagração, por estar próximo da Santa, disputado pelo poder político e 

religioso, onde as posições são demarcadas a priori33: 

 

“no centro deste núcleo estruturado vêm as autoridades, ou seja, o governador, 
o prefeito, secretários de Estado, comandantes militares, parlamentares 
federais e estaduais, altos funcionários, dirigentes de entidades federais ou 
estaduais importantes. Ladeando esse grupo, estão o contingentes militares 
representantes do Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar. Em seguida, 
e mais próximos da Santa, estão as irmandades, padres, freiras, e a alta 
direção da Igreja local. É freqüente também a presença de dirigentes religiosos 
de outros Estados como convidados especiais para a procissão. Em geral, 
entre os representantes eclesiástico e a Santa há um espaço quase vazio onde 
se situa o que seria o “comando principal” da procissão que controla o 
deslocamento da berlinda. Esta, por sua vez, é puxada por um grupo de 
homens que hoje fazem parte da guarda da santa”

34. 
 

Esse espaço central, separado por um segmento intermediário, segundo 

Alves, reivindica para si a reverência sacral e recebe esta consagração através 

de gestos, acenos e outras etiquetas formais35. 

Desta forma, nesse momento não-ordinário, busca-se, também, a 

legitimação do poder político-social, através da sacralização proporcionada 

pela sua proximidade com o divino ou com os representantes do poder 

espiritual36. 

Contudo, observa Alves, mesmo neste “centro de poder” é possível 

observar uma certa “redução, em forma de modelo, de relações entre campos 
                                                 
33  Cf. Ibid, p. 41, 43. 
34  Loc. cit. 
35  Para Alves, o poder político, de forma particular, na medida em que se desloca no 
mesmo plano em que o poder do santo, recebe também a sua consagração: “esse ‘efeito de 
consagração’ tem uma relevância político-social que vai além da simples manipulação dos 
símbolos religiosos ‘stricto sensu’. E, em determinados momentos, é essa relevância que 
predomina sobre o poder religioso, como são exemplos as duas questões que envolveram em 
1877 e 1926 dois bispos que haviam proibido a realização da festa. O poder político nessas 
duas ocasiões ficou com o ‘desejo popular’ de realizar a festa e não com as restrições impostas 
pela autoridade religiosa” (Ibid, p. 45). Sobre esses episódios da história do Círio ver o segundo 
capítulo desta tese. 
36  Cf. Ibid, p 45-46. 
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de poder concorrentes como o político, o religioso e o de posição social”37, ou 

seja, o ritual possibilita uma certa minimização das relações de poder. 

 

- Um segmento intermediário ou liminar, é composto do grupo de 

pessoas que seguram a corda e “puxam” a berlinda com a Santa”, 

os promesseiros da corda, que separam o núcleo central da massa 

de fíéis38. 

 

A corda, que une as pessoas em torno da promessa à santa, segundo 

Alves, é um local privilegiado para a emergência de uma atitude comunitária. 

Mesmo sendo a promessa mais exigente, o lugar de maior sacrifício e 

sofrimento (as pessoas estão sujeitas a empurrões, queimaduras, corte nos 

pés, desmaios por conta da emoção ou do calor, etc.), é um espaço marcado 

pela informalidade (acompanhada de um máximo respeito à Santa padroeira) e 

por um dinamismo particular, movimentos imprevisíveis, uma verdadeira 

linguagem em movimento que extrapola toda e qualquer estrutura, todo e 

qualquer controle39. 

A corda, com seus 150 metros de cumprimento, constitui uma verdadeira 

corrente humana que, na performance ritual, liga o povo à Santa, sob a 

mediação do núcleo estruturado, também protegido por ela. Desta forma, 

segundo Alves, a partir da corda, a Santa torna-se o ponto aglutinador de duas 

posturas distintas, a da sacralização da ordem estabelecida e da consagração 

das aspirações do povo: 

 

“O próprio fato de que ela é trazida do altar, lá do alto, para baixo, para a rua, 
apresenta dois significados: em primeiro lugar, ela sacraliza um dado espaço-
social, pois o percurso da procissão é o do centro da cidade e consagra 
determinadas relações sociais (como o poder político, as diferenças entre 
camadas sociais, etc.), que se dão nesse espaço momentaneamente 
organizado para a performance ritual. Em segundo lugar, ao descer do alto, o 
sagrado fica mais próximo, mais tangível ao povo que participa da procissão. 

                                                 
37  Segundo Alves, “a presença do poder político-militar, das camadas dominantes e do 
poder religioso num mesmo plano e num mesmo modelo de relações, concebido pelos que 
recebem a delegação do poder religioso para dirigirem a festa, ou seja, a Diretoria, parece 
indicar que se oferece à leitura dos participantes do ritual uma situação de pacto, de 
compromisso, entre esses campos de poder e segmentos da sociedade” (Ibid, p. 45). 
38  Cf. Ibid, p. 46. 
39  Cf. Loc. cit. 
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Ela consagra e é consagrada pela reverência popular e ao nível em que as 
pessoas mais se aproximam da dimensão sagrada”40. 

 

As exigências da promessa “na corda”, que impõem grandes sacrifícios, 

pés descalços e roupas simples, bem como as próprias promessas feitas, que 

envolvem as crises cotidianas da vida, partilhada por todos, acabam por 

neutralizar as diferenças, unindo, através de um símbolo purificador, as 

diferentes categorias sociais, que no cotidiano estariam separadas por outra 

gramática de símbolos (modo de vida, status, papéis desempenhados, modos 

de vestir, profissões, etc.). Há apenas uma distinção na corda: a dos sexos; 

mulheres de um lado e homens de outro41. 

A corda, portanto, faz surgir mesmo que de forma momentânea e 

limitada, uma ideologia de ‘communitas’, na qual as posições que atuam como 

forças de poder e de controle no cotidiano da sociedade, que ressaltam a 

ordem, o respeito e a diferença, são neutralizadas por aspirações mais 

comunitárias no jogo ritual42. 

 

- Um terceiro segmento, segundo Alves, é “constituído por uma 

aparentemente indiferenciada massa de acompanhantes”, que vai 

na frente, ao lado, e principalmente atrás da Santa. 

 

Este momento é constituído por muitos promesseiros com seus ex-

votos, a saber, representação de partes do corpo feitos de cera, casas, barcos, 

pedras, cruzes, imagens da Virgem. Muitos vão descalços rezando a pé. No 

entanto o clima é de informalidade. Há conversas descontraídas, paradas para 

lanche e compra de brinquedos para as crianças. Na verdade estabelece-se 

um clima de festa entre amigos e conhecidos.43. 

São pessoas de diferentes condições sociais, ocupações, crenças 

religiosas ou mesmo “atéias”, que se expressam das mais variadas formas, 

sem qualquer controle por parte da organização da festa: manifestações de fé, 

de protestos sociais, de partidos políticos, de time de futebol, pela paz, etc44. 

                                                 
40  Ibid, p. 47. 
41  Cf. Ibid, p. 49. 
42  Cf. Ibid, p. 50. 
43  Cf. Ibid, p. 50. 
44  Cf. Ibid, p. 51 
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O perfil dos participantes diagnosticado na pesquisa do IPAR é o mais 

diversificado possível. Abrange todos os tipos, níveis e faixas, seja em 

perspectiva social, cultural ou religiosa (ver tabelas 1 a 15). 

Segundo Aves, nesta massa de acompanhantes pode-se distinguir dois 

tipos: os que acompanham percorrendo todo o trajeto da procissão (40,2%) e 

os que assistem à Santa passar (54,3%), postados nas calçadas e casas ao 

longo do trajeto do Círio45. Para Alves, este segundo grupo, também vivencia o 

espírito da “communitas”: 

 

“Ver a Santa passar é um momento importante. Trata-se, (...) de um momento 
de intensa emoção, em que as diferenças se diluem, o comportamento não 
está mais sujeito a regras fixas, a convergência emocional concentra-se em 
torno da Santa; na medida em que serve como poder aglutinador, propicia a 
momentânea formação de uma grande comunidade que estará para além do 
tempo e do espaço, mas que só será possível de ser vivida e revivida no 
contexto ritual”46. 

 

Neste sentido, o Círio como um todo, em seus diferentes segmentos, 

reproduz a ideologia da communitas, a vivência ritual de uma comunidade 

igualitária, na qual o respeito, a disposição comunitária, a informalidade ou 

mesmo a inversão, acentuados por cada segmento, não constitui um jogo de 

perdedores e ganhadores, mas sim uma utopia coletiva de comunhão entre 

iguais47. 

 

1.3. A ideologia da communitas como kairós da Festa de Nazaré 

 

Todos os elementos apresentados acima dão uma mostra da relevância 

do Círio na vida da cidade de Belém do Pará e de seu significado para seu 

povo. Para além da manifestação religiosa católica que é, desde suas origens, 

configura, também, uma expressão simbólico-ritual da cidade de Belém do 

Pará, da identidade local. Daí a sua importância e influência no imaginário de 

toda a região. Por que outras festas de santo não ganharam a amplitude do 

Círio? Porque este é o culto da cidade, por excelência, uma espécie de culto 

oficial da Capital. Possui legitimidade, mesmo quando não reconhecida pela 

                                                 
45  Ver também outras formas de participação apresentadas na tabela 17, iten 4. 
46  ALVES, p. 51 
47  Da Matta, 1974. Citado em Ibid, p. 52. 
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Igreja. Isso aliás fazia pouca diferença em um contexto onde o catolicismo se 

desenvolveu de forma totalmente autônoma, sem assistência eclesial, desde o 

decreto pombalino que expulsou os jesuítas da região até muito recentemente. 

Neste sentido, o Círio reúne as representações que envolvem a vida da 

Cidade e mesmo suas utopias. O fascínio e o encanto do caboclo do interior 

pelo urbano, pela cidade, como lugar de suas utopias de vida plena, se 

revestem também de fascínio pelo seu culto. Talvez resida aqui a explicação 

para o fenômeno dos Círios, ou seja, a migração deste ritual para toda a região 

e mesmo a transformação das festas de outros santos em círios, alterando 

inclusive sua estrutura simbólica e ritual em função do círio de Belém. 

O fenômeno círio ultrapassou as fronteiras da cidade, do Estado 

(Sumaré, Santos Osasco Nazaré Paulista, em São Paulo; Tijuca, Copacabana 

e Saquarema, no Rio de Janeiro; Brasília, no Distrito Federal; Manaus, no 

Amazonas; Caravelas, na Bahia; Macapá, no Amapá; Fortaleza, no Ceará; 

Porto Velho, em Roraima; Rio Branco, no Acre; entre outros), e mesmo do 

território nacional, ou seja, globalizou-se. Tem-se notícia de círios em Nova 

Bolonha (Itália), Caiena (Guiana Francesa), Cabra (Espanha), Nova York 

(EUA) e muitos outros, além de Mafra e Nazaré, em Portugal, lugar de sua 

origem. Todas essas festas, até onde se tem conhecimento, foram iniciadas 

por paraenses, talvez como uma forma de ritualizar as próprias origens, história 

e valores, o que marca, definitivamente, a sua relação com a identidade 

regional. 

O Círio, portanto, enquanto um complexo de rituais, expressa 

simbolicamente toda estrutura e organização social da cidade. Neste sentido, é 

reflexo, também, das ambigüidades, mazelas e patologias sociais. Como dizia 

Pe. Savino Mombelli, “no Círio se encontram e, às vezes, se abraçam vítimas e 

algozes, vampiros e dessangrados, cadáveres e urubus”. Mas o círio é mais 

que isso, é também a afirmação de sentido, dos valores e das utopias do 

grupo. Como diz a historiadora Sandra Jatahy Pesavento, “a cidade que temos 

e que, para nós, é real, na sua concretude e no seu cotidiano, comporta em si 

outras cidades que ficaram no caminho, realizadas ou não, no longo percurso 

do tempo a que chamamos história. ...Nossas cidades reais comportam não 

apenas ensaios e vestígios materiais de outras cidades projetadas, mas 
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também os sonhos e as utopias daquilo que um dia se desejou a cidade se 

tornasse”48. 

A massa de devotos e romeiros que fazem o espetáculo do Círio 

traduzem bem essa realidade. Em sua maioria pobres, vindos da periferia da 

cidade ou dos vários interiores do Estado, em geral excluídos dos bens sociais 

(oportunidade de trabalho, educação, saúde, moradia), no dia do Círio, 

transformam o ritual em uma grande representação de seu protesto e de seus 

sonhos. A cidade é deles, são o alvo de todas as atenções, das luzes, das 

câmeras, da imprensa, da segurança do Estado com todas as suas polícias 

(que em geral os abandona, quando não os persegue); das atenções do 

sistema de saúde (que em geral não os alcança); da solidariedade dos ricos 

(que em geral os explora), do assédio dos políticos (que em geral os engana). 

Mas o dia do círio é acolhido naquilo que possui de diferente, extraordinário: a 

fartura, a solidariedade, a festa! Uma verdadeira inversão de ordem. O ritual, 

como diz Da Matta, instaura uma dialética entre o cotidiano e o extraordinário, 

a abertura para a coletividade de um mundo real, para um mundo especial, 

pois “não há sociedade sem uma idéia de um mundo extraordinário onde 

habitam os deuses e onde, em geral, a vida transcorre num plano de plenitude, 

abastança e liberdade”49. 

Da Matta afirma, a respeito do ritual no Brasil, que ele “constitui-se num 

domínio privilegiado para manifestar aquilo que se deseja perene ou mesmo 

‘eterno’ numa sociedade, ele surge como uma área crítica para se penetrar na 

ideologia e valores de uma dada formação social...”50. Ao mesmo tempo, ele 

mostra que é o rito que também “abre as portas da esperança, abrangendo, 

nas suas formas solenes e complicadas, toda a verdade de um grupo ou 

momento histórico” 51. Talvez resida aqui a força antropológica do círio, seu 

fascínio e encanto. A cidade funcional, materialista e centro de poder como 

                                                 
48  PESAVENTO, Sandra Jatahy. Entre práticas e representações: a cidade do possível e 
a cidade do desejo. Citado em: RIBEIRO, Luiz César de Queiros et PECHMAN, Robert. 
Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 
1996, p. 378. 
49  DA MATTA, p. 32. Citado em: VIRGOLINO, Anaíza et AZEVEDO Josimar, p. 40. 
50  DA MATTA, p. 24. Citado em: Ibid, p. 40. 
51  DA MATTA, p. 35. Citado em: Loc. cit. 
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classifica Comblin52, dá lugar à cidade centro de relações humanas, sonhada e 

desejada por todos. 

Desta forma, o Círio não é apenas uma linguagem que comunica mas 

também uma dramatização que institui uma outra rotina. E esse momento de 

“abertura extraordinária” pode ser considerado como uma “communitas”, um 

momento “dentro e fora da estrutura social profana que manifesta, embora 

efemeramente, certo reconhecimento... de um vínculo social generalizado que 

deixou de existir (...) uma comunidade, ou mesmo comunhão de indivíduos 

iguais”53. A procissão do Círio, com sua multidão “embora se movimente na 

direção de um objetivo, experimenta, no entanto, por toda parte uma virada 

para os outros, o enfrentamento dinâmico com os outros, uma fluência do EU 

para o TU”, no dizer de Matin Buber54. 

O Círio de Nazaré, com sua estrutura, seus símbolos, expressa, dessa 

forma paradoxal, toda a vitalidade presente no interior da cidade de Belém do 

Pará, tornando-se um símbolo privilegiado de seu povo, para expressar seus 

sofrimentos e mazelas, mas também e, principalmente, seus desejos e 

vivências de solidariedade e suas esperanças de comunhão plena. 

Círio significa, assim, um momento kailógico da práxis histórica dos 

povos e das comunidades amazônicas, que se expressa em forma de 

solidariedade e “communitas”, uma comunidade, “comunhão de indivíduos 

iguais”, capaz de proporcionar aos devotos, romeiros e cirianos, em geral, um 

entusiasmo resistente, uma esperança perseverante, um dinamismo libertador 

na existência, que “enche os olhos” e “aquece o coração”, tal como acontecido 

com os discípulos na companhia do Ressuscitado em Emaús (Lc 24,31-32). 

 

2. A fé como comunhão-solidária 

 

A experiência de solidariedade e a ideologia da communitas, 

identificados na Festa de Nazaré, serão interpretados, na leitura teológica que 

segue, sob o paradigma da comunhão-solidária. Isto permitirá indicar uma 

estrutura valorativa que expresse não só a ajuda, o apoio ao fraco, proximidade 

                                                 
52  COMBLIN, José. Viver na cidade. Pista para a pastoral urbana. São Paulo, Paulus, 
1996. 
53  TURNER, p. 119. Citado em: VIRGOLINO, Anaíza et AZEVEDO Josimar, p. 40. 
54  Buber, apud TURNER, p. 154. Citado em: Loc. cit. 
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ao outro, ou a comunhão de iguais, mas, também, e, principalmente, o 

conhecer, o deixar-se afetar, o comprometer-se, “o apoiar-se mutuamente entre 

os desiguais”. Como diz Jon Sobrino: “já não se tratava só de ajuda material, 

mas da entrega da pessoa; e não só de entregar-se por um tempo, mas 

duradouramente”55; significa, em síntese, autodoação livre em amor, a fim de 

humanizar, a fim de que todos sejam, com a alegria sentir-se família e em um 

lar. 

A comunhão-solidária, nesta perspectiva, quer ser uma categoria de 

análise teológica para interpretar criticamente, a partir da teologia de Juan Luis 

Segundo, a fé antropológica e a fé cristã e identidade eclesial presentes no 

Círio de Nazaré. Esta reflexão será feita em três momentos, que colocarão em 

evidência no Círio seu aspecto “profano”, “religioso” e “eclesial”. Embora se 

analise pedagogicamente o Círio em três momentos distintos, o pressuposto 

fundamental é que estas realidades constituem teologicamente uma unidade 

indissociável. 

 

2.1. A festa “profana” (fé antropológica): proximidade da revelação 

pelo sentido (transcendência) 

 

O primeiro momento desta reflexão teológica que se aproxima do Círio 

enquanto “festa profana”, interpretará a comunhão-solidária, a partir do 

conceito de fé antropológica de Segundo, a fim de desvelar seus pontos de 

articulação com a revelação cristã. 

Neste sentido, entende-se que a comunhão-solidária festejada, 

experimentada, dramatizada e comunicada como esperança, no complexo 

ritual da Festa de Nazaré, em Belém do Pará, além de expressar a identidade 

da sociedade regional, corresponde, também, em linguagem segundiana, à 

afirmação de um valor absoluto, de um sentido para viver a existência, a uma 

aposta existencial das comunidades amazônicas, baseada na memória coletiva 

e apoiada em testemunhas referenciais. Corresponde, portanto, a um dado 

transcendente fundamental da existência humana na Amazônia, uma estrutura 

                                                 
55  SOBRINO, Jon. Redenção da globalização: as vítimas. In: CONCILIUM 293. A 
globalização e suas vitimas. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 121 [783]. 
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valorativa na qual, os devotos, romeiros e cirianos, em geral, depositam sua 

fé56. 

Para Segundo, os dados transcendentes correspondem a um conteúdo 

da fé individual. Esta fé individual, qualificada por Segundo como fé 

antropológica, por se tratar de uma busca de sentido para viver a existência, 

inerente a todo ser humano, é fruto da liberdade humana que elege, entre 

muitas possibilidades, valores57 referenciais e configura-se como uma aposta, 

pois não há como verificar sua eficácia existencial a priori58. 

Embora o ponto de partida seja a subjetividade pessoal, para Segundo a 

fé antropológica é essencialmente social e concreta, uma vez que sua 

elaboração depende de valores manifestados, através de testemunhas 

referenciais, no ambiente cultural em que cada pessoa está inserida; ou seja, o 

sentido de cada existência individual só se elabora a partir da apropriação 

simbólica de outras existências humanas com as quais se compartilha a vida 

real; ou ainda, “os valores que expressam possibilidades de satisfação só são 

encontrados a partir de sua encarnação pessoal em figuras históricas 

concretas”59. 

Neste sentido, a comunhão-solidária, como dado transcendente, nem 

sempre consciente, mas efetiva, está alicerçada, de forma geral, na fé 

antropológica dos homens e mulheres amazônicos que, historicamente, 

resistiram à colonização dominadora e depredatória. Eles salvaguardam seu 

acervo de utopias, fundado sobre a experiência comunal milenar dos povos 

indígenas, a luta pela sobrevivência dos tapuios (índios destribalizados), a 

ousadia política dos cabanos e a esperança das inúmeras comunidades de 

                                                 
56  Trata-se de dados porque são informações a respeito de possibilidades de satisfação 
oferecidas por valores determinados. Já o seu caráter transcendente se deve à impossibilidade 
de sua verificação experimental imediata (SEGUNDO, El hombre de hoy ante Jesús de 
Nazaret. Madrid: Cristandad, 1982, Vol. I, p. 38-39. Citado em GROSS, Eduardo. A concepção 
de fé de Juan Luis Segundo (Série Teses e dissertações, vol. 15). São Lepoldo, Sinodal/IEPG, 
2000, p. 98-99). Mais informações sobre a categoria dados transcendentes de Segundo ver: 
capítulo 4 da tese, nota 109; ver também SEGUNDO. A história perdida e recuperada. Dos 
sinóticos a Paulo. São Paulo, Paulus, 1997, p. 54 e GROSS, p. 98-99. 
57  “O que chamamos de “valores” não pode ser outra coisa senão diferentes formas 
abstratas, mais ou menos estabilizadas, dentro dessas transformações ou desenvolvimento de 
uma única energia em vista de uma realização” (El hombre, vol. 1, p. 32. Citado em: GROSS, 
p. 100). 
58  SEGUNDO, O dogma que liberta. Fé, revelação e magistério dogmático. São Paulo, 
Paulinas, 2000, p. 400-401. Para uma apresentação mais detalhada sobre a fé antropológica 
ver capítulo 4 desta tese. 
59  Cf. El hombre, vol. 1, p. 18-19, 32. Citado em: GROSS, p. 100. 
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caboclos, seringueiros, pescadores, camponeses, garimpeiros, ribeirinhos, 

negros remanescentes de quilombos e urbanistas, que se formaram no 

decorrer da história da Amazônia. 

A etnodiversidade amazônica, com sua complexa relação social, política, 

econômica e religiosa, foi construída historicamente em profundo equilíbrio e 

harmonia com a terra, a água, a floresta e todas as demais formas de vida 

presentes no édem amazônico (sua biodiversidade). Os valores destes povos, 

fruto de experiências concretas e conhecimentos milenares (seu sofisticado 

uso de tecnologia para fertilizar o solo, favorecer a comunicação, estudar os 

astros e conservar seus mortos; suas formas de produção capaz de alimentar 

um significativo comércio regional de produtos primários e manufaturados; sua 

organização comunitária conjugada com hierarquia social; o dinamismo de sua 

religiosidade capaz de proteger todos os seres - vivos e mortos - e integrá-los), 

constituem os fundamentos de sua fé antropológica, bem como um patrimônio 

cultural humanizador preciosíssimo para toda a humanidade60, principalmente 

hoje quando a vida, na sua totalidade, no planeta, está tão ameaçada. 

Como sentido existencial, que influencia na prática cotidiana (ideologia)61 

destes povos, o dado transcendente da comunhão-solidária é afirmação de 

tudo aquilo que lhes foi negado pelos colonizadores: sua história, sua 

identidade, seu ser62. É este sentido histórico, este projeto de vida, que alcança 

todos, em sua diversidade de crença e de ideologia, que o Círio, enquanto 

acontecimento cultural de toda a região, tematiza todos os anos. Significativo, 

neste contexto, é a experiência vivida ritualmente em torno da estrutura dita 

“profana” do Círio de Nazaré63, de forma especial no antiguíssimo arraial no 

                                                 
60  Cf. MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra “invenção” da Amazônia. Religiões, 
histórias, identidades. Belém, CEJUP, 1999, p. 57-58.  
61  Ideologia, aqui, em perspectiva segundiana, diz respeito aos diversos sistemas de 
meios utilizados para a realização da fé antropológica; ou seja, os caminhos encontrados pelos 
cirianos na busca da realização histórica da comunhãa-solidária. 
62  Para Segundo, a afirmação do ser humano passa pela afirmação da pessoa. Tornar-se 
pessoa, segundo o autor, é o objetivo tanto do processo de hominização que se efetua na 
evolução quanto do outro processo que ele denomina de divinização do ser humano, a partir da 
presença neste da graça divina (SEGUNDO, Gracia y condición humana. Buenos Aires, 
México: Carlos Lohlé, 1969. (Teologia abierta para el laico adulto, vol. 2). p. 423. Citado em 
GROSS, p. 93). 
63  O sagrado, no contexto da festa de Nazaré, é identificado, tradicionalmente, pela 
leitura sócio-antropológica, com os atos litúrgicos diários como missas, novenas e romarias, ou 
seja, toda a programação religiosa do Círio, de caráter mais formal, sob maior controle pela 
Diretoria da festa. O profano é identificado principalmente com o arraial, enquanto feira de 
produtos regionais e espaço de diversão e entretenimento, ou seja, toda a programação mais 
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Largo de Nazaré, para o qual a sociedade regional se prepara durante todo o 

ano. 

Em um complexo de construções que abriga bares, restaurantes, feiras, 

parque de diversões, concha acústica para programação cultural, etc., o arraial, 

opera, durante quinze dias, juntamente com a devoção, a informalidade, a 

descontração e a alegria, em uma grande feira comunitária, onde impera a 

liberdade, a fartura e momentos especiais de encontro com o outro. Dos 

participantes do Círio, 54,5% declaram participar do arraial e alegam como 

motivo principal o fato de ser uma festa popular, diversão com a família e 

amigos (30,6%) (ver tabela 20, iten 17). 

Assim, desde o primeiro Círio, em 1793, o arraial dramatiza, na euforia 

da festa, todo um conjunto de experiências pessoais e sociais que afirmam a 

história, a identidade e as utopias de comunhão-solidária dos povos e 

comunidades amazônicas64. 

Para Segundo, a fé antropológica, apesar do seu caráter ideal, possui 

um papel ativo na história, determinando, a partir dos dados transcendentes, a 

própria compreensão da realidade e impulsionando a pessoa a uma ação 

histórica criadora capaz de efetivá-los concretamente65. 

Esta fé antropológica, presente nos cirianos, enquanto afirmação de 

sentido histórico-existencial, é capaz de transcender a realidade histórica, 

marcada pela violência da colonização, e libertar a ação humana para a 

liberdade criadora, para a autodoação amorosa, para novas possibilidades de 

viver. Esta liberdade que humaniza é acolhida teologicamente nesta reflexão, a 

partir da concepção de fé de Juan Luis Segundo, como uma expressão 

                                                                                                                                               

especificamente sócio-cultural, de caráter informal, fora do controle por parte dos 
organizadores da festa (Cf. Alves, p. 30, 48). Contudo, no contexto da teoria sobre ritual em 
questão, uma coisa é extensão da outra, uma vez que mesmo as pessoas que assistiram aos 
cultos, na saída da Igreja, passeiam pelo arraial (Cf. Ibid, p. 84). No dizer de Alves: “a um só 
tempo estão operando a devoção, a ordem consagrada, própria do ritual sacral, e a 
informalidade, a descontração, a alegria e a festa. O Sagrado e o profano, assim, longe de 
serem opostos absolutos, constituem-se categorias que operam simultaneamente” (Ibid, p. 25-
26). Mais ainda, sagrado e profano são complementares, uma vez todos os elementos da 
festividade, mesmo a música e a dança, os foguetes, a comida e a bebida, são como que 
“sacralizados”, no conjunto da festa da Santa (MAUÉS, Raimundo Heraldo. Padres, pajés, 
santos e festas. Catolicismo popular e controle eclesiástico. Belém, Cejup, 1995, p. 487-488). 
64  ALVES, p. 84. Mais informações sobre o arraial onde aparece essa dimensão social e 
regional mais detalhada ver capitulo 1 desta tese, especialmente as notas 70, 71 e 72. 
65  Cf. El hombre, vol. 1, p. 32. Citado em: GROSS, p. 100. 
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privilegiada da presença universal da graça de Deus66. É a graça de Deus, 

enquanto dom, presente, autodoação da vida divina, que possibilita a todos os 

cirianos sua liberdade criativa, sua ação em amor, sua fé em um projeto 

histórico humanizador de comunhão-solidária, frente a todas as adversidades, 

manipulações e controle sociais67.  

Significativo, neste contexto, é o fato de 50% dos participantes do Círio 

declararem a fé como motivo primeiro de sua participação, sendo que para 

19,2%, a fé aparece sem qualquer associação religiosa específica (ver tabela 

26). 

Assim, o Círio de Nazaré de Belém do Pará, com toda a sua diversidade 

humana e religiosa, corresponde a um momento kairológico de encontro entre 

a liberdade humana, sob a égide da graça, e Deus; em outras palavras, 

corresponde a um momento kairológico da dinâmica histórica da salvação, 

destinada a todos, no interior da Amazônia. 

Segundo compreende que a graça de Deus está presente em toda a 

natureza humana indistintamente: 

 

“os homens que conhecemos já nascem dentro de uma existência cuja 
estrutura é sobrenatural. Aí tudo se refere a esse único destino do homem e 
este nada pode fazer que não tenha um valor positivo ou negativo para a vida 
eterna”68. 

 

Para Segundo, o Concílio Vaticano II, na sua Constituição Pastoral 

Gaudium et Espes (sobre a Igreja no mundo de hoje), testemunha essa 

presença universal da Graça, a partir da expressão proposta por Rahner 

“existencial sobrenatural”, quando diz que é “uma só a vocação última do 

homem, a divina”69. 

Nesta perspectiva, a comunhão-solidária, como conteúdo da fé 

antropológica dos cirianos, enquanto sentido histórico-existencial-sobrenatural, 

fruto da graça, pode ser acolhido, no horizonte da fé cristã, como parte 

                                                 
66  Cf. SEGUNDO, Gracia, p. 207-208. Citado em: Ibid, p. 89. 
67  Cf. SEGUNDO, Gracia, p. 19-20. Citado em: Ibid, p. 90. 
68  SEGUNDO, Teologia aberta para o leigo adulto. Essa comunidade chamada Igreja. 
Vol. I São Paulo, Loyola, 1978, p. 30. Contudo, para Segundo, graça e natureza não se 
confundem: “os dois conceitos diferem; e isto nos obriga a ter sempre presente que o homem 
poderia ter existido sem este dom que, na realidade, Deus lhe fez desde o princípio, o de 
chamá-lo à existência sobrenatural” (Loc. cit.). 
69  Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 3. 
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constitutiva da própria revelação de Deus70. Para Segundo, é a própria história 

que oferece os valores fundamentais que a revelação afirma. Contudo, a 

revelação, enquanto autocomunicação de Deus, julga estes valores e convida a 

uma conversão constante na direção de sua plenitude71. 

Assim, a comunhão-solidária, não é uma alucinação coletiva, histeria 

sem sentido, ingenuidade dos pobres, mas uma atividade criadora que se 

desenvolve de forma compartilhada entre a humanidade e o próprio Deus; um 

processo pedagógico, no qual Deus se apresenta como um companheiro 

solidário na jornada humana em direção à liberdade plena. 

Nesta perspectiva, a revelação, como comunicação entre o ser humano 

e Deus, não se reduz a um “depósito” de informações corretas (aprender em 

primeiro grau), mas é, essencialmente, um processo pedagógico verdadeiro, 

onde o ser humano aprende a aprender (aprender em segundo grau)72; ou 

seja, humaniza-se aprendendo de sua experiência, de seus próprios erros73. A 

                                                 
70  O exercício da liberdade do ser humano, neste contexto, para Segundo, faz parte do 
próprio processo da revelação, entendida como comunicação, não estando limitada a 
simplesmente dizer “sim” ou “não” ao que Deus revela (Cf. SEGUNDO. O Dogma, 401-402). 
71

  Cf. SEGUNDO, Revelación, fe, signos de los tiempos. Revista Latinoamericana de 

Teologia, San Salvador: Centro de Reflexión Teológica – Universidad Centro americana José 
Simeón Cañas, v. 5, n. 14, p. 142, nota 8. Citado em: GROSS, p. 138. 
72  Segundo qualifica este aprender a aprender de aprendizagem em “segundo grau”, 
enquanto que a mera soma de informações de aprender em “primeiro grau” (SEGUNDO, 
História perdida e recuperada, p. 89). 
73  Ao conceber a revelação como processo pedagógico, Segundo se inspira, 
principalmente, nas conclusões do Concílio Vaticano II, ao tratar do Antigo Testamento: “A 
economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de 
Cristo, redentor de todos, e de seu Reino Messiânico, para anunciá-la profeticamente (cf. Lc 
24,44; Jó 5,39; 1Ped 1,10) e dá-la a conhecer através de várias figuras (cf. 1 Cor 10,11). Os 
livros do Antigo Testamento, em conformidade com a condição do gênero humano dos tempos 
anteriores à salvação realizada por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do 
homem e os modos pelos quais o justo e misterioso Deus trata com os homens. Estes livros, 
embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, manifestam contudo a verdadeira 
pedagogia divina. Por isto, devem ser devotamente recebidos pelos cristãos esses livros que 
exprimem um vivo senso de Deus e contêm sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma 
salutar sabedoria concernente à vida do homem e admiráveis tesouros de preces, nos quais 
enfim está latente o mistério de nossa salvação” (Constituição Dogmática “Dei Verbum”, 15). 
Deste ensinamento do Concílio, Juan Luis Segundo, tira suas duas principais conclusões: que 
a “revelação divina” não é um depósito de informações corretas, mas um processo pedagógico 
verdadeiro e que comporta “coisas imperfeitas e transitórias” (SEGUNDO, O dogma, p. 404). O 
autor utiliza uma série de outros exemplos para dizer que a Bíblia, o depósito da revelação de 
Deus, não corresponde a um repertório universal de respostas prontas e universalmente 
válidas e que se encerrou em determinada data, tal como, muitas vezes, é ensinado pela 
Igreja: a poligamia que os patriarcas praticavam, com a aprovação de Deus, assim como o 
repúdio da mulher tal como o apresenta a Lei de Moisés (Dt 24, 1ss); o fato de quase todos os 
autores do Antigo Testamento não crerem na existência de uma outra vida depois da morte; a 
concepção de Deus presente no livro de Jó; todos valores, atitudes e informações que estão 
em profundo descompasso com a mensagem de Jesus (Ibid, p. 403). 
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verdade da revelação é interpretada por Segundo como sinônimo de 

humanização progressiva do ser humano74. 

A salvação, neste contexto, como processo pedagógico, está presente, 

na dinâmica da comunhão-solidária do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, 

como realidade que alcança todos os cirianos, cristãos e não-cristãos. 

A situação religiosa dos participantes do Círio entrevistados na pesquisa 

do IPAR, apresenta uma grande diversidade religiosa distribuída entre católicos 

51,5%, evangélicos 24,8%, espíritas 6,2%, não declara nenhuma religião 5,1%, 

ateus 3,5%, adventistas do 7º dia 1,6%, testemunhas de Jeová 1,2% e budistas 

0,9%. Do total geral 42,7% não são praticantes da religião (ver tabelas 11 e 

12). 

Segundo enumera uma série de textos conciliares que podem iluminar o 

reconhecimento e a acolhida destes conteúdos da fé antropológica, dentro 

dessa diversidade cultural e religiosa, para um diálogo frutífero com a fé cristã: 

 

“a) O que vale para os cristãos, em ordem à salvação, vale igualmente para 
todos os homens e mulheres de boa vontade em cujos corações a graça atua 
de modo invisível (GS 22); b) A única diferença está em conhecer pela fé o 
destino global que Deus confere ao ser humano (GS 22); c) Esta fé destina-se 
a ajudar a humanidade a encontrar soluções mais humanas a seus problemas 
históricos (GS 11); d) Têm razão as pessoas que, de boa fé, aceitam ou não a 
Deus e a seu evangelho, na medida em que os vejam comprometer-se a 
averiguar com seriedade até onde as realizações devidas a cristãos possam 
levar a uma negação da fé (GS 19, 21); e) O cristão deve, portanto, se unir aos 
demais homens e mulheres na busca da verdade, já que a verdade revelada só 
pode ser cumprida ao se tornar verdade humanizadora (GS 16); f) Os leigos 
protagonizam esta função eclesial sem buscar soluções prontas nas 
autoridades da Igreja, nem mesmo em assuntos graves, um vez que esta não é 
a missão deles (GS 43); g) A Igreja, nesta função de oferecer elementos 
humanizadores procedentes de sua fé, reconhece a dívida que tem para com o 
desenvolvimento da humanidade e ainda para com seus históricos oponentes e 
perseguidores (GS 44)”75. 

 

                                                 
74  Cf. Ibid, p. 404-405. Segundo interpreta nesta linha o conceito de “infalibilidade” da 
Igreja. 
75  Cf. SEGUNDO, Teologia abierta, v. III: Reflexiones críticas, Ed. Cristandad, Madri, 
1984, p. 33, n. 15. Citado em: SOARES, Afonso, M. L. “Candomblé, sincretismo e cristianismo. 
Um diálogo com J. L. Segundo”. In: SOARES. Afonso, M. L. (Org.). Juan Luis Segundo. Uma 
teologia com sabor de vida. São Paulo, Paulinas, 1997, p. 135, nota 24. 
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Para Segundo, cabe aos cristãos, reconhecer os “sinais dos tempos”76 e 

solidarizar-se, através do diálogo, na busca por uma verdadeira humanização, 

que só é possível mediante a afirmação do amor como valor absoluto. 

A liberdade criadora, como característica própria do ser humano, fruto da 

graça, só se realiza completamente através do amor, só através da autodoação 

a uma outra liberdade, à exemplo da autodoação divina77. 

Para Segundo, o amor é a imagem privilegiada de Deus, a essência da 

revelação, o conteúdo fundamental da fé cristã. Portanto, no cristianismo o 

conhecimento de Deus não diz respeito a um exercício racional ou à filiação à 

Igreja cristã, mas à prática da comunhão-solidária onde Deus é encontrado em 

um relacionamento interpessoal e comunitário; ou seja, na pessoa em que 

habita o amor, mesmo que não se declare crente de modo explícito, habita o 

Deus da revelação cristã78. 

Por outro lado, o Círio de Nazaré, enquanto um complexo ritual, expõe 

publicamente também as ambiguidades da sociedade regional: estratificação 

social, desemprego, violência, exploração comercial, competição, manipulação, 

controles, doenças e inúmeros sofrimentos próprios da vida pessoal e social, 

que são retratados através das “promessas”, dos testemunhos, de sua 

organização e mesmo da sua estrutura interna, como apresentado acima por 

Alves. Tal realidade, no contexto da vida cotidiana, é valorizada de tal forma 

que acaba aprisionando a liberdade criadora, inibindo a esperança e 

enfraquecendo a fé no amor como decisão radical diante da existência. 

Segundo entende que o amor humano, no cotidiano dos conflitos 

próprios da história, é confrontado continuamente com duas grandes tentações 

a respeito de sua esperança e de sua amplitude. Estas tentações apresentadas 

por ele na forma de perguntas: “vale a pena amar, diante das probabilidades de 

frustração do amor?” “Vale a pena amar fora do círculo restrito da família, dos 

que pensam como nós, dos que pertencem à mesma classe, ao mesmo 

                                                 
76  Isto é, “ter capacidade de analisar os acontecimentos da história em relação com o 
plano de Deus que prepara este diálogo salvador” Cf. SEGUNDO, Teologia aberta para o leigo 
adulto. Essa comunidade chamada Igreja. Vol. I São Paulo, Loyola, 1978, p. 77. 
77  Cf. Qué es um Cristiano? Montevideo: Mosca, 1971, p 114; cf. também ID., Qué 
mundo? qué hombre? qué Dios? Santander: SalTerrae, 1993, p. 215. Citado em: GROSS, p. 
159. 
78  Cf. Qué es um Cristiano, p. 94-97; 102-104; ID., Qué mundo, p. 480. Citado em: 
GROSS, p. 161. 
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partido, à mesma raça, à mesma religião ou nação?” (p. 74-75); ou seja, vale a 

pena pagar o preço de amar? 

A missão do cristão, neste contexto, é testemunhar, através do diálogo, 

que a aposta no amor, que comporta também sofrimento, vale a pena, porque 

não é uma realidade provisória, mas última, definitiva, eterna. 

Para Segundo, o amor, como um ato de fé, é exigente, tem seus riscos e 

historicamente pode ter um preço muito alto: 

 

“Amar é perder a própria autonomia, é tornar-se dependente de alguém e essa 
dependência nos pode deixar um dia ante a desilusão, ante o malogro, ante a 
solidão e o vazio interior. Todo amor é uma loteria onde se arrisca o melhor, o 
mais íntimo da própria pessoa. 
Para esse risco não existe garantias no mundo. Ou se aceita ou se recusa o 
amor. É por isso, exatamente, que todo ato de amor é mais que um ato de boa 
vontade: é um ato de confiança, um ato de fé. Um ato de fé lançado no ar, sem 
nome, e até sem conteúdo preciso. Um ‘tem que valer a pena!’ atirado contra o 
destino, contra a cega indiferença da vida que parece não cair na conta dessa 
terrível seriedade que tem para cada homem o seu próprio ser e a sua própria 
entrega”79. 

 

É aí que, para Segundo, entra o cristão que, mesmo sem possuir 

respostas precisas, pode testemunhar suas convicções: “que o mais pequenino 

dos homens tem um valor absoluto e, portanto, um direito absoluto de ser 

amado, seja a que preço for. ‘O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a 

mim que o fazeis’ (Mt 25,40)80. 

O Cristão sabe, segundo o autor, pela sua fé, que...: 

 

“...os obstáculos não destroem o que é construído pelo amor, embora pareça o 
contrário. O amor que é autêntico realiza, de maneira invisível, a nova terra 
onde, maravilhados, veremos construído o que aqui nos parecia um malogro. O 
que não nos dá soluções concretas, mas faz com que as soluções que temos 
de procurar com os outros homens levem o selo de uma certeza que brota de 
nossa fé”81. 
 

Segundo enumera uma série de textos da tradição cristã que justificam 

esta esperança:  

 

“Então...o que foi semeado na fraqueza e na corrupção se revestirá de 
incorrupção. Permanecerão o amor e sua obra, e será liberada da servidão da 
vaidade toda aquela criação que Deus fez para o homem... todos estes bons 

                                                 
79  SEGUNDO, Teologia aberta para o leigo adulto. Essa comunidade p. 73. 
80  Ibid, p. 76. 
81  Ibid, p. 75. 
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frutos da natureza e do nosso trabalho, nós os encontraremos novamente... 
iluminados e transfigurados” (GS, 39 – Comp. 318, 320). As palavras “se 
revestirão de incorrupção” são uma reminiscência do texto central de Paulo 
sobre a esperança cristã: “Pois a presente e leve aflição que sofremos nos 
prepara uma incomensurável e eterna soma de glória. Não desejamos as 
coisas visíveis, mas as invisíveis... Sabemos que, se nossa habitação terrestre, 
esta tenda em que habitamos, for dissolvida, temos uma casa que é obra de 
Deus, uma morada eterna nos céus, que não é feita pela mão humana (porque 
o amor não é de homens: é a vida divina em nós e é Ele quem a está 
edificando). Entretanto enquanto vivemos, suspiramos ansiosamente por vestir 
sobre esta a nossa habitação celeste, suposto que seremos encontrados 
vestidos e não despidos. Mas, enquanto vivemos nesta tenda, suspiramos 
angustiados, porque não queremos ser despojados, mas vestir sobre a outra 
vestimenta, para que, o que é mortal, seja absorvido pela vida. Quem nos 
preparou para isso é Deus (foi Deus), que nos deu o penhor do Espírito (2 Cor 
4,17 – 5,5)”82. 

 

É justamente este testemunho de esperança que faz com que a Igreja 

seja necessária no plano de salvação da humanidade: 

 

“E aqui está a necessidade da Igreja. Aqui se vê quão imprescindível é que, no 
plano de salvação da humanidade, estejam, no meio dos homens e junto de 
todos, os que conhecem o mistério do amor, dialogando com quem neste 
caminhar rumo ao Evangelho tropeça com as exigências interrogantes do 
amor” (p. 78). 

 

A Igreja, neste contexto “profano” da festa de Nazaré, pode apresentar-

se, como a comunidade daqueles que crêem no amor, servidora do Reino de 

Deus, com a responsabilidade de ajudar na realização da promessa de 

salvação destinada a todos83; no dizer do Concílio Vaticano II, “oferece ao 

gênero humano a colaboração sincera da Igreja para o estabelecimento de 

uma fraternidade universal que corresponda a esta (sua) vocação (vocação 

divina)”84. 

A evangelização, neste contexto missionário85, não deve ser sinônimo de 

cristianização, nem de catequese; não deve se reduzir à transmissão de 

conteúdos; supõe a disposição de solidarizar-se no caminho, sem pressa, tal 

como o Ressuscitado com os discípulos de Emaús, na busca de um sentido 

                                                 
82  Ibid, p. 75, nota 10. 
83  Ibid p. 94-95. Segundo interpreta nesta linha o princípio “Fora da Igreja não há 
salvação”; Citando Willems, afirma: “O princípio Fora da Igreja não há salvação não pretende 
limitar a atenção para dentro das fronteiras da Igreja, mas pelo contrário, procura por em relevo 
a mediação universal da Igreja de Cristo” (B. Willems, “La necesidad de la Iglesia para la 
salvación, em Concilium, n. 1, p. 124. Citado em: Ibid, p. 95). 
84  Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 3, grifo nosso. 
85  O contexto missionário se deve ao fato de se estar tratando, neste item, o contexto 
“profano” da festa, que envolve, sob a dinâmica da comunhão-solidária, a massa de cirianos, 
onde há não-cristãos, agnósticos, sem religião, ateus, etc. 
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que ilumine, enriqueça, liberte, enfim, humanize a existência deste povos 

amazônicos86. 

Em síntese, a compreensão de ser humano de Juan Luis Segundo, 

como abertura para a autotranscendência, sua compreensão personalista de 

Deus, como companheiro solidário na jornada humana em direção à verdadeira 

liberdade, permitem valorizar a comunhão-solidária, presente na estrutura 

“profana” do Círio de Nazaré, como uma expressão de fé, enquanto afirmação 

de sentido existencial, fruto da graça de Deus, com grandes potencialidades 

libertadoras e humanizadoras, que podem ser valorizadas e amadurecidas pela 

fé cristã, pela teologia e pelo testemunho eclesial. Portanto, um ”sinal dos 

tempos” privilegiado do processo pedagógico da revelação no interior da 

Amazônia. 

 

2.2. A festa religiosa (fé religiosa): proximidade da revelação pelo 

absoluto de Jesus (salvação-libertação) 

 

Neste segundo momento da reflexão, a festa de Nazaré será 

evidenciada no seu aspecto “religioso”. A comunhão-solidária, neste contexto, 

será interpretada à luz do conceito de fé religiosa de Segundo, na busca de 

explicitar sua relação específica com os fundamentos da fé cristã. 

Desta forma, parte-se do pressuposto de que a fé antropológica, 

festejada no Círio de Nazaré de Belém do Pará, é, mais especificamente, uma 

fé religiosa, na medida em que seus fundamentos remetem a todo um processo 

de humanização fundado sobre a tradição cristã. 

Para Segundo, o conteúdo básico da fé religiosa é o mesmo da fé 

antropológica: valores humanos. A fé religiosa é uma forma particular de fé 

antropológica. A diferença, segundo o autor, está no processo e nos 

desdobramentos de sua constituição, pelos seguintes motivos: nela se deposita 

uma certeza maior na aposta no valor absoluto e o processo de elaboração de 

seus dados transcendentes se dá no interior de uma tradição, no 

reconhecimento de uma continuidade nas testemunhas históricas destes 

dados, no reconhecimento nestas testemunhas humanas de certa qualidade 

                                                 
86  Cf. SEGUNDO, O dogma, p. 422-424. 
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divina e, ainda, na elaboração de uma avaliação crítica (chave hermenêutica) 

desta comunicação divina a partir da fé antropológica, a fim de torná-la 

significativa existencialmente e projetá-la na direção de uma verdade sempre 

maior87. 

No contexto da fé cristã este valor absoluto é interpretado, por Segundo, 

como o Deus (valores encarnados) de Jesus Cristo. A tradição refere-se a um 

processo hermenêutico que inclui as Escrituras Sagradas até a história da 

Igreja atual. As testemunhas constituem a comunidade específica dos 

seguidores de Jesus na dinâmica do aprender a aprender. O processo de 

comunicação deste valor é entendido como revelação, que se orienta para a 

história, mas aponta para o fim escatológico. 

Tendo presente esses elementos é possível tirar inicialmente algumas 

conclusões a respeito da relação da fé cristã com o Círio de Nazaré em Belém 

do Pará: 

a) A história do Círio de Nazaré coincide, de certa forma, com a própria 

história do cristianismo, visto que suas raízes míticas remontam à própria 

cidade de Nazaré, na Galiléia, onde, segundo a tradição, a imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, fora esculpida por São José, tendo como modelo a própria 

Virgem Maria e encarnada (pintada) por São Lucas. Mais ainda, o legendário 

de Nossa Senhora de Nazaré, sob a narrativa lusitana de Frei Bernardo de 

Brito, vincula o Círio não só a uma referência importante da vida de Jesus, sua 

família, mas também a personagens importantes da história e da identidade da 

Igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, que teriam protegido a Imagem 

em sua peregrinação até as terras portuguesas, onde se consolida como 

expressão significativa do catolicismo devocional88; 

b) A chegada desta devoção a Nossa Senhora de Nazaré à Amazônia, 

bem como a própria estrutura do Círio de Nazaré de Belém é fruto de seu 

processo de cristianização, sob a égide da colonização portuguesa; 

c) Plácido e os milhares de devotos e romeiros que, historicamente, 

fecundaram e fecundam esses valores na Amazônia, como referência de 

                                                 
87  Cf. SEGUNDO, A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, p. 85-93. 
88  Ver no capítulo 2 desta tese a lenda da Nazareth segundo a narrativa lusitana de Frei 
Bernardo de Brito. 
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sentido existencial, foram introduzidos, pelo sacramento do batismo, dentro 

desta tradição de testemunhas referenciais, sob o signo da identidade cristã; 

d) Os principais símbolos, ritos e métodos (ideologia), com seus 

significados, utilizados pelos devotos e romeiros, durante o Círio e no cotidiano 

da vida, são fruto do processo de “aprendizagem” dos conteúdos oferecidos 

pela mensagem cristã através do secular processo de “evangelização”89, dentro 

das condições reais oferecidas pela Amazônia90. 

Para E. Hoornaert O Círio de Nazaré, em Belém do Pará, é a 

manifestação de um cristianismo amazônico com as seguintes características: 

 

“Um cristianismo autônomo, marcado pela simplicidade, que se propaga na 
quotidianidade da vida sem mediação sacerdotal e basicamente através da 
dinâmica da devoção, seja no interior (...), seja ainda na cidade e no mato, 
através da própria tradição familiar. Um cristianismo firmemente ancorado na 
ética da solidariedade e da resistência, da honestidade e do compadrio. Um 
cristianismo indígena, tapuio, caboclo, moreno, que não discute com os padres 
nem duvida das verdades por estes apresentadas, mas simplesmente não 
depende deles para sobreviver. Um cristianismo de identificação amazônica 
que garante uma postura cristã considerada mínima no campo da doutrina, 
mas que pode ser considerada máxima no campo da prática, um cristianismo 
de pouco catecismo e muita fé, pouco padre e muita reza, pouca missa e muita 
devoção. Um cristianismo altamente significativo para as pessoas que nele 
vivem imersas, mas muito discriminado pelas elites, que professa um “credo” 
extremamente simples que pode ser resumido na expressão ‘fé em Deus’, e no 
qual os valores cristãos convivem com valores religiosos de raízes indígenas e 
africanas. Um cristianismo que permite a complementação de outras religiões e 
não é intolerante, se confunde com a comunhão humana baseada na “fé em 
Deus”. Um cristianismo que corresponde ao sentimento que todos têm de 
serem  pobres ou pelo menos marginalizados, explorados e injustiçados”91. 

 

Desta forma, o Círio de Nazaré de Belém do Pará, pode ser 

considerado, pelo menos do ponto de vista histórico e simbólico, 

autenticamente cristão; uma expressão particular do cristianismo, ou ainda, 

como propõe Hoornaert, “um cristianismo amazônico”. Contudo, resta saber se 

os conteúdos da “fé em Deus”, professadas nesse cristianismo como síntese 

de seu “credo”, correspondem aos conteúdos da fé cristã. Em outros termos, 

                                                 
89  Segundo entende que o processo que se deu na América Latina não pode ser 
chamado de “evangelização”, mas sim de “cristianização” pelo fato de estar mais relacionado, 
num plano sociológico, à imposição da religião cristã: “... ninguém recebe o que  
verdadeiramente é o ‘Evangelho’ pela força. É uma coisa ou outra. O Evangelho, pela sua 
própria etimologia e por sua relação com o nome que o próprio Jesus tomou para designar seu 
anúncio profético, significa “boa notícia”. E ninguém pode ser forçado a receber uma ‘boa’ 
notícia (O dogma, p. 417). 
90  Sobre o processo de cristianização da Amazônia ver capítulo 2 da tese. 
91  HOORNAERT, E. “O cristianismo amazônico”. In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, vozes, 1990, p. 410. 
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trata-se de analisar qual a relação entre a comunhão-solidária, como valor 

absoluto, dado transcendente da fé antropológica dos devotos e romeiros que 

fazem o Círio de Nazaré, com a revelação de Deus em Jesus de Cristo. 

Para Segundo o termo “Deus” não confere automaticamente autoridade 

religiosa à fé. Historicamente a unificação do religioso em torno da aceitação 

de um Deus, foi, pelo contrário, resultado de uma confusão “cultural” refletida 

na linguagem:  

 

“os diferentes nomes divinos vigentes na Antiguidade foram despojados de sua 
‘propriedade’, entrando assim todos num substantivo comum convertido, como 
por arte mágica, num nome (artificial) ‘próprio’: Deus. A primeira conseqüência 
desse deslocamento semântico é que, quando alguém professa ‘crer em Deus’, 
Já não se sabe o que adora. Em outras palavras, a ‘compreensão’ do conceito 
é tão vaga que não permite saber coisa alguma sobre o ‘absoluto’ pelo qual a 
pessoa em questão aposta sua existência no mundo dos sentidos e dos 
valores”92. 
 

A suspeita de Segundo é que, na maioria das vezes, o que é unificado 

em torno do nome ‘Deus” não são os valores dos seres humanos, mas uma 

(espécie de) “técnica religiosa”. Isto faz, segundo o autor, com que o mundo 

religioso seja identificado mais com procedimentos, com um mundo 

instrumental (ideologia) do que com uma estrutura de valores (fé). Para 

Segundo, “uma considerável porção da mensagem cristã, no próprio Jesus e 

em Paulo, destina-se a prevenir contra esse mal-entendido central” 93. 

Cabe agora verificar, a partir da proposta de Segundo, qual o conteúdo 

da confissão religiosa, desse “crer em Deus” no interior da mensagem cristã. 

A epístola aos Hebreus abre seu texto dizendo:  

 

“Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos Pais e profetas; 
agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem 
constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos” (Hb 1,1-2). 

 

Nesta perspectiva, o conteúdo e o critério da fé cristã é uma pessoa real, 

Jesus Cristo. Neste sentido, Segundo entende que o ponto de partida da fé 

cristã é a própria fé antropológica de Jesus de Nazaré, seu mundo de valores e 

de significação, pois foi seu testemunho de uma vida humana “interessante”, de 

                                                 
92  SEGUNDO. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, p. 84. 
93  Cf. Ibid, p. 84-85. 
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uma possibilidade de existir antropologicamente significativa que contagiou as 

pessoas de sua época94. 

O conteúdo da fé cristã, portanto, corresponde aos valores que Jesus 

encarnou em sua vida, ao conteúdo de sua fé antropológica testemunhada pela 

comunidade de seus seguidores; ou seja, o caminho para o encontro com o 

Messias ou o Filho de Deus, é o caminho da humanidade de Jesus; em outras 

palavras: a “fé em Jesus Cristo” passa pela aproximação à “fé de Jesus”95. 

Todavia, como forma de acesso a esta “fé de Jesus”, Segundo propõe, 

como hermenêutica, a “chave política”, a fim de reconstruir seu mundo de 

valores e significações e o sentido que regeu sua existência (vida e morte)96. 

Segundo situa Jesus como continuador da tradição profética presente na 

história de Israel e identifica a “chave política” como a chave usada pelo próprio 

Jesus em toda sua vida: em seu anúncio e sua proposta97. 

O anúncio profético de Jesus, segundo o autor, está centrado na 

pregação do Reino de Deus98, que é também o centro de suas atividades. A 

teocracia de Israel que unia o político, o social e o religioso, havia, no tempo de 

Jesus, se transformado em uma estrutura que marginalizava a maioria dos 

seus membros para beneficiar uma minoria. 

O reinado ou governo de Deus, fundado sobre o amor como valor 

fundamental, é anunciado por Jesus como sua crítica político-religiosa a este 

                                                 
94  Cf. PALÁCIO, Carlos. “Dois conceitos fundamentais na cristologia de Juan Luis 
Segundo”. In: SOARES, Afondo M. L. Juan Luis Segundo. Uma teologia com sabor de vida, p. 
30-31. Neste contexto, o ato de fé não se dá pela mera aceitação de uma coleção de dogmas, 
mas como a aceitação de uma proposta existencial apresentada por uma pessoa concreta 
(SEGUNDO, Berdiaeff. Une reflexion chrétienne sur la personne. Paris: Aubier, 1963, p. 391-
394. Citado em: GROSS, p. 142). 
95  SEGUNDO. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré, p. 97. 
96  Como se trata de personagens históricas a chave tem que ser histórica. Segundo crê 
que, mesmo limitada, porque não dá conta de toda a riqueza da vida de uma pessoa, esta 
“chave política” é a que melhor abre o mundo dos sentidos do Jesus pré-pascal, de sua vida e 
de sua morte. Todavia, a “política” aqui não se refere a uma “atividade organizada para 
conquistar o poder”, mas sim àquela “dimensão constitutiva do ser humano na sociedade; ou 
seja, tudo o que somos e fazemos, incluindo a experiência religiosa – tem uma dimensão 
política, ajuda a construir  ou a destruir a ‘polis’ humana” (PALÁCIO, Carlos. “Dois conceitos 
fundamentais na cristologia de Juan Luis Segundo. In: SOARES, Afondo M. L. Juan Luis 
Segundo. Uma teologia com sabor de vida, p. 31-32). 
97

  Cf. SEGUNDO, A história perdida, p. 179. Ver também: El hombre, vol. II/1, p. 127-
129. Citado em: GROSS, p. 149). Para a discussão da interpretação de Jesus como profeta, cf. 
ID., A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré,, p. 142-165. 
98  Segundo distingue “reino” e “reinado”, identificando-os como um “sistema de 
autoridade”, com a diferença que o segundo é mais “concreto” (Cf. Ibid, p. 147). 
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contexto, denunciando-o como contraposto à vontade de Deus e à dignidade 

humana. 

Reinado de Deus significa para Segundo: “fazer os homens recuperarem 

a humanidade plena que, de mil maneiras, foram perdendo” 99; a reintegração 

dos que sofrem, dos enfermos e dos segregados (leprosos) de Israel às suas 

capacidades humanas – ou, mais simplesmente, à vida humana – apresenta-se 

como sinal de sua proximidade100. Para Segundo, o “reino” de Deus é para os 

pobres e nisto consiste sua “boa notícia”: 

 

“O próximo ‘governo’ de Deus certamente é causa de alegria, “boa notícia”. 
Mas essa boa notícia tem seu destinatário próprio, exclusivo: os pobres. Por 
isso, é somente a eles que se anuncia a boa notícia. Não porque seja 
escondida para os demais: é que para os demais não é ‘boa’!”101. 

 

Neste sentido o anúncio de Jesus deita raízes na concretude mesmo da 

história e de seus mecanismos. Para Segundo, é por que há escassez que a 

distribuição igualitária, anunciada por Jesus, se torna “escandalosa”.  

Segundo entende que o Reino anunciado por Jesus exige “mudança de 

mentalidade” (= conversão) para aceitar esta mudança da sociedade; esta é a 

condição para que esta notícia se torne “evangelho”; só quem não se 

escandaliza com esta verdade (= não se torna oposição) poder crer na “boa’ 

notícia”102. 

Anunciar aos pobres a boa notícia” é o que constitui, para Segundo, a 

“carne política” da vinda do Reino de Deus, representada pela “ressurreição de 

uma estrutura social ideal de Israel”, simbolizada no “ano de graça”, quando as 

riquezas de Israel voltavam a ser repartidas igualitariamente entre todos os 

seus habitantes (resgatados da escravidão) para que todos pudessem começar 

novamente uma vida e um trabalho humanos103. 

Para Segundo, “pobres”, no contexto de Jesus, são “os que choram” e 

“os que tem fome” em Israel. Segundo ele, a grande aposta de Jesus, sua fé, 

foi a felicidade dos pobres, tal como postulam as “bem aventuranças” na fonte 

                                                 
99  Cf. Ibid, p. 149. 
100  Cf. Ibid, p. 150. 
101  Cf. Loc. cit. 
102  Cf. Loc. cit. 
103  Cf. SEGUNDO, A história perdida, p. 150-151. 
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Q: “felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus / Felizes os que choram, 

porque hão de rir / Felizes os que têm fome, porque serão saciados”104. 

O fato de o Reino ser orientado para a felicidade dos pobres, não está 

associado, segundo o autor, a nenhuma virtude, mérito, valor moral, espiritual 

ou religioso destes, mas sim a uma prioridade política, fundamentada na sua 

condição social inumana: “antes de saber se um homem é ou não virtuoso, o 

‘governo’ de Deus se preocupará de que seja, de fato, homem”105. 

Esta hermenêutica de Segundo, portanto, permite perceber que os 

principais beneficiários da boa notícia de Jesus são as pessoas em situação 

desumana, de forma especial os pobres. Aos “ricos”, às classes sociais 

favorecidas Jesus deixa a ameaça da mensagem “ai dos ricos!” e um chamado 

à conversão106. 

Contudo, Jesus não só anuncia o Reino e a prioridade dos pobres mas 

propõe algo a ser feito em relação à história, para a qual “a colaboração 

humana é solicitada e declarada decisiva”. Para Segundo, as três propostas de 

Jesus estão direcionadas, mais particularmente, ao grupo dos seus seguidores, 

os discípulos e são estendidas a suas testemunhas atuais107:  

a) “Buscar o Reino”. Mateus completa com “e sua justiça”. Significa 

participar do processo de transformação da história: 

 

“De fato, não se trata de “buscar entrar no Reino”, pois este não é um 
recipiente, mas uma transformação. Não é um juízo, mas uma restituição a 
Israel daquilo que ‘se achava perdido’, nessa marginalização dolorossa que 
Deus não pode aceitar (cf. Lc 15; Mt 10,6)”108. 

 

b) O “conflito”. “Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer 

paz, mas espada (Lc divisão). Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, 

a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma: os inimigos do homem serão 

os seus próprios familiares” (Mt 10,34-36). Um verdadeiro enfrentamento 

histórico como parte da missão dos discípulos, por conta da contraposição 

entre muitos valores antropológicos e os valores do Reino: 

 

                                                 
104  Cf. Ibid, p. 151. 
105  Cf. Ibid, p. 151-152. 
106  Cf. Loc. cit. 
107  Cf. Ibid p. 158. 
108  Cf. Ibid, p. 159. 
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“... a missão de Jesus em relação ao Reino – sua proposta – consistiria em 
fazer os homens conscientes e ativos a respeito do fato, muitas vezes oculto 
pelo afeto, de que aqueles que parecem mais unidos têm, às vezes, uma fé 
antropológica oposta. Em outras palavras, que entre aqueles que ontem 
ouviram – ou entre aqueles que hoje lêem no Evangelho – o anúncio do Reino 
de Deus, há aqueles que têm um sistema de valores oposto aos que estrutura 
e concretiza esse mesmo Reino. E como esse Reino não ocupa um ponto 
periférico no mundo do sentido de cada ser humano, não há por que estranhar 
de que o anúncio de sua proximidade, ao apelar para uma fé existente ou ao 
exigir a mudança da que existe (metanoia: Mt 1,15), instale o mais radical dos 
conflitos. A opção pelos pobres, ou a oposição (por mais disfarçada que esteja) 
ao Reino farão discórdias e inimizades entre amigos e parentes, entre justos e 
pecadores (e hoje, entre cristãos e não cristãos) indistintamente”109

. 

 

c) O “estilo de vida”. Jesus, para Segundo, foi “o profeta da alegria de 

Deus” e do Reino. Não é sem motivo que foi acusado por seus adversários “de 

passar a vida em excessivos festejos com amigos inconvenientes”; e os que 

colaboram com ele “estão anunciando uma alegria semelhante a uma boda”:  

 

“Jesus não é o homem do deserto sem história: é o homem da cidade, com 
seus intricados mecanismos, causalidades e cultura. Não reduz sua atividade 
ao essencial: participa da vida social de seus concidadãos, atento a suas 
festas, problemas e conflitos”110. 

 

Contudo, para Segundo, o estilo de vida de Jesus é profético e político. 

Sua alegria no meio dos pobres, no meio de um Israel potencialmente 

conflitivo, constituía um desafio perigoso para o status quo e para todos os que 

dependiam dele em riqueza e prestígio. Desta forma, para Segundo, o estilo de 

vida de Jesus não só anuncia o Reino, mas prepara-o na medida em que 

enraiza sua mensagem profética na história e em seus mecanismos 

concretos111, uma mensagem que articula o religioso com a ideologia política, a 

revelação de Deus com a transformação da sociedade: 

 

“Jesus não apenas anuncia que a força de Deus vai introduzir em Israel um 
novo governo e criar nele uma nova sociedade. Jesus prepara esse governo. 
Não precisamente organizando meios para fazê-lo com poder, mas 
transformando as consciências – especialmente as dos pobres – para 
colocar-se de acordo com essas mudanças inevitáveis. E isso é política, isto é, 
uma ideologia política, porque constitui um sistema de eficácia colocado a 
serviço de um plano para estruturar novamente a sociedade de Israel, de 
acordo com a escala de valores que Jesus atribuiu ao coração de Deus. Daí a 
insensatez: supor que denominar Jesus de político é tirar-lhe sua qualidade de 
homem religioso, revelador de Deus. 

                                                 
109  Ibid, p. 162. 
110  Ibid, p. 164. 
111  Cf. Ibid, p. 166-167.. 
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As ‘bem-aventuranças’, por exemplo, são ao mesmo tempo um plano político – 
mostram a prioridade fundamental do iminente “governo” de Deus – e a 
revelação profética de como o coração de Deus vê e sente o que está 
acontecendo ao homem no Israel do tempo de Jesus. Em outras palavras, são 
a revelação do que é o próprio Deus. Nesse plano político, está presente a fé 
de Jesus, sua aposta pelos únicos valores que, para ele, podem levar à 
felicidade: colaborar nessa futura transformação”112. 

 

A própria morte de Jesus, segundo o autor, deve ser interpretada nesta 

“chave política”, por ser ela um desdobramento de sua ação contestadora e 

dos conflitos advindos daí. Neste sentido, sua morte é interpretada não como 

um sacrifício, mas como um coroamento dos valores existenciais defendidos 

por Jesus113. 

Segundo tem consciência de que esta interpretação de Jesus, em chave 

política, causou e causa escândalo e resistência em muitos cristãos. Contudo, 

para o autor, “o escândalo maior consiste em que (Jesus) tenha vivido nesse 

nível; ou seja, que ele mesmo tenha sido político e que o conflito (político) 

desencadeado por ele seja a principal “linguagem” viva com a qual se 

comunicou com os homens a respeito de Deus”114. 

Para Segundo, a vida de Jesus testemunha que não há como falar de 

“sua fé”, da “fé em Deus” ou, ainda, “crer” no Deus de Jesus de forma 

totalmente desconectada dos valores que o homem encontra para orientar sua 

existência. Como diz Agostinho, citado pelo autor: “... se não me tornas melhor 

do que eu era, para que me falas?”115. 

Desta forma, pode-se dizer que a revelação de Deus para Jesus era 

sempre mediatizada pelas experiências humanas, pelos instrumentos políticos, 

como a proposta de um Reino de Deus, fundado sobre o amor, a promessa de 

felicidade para os pobres e marginalizados e a destruição da ideologia religiosa 

que oprimia pela lei116. 

Com esses elementos de sua cristologia Segundo quer resgatar a 

densidade humana e religiosa de Jesus de Nazaré como caminho para o 

encontro com Deus. 

                                                 
112  Cf. Ibid, p. 178. 
113  Cf. El hombre, vol. II/1, p. 106, 150-151, 250; ID., La história, p. 175, 282-283) 
(GROSS, p. 151. 
114  Cf. SEGUNDO, A história perdida, p. 171. 
115  Cf. Ibid, p. 170. 
116  Cf. PALÁCIO, Carlos, p. 33-34. 
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Tendo presente estas reflexões sobre a “fé em Deus”, a partir da 

cristologia de Segundo, é possível agora refletir a respeito da questão colocada 

anteriormente sobre a relação da “fé de Jesus” com a fé religiosa no contexto 

do Círio de Nazaré. 

Já foi dito anteriormente que o Círio de Nazaré, mesmo constituindo um 

fenômeno cultural vinculado à história e à identidade regional, é também uma 

expressão religiosa que está dentro desta grande tradição, constituída pelas 

testemunhas da fé de Jesus. No contexto desta primeira afirmação, ainda, são 

significativos alguns dados revelados pela pesquisa do IPAR a respeito dos 

participantes do Círio de Nazaré. 

Segundo esta pesquisa, 76,3% destes participantes estão vinculados à 

fé cristã, sendo 51,5% católicos e 24,8% evangélicos (ver tabela 11). Identifica 

também que 28,7% destes acompanham a programação religiosa (missas, 

novenas, peregrinações e outras rezas nas casas ou nas igrejas), centrada nos 

“mistérios” cristãos (ver tabela 18, item 6). 

Entre os motivos da participação na festa a palavra “fé” é a que mais 

aparece (41,4%) (ver tabela 26). A “fé” e a “palavra de Deus” também 

aparecem como um dos motivos principais quando se trata de julgar o que é 

essencial entre os elementos e os eventos constitutivos do Círio (ver tabela 20) 

e ainda para classificar o tipo e o significado da relação com a santa (ver 

tabelas 22, 23 e 25).  

Outros dados importantes dizem respeito à comparação entre o Círio, o 

natal e a páscoa, dois outros momentos litúrgicos de importância fundamental 

para a tradição (natal) e a identidade cristãs (páscoa). Mesmo sendo o Círio 

considerado por muitos como o natal dos paraenses (por seu espírito religioso-

festivo de confraternização e força de agregação social), o natal ainda é 

considerado a festa mais importante (43,8%) frente ao Círio (24,5%) e à 

páscoa (22,8%). Contudo, as justificativas dadas são esclarecedoras. Em 

ambos os acontecimentos o que justifica sua importância é a “fé”, sendo que no 

natal e na páscoa esta fé está diretamente associada a Jesus Cristo e sua 

mensagem: seu nascimento (30,7%), ressurreição (13,8%), vida nova, 

libertação (1,9%) (ver tabela 35). Quando se trata do Círio esta mesma “fé” 

aparece associada a Nossa Senhora de Nazaré. Todavia, quando perguntados 

sobre o significado da santa, os devotos e romeiros logo explicitam a relação 
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desta com todo o “mistério” de Jesus Cristo: a mãe de Deus (15,5%), a mãe do 

salvador (12,6%), a mãe de Jesus (3,3%) (ver tabela 23). Portanto, 31,4% dos 

devotos e romeiros associam a “fé” em Nossa Senhora de Nazaré à “fé” em 

Jesus Cristo. 

Vale observar que o fato de a Páscoa, como celebração principal da fé 

cristã, aparecer com menor indicação que o Círio e o natal, pode estar 

associado à pouca eficiência da evangelização e catequese em explicitar e 

comunicar seu significado. Cabe verificar se seu sentido está presente nestas 

outras celebrações. Aqui cabe refletir sobre esta possibilidade no Círio. 

Se todos os números, citados acima, não são significativos do ponto de 

vista quantitativo, pois não correspondem à realidade da maioria dos 

participantes do Círio, contudo, o são qualitativamente quando indicam que a 

“fé” em questão está (profundamente?) enraizada na tradição cristã que tem 

por base a fé em Jesus Cristo. A respeito de seu vínculo com a “fé de Jesus”, 

apresentada em “chave política” por Segundo, vale trazer presente aqui tudo 

aquilo que foi dito a respeito da comunhão-solidária, como comunhão de iguais, 

entre os desiguais, que constitui a referência mais significativa de suas 

aspirações de humanização e também a expressão maior de sua “fé religiosa”.  

A comunhão-solidária, neste contexto da fé cristã, é o “evangelho” que 

sobreviveu ao processo de cristianização da Amazônia. E isto se deve, 

principalmente à atividade missionária, que com todas as suas ambigüidades e 

malogros, conseguiu semear nestas terras a utopia de Jesus. 

Contribuíram para isso, com certeza, todos os missionários e pastores 

que gastaram sua vida catequizando índios, tapuios, escravos e caboclos 

durante esses cinco séculos. Contudo, vale ressaltar aqui, para justamente 

valorizar a dimensão histórica, a importância do “período profético” das 

missões jesuítas (1607-1686). Este labor missionário que através do projeto de 

aldeamentos, mesmo subordinado aos interesses da empresa colonial, 

ofereceu uma alternativa política e religiosa aos indígenas. Baseava-se na 

valorização de seu universo cultural e de sua cosmovisão, em uma 

espiritualidade fraternal, fundada no reconhecimento do outro como “filho de 

Deus” e “irmão”. Testemunharam uma solidariedade possível, vivida como 

resistência às injustiças e defesa da liberdade. 
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Esta experiência, autenticamente evangelizadora, representa, sem 

dúvida, uma grande contribuição na elaboração deste sonho humanizador que 

aqui se trata sob o nome de comunhão-solidária. Some-se a esta experiência, 

ainda, o testemunho de incontáveis cristãos que, no decorrer da história da 

Igreja na Amazônia, pagaram com a própria vida a salvaguarda deste ideal, 

celebrado, todos os anos, no Círio de Nazaré em Belém do Pará117. 

Neste contexto vale a pena afirmar que, na Amazônia, o cristianismo se 

implantou como imposição cultural, mas também como “evangelho”, como “boa 

notícia” para seus povos e comunidades118. 

Desta forma, a “fé” entendida como projeto histórico humanizador, 

constitui o elo de ligação entre a “fé religiosa” de Jesus” e a “fé religiosa” 

comunicada e dramatizada, pelos cristãos, no complexo ritual do Círio de 

                                                 
117  Sobre o período missionário e a história da Igreja na Amazônia ver capítulos 2 e 3 da 
tese. 
118

  Neste sentido, vale a pena analisar as mensagens que o Arcebispo Metropolitano de 
Belém dirigem ao povo paraense, por ocasião da abertura do Círio. A mais significativa delas 
como testemunho desta “fé religiosa” presente no Círio é a de D. Vicente Joaquim Zico, no 
Círio 200 (duzentos), em 1992, que será apresentada mais à frente. Contudo, todas são 
testemunhos significativos. Segue, a Mensagem de D. Orani João Tempesta, O. Cist., na 
abertura do Círio de 2005:  
 “O Círio de Nazaré em Belém é o maior acontecimento religioso do Ocidente. A festa 
anual que reúne milhares de pessoas durante as várias manifestações tem, no entanto, 
desdobramentos importantes. 
 Além das manifestações populares com muita afluência do povo, a festa nazarena se 
desdobra em uma grande peregrinação às residências dos paraenses no mês de setembro e 
na festividade nos 15 dias subseqüentes à solenidade com as tradicionais pregações, orações 
e peregrinações. 
 As tradições culinárias e culturais que se sucedem durante a época do “Círio” 
manifestam nossa cultura, usos e costumes de um povo que há quase 400 anos ouviu o 
anúncio do Evangelho. 
 A cultura cristã entranhada na vida de nosso povo, apesar de todas as mudanças 
culturais e religiosas, ainda o faz solidário, preocupado com a família, respeitoso da vida, 
aberto com carinho ao próximo. É claro que as mudanças têm feito com que, muitas vezes, a 
violência apareça mais que a beleza do bem. 
 Ao celebrarmos o Círio 2005 tendo como tema, “Com Maria, em Belém, queremos ver 
Jesus” estamos justamente no caminho de Cristo em Belém. Aí entra a nossa responsabilidade 
de anunciar com clareza quem é Jesus Cristo e como é importante que as pessoas O acolham 
como Deus e Senhor em suas vidas deixando-se transformar pelas Suas Palavras e gestos de 
tal forma que o leve a viver os valores cristãos com convicção. 
 Essa festa do povo paraense nascida nas tradições populares de um povo religioso, 
deve nos conduzir a uma cultura de paz e da vida em nossa sociedade hodierna. 
 Que as celebrações do “Círio 2005” leve a todos ao encontro com Cristo e, além das 
conseqüências pessoais na vida de todos, nos leve também às grandes transformações sociais 
de nosso país. 
 Com uma bênção especial, 
 D. Orani João Tempesta, O. Cist. 
 Arcebispo Metropolitano de Belém” (Revista CÍRIOS DE NAZARÉ, Belém do Pará, 
2005, p. 7. 
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Nazaré de Belém do Pará. Assim, a comunhão-solidária, como afirmação de 

valores transcendentes, elaborada no interior da tradição dos seguidores de 

Jesus de Nazaré, constitui um “sinal dos tempos” (Mt 16,3) privilegiado do 

processo pedagógico da revelação de Deus e da fé cristã, no interior da 

Amazônia. Contudo, fica ainda o desafio para a evangelização de transformar 

esta referência humanizadora em práxis histórica cotidiana. 

 

2.3. A festa eclesial (fé eclesial): proximidade da revelação pela 

comunhão do “povo de Deus” em torno de Maria, a partir de seu 

testemunho como discípula fiel, realizadora da palavra, imagem da 

Igreja (evangelização). 

 

Neste terceiro e último momento desta reflexão teológica, o Círio será 

percebido em sua dimensão de “festa eclesial”, festa do “povo de Deus”. A 

comunhão-solidária, interpretada como comunhão e participação do “povo de 

Deus” no mistério de Cristo, através do mistério de Maria, dialogará, de forma 

crítica, com a reflexão de Segundo sobre a Igreja e a evangelização. 

Para Segundo, do ponto de vista experiencial, a “fé cristã” professada 

não advém diretamente de Deus. Ela só é possível através de testemunhas e 

estas testemunhas não são indivíduos isolados, mas uma comunidade, que 

aceita essa identidade e a torna própria naquilo que é mais importante: 

 

“constituem uma comunidade, um povo ao qual Deus, com sua ‘verdadeira 
pedagogia’, vai encaminhando para a verdade libertadora de todas as 
potencialidades criadoras do homem. De experimentá-lo assim, surge a fé que 
avaliza a aposta pela qual o homem se insere nessa ‘tradição’”119. 

 

A revelação de Deus, como processo pedagógico e libertador, supõe, 

portanto, uma tradição; ou seja, um povo que transmita uma sabedoria 

(memória e pedagogia coletiva), e uma comunidade que assuma essas 

experiências passadas, buscando, de forma criativa e própria, novas soluções 

para os desafios existenciais da história120. 

Nesta perspectiva, pode-se dizer que o Círio de Nazaré é uma 

expressão da Igreja particular de Belém do Pará. Não representa simplesmente 
                                                 
119  SEGUNDO, O dogma que liberta, p. 407. 
120  Ibid, p. 406-407. 
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uma iniciativa particular de algum iluminado que ganhou notoriedade pública. 

Como visto no capítulo 2, a história do Círio de Nazaré coincide, de certa 

forma, com a história da Igreja local. O primeiro Círio, além do apoio e 

participação popular e do Estado, teve também a participação direta da Igreja, 

o Bispado do Pará121, legitimando-o como um projeto utópico de convivência 

comum, expressão de sua “fé eclesial” possível naquele contexto. 

É importante considerar que, neste período, a Igreja encontra-se sob o 

regime do padroado e a sociedade amazônica, que emerge do Regime das 

Missões é, tanto genética quanto culturalmente, uma sociedade ainda 

essencialmente indígena. O catolicismo, portanto, tal como foi entendido e 

praticado na Amazônia entre 1750 e 1850, estava permeado de crenças e 

práticas indígenas122. A expulsão dos jesuítas e de outras ordens religiosas, 

por Pombal e o definhamento das demais que permaneceram na Amazônia, 

provocaram uma grande baixa no número de sacerdotes e a queda na 

qualidade da formação dos que restaram123. Tal realidade contribuiu para o 

desenvolvimento de um catolicismo com características próprias: 

essencialmente leigo, controlado por corporações ou irmandades e, mesmo, 

por oficiantes religiosos heterodoxos, como pajés e benzedores, que 

constituem, ainda hoje, os funcionários do sagrado tradicionais das pequenas 

comunidades caboclas do interior124. 

Apesar dos conflitos, estudados no capítulo 3, o Círio de Nazaré, no 

decorrer de sua história, foi legitimando-se como expressão maior da Igreja 

local, com reconhecimento da Igreja universal. Alguns acontecimentos de sua 

história são significativos neste contexto: em 1854, por solicitação do bispo 

Dom José Afonso de Moraes Torres, o Papa Pio IX concedeu indulgência 

                                                 

121
  O Bispado do Pará foi fundado pela Bula “Copiosus in misericórdia” de Clemente XI, 

de 4 de março de 1719, que confere ao Bispo de Santa Maria de Belém o direito de instituir as 
próprias Dignidades, Canonicatos, Prebendas e Benefícios, conforme a apresentação dos Reis 
de Portugal, e eleva a igreja de N. S. da Graça à categoria de Catedral. Por conta das 
dificuldades de correios o Bispado do Grão Pará só foi solenemente reconhecido a 31 de julho 
de 1721. 
122  Cf. HOORNAERT, E. “O cristianismo amazônico”. In: CEHILA. História da Igreja na 
Amazônia. Petrópolis, vozes, 1990, p. 407-408. 
123  A saída das ordens religiosas contribuiu para a decadência do ponto de vista do 
ensino e da cultura erudita: seus colégios, entre os quais o de Santo Alexandre, em Belém, que 
oferecia curso de nível superior, foram fechados e suas bibliotecas transferidas para Portugal. 
Ver sobre a realidade da Igreja neste período no capítulo 2. 
124  Cf. HOORNAERT, p. 409. 
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plenária ao fiel que acompanhasse o Círio descalço; em 1872 o Papa Pio IX, 

deu ofício a Missa própria à Virgem do Pará; Em 1906 o mesmo bispo, 

conseguiu do papa Pio IX indulgência plenária para o fiel que em qualquer dia 

do novenário se confessasse, comungasse e orasse pelas necessidades da 

Igreja católica. A 7 de abril de 1924, foi declarado o “privilégio da perpetuidade” 

do Altar mor da Basílica, na celebração de Missa em sufrágio de alma. Em 

1972 o Papa Paulo VI envia uma mensagem especial aos cirianos; no dia 09 

de julho de 1980 o Papa João Paulo II abençoa o povo paraense, com a 

imagem encontrada por Plácido, da janela do Arcebispado, hoje Igreja de 

Santo Alexandre. No ano 2000, na peregrinação dos padres (cinqüenta e dois 

padres) e dos bispos da Arquidiocese de Belém (Dom Vicente Zico e Dom 

Carlos Verzelleti) à Terra Santa, foram levadas três imagens de nossa Senhora 

de Nazaré, uma das quais foi deixada na Igreja da Natividade em Belém. Em 

2005, no ano consagrado à Eucaristia, o Papa Bento XVI dirigiu uma 

mensagem especial à revista divulgadora do Círio de Nazaré “Cirios de 

Nazaré”, na qual fala da singularidade da fé e devoção do povo paraense125. 

Todas estas sinalizações históricas da Igreja, tem consolidado o Círio de 

Nazaré como uma expressão importante de sua identidade na Amazônia. 

Neste sentido, são significativas também algumas informações da pesquisa do 

IPAR sobre o Círio:  

- A respeito da participação: 51% são católicos, 28,7% participam do 

programação religiosa, sendo que 12,3% participam em missas (ver 

tabelas 11 e 18); 

- A respeito da indicação do que é essencial no Círio: a corda associada 

à união entre as pessoas e a Santa (23%); a descida da imagem 

(76,6%), pelo fato de possibilitar o encontro entre os fiéis e a santa 

                                                 

125
  “Acolho com satisfação o pedido do Jornalista Ronaldo Gilberto Hühn, encaminhado 

pelo Arcebispo Metropolitano de Belém D. Orani João Tempesta. OCist, no sentido de 
transmitir uma Mensagem para a Revista “Círios de Nazaré”, e o faço com o meu melhor 
apreço”. Segue a Mensagem do Santo Padre: “Congratulo-me com o esforço da Revista Círios 
de Nazaré em divulgar as glórias de Maria Santíssima, e faço votos de que esta singular 
manifestação de fé e de devoção do povo paraense sirva de auspício para uma nova 
conversão destinada, especialmente neste ano consagrado à Eucaristia, a colocar na “escuta 
de Maria Santíssima, porque nEla, como em mais ninguém, o mistério eucarístico aparece 
como o mistério da luz. Olhando-a, conhecemos a força transformadora que possui a 
Eucaristia. Nela vemos o mundo renovado pelo amor” (Carta Enc. Ecclesia de Eucharistia, 62). 
 Envio minha propiciadora Bênção Apostólica, extensiva aos dirigentes e leitores da 
Revista” (Revista CIRIOS DE NAZARÉ 2005, p. 5.). 
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(38,7%); a promessa (75,5%), por ser um momento máximo de 

expressão da fé (41,7%); a subida da imagem (68,7%), pelo fato de ser 

um momento forte de homenagem do povo à santa (24,3%); presença 

do padre (40,8%), essencial para os católicos pelo fato de presidir a 

missa (10,5%); a presença do bispo (50,9%), por ser liderança dos fiéis 

(18,7%), presença da Igreja (7,3%); a missa do mandato (30,8%) (ver 

tabela 20); 

- A respeito da relação entre o devoto e a Santa: relação de fé (60,2%); 

relação filial (18,6%); de respeito (4,8%); de veneração (4,2%); de 

entrega (0,6%). Somente 11,9% dos entrevistados não viram qualquer 

relação mais significativa do ponto de vista religioso (ver tabela 22); 

- A respeito do significado da Santa para a pessoa entrevistada: 

representa a mãe de Deus (15,6 %); a mãe do salvador (12,6%); a mãe 

de Jesus (3,3%); essas três representações somadas alcançaram o 

índice de 31.5%. Representações associadas à imagem da Santa como 

"minha mãe": minha mãe misericordiosa (4,5%); minha mãe nos céus 

(1,8%); o amor que tenho à minha mãe (6,0%); amor para com seus 

filhos" (3,7%); num total de 16,0%. A imagem da santa como mãe 

corresponde a um total de 47,5% (ver tabela 23); 

- A respeito do significado da Santa para a comunidade do entrevistado: 

fé (30,6%); mãe (de Deus, minha, de Cristo, eterna) (20,4%); 

intercessora (10,5%); amor (8,8%); exemplo de bondade e pureza 

(6,2%); tudo (5,9%); esperança (4,6%); uma graça alcançada (2%); 

essas imagens da santa associadas a um significado religioso somam 

89%. Outras representações foram: padroeira (10,5%), nada (0,9%) e 

sem resposta (2,6%) (ver tabela 25); 

- A respeito dos motivos pelos quais participa dos festejos do Círio: fé 

em Maria (22,2%); fé (19,2%); devoção (louvor, festejo) a Maria (8,6%); 

por ser católico (0,5%); outra respostas que não explicitam motivos 

religiosos, foram: compromisso, tradição, calendário, etc., somando um 

total de 48%. 

Esses dados sugerem a idéia de uma identidade católica centrada no 

testemunho de Maria, como referência primeira da fé e da salvação trazida por 

Jesus Cristo e da fé e esperança da própria comunidade, que se incluem entre 
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aqueles que são tidos como “filhos e filhas de Deus”. Neste sentido, é 

significativo que, na pesquisa, a representação que mais aparece, ao lado de 

“fé”, seja “mãe”, que ora aparece associada a “Deus, Jesus, Salvador” ora 

associada ao próprio entrevistado (“minha”) e à comunidade. A identidade 

desta Igreja, portanto, aparece profundamente vinculada à fé em Maria e a 

Maria da fé desta Igreja aparece profundamente mergulhada no mistério de 

Cristo. 

Para Dorado, as poucas informações que se têm da Maria da história 

nos documentos do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, 

aparecem incrustadas na Maria da fé. Esta Maria da fé que aparece no Novo 

Testamento, como uma outra dimensão de Maria, de maior transcendência, 

constitui, para o autor, a referência fundamental de toda a Mariologia126. 

Segundo Dorado, o ponto de partida do interesse por Maria no Novo 

Testamento, é a relação de maternidade entre Maria e Jesus. Neste contexto, a 

mãe de Jesus de Nazaré vai aparecer também como a mãe de Cristo 

Ressuscitado, o que a incorpora em um universo novo de fé, de realidade e de 

significações. É esta perspectiva neotestamentária que vai possibilitar, segundo 

o autor, uma nova compreensão da pessoa, da maternidade e da própria 

história de Maria127. 

Dorado entende que a Maria da fé e a teologia neotestamentária da 

Maria da fé, não dão origem a uma devoção mariana autônoma nas 

comunidades neotestamentárias. Pelo contrário ela se introduz dentro de uma 

totalidade cujo centro indiscutível é Jesus Cristo. O nexo de Maria com Jesus é 

privilegiado e único: o da maternidade e filiação. Desta forma, para o autor, o 

Cristo da fé penetra vitalmente a realidade de sua mãe, a partir da perspectiva 

do Ressuscitado. Com isto abrem-se para a fé cristã novas formas de 

compreensão do significado da presença de Maria como a Maria crente e a 

Mãe do Cristo: 

 

“O centro sobre o qual gravita a Maria da fé é a nova compreensão da 
maternidade e do parentesco a partir do Cristo Ressuscitado. Sem negar 
evidentemente a dimensão biológica e humana que supõe a maternidade, no 
entanto, a maternidade fica constituída essencialmente em relação ao Cristo, 

                                                 
126  Cf. DORADO, Antonio Gonzãlez. De Maria conquistadora a Maria liberadora. 
Mariología popular latinoamericana. Santander, Ed. Sal Terrae, 1998, p. 31. 
127  Cf. Loc. cit. 
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em ouvir e amar a palavra de Deus (Lc 11,28) e em cumprir a vontade de Deus 
(Mc 3,35). Desta maneira, a fé no Cristo ressuscitado faz a comunidade 
neotestamentária descobrir na mãe de Jesus a crente Maria, porém não com 
uma fé justaposta a sua maternidade humana, e sim invandindo-a em sua raiz 
mais profunda, enchendo-a de um novo significado, constituindo-a em a mãe 
de Cristo, em seu mais pleno sentido. Aqui creio que nos encontramos com a 
chave para a interpretação de Maria que aparece nos capítulos de Mateus (1-2) 
e Lucas (1-2), referentes à infância do Senhor, e nos capítulos teológicos de 
João referentes à Boda de Cana (2,1-11), e na cena de Maria ao pé da cruz 
(19,25-27)”128. 
 

Nesta perspectiva, três passagens evangélicas sobre Maria são 

significativas, segundo o ator, por evidenciá-la como crente (Lc 1,26-38) e por 

elegê-la como primeira evangelizadora, anunciadora da libertação aos pobres e 

famintos (Lc 1,46-55) e Mãe dos fiéis e da Igreja (Jo 19,26-27): 

 

“Na passagem da Anunciação, Maria se mostra como a crente que aceita ser 
mãe de Cristo, inclusive pelos surpreendentes caminhos da concepção virginal. 
É a mulher eleita por Deus para uma especialíssima missão, como os antigos 
profetas, missão consciente, livre e fiducialmente aceita. 
No Magnificat se descobre toda a interioridade de Maria. Sua maternidade 
messiânica se traduz em uma consciência de ser especialmente salva e 
libertada por Deus em sua humilhação, constituindo-se na primeira 
evangelizadora – não só em sentido cronológico e sim marcadamente 
qualitativo – anunciador da libertação de Deus, por Cristo, dos humildes e dos 
famintos. 
Na cena da cruz, sua maternidade pessoal de Cristo se introduz na nova casa 
fundada por seu Filho, a Igreja, ficando apresentada nela como mãe da nova 
família, simbolizada em João, que começa a descobri-la como sua Mãe: Mãe 
de Jesus e Mãe dos fiéis, na casa de seu filho, por ser a Mãe de Cristo”129. 

 

A Maria da fé, segundo o autor, não sacrifica a realidade histórica de 

Maria. Pelo contrário, evidencia-a na medida em que, a Anunciação se dá a 

uma mulher-menina modesta de Nazareth, o Magnificat é proclamado durante 

uma visita a uma prima (Isabel) e a eleição como Mãe da Igreja acontece 

diante de um mãe impotente junto à cruz diante de seu Filho injustiçado. É na 

modéstia da vida histórica de Maria que se manifesta a Maria da fé, a Mãe do 

Cristo Ressuscitado130. 

Por outro lado, a fé pascal da primitiva Igreja, tanto na narração da 

Anunciação, como nas bodas de Caná e na cena do Calvário, associa a Maria 

pascal ao novo âmbito do Cristo Ressuscitado, Glorioso e Vitorioso, que 

                                                 
128  Cf. Ibid, p. 32. 
129  Cf. Ibid, p. 32-33. 
130  Cf. Ibid, p. 33. 
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intercede pela humanidade diante do Pai. E a associa, segundo Dorado, de 

uma maneira exclusiva, como Mãe pascal131. 

Aqui, segundo o autor, estão os fundamentos do posterior 

desenvolvimento da fé mariana da Igreja, que vai ganhar amplitude e 

profundidade nos dogmas marianos. 

No oriente Maria é venerada como a panaguia (toda Santa). Na Igreja do 

Ocidente, Maria é chamada de santa desde o Concílio de Éfeso, em 431, 

quando o bispo Cirilo de Alexandria (+ 444), no encerramento do conclave, 

ajoelha-se, ergue os braços e brada: “Santa Maria, mãe de Deus!”132. Esta 

oração se eternizou na boca e nos corações dos cristãos no decorrer da 

história da Igreja133. 

A partir do século IV, com a confissão de fé de Epifânio, Maria vai ser 

qualificada como a Sempre-Virgem que, para Dorado, significa um 

aprofundamento da maternidade pascal: 

 

“Independentemente da dimensão histórica da maternidade-virginal de Maria, a 
fé da Igreja na virgindade implica um aprofundamento no mistério da 
maternidade fiducial e pascal de Maria, já que a virgindade, no contexto pascal 
em que escreve Paulo, se define como um exclusivo preocupar-se dos 
assuntos do Senhor, para dedicar-se a Ele de corpo e alma (1Cor 7,32-34). Por 
isso Maria, na fé da Igreja, é a Mãe-Virgem, a Sempre-Virgem, ou 
simplesmente a Virgem, na qual o sentido pascal da virgindade se realiza por 
sua fé maternal”134. 
 

Em 1854, Pio IX vai definir sua Concepção Imaculada e, em 1950, Pio 

XII, a sua Assunção corporal à glória celeste. Estes dois dogmas vão integrar 

completamente, segundo Dorado, a existência da Virgem-Mãe no universo 

pascal do Cristo Ressuscitado, o que permitirá posteriormente que Paulo VI a 

proclame como Mãe da Igreja135. 

A Maria da fé da Igreja aparece, desta maneira, como a testemunha 

qualificada da atividade salvífica de Cristo no mundo, transparência 

evangelizadora do rosto maternal-misericordioso de Deus, tipo e modelo da 

Igreja e do cristão, com a força salvífica de quem, libertado por Cristo, continua 

                                                 
131  Cf. Loc. cit. 
132  GALVÃO, Antônio Mesquita. “E a água se fez vinho... Lições de um fato 
aparentemente simples”. In: REB 64/235, Petrópolis, Vozes, 2004, p. 376. 
133  Cf. DORADO, p. 34. 
134  Cf. Loc. cit. 
135  Cf. Ibid, p. 34-35. 
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buscando, com Ele, a libertação dos demais homens e mulheres, 

principalmente dos pobres136. 

Desta forma, a comunhão-solidária festejada no Círio de Nazaré como 

kairós da fé, é expressão da comunhão e participação, como povo de Deus, 

nos mistérios da salvação de Cristo, a partir da fé em Maria, como Mãe de 

Cristo e Mãe da Igreja, e de seu testemunho como discípula fiel, realizadora da 

palavra e imagem da Igreja. 

Para um conhecimento mais apropriado da importância deste momento 

festivo para a Igreja local, vale a pena prestar atenção às Mensagens do 

Arcebispo Metropolitano de Belém dirigida ao povo paraense, no Início de cada 

Círio. A mais significativa delas é a de Dom Vicente Joaquim Zico, por ocasião 

do Círio 200, em 1992: 

 

“Todos já vivemos as expectativas da celebração do Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré, festa tão querida dos paraenses e de quantos cultivam pela Mãe do 
Senhor uma ternura filial. 
Chegamos ao segundo século nesses duzentos anos de peregrinação, de 
encontro marcado com Maria Santíssima, nesta cidade de Belém do Pará, 
reconhecemos ser esta devoção à Mãe do Salvador procedente de uma fé 
autêntica, pois não são poucos os que imitam suas virtudes em razão da sua 
relação com Deus. De fato, o nosso povo, na sua simplicidade, vê em Maria as 
mais elevadas realizações do Amor de Deus, e a sua imagem suscita nos que 
a amam as mais variadas expressões de fé, de ternura e de esperança. 
Caminhar com Maria, acompanhar a sua pequena imagem, desde a Catedral 
até a sua Basílica, ou simplesmente vê-la passar, na sua berlinda, ao menos 
de longe, é já um ato de amor e um sinal de esperança e confiança no seu 
poder de intercessão ou ainda de mediação embora esteja subordinada à 
mediação por excelência que é a de Cristo. 
Esta brilhante manifestação da religiosidade popular, que é o Círio, nos diz 
ainda que o nosso povo não considera a Virgem de Nazaré uma personagem 
do passado. Ao contrário, a vê ao seu lado, a escutar suas preces e súplicas, 
sempre atenta às suas necessidades pessoais, familiares, nacionais. 
Já se disse que esta é a terra da Virgem e o Círio é a maior das 
demonstrações dessa verdade que, contudo, antes aponta e se dirige para o 
culto único a Cristo, pois que Maria nos leva a Jesus, mostrando-O a nós como 
Salvador e Guia e nos convida a meditar os seus mistérios, vivenciando-os em 
nossa própria vida. Desse modo, o Círio de Nazaré é uma espécie de carnê da 
vida cristã, pois conduz a todos à prática integral do cristianismo, à fé 
incondicional e à adesão a todos os ensinamentos divinos. 
Nesta terra de Maria, vejo que para todo o Pará, particularmente para esta 
Arquidiocese, o Círio é uma bênção. Reaviva em nós as tradições, a 
fraternidade, o ideal cristão. Reaviva em nós a fé. Os familiares se 
reencontram, as famílias se juntam – todos em torno da Virgem. 
Assim, é também esta uma oportunidade propícia e um momento forte da 
evangelização, cujo centro seja o mistério de Cristo, no qual Maria ocupa um 
lugar de destaque. Como primeira evangelizada e evangelizadora, ela é, com 
efeito, um modelo eminente para o apostolado, principalmente hoje, quando se 
fala de Nova evangelização, nova no ardor, expressões e métodos. 

                                                 
136  Cf. Ibid, p. 35. 
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Nesta festa, o Círio, vê-se quanto à evangelização o ardor com que são 
preparados os encontros e peregrinações preparatórias à grande romaria. As 
comunidades a refletir o lugar de Maria no mistério de Cristo e da Igreja, a 
pensar a sua vida à luz da Palavra de Deus, buscando na figura ímpar de 
Nossa Senhora a esperança de dias melhores. As expressões em pequenas 
romarias, em testemunhos de vida, em conversões ao Evangelho, o alento e o 
revigorar da comunidade, o seu entusiasmo, tudo nos fala do bem que é Círio 
para a Igreja. 
Também as mais diversas pastorais da Arquidiocese se empenham numa 
evangelização a partir de Maria, nesta época em que todos os olhos se voltam 
para Ela, a “Estrela da Evangelização” e “Educadora da fé”. 
Rezo para que os frutos sejam os mais profícuos e cresça nos homens a 
abertura para a fraternidade, a disponibilidade em servir à causa do Evangelho 
e generosidade para doação total, esperança que deposito nas mãos santas da 
Santa Mãe de Deus. 
A todos os paraenses e filhos da Virgem Maria, minha bênção e votos de feliz e 
abençoado Círio137. 

 

O testemunho de Dom Vicente Zico, já dá uma indicação da importância 

e significado desta festa para a Igreja local, sinalizando que o Círio de Nazaré 

de Belém do Pará é uma festa eclesial, um momento especial de comunhão de 

todo o povo de Deus, reunido em torno de Nossa Senhora de Nazaré, que é 

acolhida como a mãe do Salvador, mãe da humanidade, a realização do amor 

de Deus, mediadora de Cristo, aquela que leva a Jesus, que O mostra como 

Salvador e Guia, que convida a meditar os seus mistérios, primeira 

evangelizada e evangelizadora, modelo para o apostolado, Estrela da 

Evangelização e Educadora da fé que suscita expressões de fé, de ternura e 

esperança138. 

Por conta disso, o período da festa transformou-se em um momento 

privilegiado de sua atividade evangelizadora. Quando o arcebispo fala em 

“evangelização” e mesmo “nova evangelização”, refere-se principalmente a 

toda instrução oferecida, pelas lideranças católicas, durante a programação 

religiosa da quinzena. 

Desde 1972, as peregrinações, apresentadas no capítulo 1, que 

acontecem no início de setembro, são o grande evento de evangelização que 

prepara para o Círio e mesmo introduz os grandes temas propostos pela Igreja 

do Brasil e pela Igreja Universal, indicados nos temas do Círio139. Trata-se da 

                                                 
137  Revista CÍRIO 200, Belém do Pará, 1992, p. 3. 
138  Cf. Loc. cit. 
139  Alguns exemplos de temas: 1992: “Com Maria testemunhando Jesus Cristo”; 1993: “Maria, 
estrela da Nova Evangelização”; 1994: “De Belém de Judá a Belém do Pará, a família se 
espelha em Maria”; 1995: “Com Maria, a esperança de um mundo irmão“; 1996: “Com Maria, 
mãe de Jesus, um povo organizado, próspero e feliz”; 1997: “Com Maria na estrada de Jesus, 
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peregrinação das imagens pelas casas, acompanhada de novena, reflexão da 

Palavra de Deus e do tema proposto. Este evento conta com a participação de 

todas as comunidades e paróquias da Arquidiocese de Belém, e é orientado 

pelo livro das peregrinações, sendo preparado pela missa do mandato e por 

um momento de formação das lideranças sob a orientação da diretoria de 

evangelização do Círio e do Arcebispo Metropolitano de Belém140. 

Além das peregrinações que são simbólicas neste contexto, a 

evangelização se dá em uma série de outros eventos que acontecem na 

programação religiosa, durante a quinzena da festa: celebrações eucarísticas, 

terços, novenas, romarias, vigílias, adoração, confissão, entre muitos outros, e 

mesmo durante todo o ano, quando os fiéis, ainda sob o calor do Círio que 

passou, já vivenciam a preparação do próximo. 

Contudo, para Segundo, a “evangelização” é um processo exigente e 

deve ultrapassar a fronteira das atividades sacramentais e a mera instrução 

doutrinal. 

Para Segundo, a Igreja que chega à Idade Moderna, desprovida do 

poder e privilégios que gozou durante longos tempos, está profundamente 

arejada pelos ventos do Espírito soprados no Concílio Vaticano II, 

especialmente na Gaudium et Spes. A Igreja agora, sob este novo impulso, se 

lança em direção ao diálogo com o mundo, na busca, juntamente com todos os 

homens de boa vontade, de novas possibilidades de humanização, porque 

reconhece que eles têm elementos de verdade dos qais o cristão necessita141. 

Neste contexto, o antropocentrismo moderno já não representa mais uma 

ameaça. Pelo contrário é valorizado como uma afirmação necessária, pois, 

segundo o autor, “ninguém é mais antropocêntrico do que o próprio Deus e sua 

revelação”142. 

Segundo entende, a partir das observações de Mounier, sobre a 

cristandade como proto-história do cristianismo em seu livro Feu la chrétienté 

[A cristandade morta], e de Paulo, sobre a maioridade do cristão como filho e 

herdeiro que toma inteira e total posse da herança paterna, que o contexto 
                                                                                                                                               

rumo ao novo milênio”; 1998: “O espírito nos una num só corpo, com Maria mãe de Jesus”; 
1999: “Por Maria, entregamo-nos confiantes à misericórdia do Pai”; 2000: “Belém, com Maria, 
abre tuas portas a Jesus Salvador”. 
140  Mais detalhes no capítulo 1 da tese. 
141  Cf. Gaudium et Spes,16. Citado em: Dogma, p. 392. 
142  Cf. Ibid, p. 391-392. 



 251  

moderno, no qual esta Igreja se faz presente no mundo, é o primeiro contexto 

humano em que a humanidade sente sobre os ombros a responsabilidade do 

universo em que vive: 

 

“Aprendemos que aquilo que outrora pareceria fatalidade, como as epidemias, 
a curta passagem do homem sobre a terra, a enorme mortalidade infantil, o uso 
costumeiro da violência para fazer justiça ou, o que é pior, para fazer com que 
o mais forte prevalecesse sobre o fraco, eram tarefas ao alcance (futuro) dos 
projetos humanos. Que o encarniçado e entusiástico trabalho dos homens 
unidos tornava-se, pouco a pouco, decisivo nisso e em mil outras coisas. 
Amanhã, se não se desperdiça a energia do planeta em luxo para os ricos e 
em armamentos para os poderosos, o câncer, os terremotos ou a terrível 
defasagem entre os países ricos e pobres estarão também oferecidos à 
responsabilidade humana. Seja como for, quem pode destruir o mundo é o 
primeiro que pode entender plenamente a mensagem de Paulo, de dois mil 
anos atrás. Porque já é, queira-o ou não, aceite-o ou não, o herdeiro da lenta 
evolução biológica, isto é, o filho criador do  Deus criador”143. 

 

Uma expectativa que parece surgir deste contexto, como esperança, 

para Segundo, é a necessidade de uma evangelização e catequese a partir do 

cristianismo já existente, que obedeça uma hierarquia das verdades da fé 

cristã, tal como propõe a Unitatis Redintegratio (nº 11), a fim de articular, de 

forma eficiente, a revelação contínua de Deus e a experiência histórica144. 

A partir deste princípio, Segundo propõe três elementos constitutivos de 

uma verdadeira evangelização145: 

a) Somente a substância da fé cristã. Uma tarefa que, para Segundo, 

não é fácil e que em termos concretos significa: 

 

“...apresentar a cada homem o cristianismo, de tal modo que por seu próprio 
conteúdo, por seu valor intrínseco, produza nele uma adesão pessoal, às vezes 
heróica, sempre interiormente formada e destinada a ser experimentada diante 
dos desafios históricos”146. 

 

A dificuldade consiste em deslocar-se, soltar as amarras..., fazer uma 

viagem à fonte do cristianismo e optar diante dela, depois criar fórmulas para 

                                                 
143  Ibid, p. 393. 
144

  Segundo entende que este princípio da Unitatis Redintegratio (nº 11) sobre 
“a ordem ou hierarquia nas verdades da doutrina católica, já que é diferente o enlace de tais 
verdades com o fundamento da fé cristã”, não serve apenas para aliviar a carga dogmática da 
Igreja para o diálogo ecumênico, mas trata-se principalmente de devolver à revelação contínua 
de Deus seu caráter de experiência histórica (Ibid, p. 421). 
145  Para Segundo, esses elementos são simultâneos e não sucessivos, principalmente os 
dois primeiros. 
146  Cf. SEGUNDO, O dogma, p. 421. 
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comunicar esta mensagem de tal forma que ela se torne inteligível e aceitável 

pelos que, juntamente com os cristãos, enfrentam o desafio da humanização 

da história (p. 421-422). 

b) Como boa notícia humanizadora. Significa, para Segundo, não se 

fixar nas fórmulas fechadas dos dogmas, mas interpretá-los a partir da lógica 

mesma do Jesus histórico, na qual a revelação (seu depósito) continua 

descobrindo os segredos da existência humana e completando o Reino de 

Deus com ela147: 

 

“... que o cristão possa, graças ao dogma que progride, entender que a boa 
notícia humanizadora da ressurreição de Jesus consiste em que se ele foi 
constituído Filho de Deus em poder, nós, seus irmãos, somos igualmente 
constituídos filhos nele. E, se filhos, herdeiros do universo, de um universo 
incompleto o qual devemos tirar da inutilidade graças à liberdade criadora que 
nos foi dada gratuitamente (cf. Rm 8). Já não há espaço para o medo do 
escravo, mas para a liberdade confiante do filho”148. 

 

O cristão, nesta perspectiva, assume a revelação de maneira criadora, 

como responsabilidade pelo processo de humanização de história, a partir de 

sua liberdade confiante de “filho de Deus”, herdeiro de sua criação. 

c) Num ritmo em que o essencial permaneça como tal. O essencial 

corresponde, para Segundo, a uma revelação que vai acompanhando os novos 

contextos históricos, como busca existencial do sentido para viver, que só é 

possível a partir de pequenas comunidades, onde é possibilitado fazer 

experiências de crises e soluções mais humanizadoras à luz da reflexão sobre 

a mensagem cristã. 

 

“Somente pequenas comunidades, nas quais as pessoas se conhecem e 
compartilham suas experiências, podem devolver esse caráter à contínua 
revelação de Deus, graças ao Espírito de Cristo que nos acompanha e conduz 
a toda verdade. As comunidades de base (sobretudo no sentido genérico, em 
que Medellín usa a expressão para falar de comunidades primárias, nas quais 
a Igreja inteira tem que se ‘basear’) podem devolver ao dogma seu caráter 

                                                 

147
  Segundo entende que o “dogma” ficou muito tempo enclausurado em fórmulas fixas, 

fechadas, desconectada da novidade de Jesus. Interpreta que, no mundo moderno, a história 
do cristianismo se reinicia quando o dogma recomeça como experiência e busca de sentido 
(Ibid, p. 390, 327). Esta, portanto, é a tarefa que deve ser assumida pelo cristão: devolver o 
caráter experiencial ao dogma, transformá-lo numa “plataforma libertadora de busca humana e 
revelação divina” (Ibid, p. 430). 
148  Ibid, p. 427. 
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humanizador, em que não se dão receitas, mas se fazem experiências de crise 
e soluções que enriquecem e aprofundam a experiência”149. 

 

Neste sentido, Segundo deposita sua esperança nas Comunidades de 

Base; ou melhor, nas pequenas comunidades que tenham energia suficiente 

para fazer de uma crise uma revelação mais profunda e rica da mensagem 

cristã. Levanta suspeita, contudo, sobre um cristianismo de massa, popular, ou 

de comunidades que vivam no limite da sobrevivência, pois não teriam a 

capacidade de fazer essa reflexão, podendo ser induzido facilmente a erro, ou 

pelo menos a uma aceitação passiva e acrítica da mensagem de Cristo que a 

esvaziasse de seu caráter experiencial150. 

Para Segundo, a esperança consiste na afirmação de “uma Igreja que 

pensa seriamente em re-evangelizar seu povo e que já possui comunidades 

nas quais, sem afobação, percorre-se um caminho experiencial de fé, em que o 

essencial permanece sempre o que é – essencial”151. 

A reflexão de Segundo, no contexto do Círio de Nazaré, apresenta-se 

como uma referência crítica estimuladora, principalmente quando se vivencia, 

na própria estrutura do Círio (procissão principal) e na festa de Nazaré como 

um todo, a reprodução de violências, de estruturas de poder e uma série de 

outras ambigüidades que comprometem a dignidade humana e a própria 

esperança religiosa. Em muitos momentos, a grandiosidade antropológica e 

religiosa da festa fica ofuscada pelos fanatismos, subornos e manipulações de 

toda ordem; pela transformação da fé em negócio; pela insistência na 

conservação de um passado que se sobrepõe ao presente, ao futuro e a toda e 

qualquer transformação histórica; pela insistência, em muitos contextos da 

Igreja local, em uma evangelização enclausurada na sacramentalização 

rotineira, na doutrinação disciplinadora e moralista totalmente 

descomprometida com os ideais de humanização. 

Neste conjunto, a perspectiva crítica de Juan Luis Segundo a respeito da 

fé antropológica, da fé religiosa e da evangelização apresenta-se como uma 

referência inspiradora que pode potencializar os valores da comunhão-solidária 

já presentes no Círio como expressão da fé cristã e da identidade eclesial. 

                                                 
149  Ibid, p. 429. 
150  Cf. Ibid, p. 430. 
151  Cf. Loc. cit. 
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Pode também lançar luzes sobre sua efetivação como um projeto histórico 

contínuo a ser vivido, sem pressa, pela Igreja de Belém do Pará em sua missão 

humanizadora. 

Contudo, é importante afirmar, como conclusão deste trabalho, que o 

Círio de Nazaré, sob o signo da comunhão-solidária, é um sinal dos tempos, 

sinal privilegiado da revelação de Deus, da fé cristã e da identidade eclesial na 

Igreja particular de Belém do Pará. Plácido e os milhares de devotos e romeiros 

historicamente fecundaram e fecundam esses valores na Amazônia, como 

referência de sentido existencial. Eles fazem parte de uma corrente de 

testemunhas referenciais, sob o signo da identidade cristã, constituindo, assim, 

uma comunidade, “um povo ao qual Deus, com sua ‘verdadeira pedagogia’, vai 

encaminhando para a verdade libertadora de todas as potencialidades 

criadoras do homem”152. Por fim, esta afirmação da pertença e identidade 

eclesial, sob a devoção mariana, constitui um testemunho autêntico e 

significativo e, portanto, um tesouro precioso para toda a Igreja. 

 

                                                 
152  Ibid, p. 407-408. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa colocou-se na empreitada de elaborar uma leitura 

teológica do Círio de Nazaré de Belém do Pará, a fim de explicitar, a partir de 

dois elementos estruturantes (a comunhão e a solidariedade), os atributos da 

Revelação do Deus de Jesus Cristo, da fé cristã e da identidade eclesial aí 

presentes. 

A exemplo do itinerário pascal percorrido pelos discípulos de Emaús na 

companhia do ressuscitado, esta reflexão teológica quer ser companheira 

esperançosa para os devotos, romeiros e cirianos, em geral, em sua 

peregrinação pelos caminhos da fé e da vida na Amazônia. 

O desenvolvimento do trabalho se deu em dois momentos: 

 

1. Apresentação e contextualização do Círio de Nazaré de Belém do 

Pará 

 

A visão panorâmica do primeiro capítulo possibilitou uma aproximação 

do conjunto do “Círio”, da Festa de Nazaré, em geral, e do dia do Círio 

(procissão principal) em especial, com o fim de sensibilizar a respeito de sua 

importância e significado para toda a sociedade regional e a Igreja local. O 

Círio de Nazaré ou Festa de Nazaré, como também é conhecido, que acontece 

durante a segunda quinzena de outubro, em Belém do Pará, é constituído 

basicamente por um complexo de romarias, sendo as mais tradicionais e mais 

importantes: romaria rodoviária, romaria fluvial, romaria dos motoqueiros, 

trasladação e a romaria principal ou o Círio propriamente dito, que acontece no 

segundo domingo de outubro, como ápice e abertura da Festa de Nazaré. 

O Círio principal, no segundo domingo de outubro, que reúne a massa 

de cirianos, cerca de dois milhões nos últimos anos, é o eixo articulador para o 

qual tudo converge e onde tudo adquire sentido. Este sentido é 

fundamentalmente religioso, na medida em que mobiliza valores 

transcendentes (cristãos ou não) e a identidade católica. 

Neste sentido, o conjunto de eventos que faz a Festa de Nazaré pode 

ser organizado da seguinte forma: 
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- Os que preparam o Círio (procissão principal): missa do mandato, 

manhã de formação, peregrinações, vigília de oração, apresentação do Manto, 

transportes dos carros/CDP e abertura oficial do Círio;  

- Os que encerram o Círio: procissão da festa, missa de encerramento, 

encerramento do círio, espetáculo pirotécnico, subida da imagem, missa do 

recírio, incineração das súplicas e recírio que fecha o ciclo festivo 

- Os que acompanham todo o período da festa compondo sua 

programação cultural e religiosa: descida da imagem, arraial, noites culturais, 

terço da alvorada, noites dos eleitos, romaria dos ciclistas, romaria das 

crianças, festival da canção mariana, romaria da juventude e, ainda, missas, 

novenas, adoração, confissão e uma série de outros eventos alternativos, fora 

do espaço ritual da festa, que acontecem nas ruas, nas praças, nas casas, por 

toda a cidade: auto do Círio, feira dos brinquedos de miriti, festa da chiquita, o 

almoço do círio, o arrastão do boi pavulagem, entre muitos outros. 

O Círio de Nazaré, como uma festa religiosa, centrada na devoção 

mariana-católica, é também um acontecimento cultural de grande importância 

para toda a sociedade regional. 

Os dois capítulos históricos contextualizaram o Círio de Nazaré de 

Belém do Pará, no conjunto da história da devoção a Nossa Senhora de 

Nazaré e da história da Amazônia. Identificaram as origens e os significados de 

seus momentos rituais e elementos simbólicos constitutivos, bem como seus 

possíveis sentidos sócio-culturais e especificamente religiosos. 

Neste sentido, foi possível identificar, através do legendário de Nossa 

Senhora de Nazaré, sob a narrativa do português Frei Bernardo de Brito, os 

vínculos do Círio com a história do cristianismo, com a Igreja primitiva e com 

todo o catolicismo devocional medieval lusitano, onde estão enraizados muitos 

dos elementos básicos da estrutura simbólica e ritual do Círio de Belém. 

Foi possível perceber também que o Círio de Nazaré, em Belém do 

Pará, possui suas raízes fincadas na própria história da colonização amazônica 

e na história de Belém do Pará, sendo uma de suas expressões mais 

significativas: daí o seu vínculo estreito com a identidade regional. 

Neste sentido, sua história e estrutura simbólico-ritual (ex-votos, 

alegorias, organização, estrutura interna, etc.), apresentados publicamente 

todos os anos pelas ruas de Belém, trazem à luz: 
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- As tragédias humanas vividas sob a implantação do capitalismo 

mercantilista (o genocídio dos povos nativos, as epidemias, a escravidão de 

índios e negros e muitos outros dramas humanos vividos através de 

naufrágios, doenças, guerras e violências de toda ordem) e do capitalismo neo-

liberal, que favorece a exclusão social dos povos amazônicos. 

- A revitalização da esperança no ser humano e em Deus, favorecida 

pela atuação histórica da Igreja na Amazônia, particularmente marcada pela 

atividade missionária através principalmente dos aldeamentos; 

- A resistência, ousadia e emergência dos pobres (a massa de tapuios e 

outros mestiços social e eticamente degredados) que, através dos Movimentos 

históricos de resistências, especialmente a Cabanagem, procuravam escapar 

aos duros moldes da sociedade colonial e nacional e afirmar sua identidade, 

autonomia e liberdade; 

- A formação da Igreja indígena (que surge dos aldeamentos), tapuia e 

cabocla, essencialmente laica, que salvaguardou nas terras amazônicas, em 

um contexto profundamente hostil, o Evangelho de Jesus Cristo, acolhido 

através do testemunho de Maria, como Boa Notícia humanizadora. 

O Círio de Nazaré, portanto, expressa um cristianismo e uma Igreja 

caracterizados essencialmente pela condição “marginal”. Esta condição de 

“marginal” não estava relacionada ao tipo de evangelização, de fé ou condição 

eclesial dos missionários religiosos, mas sim à condição social e cultural dos 

povos indígenas, negros, tapuios, caboclos e mesmo dos europeus pobres que 

viviam na Amazônia. 

Os indígenas, de forma particular, eram considerados, mesmo pelos 

missionários religiosos, como “desprovidos de cultura”, possuindo apenas 

“costumes bárbaros e pagãos”, além da “pouca inteligência” para assimilar as 

verdades doutrinais. Toda sua riqueza cultural foi interpretada como obstáculo 

à evangelização e à identidade cristã e eclesial. Daí a necessidade de uma 

pedagogia capaz de transformar toda esta “cultura pagã” em “cultura cristã”, 

onde o índio deixa de ser “índio” para ser “cristão”. Cristianismo, portanto, 

profundamente associado a uma “cultura padrão” e pouco relacionado ao 

projeto humanizador de Jesus Cristo. 

A Igreja dos índios, uma Igreja missionária, implantada através da ação 

missionária dos religiosos, além de ser uma Igreja de segunda classe, 
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enquanto expressão de indianidade, será considerada, também, uma Igreja 

“paralela”, pelo fato de estar fora da jurisdição dos bispos, portanto, em 

descompasso com a Igreja episcopal, implantada por meio dos bispados, 

identificada, neste contexto, como a expressão autêntica da Igreja. Talvez 

residam aqui os fundamentos históricos do conflito entre o dito “catolicismo 

popular” e o “catolicismo oficial” na Amazônia. 

Com a ausência de sacerdotes e o abandono da prática sacramental em 

quase todo o vale amazônico, na segunda parte do século XVIII, por ocasião 

da expulsão dos religiosos, o cristianismo vivido na Amazônia vai torna-se cada 

vez mais autônomo, não obrigatório, profundamente “contaminado” pelos 

valores religiosos indígenas. O catolicismo torna-se profundamente devocional 

e familiar, organizado em capelas, com procissões e festividades, sustentado 

pelos leigos e leigas das Confrarias e Irmandades. 

Pode-se dizer, em síntese, que o Círio de Nazaré é a maior e a melhor 

expressão simbólica dos resultados da aventura histórica do cristianismo e da 

Igreja em terras amazônicas. 

 

2. Análise teológica dos elementos constitutivos da Festa de 

Nazaré, especialmente a comunhão humana, a solidariedade social 

e a devoção mariana 

 

O quarto capítulo introduziu a reflexão teológica, apresentando seus 

pressupostos conceituais e metodológicos, que podem ser sintetizados da 

seguinte forma:  

- Parte da consciência da particularidade de todo pensar teológico. Neste 

sentido, explicita seu interesse e compromisso com a especificidade do 

contexto sócio-cultural da Amazônia e a realidade de sua Igreja local; 

- Assume a perspectiva da tradição teológica latino-americana e 

caribenha da libertação, que afirma a práxis histórica como ponto de partida, 

ponto de chegada e referência crítica da reflexão teológica, sem perder a 

sintonia com toda a teologia; 

- Coloca-se em uma postura de abertura crítica em relação à própria 

reflexão desenvolvida e assume a provisoriedade, os limites e as ambigüidades 

de suas verdades; 
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- Assume, como caminho pedagógico, a solidariedade com a experiência 

da fé cristã e a identidade eclesial vivenciadas no Círio de Nazaré, a fim de 

desvelar os muitos valores ocultos debaixo da superfície “devota” de seu 

universo religioso, principalmente a sua práxis comunal e a sua esperança 

inabalável em Deus, expressos na frase “FÉ EM DEUS”. Nesta perspectiva 

analisa criticamente a postura da Igreja e da teologia no trato do “catolicismo 

popular” e da “devoção mariana”, afirmando a necessidade de reconhecê-los 

em sua dignidade como mediação da revelação divina, da Palavra de Deus; 

- Entende-se como uma teologia a caminho, romeira que, antes de tudo, 

solidariza-se e compartilha a vida dos povos e comunidades amazônicos, a 

exemplo do acontecido entre o Ressuscitado e os discípulos de Emaús; uma 

teologia também profética e libertadora que dialoga existência humana 

contextualizada na Amazônia e revelação, anunciando novas possibilidades de 

ser e viver a liberdade criadora e denunciando criticamente possíveis 

ambigüidades, seja da realidade como do próprio discurso teológico; 

- Por conta de seus interesses teológicos, este trabalho dialogou 

criticamente, de forma particular, com o pensamento do teólogo uruguaio Juan 

Luis Segundo, mais especificamente sua concepção de fé, por dois motivos 

que se apresentam dialeticamente: por um lado, a sua teologia secularizada 

ajudou a desvelar os elementos teológicos no lado profano do Círio; por outro 

lado, a sua opção por um cristianismo de pequenas comunidades, não ajuda a 

entender o Círio de Nazaré, como um catolicismo de massa, no lado positivo, 

antes no negativo. Postura criticada neste trabalho. 

Na análise do quinto e último capítulo, seguiu-se, então, a explicitação 

dos elementos teológicos que fazem do Círio de Nazaré uma expressão 

autêntica da festa da fé cristã e da fé eclesial no interior da Amazônia. 

O ponto de partida desta afirmação teológica foi a identificação, através 

da teoria sobre ritual, no interior da antropologia social, de dois elementos 

estruturantes de toda a Festa de Nazaré, a experiência de solidariedade e a 

ideologia da communitas, que foram interpretados, no interior da reflexão 

teológica, como uma categoria de análise designada de comunhão-solidária. 

A comunhão-solidária, identificada na Festa de Nazaré como uma de 

suas vivências principais, foi caracterizada como uma estrutura valorativa que 

expressa a ajuda, o apoio ao fraco, proximidade ao outro, a comunhão de 
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iguais, mais ainda: conhecer, deixar-se afetar, comprometer-se, “apoiar-se 

mutuamente entre os desiguais”; em síntese, autodoação livre em amor, a fim 

de humanizar, a fim de que todos sejam, com a alegria sentir-se família e em 

um lar. 

À luz da teologia de Segundo, a comunhão-solidária foi acolhida como 

um dos “sinais dos tempos” privilegiados do processo pedagógico da revelação 

de Deus. 

Nesta perspectiva, a comunhão-solidária, no contexto da “festa profana”, 

interpretada à luz do conceito segundiano de fé antropológica, foi acolhida 

como um valor absoluto, um dado transcendente, um sentido para viver a 

existência, fruto da atuação da graça de Deus, que alcança todos os cirianos 

em sua diversidade de crença e de ideologia e se concretiza como afirmação 

da história, da identidade e do próprio ser dos povos e comunidades 

amazônicas; ou seja, um momento kairológico de humanização do ser humano. 

A comunhão-solidária, no contexto da “festa religiosa”, interpretada à luz 

do conceito de fé religiosa de Segundo, foi acolhida como uma expressão 

autêntica e significativa da própria fé cristã, por ser uma elaboração original e 

particular de um dado transcendente profundamente enraizado no interior da 

tradição cristã e em continuidade com suas testemunhas históricas, por conta 

dos seguintes argumentos: 

- As estórias e história do Círio de Nazaré de Belém remontam à própria 

história do cristianismo e da Igreja primitiva; 

- A devoção a Nossa Senhora de Nazaré e a estrutura do Círio de 

Nazaré de Belém do Pará são frutos do processo de cristianização da 

Amazônia; 

- Os devotos e romeiros que fazem historicamente o Círio, foram 

iniciados, através do sacramento do batismo, dentro da tradição de 

testemunhas referenciais da experiência de fé cristã; 

- Os ritos e símbolos com seus significados, presentes na Festa de 

Nazaré, são fruto do processo de aprendizagem da mensagem cristã, através 

do secular processo de evangelização, dentro das condições reais da 

Amazônia; 

- Os conteúdos da “fé em Deus” professado no Círio de Nazaré 

correspondem aos conteúdos da fé cristã, na medida em que se aproximam 
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dos conteúdos da fé de Jesus de Nazaré. A fé de Jesus, interpretada em chave 

política por Segundo, postula que a revelação de Deus é sempre mediatizada 

pelas experiências humanas, pelos instrumentos políticos, pelo amor e pelo 

compromisso com a felicidade dos pobres. Neste sentido, a comunhão-

solidária, como comunhão de iguais entre os desiguais, vivenciada na Festa de 

Nazaré como expressão maior de sua fé religiosa, constitui uma práxis histórica 

significativa de humanização. O conteúdo principal da “fé em Deus”, 

professada no Círio como comunhão-solidária, possui uma proximidade 

significativa com a fé de Jesus de Nazaré, portanto, uma expressão autêntica 

da fé cristã. 

A comunhão-solidária, no contexto da “festa eclesial”, interpretada à luz 

da devoção mariana, em diálogo com a concepção segundiana de Igreja e 

evangelização, foi acolhida como experiência de comunhão e participação de 

todo o povo de Deus no mistério de Cristo, a partir da fé em Maria, como Mãe 

de Cristo e Mãe da Igreja, e de seu testemunho como discípula fiel, realizadora 

da palavra e imagem da Igreja. 

Nesta perspectiva, o Círio de Nazaré foi interpretado como uma 

expressão significativa da Igreja particular de Belém do Pará, como parte de 

sua história e identidade e um momento privilegiado de sua atividade 

evangelizadora. 

O Círio de Nazaré de Belém do Pará, enquanto momento festivo, é uma 

expressão do catolicismo de massa, característico das festas de santos. 

Contudo, representa um momento extraordinário e importante para alimentar 

as utopias e esperanças humanizadoras de toda a sociedade regional e 

mesmo a fé de todas os cristãos-católicos que fazem o dia-dia das 

comunidades eclesiais. 

Como resultado final desta pesquisa, pode-se dizer que o Círio de 

Nazaré, em Belém do Pará, constitui um dos “sinais dos tempos” privilegiados 

do processo pedagógico da revelação divina, da fé cristã e da vivência eclesial 

no interior da Amazônia. 

Se esta afirmação tem consistência teológica, e parte-se do princípio que 

sim, então é preciso reavaliar a posição histórica da Igreja e da teologia no 

tratamento das festas de santo, das festas religiosas dos pobres, da devoção 



 262 

mariana e do catolicismo de massa, a fim de potencializar as esperanças 

humanizadoras e a Palavra de Deus aí presentes. 

É preciso ter presente, no entanto, que estas festas, são momentos 

pontuais, extraordinários, delimitados no tempo e no espaço, o que 

impossibilita sejam tratadas como o único ou o melhor momento da práxis 

cristã e da vida eclesial. Enquanto um momento kairológico da práxis cristã e 

eclesial deve estar profundamente articulada com a experiência vivida no 

cotidiano das pequenas comunidades. Um desafio a mais para a proposta de 

evangelização no período destas festas. 

Por fim, este trabalho quer apenas ser mais um facho de luz no conjunto 

dos demais estudos sobre o Círio de Nazaré de Belém e sobre as festas 

populares. Contudo, muito ainda há por se fazer, pois os mistérios de Deus na 

vida humana e particularmente na vida dos pobres são inesgotáveis. 
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197. Basílica 90 anos de evangelização. Voz de Nazaré. Belém /Pará, 3º cad. 10 
out., 1999, p.1. 

198. Números de romeiros no círio chega a 1,5 milhão. É o que estima o Dieese. 
Hoje, há corrida do círio e romaria fluvial. O Liberal. Belém do Pará, 1º cad. 9 out. 
1999, p.1. 

199. A força da fé. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 9 out. 1999, p.2. 
200. HAVELAR, Armando. Respiro do círio. O Liberal. Belém do Pará, 

Atualidades., 9 out. 1999, p.2. 
201. Primeiro círio: A emoção que marca. Voz de Nazaré. Belém /Pará, 1º cad., 

10 out. 1999,  p.4. 
202. A festa está mais cara. Voz de Nazaré. Belém /Pará, 1º cad. 10 out. 1999, 

p.1. 
203. A fé navega de vento em popa. Romaria fluvial leva a imagem da virgem aos 

ribeirinhos que vivem às margens do rio Guamá. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades.11 out. 1999, p.5. 

204. Seis horas do Gentil até a Sé. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades. 11 
out., 1999, p.5. 

205. Berlinda divorciada dos fiéis. A cada ano que passa, a corda é separada da 
berlinda cada vez mais cedo indignando os devotos. O Liberal. Belém do Pará, 
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Atualidades., 11 out., 1999, p.8. 
206. Uma via de homenagens à Virgem. Funcionários de instituições públicas e 

moradores do trajeto do círio expressam sua devoção. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 11 out., 1999, p.9. 

207. Em cada promessa uma história comovente. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades., 11 out., 1999, p.10. 

208. Arraial atrai poucos na abertura. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades. 11 
out., 1999, p.11. 

209. Fogos aprovados com restrições. Depois do teste a homenagem foi liberada, 
mas com exigências para aumentar a segurança. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades., 7 out., 1999, p.9. 

210. Dois mil barcos irão à romaria. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades., 7out., 
1999, p.9. 

211. Bombeiros proíbem fogos na praça. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades., 
5 out., 1999, p.10. 

212. Imagem encontrada por um caçador dá origem à festividade. A Província do 
Pará. Belém do Pará, cad., círio, 10 out., 1999, p.2. 

213. Número de romeiros cai em relação a 98. A Província do Pará. Cidades, 10 
out., 1999. p.1. 

214. Círio de Nazaré é a maior das procissões. Uma pesquisa pode levar a 
homenagem dos paraenses à Santa para o livro dos recordes. Belém do Pará. A 
Província do Pará. Cidades, p.2., s/d. 

215. Fé, amor e devoção. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, 
p.1. 

216. Ananindeua recebe a virgem com belas homenagens. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.6. 

217. Jubileu de prata e 1º círio de Nazaré em Niterói. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.6. 

218. Círio une paraenses radicados nos EUA. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º 
cad, 17 out., 1999, p.6. 

219. Amor e fé trazem romeiros para as águas da Bahia. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3º cad, 17 out., 1999, p.2. 

220. Prédios esbanjam amor e alegria nas decorações. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad, 17 out., 1999, p.2. 

221. Círio na Assembléia Legislativa. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 3º cad, 17 
out., 1999, p.4. 

222. 2º FEST Círio mostra o que há de melhor, da culinária. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.5. 

223. Círio fluvial: Rainha na terra e senhora das águas. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad, 17 out., 1999, p.1. 

224. Promessas são tantas que tombam o carro dos milagres. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 2º cad, 17 out., 1999, p.3. 

225. Trasladação se agiganta a cada ano. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º cad, 
17 out., 1999, p.6. 

226. Manto apresenta inovações estéticas. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º 
cad, 17 out., 1999, p.6. 
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227. SOARES, Isaac. Hoje, o grande círio da esperança e da fé. O Liberal. Belém 
do Pará, cartaz, 10 out., 1999, p.8. 

228. Dai-nos, a bênção, Senhora da fé, sacrifício, iluminação; o cartaz ouviu de 
pessoas diversas sobre a relação com o círio. O Liberal. Belém do Pará, cartaz, 10 
out., 1999, p.3. 

229. MONTEIRO, Aline. Os espaços da devoção. O cartaz percorreu a procissão 
e comparou arquitetura e cultura. O Liberal. Belém do Pará, cartaz, 10 out., 1999, 
p.1. 

230. Arraial vai ter novidades. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad, 10 out., 
1999, p.5. 

231. Guarda da Santa leva 200 homens para as ruas. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad, 10 out., 1999, p.3. 

232. Novidades na decoração do círio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 10 out., 
1999, p.3. 

233. Romeiros se despedem da virgem. Diário do Pará. Belém do Pará, cidades, 
26 out., 1999, p.5. 

234. Espetáculo de fogo no final. O Liberal. Belém do Pará, atualidades, 24 out., 
1999, p.5. 

235. Noite da festa antes da despedida. O Liberal. Belém do Pará, atualidades, 
25 out., 1999, p.8. 

236. Convite a prosseguir a caminhada. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad. 
31 out., 1999, p.1. 

237. Queima de fogos encerra festividade nazarena. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 1º cad. 31 out., 1999, p.6.  

238. Romeiros retornam para casa. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 31 
out., 1999, p.6. 

239. Diretoria recolhe os ex-votos. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 12 out., 
1999.p.11. 

240. Pároco de Nazaré garante que corda sairá no ano 2000. Diário do Pará. 
Cidades, 12 out., 1999, p.5. 

241. PEREIRA, João Carlos. O nome da senhora tem tudo a ver com as flores 
(crônica). O Liberal. Belém do Pará, mulher, 10 out., 1999, p.3. 

242. Círio de Nazaré custará R$785 mil, prevê direção. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 10 set., 1999, p.3. 

243. As berlindas do círio já estão em exibição. A Província do Pará. Belém do 
Pará, Cidades, 30 set., 1999. p.  

244. Auto do círio mistura religiosidade e arte. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º 
cad. 24 out., 1999, p.6. 

245. Dois quilômetros de infantil manifestação de fé. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad. 24 out., 1999, p.1. 

246. Tradicional artesão de miriti vende trabalhadores para o exterior. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 2º cad. 24 out., 1999, p.6. 

247. A despedida da Virgem de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 3º cad. 
24 out., 1999, p.1. 

248. Show pitoresco encerra festividade de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.1. 
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249. Feira do círio mostra riquezas de 30 Municípios. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.5. 

250. Motoromaria leva às ruas quase três mil motoqueiros. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.1. 

251. Fogos estouram nos céus, para a Mãe de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.6. 

252. Promesseiros agradecem o amor da mãe que acolhe. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.6. 

253. Crianças têm romaria pronta. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 14 out., 
1999, p.5. 

254. Arcebispo de Belém divulga lema do primeiro círio do século. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 2º cad. 25 dez., 2000, p.8. 

255. Mudanças na diretoria do círio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º cad. 25 
dez., 2000, p.8. 

256. Diretoria da festa de Nazaré – Biênio 2001 a 2002. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad. 25 dez., 2000, p.8. 

257. COSTA, Josué. Baía do Guajará é santuário da Virgem. Monumento 
equivalente a um prédio de 15 andares será erguido para homenagear a padroeira. 
O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 8 jul., 2001, p.8. 

258. AMADOR, Elielton. Círio concorre à categoria de Patrimônio. Pesquisa 
sobre material iconográfico enriquece a proposta de tombamento. O Liberal. Belém 
do Pará, Atualidades, 15 jul., 2001, p.12. 

259. Flores tropicais no círio de Nazaré. Produtores locais querem garantir 
espaço para participar da maior festa religiosa do povo paraense. Diário do Pará. 
Belém Pará, S/d. 

260. Racionamento de energia é ameaça para arraial de Nazaré. O Liberal. 
Belém do Pará, , 10 ago., 2001. 

261. Arraial de Nazaré ganha novo visual. O Liberal. Belém do Pará, 17 ago., 
2001, p.6. 

262. A estátua que Belém não verá. O Liberal. Belém do Pará, A voz do leitor, 13 
ago., 2001, p.3. 

263. IPHAN diz que o círio não pode ser tombado. O Liberal. Belém do Pará, 19 
ago., 2001. 

264. VELOSO, Zeno. O monumento de Nazaré. O Liberal. Belém do Pará, 25 
ago., 2001. 

265. De volta o projeto que pretende tombar o círio. O Liberal. Belém do Pará, 28 
ago., 2001. 

266. Em poucas linhas. O Liberal. Belém do Pará, Repórter 70, 28 ago., 2001. 
267. Governo do Estado garantirá eventos noturnos da festa de Nazaré. Voz de 

Nazaré. Belém do Pará, 2 set., 2001. 
268. Em sociedade nem tudo se sabe... O Liberal, Belém do Pará, ZING, 2 set., 

2001. 
269. Elcione pede recursos para a festa. Ministro da Cultura promete ajudar a 

organização do evento. Diário do Pará. Belém do Pará, 2 set., 2001. 
270. Monumento. O Liberal. Belém do Pará, Repórter 70, 3 set., 2001. 
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271. COSTA, Josué. Homenagem à santa, atrasam o círio. O Liberal. Belém do 
Pará, Atualidades, 3 set., 2001. p.5 

272. VI Congresso estudantil de Redação. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 16 
set., 2001. 

273. Artes plásticas e fotografias para compor o salão do círio. O Liberal. Belém 
do Pará, Atualidades, 3 set., 2001. p. 5 

274. Esquema tenta conter o atraso do Círio. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 16 set., 2001. p. 7. 

275. Romarias de fiéis marcam o início do Círio de Nazaré. O Libera., Belém do 
Pará, Atualidades, 17 set., 2001.  

276. Berlinda será conduzida com mais segurança após reforma. O Liberal. 
Belém do Pará, 19 set., 2001. 

277. Sessão especial homenageia Círio de Nazaré no Senado. O Liberal. Belém 
do Pará, 20 set., 2001. 

278. Preços antecipam abate de patos para evitar roubos. O Liberal. Belém do 
Pará, 20 set., 2001. 

279. Oito casas penais programam procissões internas. O Liberal. Belém do 
Pará, 17 set., 2001. 

280. Diretoria da festa de Nazaré denuncia insegurança na praça. O Liberal. 
Belém do Pará, 21 set., 2001. 

281. Homenagens especiais à Virgem de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará 
23 set., 2001. 1ª cad., p.8. 

282. Deputados irão a Comenda Nossa Senhora de Nazaré. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 2º cad. 23 dez., 2001, p.8. 

283. COSTA, Josué. Decoração das ruas substitui luzes pelas cores da cultura. O 
Liberal. Belém do Pará, 23 set., 2001. 

284. Círio de Nazaré. A lenda. O Repórter. Brasília D/F. Turismo, 18 a 24 set., 
2001. p.13.  

285. Pato do círio está 24, 5% mais caro. Diário do Pará. Belém do Pará, 
Cidades, 15 set., 2001. p.5. 

286. Diretoria apresenta nova iluminação da Berlinda. Diário do Pará. Belém do 
Pará,  19 set., 2001.  

287. Monumento de Nossa Senhora será a maior estátua feminina. O Liberal. 
Belém do Pará, 26 set., 2001. 

288. Arquibancada para assistir aa procissão fica 20% mais cara. O Liberal. 
Belém do Pará, 27 set., 2001. 

289. Estivadores preparam fogos com nível zero de acidentes. O Liberal. Belém 
do Pará, 28 set., 2001. 

290. Capitania monta fiscalização para evitar riscos aos romeiros. O Liberal. 
Belém do Pará, 29 set., 2001. 

291. A magia popular do círio de Nazaré. A Província do Pará. Belém do Pará, 30 
set., 2001. 

292. Polícia realiza círio de Nazaré. Diário do Pará. Belém do Pará, cidades 30 
set. p. 8. 

293. As obras da fé em exposição. A Província do Pará. Belém do Pará, 3 out., 
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2001. 
294. Mudança do nome do CAN provoca guerra na Câmara. O Liberal. Belém do 

Pará, 3 out., 2001. 
295. Artistas revelam versões da festa. O Liberal. Belém do Pará, 4 out., 2001. 
296. Maniçoba para o almoço do círio está mais cara. O Liberal. Belém do Pará, 5 

out., 2001. 
297. Custos da festividade ficam 5,97% mais caros neste ano. O Liberal. Belém 

do Pará, 6 out., 2001. 
298. Um círio com espiritualidade. Voz de Nazaré.Belém do Pará, 7 out., 2001. 
299. Círio de Nazaré modifica rotina da Assembléia Legislativa. O Liberal. Belém 

do Pará, 8 out., 2001. 
300. Virgem de Nazaré tem dois mantos. O Liberal. Belém do Pará, 9 out., 2001. 
301. BELEMTUR espera receber 50 mil turistas. O Liberal. Belém do Pará, 9 out., 

2001. 
302. CD homenageia a Virgem de Nazaré. Diário do Pará. Belém do Pará. 9 out., 

2001. 
303. Homenagem à Nazaré completa 55 anos. Diário do Pará. Belém do Pará. 9 

out., 2001. 
304. Movimento começa a crescer no terminal. O Liberal. Belém do 

Pará,Atualidades, 11 out., 2001, p.8. 
305. Câmara homenageia a santa. A Província do Pará. Belém do Para, 11 out., 

2001. 
306. NUNES, Edna. Banco homenageia Virgem com cultura. Diário. Belém do 

Pará, 11 out., 2001. 
307. Deputados pedem paz e fazem homenagem a Nossa senhora. O Liberal. 

Belém do Pará, 12 out.,2001. 
308. Mais de mil pessoas participam do 18º círio da Polícia Militar. O Liberal. 

Belém do Pará, 12 out.,2001. 
309. ZICO, Dom Vicente. Imagens e ídolos. O Liberal. Belém do Pará, 14 

out.,2001. 
310. A cidade da fé. O Liberal. Belém do Pará, cad., especial, 14 out.,2001. 
311. VALENTE, José. História mostra que o círio é de Belém. Parece não haver 

dúvida de que Vigia detém a particularidade da devoção à Virgem, não a do círio. 
O Liberal. Belém do Pará,Atualidades,14 out.,2001. 

312. Círio da paz. Diário do Pará. Belém do Pará, 14 out., 2001. 
313. Cerca de 1,7 milhão de pessoas nas ruas. Diário do Pará. Belém do Pará, 14 

out., 2001. 
314. Pe. Silva preside o primeiro Círio do século. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 

cad.6, 14 out., 2001.p.1 
315. Arquiteto apresenta modelo do monumento à Virgem de Nazaré. Voz de 

Nazaré. Belém do Pará, 14 out., 2001. 
316. A basílica. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 14 out., 2001. 
317. NUNES, Edna. Força do mutirão pela segurança dos romeiros. Diário do 

Pará. Belém do Pará, 14 out., 2001. 
318. Trasladação. Mais de 1 milhão na trasladação hoje. O Liberal. Belém do 
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Pará, 13 out., 2001. 
319. Pedaços da corda pagam o sacrifício. O Liberal. Belém do Pará, 

Atualidades, 15 out., 2001. p.10 
320. Romeiros demonstram que a paz é possível. O Liberal. Belém do Pará, 

Atualidades, 15 out., 2001. 
321. A paz vestida de Maria. Amazônia. Belém do Pará, 15 out., 2001. 
322. A corda como elemento de pesquisa. Diário. Belém do Pará, 17 out., 2001. 
323. Promessa obriga mãe a se explicar. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades 

18 out., 2001. p.10 
324. É de placas o caminho da fé. A Prefeitura de Belém caprichou na poluição 

visual no trajeto da procissão do círio ... O Paraense. Belém do Pará, 14 a 20 out., 
2001.p.2 

325. Igreja quer tirar os bêbados da corda. O Liberal. Belém do Pará, 21 out., 
p.12.,2001. 

326. Crianças no círio reforçam súplicas de paz. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades 22 out., 2001. p.5 

327. Corrida da resistência. Mais de dois mil atletas do círio encararam o calor. 
Amazônia. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 22 out., 2001. 

328. Festa de Nazaré ganhará status de produto turístico. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 1º cad. 28 out., 2001. p.5. 

329. Fogos iluminam a noite de Nazaré. Amazônia. Belém do Pará, 29 out., 2001. 
330. Despedida emocionada no recírio. Amazônia. Belém do Pará, 30 out., 2001. 

p.5. 
331. Uma noite de pânico. Amazônia. Belém do Pará, 29 out., 2001. p.17. 
332. Círio de Nazaré é candidato a ser “patrimônio imaterial”. O Liberal. Belém do 

Pará, 31 out., 2001. 
333. Recírio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 4 nov., 2001 
334. Juventude une alegria e devoção no I círio jovem. Voz de Nazaré. Belém do 

Pará, 2 cad 4, nov., 2001. p.8. 
335. Diretoria toma posse e revela o lema do círio do ano 2000. Voz de Nazaré. 

Belém do Pará, 19 dez., 1999. 
336. Um programa dedicado à Maria de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 

11 jun., 2000. 
337. Dom Zico mostra cartaz do círio e abre novo auditório. O Liberal. Belém do 

Pará, 20 jun., 2000. 
338. Decreto inclui círio de Nazaré no patrimônio não material. O Liberal. Belém 

do Pará, 20 jun., 2000. 
339. Imagem de Nazaré percorrerá todas as delegacias de Belém. O Liberal. 

Belém do Pará, 30 ago., 2000. 
340. Encontro prepara dirigentes para as peregrinações do círio 200. Voz de 

Nazaré. Belém do Pará, 27 ago., 2000. 
341. Concurso vai premiar melhor redação sobre o círio de Nazaré. Voz de 

Nazaré. Belém do Pará, 27 ago., 2000. 
342. Missa do mandato abre as festividades do círio 2000. Voz de Nazaré. Belém 

do Pará, 3 set., 2000. 
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343. Basílica no orçamento. Diretoria da festa vai mobilizar bancada do Pará no 
Congresso. Diário. Belém do Pará, 13 set., 2000. 

344. PM vai organizar a corda. Amazônia. Belém do Pará, 27 set., 2000. 
345. Virgem ganha novo manto. Amazônia. Belém do Pará, 3 out., 2000. 
346. Círio de Nazaré transcende as religiões. O Liberal. Belém do Pará, 3 out., 

2000 
347. Diretoria do Círio, notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
348. FAGIRE, Celso. Círio 99: Revisão da diretoria. Voz de Nazaré. Belém do 

Pará, 30 mai., 1999. 
349. Diretoria do Círio, notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
350. Devotas defendem a tradição. O Liberal. Belém do Pará, 17 set., 1998. 

Atualidades. P.7. 
351. Fogos são transferidos. O Liberal. Belém do Pará, 17 set., 1998. 

Atualidades. P.7. 
352. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
353. Informantes da diretoria da festa participam de peregrinações. Diário do 

Pará. Belém, 18 set., 1998. cidades. 
354. Temporada de caça ao pato ainda é fraca. . Diário do Pará. Belém, 18 set., 

1998. cidades. 
355. Promesseiros aprovam carros – som. O Liberal. Belém, 12 ago., 1998. 
356. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
357. Carro – som vai impor ritmo à corda. Veiculo é uma tentativa da Diretoria do 

Círio evitar os atrasos na chegada da imagem da Virgem à Basílica. O Liberal. 
Belém, 11 ago., 1998. 

358. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
359. Feira do círio valoriza cultura paraense. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 

1997.p.7. 
360. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
361. O grande milagre. Diário do Pará. Belém 16 set., 1997, caderno cidade. 
362. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
363. Círio demorado e cheio de incidentes. A Província do Pará. 13 out., 1997. 

p.9 
364. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
365. Sacrifício que machuca,mas reanima a alma. O Liberal. Belém do Pará 13 

out., 1997, p.6. 
366. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
367. OS pagadores de promessa. Desafiam a tudo. O Liberal. Belém do Pará 13 

out., 1997, p.6. 
368. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
369. Imagens que tratam de um círio eterno. O Liberal. Belém do Pará 13 out., 

1997, p.8. 
370. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
371. Esquema de atendimento médico para o círio já está organizado. O 

esquema especial de atendimento para o círio começará na sexta-feira, e deve 
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reunir 1.200 pessoas, entre médicos, enfermeiros e voluntários da defesa civil. A 
Província do Pará. Belém, 25 set., 1997, cidades p.9. 

372. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
373. Desmentidas mudanças na corda do círio. O presidente da comissão negou 

informação de que os homens iriam na frente e as mulheres atrás. A Província do 
Pará. Belém, , 17 set., 1997, p.7. 

374. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
375. Três mil pessoas para socorrer os romeiros. Novidade deste ano são os 

leitos em hospitais para atendimento de urgência. O Liberal. Belém do Pará 25 set., 
1997,Atualidades. S/p. 

376. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
377. SUDAM incentiva as doações para o círio. Empresas incentivadas pelo 

órgão doam R$ 30 mil para a organização. O Liberal. Belém do Pará 17 set., 
1997,Atualidades. S/p. 

378. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
379. Promesseiros pagam graças alcançadas ou por alcançar. A Província do 

Pará. Belém, 26 set., 1997. Atualidades, p.8. 
380. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
381. Homens vão ajudar mulheres na corda. Força masculina deverá ganhar o 

equilíbrio durante a procissão. O Liberal. Belém do Pará 2 out., 1997,Atualidades. 
S/p.  

382. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
383. Mulheres podem ser arrastadas. O Liberal. Belém do Pará 28 set., 

1997,Atualidades. S/p. 
384. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
385. Fogos de vista não duraram mais de seis minutos. A Província do Pará. 

Belém 28 out., 1997. Cidades, p.9. 
386. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
387. Recírio marca retorno dos romeiros ao velho cotidiano. A Província do Pará. 

Belém 28 out., 1997. Cidades, p.9. 
388. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
389. Basílica ganha novas luzes e cores. O Liberal. Belém do Pará 7 set., 

1997,Atualidades. p.5. 
390. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
391. Começa a divulgação do círio 97. O Liberal. Belém do Pará 7 ago., 1997. 
392. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
393. Círio 97 terá mudanças as principais delas serão o remanejamento dos 

ambulantes e o reforço na segurança da área do CAN. O Liberal. Belém do Pará 
27 jul., 1997. Atualidades, s/p. 

394. Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
395. Diretoria do círio de Nazaré lança o cartaz deste ano. A Província do Pará. 

Belém do Pará, 17 jun, 1997, cidades, p.11. 
396. Diretoria da festa do círio. Seja tudo por amor à Virgem de Nazaré. A palavra 

da diretoria da festa sobre o último círio. O Liberal. Belém, 15 out., 1995. Política, 
p.9. 
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397. ESTANILAU, Maria. Belém espera 1,8 milhão no círio. Cidade conclui 
preparativos da maior festa religiosa da Região Norte, que começa sábado. Folha 
de São Paulo. São Paulo, 3 out., 1995. Via Brasil, p.3. 

398. A corda do círio, Diário do Pará. Belém, 15 jun. 1995. Coluna Bernardino 
Santos, Caderno D, p.3. 

399. Berlinda ficará longe da corda na saída do círio. A Província do Pará. Belém, 
14 jun 1995. Caderno 1º, p.5 

400. Diretoria do círio muda uso da corda. Diário do Pará. Belém, 14 jun. 1995, 
Caderno 1º, p.1. 

401. Igreja reduz uso da corda no círio: Diretores da festa negam quebra de 
tradição. Diário do Pará, Belém, 14 jun. 1995, Caderno 1º, p. 4-10. 

402. Acesso à corda só a partir do Boulevard. O Liberal. Belém, 14 jun. 1995, 
caderno 1º, p.3 

403. Mudança na corda do círio deste ano. A Província do Pará. Belém, 14 jun. 
1995, Caderno, 1º. P.1 

404. Mudança na corda do círio. A Província do Pará. Belém, 17 mar. 1995, 
Cidade,s/p 

405. FREITAS, Luiz Paulo. Círio no BIP. O Liberal. Belém, 25 out., 1994. s/p 
406. Muita emoção na romaria do círio. A Província do Pará. Belém, 25 out., 

1994, cidade, s/p 
407. Novo coordenador da festa anuncia metas. O Liberal. Belém, 25 out., 1994. 

s/c. s/p 
408. Virgem de Nazaré volta para sua capela. Diário do Pará. Belém, 24 out. 

1994, cidade, p.a-7 
409. Espetáculo encerrou a festa. O Liberal. Belém, 24 out., 1994. s/c/s/p. 
410. Procissão do recírio fecha quadra nazarena. Diário do Pará. Belém, 25 out., 

1994. s/c s/p 
411. Trinta mil se despedem da Virgem. O Liberal. Belém, 25 out., 1994. cidades, 

p.1. 
412. Procissão encerrou a festa de Nazaré. O Liberal, Belém, 24 out., 1994. 

cidades, s/p. 
413. Círio com 2 milhões é exagero. O Liberal. Belém, 24 out., 1994. cidades, s/d. 

Perfil, s/p. 
414. Show Pirotécnico é medalha amanhã. O Liberal. Belém, 22 out., 1994. s/c, 

s/p. 
415. No CAN, o II passeio ciclístico do círio. A Província do Pará. Belém, 22 out. 

1994, s/c, s/p. 
416. Banco da CNA ficou com primeiro lugar. Diário do Pará, Belém, 14 out. 

1994. s/c, s/p. 
417. Fiéis se despedem da padroeira amanhã. O Liberal. Belém, 23 out. 1994, 

cidades, p.4. 
418. Diretoria não admite corda maior. O Liberal. Belém, 23 out. 1994. cidades, 

p.4. 
419. Corda no círio. A polêmica de todos os anos. A Província do Pará. Belém, 20 

out. 1994, caderno 2, s/p. 
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420. DA festa profana restou o arraial. A Província do Pará. Belém, 20 out. 1994, 
caderno 2, s/p. 

421. Círio. O Liberal. Belém, 20 out. 1994. Repórter 70, s/p. 
422. Corda firme e forte na secular romaria. A corda, onde os fiéis expressam fé e 

sacrifício, foi mantida. O Liberal. Belém, 19 out. 1994, s/p. 
423. SOBRAL, Raimundo Mário. Corda no círio; sim ou não? A Província do 

Pará. Belém, 16 out. 1994, caderno 2, p.7. 
424. CASTRO, Vera. Mini círio. Diário do Pará. Belém, 16 out. 1994. s/c, s/p 
425. SANTOS, Bernardino. Círio 95. Diário do Pará. Belém, 14 out. 1995. s/c, s/p. 
426. SOBRAL, Raimundo Mário. A corda e os tributos. Uma CPI da corda 

imediatamente. A Província do Pará. Belém, 12 out. 1994. caderno 2, p.7 
427. Corda. O Liberal. Belém, 11 out. 1994, Repórter 70, s/p. 
428. SANTOS, Bernadino. Círio 40 graus. Diário do Pará. Belém, 11 out. 1994, 

s/c, p.03 
429. SOARES, Isaac. Círio será divulgado no exterior. O Liberal. 11 out. 1994. 

Variedades, p. 5. 
430. Imagem atrai nova romaria: milhares de fiéis visitam a Santa, agradecem e 

renovam promessas. O Liberal. Belém, 11 out. 1994, Dia-a-Dia, s/p. 
431. Igreja debate destino da corda. O Liberal. Belém, 11 out. 1994. Dia-a Dia, 

s/p. 
432. SOBRAL, Raimundo Mário. A corda seca. A Província do Pará. Belém, 11 

out. 1994. caderno 2, p.7. 
433. Pagadores de promessa. O agradecimento público pela graça alcançada. A 

Província do Pará. Belém, 11 out. 1994. s/c, s/p. 
434. Quebrada uma tradição de 200 anos. Diário do Pará. Belém, 11 out. 1994. 

s/c, p. A10. 
435. A corda é o cordão umbilical com virgem. Diário do Pará. Belém, 11 out. 

1994. s/c, p. A 10. 
436. Um espetáculo de fé. A Província do Pará. Belém, 11 out. 1994. s/c, s/p. 
437. Manifestação impressiona Núncio Apostólico: Dom Alfio Rapisarda 

manifestou-se emocionado com a religiosidade durante a procissão. Diário do 
Pará. Belém, 11 out. 1994. s/c, p. A11. 

438. Na corda, a provação de fé. O Liberal, Belém, 10 out. 1994. s/c, p.2. 
439. Calor e desmaio derrubam 500. O Liberal. Belém, 10 out. 1994, caderno 2, 

p. 5. 
440. Trasladação é maior a cada ano que passa. O Liberal. Belém, 10 out. 1994. 

s/c. s/p. 
441. Flores valorizam detalhes e Santa. O Liberal. Belém, 10 out. 1994. s/c / s/p. 
442. Paraense vence corrida do círio. O Liberal. Belém, 10 out. 1994. Esportes, 

p.3. 
443. Na terra e no rio, a fé popular. O Liberal. Belém, 10 out. 1994. caderno 2, p. 

2. 
444. Círio durou mais de quatro horas. O Liberal. Belém, 10 out. 1994. caderno 2, 

p.3. 
445. SOBRAL, Raimundo Mário. Corda. A Província do Pará. Belém, 09 out. 
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1994. Caderno 2, p.7. 
446. Os milagres pelos vitrais. A Província do Pará, Belém, 9 out. 1994. s/c, s/p. 
447. O Círio leva ás ruas 2 milhões de fiéis. O Liberal. Belém, 9 out. 1994. 

Cidades, s/p. 
448. Rocque diz que romaria foi momento de luz. Diário do Pará. Belém, 8 out. 

1994. Cidades, p. A7 
449. Fachada da Basílica brilha para o Círio. O Liberal. Belém, 8 out. 1994. s/c 

p.5. 
450. D. Vicente Zico reafirma culto á Virgem de Nazaré. A Província do Pará. 

Belém, 08 out. 1994. s/c / s/p. 
451. DINIZ, Ana. Atrás da Berlinda. O Liberal. 08 out. 1994. Variedades, p. 7. 
452. MORAES, Célio. Bispo auxiliar pode ser anunciado hoje. O Liberal. Belém, 8 

out. 1994. s/c, s/p. 
453. SOBRAL, Raimundo Mário. Evangélicos e o Círio. A Província do Pará. 

Belém, 7 out. 1994. Caderno 2, p. 7. 
454. Lavagem da Basílica marca o início das festividades. A Província do Pará. 

Belém, 7 out. 1994, s/c s/p. 
455. TELEBRÁS lança cartão do círio. A Província do Pará. Belém, 7 out. 1994, 

s/c, s/p. 
456. 30 mil fogos de artifício. A Província do Pará. Belém, 7 out. 1994. Cidade, 

s/d. 
457. Padre faz show em homenagem ao círio. O Liberal. Belém, 7 out. 1994. s/d, 

s/p. 
458. Manto da Virgem está pronto. O Liberal. Belém, 6 out. 1994. s/c. s/p. 
459. Capitania dos Portos inicia Operação Círio. Diário do Pará. Belém, 5 out. 

1994. Cidade, p A7. 
460. DETRAN interditará ruas. A Província do Pará. Belém, 4 out. 1994. Cidade, 

p.6. 
461. Paraense prefere Círio ao Natal. O Liberal. Belém, 4 out. 1994. Dia-a-Dia, 

s/p. 
462. Estivadores preparam show pirotécnico. A homenagem com apoio do 

SRMC, é feita desde 1945. O Liberal. Belém, 28 set. 1994. s/c, s/p. 
463. Especialistas restauram carros e berlinda. O Liberal. 28 set. 1994. s/c, s/p. 
464. Peregrinação de Nossa Senhora em toda cidade. Diário do Pará. Belém, 22 

out. 1994. s/c, p. A-10. 
465. Manto da Santa Com Novidades Este Ano O Liberal. Belém, 20 out. 1994. 

s/c, s/p. 
466. Exposição reúne mantos da Virgem. O Liberal. Belém, 18 set. 1994. s/c, s/p. 
467. Comércio de cera reaquece. O Liberal. Belém, 16 set. 1994. s/c, s/p. 

 
3. PEQUENOS IMPRESSOS 
 

468. “REVISTA” DO CÍRIO 200 (informativo). Belém: Editora Abril s/a, 1992. 

469. DIRETORIA DO CÍRIO. (Livro das peregrinações). Anos 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 82, 83, 84, 85, 88, 89 e 90. 
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470. DIRETORIA DO CÍRIO. (Livro das peregrinações). Anos 1991 a 2000. 

471. BASÍLICA DE N. S. DE NAZARÉ (Histórico da Basílica). Belém-Pará. São 
Paulo: Ambrosiana, S/d. 

 
 

II. Sobre Antropologia Cultural e Fenomenologia Religiosa 
 
RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE POPULAR 
 

472. ALVES, R. A volta do sagrado: os caminhos da sociologia da religião no 
Brasil. Religião e Sociedade, 3, pp. 109-142, 1978. 

473. APPIAH, K. A. Na casa de meu Pai; a África na filosofia da cultura. Rio de 
Janeiro, Contraponto, 1997. 

474. AZEVEDO, T. A sociologia da religião no Brasil. Vozes, 59, pp. 328-335, 
1965. 

475. BERGER, P. L. O dossel sagrado; elementos para uma teoria sociológica da 
religião. São Paulo, Paulus, 1985. 

476. ________. & LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis, 
Vozes, 1966. 

477. BO, V. La religione sommersa. Milano, Rizzoli, 1986. 
478. BONFATTI, P. A expressão popular do sagrado. São Paulo, Paulinas, 2000. 
479. BRANDÃO, C. R. Os deuses do povo. São Paulo, Brasiliense, 1980. 
480. ________. Memória do sagrado; estudos de religião e ritual. São Paulo, 

Paulinas, 1985. 
481. CAMPBELL, J. Mitologia na vida moderna. Rio de Janeiro, Rosa dos 

Tempos, 2002. 
482. CESAR, W. & SHAULL, R. Pentecostalismo e futuro das igrejas cristãs; 

promessas e desafios. Petrópolis, Vozes, 1999. 
483. COMBLIN, J. Monoteísmo e religião popular. Concilium, 197, pp. 125-137, 

1985.  
484. CONCILIUM. A persistência da religião. 9/1, 1973. 
485. CROATTO, J. S. As linguagens da expressão religiosa; uma introdução à 

fenomenologia da religião. São Paulo, Paulinas, 2001. 
486. DA MATTA, Roberto. Canaviais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia 

do dilema brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
487. ___________. A casa e a rua; espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 

São Paulo, Brasiliense, 1985. 
488. DERRIDA, J. & VATTIMO, G. A religião; seminário de Capri. São Paulo, 

Estação liberdade, 2000. 
489. DORADO, A. G. De María conquistadora a María libertadora; marilogía 

popular latinoamericana. Santander, Sal Terrae, 1988. Col. Presencia Teológica. 
490. FRAIJÓ, M. A vueltas com la religión. 2. ed. Estella, Verbo Divino, 2000. 
491. FILORAMO, G. & PRANDI, C. As ciências das religiões. São Paulo, Paulus, 

1999. 
492. GARCIA BAZÁN, F. Aspectos incomuns do sagrado. São Paulo, Paulus, 

2002. 
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493. GASPAR, E. D. (Org.). Guia de religiões populares do Brasil; rezas, 
símbolos, santos, ancestrais, deuses afro-brasileiros, ciganos, histórias. Rio de 
Janeiro, Pallas, 2002. 

494. GIANNONI, P. La religione popolares: um approccio teológico. In: Nuovo 
dizionorio di teologia. Roma, Paoline, 1988, pp. 2048-2049. 

495. GOMES, N. P. DE M. & PEREIRA, E. DE A. Assim se benze em Minas 
Gerais. Juiz de Fora, Edufj/Mazza, 1989. 

496. GUERREIRO, S. (Org.). O estudo das religiões; desafios contemporâneos. 
São Paulo, Paulinas-ABHR, 2003. 

497. ___________. A magia funciona? São Paulo, Paulus, 2003. 
498. HIGUET, E. A. A fé na reencarnação nos movimentos religiosos urbanos no 

Brasil. In: SATHLER-ROSA, R. (Org.). Culturas e cristianismo. São Paulo, Umesp-
Loyola, 1999, pp. 127-140. 

499. LEACH, Edmund R. “Ritualization in Man”, In: Philosophical Translations of 
the Royal society of London, Série B, n°772, vol. 291, London, 1966. 

500. MALDONADO, L. Introducción a la religiosidad popular. Santander, Sal e 
Terrae, 1985. 

501. MARTINO, L. M. S. Mídia e poder simbólico; um ensaio sobre comunicação 
no campo religioso. São Paulo, Paulus, 2003. 

502. MITRE, E. & GRANDA, C. Entre la religiosidad popular y la subversión 
social. In: Idem. Las grandes herejias de la Europa cristiana (380-1520). Madrid, 
Istmo, 1983.  

503. ORO, A. P. & STEIL, C. A. Globalização e religião. Petrópolis, Vozes, 1999. 
504. PARKER, C. Religião popular e modernização capitalista; outra lógica na 

América Latina. Petrópolis, Vozes, 1996. 
505. PERNIOLA, M. Del sentire cattolico; la forma culturale di uma religione 

univeresale. Bologna, Il mulino, 2002. 
506. ROLIM, F. C. Pentecostais no Brasil; uma interpretação sócio-religiosa. 

Petrópolis, Vozes, 1985. 
507. RIBEIRO, H. Religiosidade popular na teologia latino-americana. São Paulo, 

Paulinas, 1985. 
508. SOUZA, L. de M. e. O diabo e a Terra de Santa Cruz; feitiçaria e 

religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo, Companhia das Letras, 1999. 
509. ________. Inferno atlântico; demonologia e colonização – séculos XVI-XVIII. 

São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 
510. TURNER, Victor. O Processo Ritual: Estrutura e Antiestrutura. Petrópolis, 

Vozes, 1974. 
511. WEIL, P. Os mutantes; uma nova humanidade para um novo milênio. 

Campinas, Verus, 2003. 
512. WILSON, Honica. Nyakyusa ritual and symbolism. American Anthopologist, 

vol. 56, n°2, 1957. 

 
CRISTIANISMO E CATOLICISMO POPULAR: história e 
atualidade 

 
513. ALBERIGO, G. História dos concílios ecumênicos. São Paulo, Paulus, 1995. 
514. _________. A Igreja na história. São Paulo, Paulinas, 1999. 
515. ANCHIETA, J. de. Cartas, informações fragmentos históricos e sermões 

(1554-1594). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1933. 



 

 286 

516. AZEVEDO, T. de. Catolicismo no Brasil? Vozes, 63, pp. 117-124, 1969. 
517. AZZI, R. Elementos para a história do catolicismo popular. REB, 141, pp. 95-

130, 1976. 
518. ________. O catolicismo popular no Brasil. Aspectos históricos. Petrópolis, 

Vozes, 1978. 
519. ________. A teologia no Brasil: considerações históricas. In: VÁRIOS 

AUTORES. História da teologia na América Latina. São Paulo, Paulus, 1981, pp. 
20-43. 

520. BENEDETTI, L. R. Os santos nômades e o Deus estabelecido. São Paulo, 
Paulinas, 1984. 

521. BEOZZO, J. O. O Vaticano II e as transformações culturais na América 
Latina e no Caribe. São Paulo, 1997, manuscrito, 28p. 

522. BOSI, A. Dialética da colonização. 3. ed. São Paulo, Companhia das Letras, 
2000. 

523. CELAM. A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. 
Conclusões de Medellín. Petrópolis, Vozes, 1969. 

524. COMBLIN, J. Os sinais dos tempos e a evangelização; estudos de teologia 
pastoral – I. São Paulo, Duas Cidades, 1968. 

525. _______. O povo de Deus. São Paulo, Paulus, 2002. 
526. CONCILIUM. Povo de Deus entre os pobres. 20/6, 1984. 
527. ESPÍN, O. A fé do povo; reflexões teológicas sobre o catolicismo popular. 

São Paulo, Paulinas, 2000. 
528. ESTRADA, J. A. Para compreender com o surgió la Iglesia. Estella, Verbo 

Divino, 1999. 
529. FRISOTTI, H. CEBs e religiões afro-brasileiras. In: CEBs; vida e esperança 

nas massas – texto-base. São Paulo, Salesiana, 1996. pp. 35-53. 
530. GONZÁLES, J. L. et alii. Catolicismo popular; história, cultura, teologia. 

Petrópolis, Vozes, 1992. 
531. HIGUET, E. A. O misticismo na experiência católica. In: VÁRIOS AUTORES. 

Religiosidade popular e misticismo no Brasil. São Paulo, Paulinas, 1984. pp. 21-62. 
532. HOORNAERT, E. Formação do catolicismo brasileiro, Petrópolis, Vozes, 

1974. 
533. ___________. Formação do catolicismo guerreiro no Brasil: 1500-1800. 

REB, 132, pp. 854-885, 1973. 
534. ___________. O cristianismo moreno do Brasil. Petrópolis, Vozes, 1991. 
535. ___________. Pressupostos antropológicos para a compreensão do 

sincretismo. Petrópolis, Vozes, 1977. 
536. ___________. Diálogo entre catocismo e espiritismo no Brasil. Fragmentos 

de cultura, Ifiteg, 4, pp. 56-64, 1992. 
537. LESBAUPIN, I. et alii. Igreja: comunidade e massa. São Paulo, Paulinas, 

1996. 
538. LEVINE, D. H. Religion and politcs em Latin America; the Catholic Church in 

Venezuela and Colombia. New Jersey, Princeton University Press, 1981. 
539. MARTELET, G. Las ideas fundamentales del Vaticano II; iniciación al espíritu 

del Concilio. Barcelona, Herder, 1968. 
540. MENOZZI, D. A Igreja católica e a secularição.São Paulo, Paulinas, 1999. 
541. PIAZZA, W. Catolicismo popular e fenomenologia religiosa. REB, 190, pp. 

4250429, 1988. 
542. RATZINGER, J. O novo povo de Deus. São Paulo, Paulinas, 1974. 
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543. RIBEIRO DE OLIVEIRA, P. A. Religião e dominação de classe: gênese, 
estrutura e função do catolicismo romanizado no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1985. 

544. ROLIM, F. C. Condicionamentos sociais do catolicismo popular. REB, 141, 
pp. 142-170, 1976. 

545. SEGNA, Egidio Vittorio, Análise crítica do catolicismo no Brasil  e 
perspectivas para uma pastoral de libertação. Petrópolis, Vozes, 1977, p. 143. 

546. SÜESS, P. Catolicismo popular no Brasil: tipologia e estratégia de uma 
religiosidade vivida. São Paulo, Loyola, 1979. 

547. TORRES QUEIRUGA, A. Fim do cristianismo pré-moderno: desafios para 
um novo horizonte. São Paulo, Paulus, 2003. 

548. VAIFAS, R. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1999. 

549. VÁRIOS AUTORES. História da Igreja no Brasil. 3. ed. Petrópolis, 
Vozes/Paulus, 1983. 2v.  

550. VELASCO, R. A Igreja de Jesus: processo histórico da consciência eclesial. 
Petrópolis, Vozes, 1996. 

551. VILANOVA, E. História de la teologia cristiana. Barcelona, Herder, 1992. 3v. 
552. OLIVEIRA, Pedro A Ribeiro de. Religiões Populares. Curso de Verão ano II, 

São Paulo: CESEP-Paulinas, 1988. 
553. ROLIM, Francisco C. Condicionamentos Sociais do Catolicismo popular. 

REB. Petrópolis, v. 36 fasc. 141, p. 142 – 170, mar. 1976. 

554. ANTONIAZZI, A., “Várias interpretações do Catolicismo Popular”, REB, 
36/141, 1976, P. 5-18. 

555. AZEVEDO, Th. DE, “Catolicismo no Brasil?”, Revista Vozes, 63/2, 1969, p. 
117-124. 

556. _________, “Problemas metodológicos da sociologia do catolicismo”, in 
Cultura e situação racial no Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1966, 
p. 165-194. 

557. AZZI, R., “Elementos para a história do Catolicismo Popular”, REB, 36/141, 
1976, p. 95-130. 

558. _________, O Catolicismo popular no Brasil: aspectos históricos, Petrópolis, 
Vozes, 1978. 

559. BENKÖ, A., “Aspectos psico-sociais da religiosidade no Estado da 
Guanabara”, Síntese, 2/3, 1975, p. 49-103. 

560. BOFF, L., “Catolicismo popular: o que é catolicismo?”, REB, 36/141, 1976, p. 
19-52. 

561. BÜTING, A. J., “Dimensiones Del catolicismo popular latinoamericano y su 
inscripción em el processo de liberación: diagnóstico y reflexiones pastorales”, Fe 
cristiana y cambio social em América Latina, Salamanca, 1973. 

562. CÉSAR, W., “O que é ‘popular’ no Catolicismo Popular”, REB, 36/141, 1976, 
P. 5-18. 

563. CNBB, Com Deus me deito, com Deus me levanto. Orientações da 
Religiosidade popular católica, São Paulo, Paulinas, 1979. 

564. CNBB, Bibliografia sobre religiosidade popular, São Paulo, Paulinas 
(Estudos da CNBB nº 27), 1981. 

565. COMBLIN, J. “Para uma tipologia do Catolicismo no Brasil”, REB 28/1, 1968, 
p. 46-73. 
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ANEXO 1 
 

CRONOLOGIA REFERENCIADA DO CÍRIO E DA FESTA DE NAZARÉ EM 
BELÉM-PA1 

 
Século XVII 
1653- Chegada dos jesuítas e consequentemente, do culto a Nazaré em Vigia. 
CRHC, p.22-23, 31-32/ MB2SF, p.16. 
Apesar de a devoção nazarena chegar primeiramente em Vigia, e as primeiras 
festividades em honra de Nazaré ocorreram lá, o Círio, como romaria que leva a 
imagem de um local para outro, veio a acontecer em Vigia somente a partir da 
metade do século XIX, vários anos após a institucionalização do Círio belemense. 
Por ocasião dos 200 anos da procissão, em 1992, se divulgou que o Círio de 
Vigia era bem mais antigo do que o de Belém, mas é consenso entre os 
pesquisadores que, apesar de a devoção nazarena vigiense ser mais antiga, foi 
na capital que se realizou o primeiro Círio de Nazaré do Pará. MB2SF, p.17 
 
Século XVIII 
1700- Plácido “encontra” a imagem de Nazaré. Início da veneração em Belém. 
CRHC, p.23/ MB2SF, p. 17. 
A versão mais aceita para o encontro da imagem é baseada nos manuscritos do 
bispo do Pará na época, D. João Evangelista, que afirma ter ouvido do próprio 
Plácido que a imagem tinha sido encontrada às margens do igarapé Murucutu. 
Segundo Carlos Rocque esse manuscrito se encontra no convento da Estrela em 
Portugal. CRHC, p.29-30.  Apesar da imagem ter vindo provavelmente de Vigia- 
então sede da devoção nazarena por obra dos jesuítas- ela certamente foi 
esculpida em Portugal, pois é consenso que não havia em Vigia, a essa época, 
santeiros habilitados para fazer uma escultura tão fina, além de que os traços 
nitidamente europeus da imagem dificilmente teriam sido produzidos pelos 
artesãos locais. CRHC, p.31-32/ FDDV, p.45. 
Plácido é uma figura controvertida, e não há uma definição sobre as suas origens, 
se eram nobres ou populares, se ele era branco ou mulato, belemense ou 
vigiense, agricultor ou caçador. A lenda o refere como um caçador pobre e 
mulato. FDDV, p.43-46/MB2SF, p.20. 
A casa de Plácido era à margem da estrada do Maranhão, ponto de parada para 
muitos viajantes, o que fez com que a imagem ficasse em pouco tempo 
conhecida. As muitas epidemias que atingiram Belém nos séculos XVIII e XIX 
também contribuíram para o aumento da devoção popular à imagem, visto que a 
ausência de médicos na região obrigava o povo a apelar para os milagres da 
santa, que era visitada por pessoas em busca de cura e salvação CRHC, p.32-33/ 
MB2SF, p.18. 
1720- Primeira Ermida, na casa do próprio Plácido. CRHC, p. 32. 

                                         
1
  Cronologia produzida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 2 

Superintendência Regional, como parte do inventário do Círio de Nazaré de Belém do Pará para seu registro 

como bem imaterial  da cultura brasileira.. 
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Segundo Carlos Rocque a primeira ermida foi erguida em 1920. Mízar Bonna 
afirma que o bispo do Pará visitara em 1721 a imagem na cabana de Plácido. 
MB2SF, p.18. Dubois situa a visita do bispo a Plácido entre os anos de 21 e 33, e 
não propõe uma data certa para a ereção da 1ªermida, citando somente a data de 
ereção da 2ª ermida. FDDV, p.49,53. Mas os autores concordam que uma 2ª 
ermida foi erigida em 1730, então aceitamos a idéia de uma primeira ermida na 
cabana de Plácido em 1720, segundo Carlos Rocque. 
1721- D. Bartolomeu do Pilar, bispo do Pará, teria visitado a ermida na cabana de 
Plácido CRHC, p. 29-30/ FDDV,p.46-47/ MB2SF,p.18. 
1728- Epidemia de Varíola. CRHC, p.32. 
1730-1744- Construção da segunda ermida, de taipa, por Plácido e pelo devoto 
Antônio Agostinho. CRHC, p.33/FDDV, p.53/ MB2SF, p.19. 
1745- Epidemia de Bexiga. CRHC, p.32. 
1749- Epidemia de Sarampo. CRHC, p.33. 
1773- D. João Evangelista visita a imagem na ermida e providencia para que seja 
levada com pompa para Portugal, a fim de ser encarnada. CRHC, p.34/ FDDV, 
p.55. 
Inicia-se uma nova ermida; a primeira pedra desta é benzida pelo bispo. CRHC, p. 
34./ MB2SF, p.19-20. 
31.07.1774- Retorno da imagem a Belém. O bispo do Pará, D. Frei João 
Evangelista Pereira convoca a cidade para, num ato solene, trasladar a imagem 
do porto até a sua ermida, juntamente com as autoridades e tropas. Na ocasião, o 
governo doa uma jeira de terra à imagem, no local onde é aberto o largo, e o 
bispo solicita a Portugal autorização para realizar anualmente uma festa em 
louvor a Nazaré. CRHC, p.34-35/ FDDV, p. 55-56. 
1788- Reiteração do pedido para realização de festa em honra de Nazaré pelo 
bispo Frei Caetano Brandão. CRHC, p.35/ FDDV, p.55. 
1790- Concedida a autorização para a realização da festa de Nazaré. CRHC, 
p.35/ FDDV, p. 55. 
Francisco de Souza Coutinho assume a presidência da província e visita o arraial 
de Nazaré. CRHC, p. 38/ FDDV, p. 57. 
08.09.1793- Realização do primeiro Círio em Belém, devido ao pagamento de 
uma promessa do presidente da província. 
Segundo Carlos Rocque, foi durante uma doença que Francisco de Souza 
Coutinho, que já intentava realizar as festividades em honra a Nazaré, prometeu 
transportar a imagem em procissão do palácio do governo até a ermida da santa, 
carregando ele mesmo um círio. Ao se recuperar, convoca os habitantes do 
interior para a festividade a fim de realizar no arraial uma feira de produtos 
regionais (CRHC, p. 38-40/ FDDV, p.57-59/ MB2SF, p. 22). A imagem foi 
transportada num carro de bois, no colo de José de Moura, capelão do palácio. 
Seguiram o primeiro Círio, além da população da capital e do interior, 1932 
soldados, mais os vereadores e as autoridades, aproximadamente 10 000 
pessoas. Na ocasião do primeiro Círio, o bispado no Pará estava em 
vacância(CRHC, p.40/ HMFP, p. 19-20/ MB2SF, p.22). 
Itinerário: palácio presidencial, margem do igarapé do Piry, Casa das Canoas(Ver-
o-Peso), Rua da Praia(15 de Novembro), convento de Sto. Antônio, estrada da 
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Campina(Pres. Vargas), Largo da Pólvora(Pça. Da República), estrada do 
Maranhão(Nazaré) até o arraial. CRHC, p.39. 
A partir dos próximos anos, a festa passa a ser organizada pela Confraria de 
Nossa Senhora de Nazaré. CRHC, p.40-42/ FDDV, p. 65/ HMFP, p. 20. 
1799- Francisco de Souza Coutinho inicia a construção de uma nova ermida. 
CRHC, p.40-42/ FDDV, p. 59-61 
 
Século XIX 
1800 ou 1802- Inauguração da nova ermida, junto com as solenidades do Círio. 
CRHC, p. 42/ FDDV, p. 59-61. 
1803- Introdução da alegoria de D. Fuás Roupinho(que gerou o início da devoção 
a Nazaré em Portugal) na procissão, por ordem da rainha Maria I. CRHC, p.42 
1826- Introdução do Carro dos Foguetes ou Carro Precursor na procissão, com 
bandeiras de todas as nações católicas, pelo presidente da província João Félix 
Pereira de Burgos, barão de Itapecuru. CRHC, p. 42/ FDDV, p.70-71. 
1835- Cabanos tomam o arraial de Nazaré e a cidade de Belém. Nesse ano não 
ocorre Círio. FDDV, p. 65/ MB2SF, p.23. 
1839- O pastor protestante Daniel P. Kidder descreve o Círio. A procissão 
passava pelo meio da floresta, pois a área ao redor da estrada de Nazareth ainda 
não era urbanizada. A ermida se assemelhava a uma casa comum, e as famílias 
que ficavam no local durante a festa construíam barracas ao seu redor. ECPS, p. 
140-142. 
Ordem do préstito: militares a cavalo, Carro do Triunfo com foguetes e bandeiras, 
banda de música, cavalaria, carruagens, presidente da província, berlinda e 
infantaria fechando o cortejo. CRHC, p. 48-51/ ECPS, p. 140-142. 
1840- Segunda restauração da imagem, ocorrida em Portugal. CRHC, p. 43. 
Transladação: 29.09. Horário: 18:00. 
Itinerário: da casa da devota Páscoa Maria de Loureiro para o Palácio 
presidencial em uma berlinda, sendo a imagem levada pelo Capelão do Governo, 
padre Salvador Rodrigues do Couto. HMFP, p. 71-73. 
Círio: 30.09. Horário 16:00.  
Ordem do préstito: Carro dos fogos, carro triunfante, cavaleiros, seges e 
carrinhos, anjo do triunfo, berlinda e tropas. HMFP, p. 71-73. 
O dia do Círio iniciaria com repicar de sinos e alvoradas musicais pelas bandas 
militares No barracão da irmandade, durante a quinzena, haveria peças teatrais, 
danças, balões aerostáticos, e bailes. HMFP, p. 71-73. 
1843- Círio:  27.09. Horário: 17:00.  
Itinerário: da capela do palácio a ermida.  
Pela manhã haveria alvorada musical com as bandas de música das tropas. Até o 
dia 07.10 haveria novenas, e no dia 08 seria celebrada a festa, culminando com a 
procissão no arraial. Os festejos profanos incluiriam balões aerostáticos, danças e 
fogos de artifício. 
A partir desse ano começam a se anunciar sortes e loterias da festa. HMFP, p. 
43. 
1845- Transladação: 26.10. Círio: 27.10. HMFP, p. 75 
1846- Círio: 23.09. HMFP, p. 78. 
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Observam-se nos jornais anúncios de aluguel de casas no arraial durante as 
festividades. 
Ocorre o milagre do Brigue São João Batista: alguns marinheiros se salvam do 
naufrágio do brigue num pequeno escaler após invocar a proteção da Virgem de 
Nazaré. Esse escaler teria sido o que levara a imagem do navio para a terra em 
Portugal, no ano de 1773, na ocasião da encarnação da imagem. Os 
sobreviventes prometeram carregar o brigue durante o Círio. CRHC, p. 42-43/ 
MB2SF, p. 25. 
1848- O naturalista inglês Henry Walter Bates descreve o Círio. CRHC, p. 43/ 
FDDV, p. 66-67. Segundo Bates, dentre as festas religiosas do Pará, a de Nazaré 
era a mais importante, tendo a presença de todas as autoridades civis, inclusive o 
presidente da província. Todos os soldados tomavam parte na festa, cada 
batalhão com sua banda de música. Todas as noites havia queima de fogos e 
espetáculos. HBNA, p. 45-46. 
Círio se realiza no dia 04.10. No dia 22.10 observamos o primeiro anúncio sobre a 
trasladação da imagem da ermida para a capela do palácio, com a mesma ordem 
do Círio, ou seja, o Recírio. HMFP, p. 79-78. 
1849- Ergue-se o campanário na parte posterior da igreja. FDDV, p. 68. 
Círio: 17.10. HMFP, p. 80. O juiz da festa era um cidadão francês, Carlos 
Alexandre Leraistre. HMFP, p.81. 
Apesar de não ter sido encontrada nenhuma informação clara sobre a função de 
juiz ou juíza da festa, cremos que era um cargo honorífico, como um patrono, que 
colaborava financeiramente para a festa. Na “Folha do Norte” de 2.10.1921, p. 3, 
no artigo “Festa de Nazareth”, cita-se que os juízes da festa já tinham enviado 
suas quotas para pagar o custo da mesma. 
1851- Colocam-se sinos na torre da ermida. HMFP, p. 82. 
1853- Ocorre uma grande chuva na hora do Círio, o que dispersa a multidão, 
tornando-se a procissão uma parada militar, visto que as tropas são obrigadas a 
prosseguir conduzindo a imagem. CRHC, p. 43 / FDDV, p. 70/ MB2SF, p. 23. 
1854- Papa Pio X concede indulgência plenária para todo aquele que 
acompanhar o Círio descalço. CRHC, p. 52. 
Círio se realiza a 22.10, pela manhã, devido aos acontecimentos do ano passado. 
Deseja-se a abertura de uma outra estrada que ligue o arraial a cidade a fim de 
que o recírio não siga o mesmo percurso do Círio. Anúncios de locais de diversão 
no arraial. HMFP, p. 85-88. 
1855- Epidemia de cólera assola a cidade, mas ainda assim realiza-se o Círio, 
sendo incluído na procissão o escaler do brigue São João Batista. Considerava-se 
que a epidemia poderia ser um castigo da Virgem por a promessa de carregar o 
brigue na procissão não ter sido cumprida. CRHC, p. 42-43/ FDDV, p. 71. A 
aglomeração popular aumenta o número de mortos. MB2SF, p. 25. 
Substituição do palanquim que conduzia a imagem e seu portador por uma 
berlinda. MB2SF, p. 78. 
Recírio ocorre em 11.11 e é acompanhado por carro de foguetes, carruagens e 
cavaleiros. Trajeto: estrada de Nazaré, praça de Pedro II, travessa dos Mirandas 
até o canto da rua das Flores, travessa da Misericórdia, rua de Sto. Antônio, Rua 
dos moradores até a porta do Seminário, casa do senhor Barão de Arary até 
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canto do Palácio do Governo, em cuja capela a imagem seria colocada. Imagem 
seria levada por um pároco. HMFP, p. 93. 
Já não existe a feira de produtos regionais no arraial. FDDV, p. 71. 
1858- Círio ocorre em 10.10. Anunciam-se diversas atrações para o arraial, 
incluindo botequins, bailes de máscaras, cosmoramas, polioramas e choques 
elétricos. HMFP, p. 94-98. 
1859- No Recírio deste ano, que ocorre em 30.10, às 17:00, se pede que os 
devotos o acompanhem a pé até o palácio do governo. HMFP, p. 102-103. 
1860- Fundação da “Sociedade do Descanso”. MB2SF, p. 109. 
1861- Criação da freguesia de Nazareth, pela lei n° 386-17.10. FDDV, p. 77. 
1867- Proíbe-se o jogo no arraial através de edital do subdelegado. HMFP, 105-
106. 
1868- Oficialização da corda pela comissão encarregada dos festejos. CRHC, p. 
46. Torna-se proibido o trânsito de carros e cavaleiros na estrada de Nazaré das 
17:30 até às 5:00 no período de arraial. HMFP, p. 111. 
1872- Transladação: 02.11. Horário: 19:00 hs. 
Círio: 03.11. Horário: 7:00  
Ordem do préstito: Carro precursor, guarda de cavalaria do Corpo de Polícia 
Paraense, anjos a cavalo com estandartes, quadro representativo do milagre de 
D. Fuás Roupinho,  escaler do Brigue São João Batista, companhia de 
Aprendizes Marinheiros, cavaleiros, carros, Berlinda e corpo de guarda nacional. 
Itinerário: Travessa da Rosa, Largo da Sé, Calçada do Colégio, Rua dos 
Mercadores, rua e travessa de Sto. Antônio, pça de Pedro II e Estrada de 
Nazareth. DB, 20.10.1872, p.2, “Programma da festividade de N. S. de Nazareth 
do Desterro”. 
1875- Publica-se que o serviço de transporte para o arraial será feito através de 
veículos movidos a animais e locomotivas. HMFP, p. 120-121. 
1876- Transladação: 14.10. Horário: 19:00 hs. PP, 14.10, p. 3, “Festividade da 
Virgem de Nazareth”. 
Círio: 15.10. Horário: início: 6:30 final: 9:00 PP, 17.10, p. 2, “Festividade da 
Virgem de Nazareth”. 
Itinerário: Frente do Palácio, Travessa da Rosa, Praça da Sé, Calçada do Colégio, 
Travessa da Companhia, Rua da Imperatriz, Praça das Mercês, Rua da Indústria, 
Rua e Praça de Sto. Antônio, Rua da Trindade, Rua das Flores, Travessa das 
Gaivotas, Rua dos Inocentes, Praça Dom Pedro II, Estrada de Nazareth até a 
ermida. PP, 15.10.1876, p. 3, “Festividade da Virgem de Nazareth”. 
1877- Círio: 14.10. Horário: 6:30.  
Itinerário: Frente do palácio, travessa da Rosa, largo da Sé, calçada do colégio, 
Travessa da Companhia, rua da Imperatriz, rua da Indústria, largo e rua de Sto. 
Antônio, rua da Trindade, travessa das Gaivotas, rua dos Inocentes, praça D. 
Pedro II, estrada de Nazaré até a ermida. HMFP, p. 122-123. 
Atrações no arraial incluem danças, competições, equilibristas, poliorama, entre 
outras. HMFP, p. 123-124. 
No jornal publica-se uma matéria que fala de apresentações indecorosas e 
blasfemas ocorridas no pavilhão de Flora, o que fez D. Macedo Costa ordenar a 
imediata suspensão dos festejos. A ermida trancada é invadida e ocorrem 
ladainhas e toques de sinos. D. Macedo se recusa a aprovar a lista da mesa 
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regedora da festa no ano seguinte, por conter nomes de pessoas que 
participaram na invasão da ermida. A irmandade toma as chaves da ermida e 
depõe o pároco, que transfere a paróquia para a capela do hospital D. Luís I. O 
governo provincial apoia a Irmandade. CRHC, p. 63-64/ FDDV, p. 79-80/ LDMC, 
p. 401-402/ MB2SF, p. 29-30. 
A Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré era responsável pela execução da 
festa desde 1794, mas jamais tinha sido regulamentada pela igreja. Alguns dos 
membros da mesa regedora eram maçons, e isso acirrou a intolerância do bispo 
para com a mesa e vice-versa, devido aos ecos da Questão Religiosa. Os jornais 
participaram ativamente da polêmica, sendo os mais exaltados “A Boa Nova”, da 
igreja católica, e “O Liberal do Pará”, do partido liberal. CRHC, p. 63-66/ LDMC, p. 
402-408 
1878- Perpetuação da questão nazarena; a nova matriz de Nazaré é concluída, e 
o presidente da província determina que o prédio seja entregue a irmandade. 
Bispo proíbe a realização do Círio. Ocorre o Círio Civil, sem a participação de 
padres mas com grande pompa, a 06.10, e é considerado pela igreja católica uma 
profanação. CRHC, p. 66-69/ FDDV, p. 79-80/ LDMC, p. 409-413/ MB2SF, p. 29-
30. 
1879- A Assembléia provincial aprova projeto autorizando a entrega da nova 
igreja à diocese mas o presidente da província não sanciona a lei. CRHC, p. 70/ 
FDDV, p. 79-80/ LDMC, p. 415- 419.  
Não há concórdia entre a irmandade e o arcebispo; realiza-se o segundo Círio 
Civil. CRHC, p. 70-80/ LDMC, p. 415-419. 
Vendem-se fotografias do Círio de Nazaré. HMFP, p. 137. 
1880- Círio: 31.10. HMFP, p. 139. 
As vésperas do Círio se soluciona a questão entre a irmandade e o arcebispo, 
decidindo-se que a lista da mesa regedora das festividades seria composta de 
uma comissão civil e uma eclesiástica e que os festeiros acatariam as orientações 
de D. Macedo Costa. Círio se realiza sem problemas, com a presença do 
arcebispo e seu cabido na procissão. CRHC, p. 82-83/ FDDV, p. 79-80/ LDMC, p. 
457-463. 
Dom Macedo Costa determina que a imagem deve ir só na berlinda. MB2SF, p. 
27. 
1881- Transladação: 29.10. Círio: 30.10. HMFP, p. 147 
Itinerário: frente do palácio do governo, travessa da Rosa, Largo da Sé, Calçada 
do Colégio, travessa da Companhia, rua da Imperatriz, Praça das Mercês, rua da 
Indústria, Largo e rua de Sto. Antônio, Rua da trindade, Rua do Riachuelo, Praça 
D. Pedro II, estrada de Nazaré, até a igreja. HMFP, p. 148. 
Na manhã do Círio ocorrem várias artilharias, repicar de sinos e fogos, o que se 
torna tradição no Círio. Anunciados para o arraial torneios diversos, circo, 
Montanha Russa, marionetes e espetáculos como o “Sabat das feiticeiras”. 
Trajeto da Procissão da Festa, realizada às 16:00 no dia 13.11: Largo de Nazaré, 
travessa 2 de Dezembro, estrada São Jerônimo, travessa da Glória, estrada de 
Nazaré. HMFP, p. 147-149. 
1885- Transladação: 10.10. Círio: 12.10.  
Itinerário: Frente do Palácio, Travessa da Rosa, Praça da Sé, Calçada do Colégio, 
Travessa da Companhia, Rua da Imperatriz, Praça e Rua de Sto. Antônio, Rua da 
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Trindade, Praça de Sant’Anna, Rua de S. Vicente, Travessa dos Mirandas, Praça 
Dom Pedro II, Estrada de Nazareth, até à igreja. PP, 11.10, p. 3, “Festividade de 
Nazareth”. PP, 11.10, p. 3, “Festividade de Nazareth”. 
Dentre as diversões presentes no arraial anuncia-se um chuveiro. HMFP, p. 157-
158. 
Atrelam-se cavalos à Berlinda, mas na hora da procissão o povo retira os cavalos 
e faz questão de puxar a berlinda. PP, 13.10, p.3, “A Bernarda Mulheril” 
1886- Transladação: 30.10. Horário: 19:00. Círio: 31.10. A festa anuncia-se para 
14.11. Exibição de danças exóticas no arraial. HMFP, p.158. 
A Sagrada Congregação dos Ritos marca a festa de Nazaré para o último 
domingo de outubro. MB2SF, p. 24. 
Corda é oficializada na procissão. MB2SF, p. 36. 
1887- Transladação: 22.10. Horário: 19:00. Itinerário: rua de Sto. Antônio, rua dos 
Mercadores e praça da Independência. HMFP, p. 162. 
Círio: 23.10. Horário: 6:30. 
Ordem do préstito: Esquadrão de 50 praças de cavalaria, carro precursor, anjos a 
cavalo carregando troféus, carro dos Milagres, escaler do brigue São João 
Batista, anjo Custódio, acompanhado de vários cavalos, carros de famílias e 
autoridades, berlinda, brigada composta dos corpos da guarnição. HMFP, p. 163-
164 
1888- Círio realiza-se a 14.10. Procissão da Festa ocorre em 21.10, às 17:00. 
HMFP, p.167-168 
1889- Círio: 27.10. Horário: 7:00. HMFP, p. 173 
Procissão da festa se realiza em 02.11, enquanto a festa só ocorre em 10.11. 
Dentre as  atrações do arraial destacam-se uma cascata com encanação de água 
e duas réplicas da Torre Eiffel, uma de madeira medindo 45 metros, iluminada a 
gás no centro do arraial, e outra de 1,20 metro, exibida em uma casa de jogos. 
Um cronista evidencia várias mudanças no Círio, como o pequeno número de 
soldados e cavaleiros, a ausência da descarga de mosquetaria, a falta de 
algumas embarcações e a ampliação do lado profano da festa. Última citação nos 
jornais ao Pavilhão de Flora. HMFP, p. 171- 181. 
1890- Transladação: 25.10. Horário: 18:30.  
Círio: 26.10. Horário: 07:00. Saindo da igreja de Sto. Alexandre. HMFP, p. 183-
184. Capela do palácio é fechada devido à posse dos republicanos. HMFP, p. 61. 
1891- Círio: 25.10. Horário: 6:00. HMFP, p. 186. 
Itinerário: Igreja de Sto. Alexandre, largo da Sé, rua Dr. Assis, travessa da Vigia, 
praça. da Independência, avenida e rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio 
Branco, rua da Indústria, largo e rua de Sto. Antônio, rua da Trindade, rua do 
Rosário, travessa 15 de Agosto, largo da Pólvora, estrada e largo de Nazaré. 
HMFP, 186. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, anjos à cavalo com troféus, Carro dos 
Milagres, escaler do brigue São João Batista, corpos de aprendizes do Arsenal de 
guerra e dos Educandos, com suas bandas de música, Anjo Custódio( 
representado por um adolescente à cavalo, com uma bandeira), cavaleiros, 
carruagens, corpos militares da guarnição com suas bandas e a berlinda com seu 
cortejo popular. HMFP, p. 190-194. 
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Inaugura-se no arraial o Pavilhão de Festa, um chafariz de bronze, e 4 outros 
coretos nos ângulos do Largo. Procissão da festa se realiza em 08.11, às 17:00. 
HMFP, p. 187, 201. 
1892- Transladação: 22.10. Horário: 19:00 hs. Itinerário: rua de Sto. Antônio, largo 
das Mercês, rua da Cadeia, praça da Independência, calçada do colégio e Largo 
da Sé. HMFP, p. 209. 
Círio: 23.10. Horário: 6:00 hs. Itinerário: Largo da Sé, rua Dr. Assis, travessa da 
Atalaia, rua Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida e 
rua de Sto. Antônio, rua da Trindade, rua do Rosário, travessa 15 de Agosto, largo 
da Pólvora, estrada e Largo de Nazaré. HMFP, p. 210. 
Coloca-se novo sino na igreja. HMFP, p. 204, 209. 
A grande atração do arraial foi um boi gigantesco, apelidado “Boi-monstro”, que 
ao fim da festa foi sacrificado e comido. HMFP, p. 213, 217. 
1893- Continua a ocorrer o jogo no arraial. Procissão da festa ocorre em 29.10. 
HMFP, p. 218-222. 
1894- Círio: 28.10. HMFP, p. 224 
1896- Transladação: 10.10. Horário: 19:00 hs. Itinerário: rua de Sto. Antônio, 
praça do Visconde do Rio Branco, rua Conselheiro João Alfredo, praça da 
Independência, calçada do colégio e Largo da Sé. As ruas se iluminam com fogos 
e luzes elétricas. HMFP, p. 226-227.  
Círio: 11.10. Ordem do préstito: Carro precursor, Berlinda, escaleres, anjos, Carro 
dos Milagres e demais alegorias. 
Itinerário: Largo da Sé, rua Dr. Assis, travessa da Atalaia, rua Dr. Malcher, 
travessa da Vigia, praça da Independência, rua 15 de Novembro, praça Visconde 
do Rio Branco, rua da Indústria, largo e rua de Sto. Antônio, rua Padre Prudêncio, 
Rua do Riachuelo, Largo da Pólvora, estrada e largo de Nazareth. FN, 11.10, p. 2, 
“Echos e notícias”. 
1897- Círio: 03.10. 
Ordem do préstito: Esquadrão de Cavalaria, Carro Precursor, escaler Chiquinha, 
Instituto Lauro Sodré, Carro dos Milagres, Carro dos Anjos, corpo de Bombeiros, 
Banda de música do 4° batalhão de artilharia e Berlinda. 
Itinerário: Largo da Sé, rua Dr. Assis, travessa da Atalaia, rua Dr. Malcher, 
travessa da Vigia, praça da Independência, rua 15 de Novembro, praça Visconde 
do Rio Branco, rua da Indústria, Largo e rua de Sto. Antônio, rua Padre 
Prudêncio, rua do Riachuelo, Largo da Pólvora, estrada de Nazaré. HMFP, p. 
230- 232. 
1898- Transladação: 08.10. Círio: 09.10. Horário: 8:00. HMFP, p. 236 
Itinerário: Sé, calçada do colégio, praça Independência, rua 15 de Novembro, 
praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, largo e rua de Sto. Antônio, rua 
Padre Prudêncio, largo Sant'Anna, rua Riachuelo, avenida da República, estrada 
de Nazaré. HMFP, p.244 
Polêmica nos jornais devido a uma revista regional chamada “O Círio” encenada 
no arraial. HMFP, p. 246-256. 
1899- Transladação: 04.11. Horário: 19:00 hs. Itinerário: rua Sto. Antônio, praça 
Visconde do Rio Branco, rua João Alfredo, praça da Independência, Rua Pedro 
Rayol  e praça Caetano Brandão. FN, 4.11, p. 1, “A Trasladação da Imagem.” 
Círio: 05.11. 
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Itinerário: praça Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, rua 
Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida 16 de 
Novembro, rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, 
casa e rua de Sto. Antônio, rua Padre Prudêncio, rua do Riachuelo, praça da 
República e estrada e Largo de Nazaré. FN, 5.11, p. 1, “A festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Corpo de Clarins e Banda de Música do Esquadrão de 
Cavalaria, Alegoria ao naufrágio do “Juruá”, escaler Chiquinha, escaler do brigue 
São João Batista, Banda de Música do Instituto Lauro Sodré, anjos a cavalo, 
Carro dos Milagres, Banda de Música do 2º corpo, carro dos Anjos, Anjo 
Custódio, Banda de Música do 1º corpo, cavaleiros, carruagens das autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, Berlinda. FN, 6.11, p. 1-2, “O Círio”. 
O intendente municipal não compareceu à procissão. FN, 6.11, p. 2, “O Círio”. 
 
Século XX 
1900- Transladação: 27.10, às 19:00 hs. HMFP, p. 259. 
Círio: 28.10. De 7:00 às 10:30 hs. HMFP, p. 259. 
Ordem do préstito: Carro precursor, Corpo de Cavalaria, escaler Chiquinha, 
escaler do Brigue São João Batista acompanhados de ciclistas, Banda do Instituto 
Lauro Sodré, anjos a cavalo, Carro dos Milagres, Banda do 2° Corpo de Infantaria, 
Anjo Custódio, hacanéias representando fidalguia portuguesa, Banda de música 
do primeiro corpo de infantaria estadual, cavaleiros, carruagens com autoridades, 
Berlinda. HMFP, p. 259-262. 
Itinerário: praça Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, rua 
Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida 16 de Novembro, 
rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, Largo e rua 
de Sto. Antônio, rua Padre Prudêncio, rua Lauro Sodré, avenida 15 de Agosto, 
praça da República, estrada de Nazaré e praça Justo Chermont. FN, 28.10, p.2, 
“Festa de Nazareth”. 
Quem conduz a imagem é o pároco Monsenhor Amâncio de Miranda. HMFP, 262 
Se critica os republicanos por terem derrubado a capela do palácio do governo e a 
organização da festa. HMFP, 264-269. 
1901- Transladação: 26.10 às 19:00 hs. FN, 25.10, P. 2, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 27.10.  
Itinerário: praça Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, rua 
Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida 16 de Novembro, 
rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, Largo e rua 
de Sto. Antônio, Largo e rua de Sant’Anna, rua Padre Prudêncio, rua Lauro Sodré, 
travessa 15 de Agosto, praça da República, avenida Nazareth e praça Justo 
Chermont. FN, 26.10, p. 1, “Festa de Nazareth” 
Ordem do préstito: Carro precursor, Corpo de Cavalaria, ciclistas, escaleres 
Chiquinha e São João Batista, Banda do Instituto Lauro Sodré, Carro dos 
Milagres, querubins, bandas marciais, carruagens e berlinda. FN, 26.10, p. 1, 
“Festa de Nazareth” 
1902- Transladação: 11.10 às 19:00 hs. Trajeto: rua de Sto. Antônio, praça 
Visconde do Rio Branco, rua Conselheiro João Alfredo, praça da Independência, 
rua Pedro Rayol e praça Frei Caetano Brandão. FN, 10.10, p. 1, “Festa de 
Nazareth”. 
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Círio: 12.10  
Itinerário: praça Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ri,beiro, rua 
Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida 16 de Novembro, 
rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, Largo e rua 
de Sto. Antônio, Largo de Sant’Anna, rua Padre Prudêncio, rua Riachuelo, praça 
da República, avenida de Nazaré e praça Justo Chermont. FN, 11.10, p. 1, “Festa 
de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Esquadrão de Cavalaria, ciclistas, Corpo de 
Bombeiros Voluntários, escaler Chiquinha, Brigue São João Batista, Banda de 
Música do Instituto Lauro Sodré, arcanjos, Carro dos Milagres, Anjo Custódio, 
anjos, Hacanéias, cavaleiros, piquete de Bombeiros Municipais, carruagens, 
coches oficiais e Berlinda. FN, 11.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Número estimado de pessoas que assistiram ao Círio: 25 000. FN, 30.10, p. 1, 
“Círio e festa de Nazareth”. 
1904- Transladação: 8.10, às 19:00 hs. Trajeto: rua Santo Antônio, praça Visconde 
do Rio Branco, rua João Alfredo, praça Independência, rua Pedro Rayol, praça 
Frei Caetano Brandão até a igreja. FN, 7.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 09.10. Horário- início: 8:00. Final: 10:00. 
Trajeto: praça Frei Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, rua 
Dr. Malcher, travessa Vigia, praça Independência, avenida 16 de Novembro, rua 
15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua Indústria, Largo e rua de Sto. 
Antônio, rua Padre Prudêncio, rua Riachuelo, praça da República, avenida 
Nazareth e praça Justo Chermont. FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Esquadrão de Cavalaria, Bombeiros 
voluntários, ciclista, banda de música do Instituto Lauro Sodré, anjo, escaler 
Chiquinha e São João Batista, bote do vapor Esperança, canoa do vapor Arara, 
banda do Primeiro Corpo de Infantaria, anjo Protetor, cavalos conduzidos por 
lacaios de libré, Carro dos Milagres, carro triunfal(repleto de anjos), banda e corpo 
de bombeiros municipais, cavaleiros, carruagens, anjo Custódio e Berlinda. FN, 
8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Os anjos são todos representados por crianças. São contratadas carruagens para 
conduzir as autoridades convidadas. FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. O 
programa da festa deste ano contém dados históricos e uma capa litografada, o 
que não é usual. FN, 20.09, p. 1, Festa de Nazareth. 
1905- Transladação: 06.10, às 19:00. Trajeto: Na trasladação quem, carrega a 
imagem para a berlinda é o cura da Sé, Monsenhor Mancio. FN, 6.10, p.1, “Festa 
de Nazareth”. 
Círio: 8.10. Horário- início: 7:00. Final: 10:30 hs. 
Itinerário: praça Frei Caetano Brandão, rua dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, 
rua Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça da Independência, avenida 16 de 
Novembro, rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, 
Largo e rua de Sto. Antônio, rua Padre Prudêncio, rua Riachuelo, praça da 
República, avenida Nazaré e praça Justo Chermont, até a igreja. FN, 8.10, p. 1, 
“Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro precursor, esquadrão de cavalaria, anjo São João 
Batista, escaler do brigue São João Batista, bote Esperança, canoa do vapor 
Arara, banda de música do 1º corpo estadual, anjo protetor, carro dos milagres, 
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corpo de bombeiros municipais, Carro Triunfal repleto de anjos, cavaleiros, 
carruagens, anjo Custódio, Berlinda e banda de música do 1º corpo estadual. FN, 
8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Início da charola que transportava as embarcações e carros utilizados no Círio na 
tarde da véspera da procissão, do arraial para a catedral. FN, 6.10, p.1, “Festa de 
Nazareth”. 
1906- Transladação:13.10 às 19:00 hs. Trajeto: Av. da Independência, Nazaré, 
Generalíssimo Deodoro, São Jerônimo e Índio do Brasil, tv. 15 de Agosto, ruas de 
Sto. Antônio, Conselheiro João Alfredo, praça da Independência, calçada do 
colégio e praça D. Frei Caetano Brandão até a Catedral. Imagem carregada por: 
cura da Sé, monsenhor Mâncio Ribeiro. Transporte das embarcações e carros em 
charola para Sé. FN, 12.10, p.2, “A Festa de Nazareth”. 
Círio: 14.10. Horário- início: 8:00 hs. Final: 11:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 13.10, p. 1, “A Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, esquadrão de cavalaria com sua banda de 
música, anjo São João Batista, montaria “Chiquinha”, marinheiros conduzindo o 
Brigue São João Batista, bote “Esperança”, canoa “Arara”, banda do 1° corpo, 
Anjo Protetor, Carro de D. Fuás Roupinho, corpo de bombeiros municipal com sua 
filarmônica, Carro Triunfal, com anjos e ladeado de cavaleiros, carruagens das 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, anjo Custódio e Berlinda. FN, 13.10, p. 
1, “A Festa de Nazareth”. 
Carregado na procissão um pão de 25 palmos, oferta da fábrica Palmeira, 
carregado por 16 empregados uniformizados, e no final da procissão distribuído 
entre os populares. FN, 15.10, p. 1, “A festa de Nazareth”. As atrações do arraial 
são o Cinematographo Falante e revistas regionais populares. FN, 13.10, p. 1, “A 
Festa de Nazareth”. 
1907- Transladação: 12.10 às 19:00 hs. Trajeto: Idem ao ano anterior. Bandas de 
música da Brigada militar do estado e Luís de Camões acompanham préstito. 
Transporte das embarcações e carros em charola para a Sé. FN, 11.10, p.2, 
“Festa de Nazareth”. 
Círio: 13.10. Horário- início: 8:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 12.10, p.1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, esquadrão de cavalaria, Anjo São João 
Batista, marinheiros carregando a montaria Chiquinha, o brigue São João Batista, 
o bote Esperança e a canoa Arara, banda do 1º Corpo Estadual, Anjo Protetor, 
Carro dos Milagres, Corpo de Bombeiros Municipal, Carro Triunfal, cavaleiros, 
carruagens, Anjo Custódio, Berlinda e banda de música. FN, 12.10, p.1, “Festa de 
Nazareth”. 
Três salões de cinematógrafo no arraial. FN, 17.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
1908- Transladação: 10.10. Trajeto: Idem ao ano anterior. Acompanhamento de 
bandas de música. A diretoria da festa retira a santa da Berlinda e a entrega ao 
cura da Sé que a põe em seu altar. FN, 10.10, p. 1, “As festas nazarethnas”. 
Círio: 11.10. Horário- início: 7:30 Final: 10:30 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 10.10, p. 1, “As festas nazarethnas”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, esquadrão de cavalaria, anjo São João 
Batista, marinheiros conduzindo a montaria Chiquinha, o brigue São João Batista 
e a canoa Arara, banda de música Nacional, Carro dos Milagres, corpo de 
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bombeiros municipal, Carro Triunfal, cavaleiros, fila de carruagens, Corpo de 
Bombeiros Voluntários, carruagens com as autoridades civis, militares e 
eclesiásticas, Anjo Custódio, Berlinda de Nossa Senhora, banda de música 
Internacional e povo. FN, 10.10, p. 1, “As festas nazarethnas”. FN, 10.10, p. 1, “As 
festas nazarethnas”. 
Tomam parte na procissão várias embarcações carregadas por marujos além 
daquelas anunciadas nos programas, que são citadas na matéria sobre a festa. 
FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”.  
1909- Euclides Faria compõe “Vós sois o Lírio mimoso”, hino oficial do Círio. 
MB2SF, p. 53-54. Lançada a 1ª pedra da Basílica de Nazaré atual. FDDV, p. 85. 
1910- Transladação: 8.10 Acompanhamento de bandas de música; diretoria da 
festa entrega imagem ao cura da Sé. Transporte das embarcações e carros em 
charola para a Sé. FN, 01.10, p. 1, “As Festas Nazarethnas”. Itinerário: Idem ao 
ano anterior.  
Círio: 9.10. Horário- início: 8:15. Final: 10:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior FN, 01.10, p. 1, “As Festas Nazarethnas”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Corpo de Cavalaria, banda de música, anjo 
São João Batista, montaria Chiquinha, turmas de marinheiros, brigue São João 
Batista, bote Esperança, canoa Arara,  e outros objetos representando milagres da 
virgem, banda de música do Tiro Brasileiro, Carro dos Milagres e Anjo Protetor, 
Carro Triunfal, cavaleiros, esquadra de bombeiros voluntários, ala de carruagens e 
automóveis conduzindo as autoridades civis, militares e eclesiásticas na seguinte 
ordem: governador do estado, intendente de Belém, inspetor da 2ª Região Militar, 
comandante superior da Guarda Nacional, presidente do Senado, chefe de polícia, 
inspetor do Arsenal de Marinha, capitão do porto, comando geral da Brigada 
Militar, juízes e juízas, diretoria e convidados, Vigário de Nazaré, Cura da Sé, 
Arcebispo, etc, Anjo Custódio, banda de música do 47ºde caçadores, Berlinda e 
bandas de música do Tiro brasileiro e Luís de Camões. FN, 01.10, p. 1, “As festas 
nazarethnas”.. 
Chegada dos carrosséis americanos, a grande atração do arraial este ano. FN, 
9.10, p. 2, “As festas nazarethnas”. Organizada oficialmente a diretoria da festa, 
acabando a irmandade, que até então organizara a festa. MB2SF, p. 73. 
1911- Transladação: 6.10. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 22.09, p. 1, “Festa 
de Nazareth” 
Círio: 7.10 Horário: 7:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior FN, 22.09, p. 1, “Festa de Nazareth” 
Ordem do préstito: Carro Precursor, corpo de cavaleiros, anjo São João Batista,  
marinheiros carregando as canoas Chiquinha, Arara e Esperança e o bote São 
João Batista, Anjo Protetor, Carro dos Milagres, Carro Triunfal, carruagens, corpo 
de bombeiros voluntários, Anjo Custódio e Berlinda. FN, 22.09, p. 1, “Festa de 
Nazareth” 
1912- Transladação: 12.10. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 11.10, p. 1, “Festa 
de Nazareth”.  
Círio: 13.10. Horário- início: 7:30. Final: 11:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Corpo de Cavalaria, anjo, montaria Chiquinha, 
marinheiros com brigue São João Batista, bote Esperança e canoa Arara, banda 
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de música dos aprendizes marinheiros, anjo Protetor, Carro dos Milagres, banda 
de música dos bombeiros municipais, automóveis e carruagens com as 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, Berlinda. FN, 12.10, p. 1, “Festa de 
Nazareth”. 
A polícia confisca a jogatina no arraial. FN, 15.10, p. 1, “A jogatina em Nazareth”. 
O jornal traz o registro do programa e a descrição da Festa de Nazaré, ocorrida na 
última noite da quinzena. FN, 27.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
1913- Transladação: 11.10. Horário: 19:00. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 
10.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 12.10. Horário- início: 7:30 Final: 9:30 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, , esquadrão de cavalaria, anjo, marujos 
conduzindo o brigue São João Batista e as chalupas Chiquinha, Arara e 
Esperança, banda dos Aprendizes Marinheiros, e do Tiro Brasileiro, Anjo Protetor, 
Carro dos Milagres, Carro Triunfal, Bombeiros Voluntários do Pará, , cavaleiros, 
carruagens com as autoridades civis, militares e eclesiásticas, Anjo Custódio, 
Berlinda e banda de música da Brigada Militar do Estado. FN, 12.10, p. 1, “Festa 
de Nazareth”. 
Começaram a 5.10 as atividades profanas do largo, antes da quinzena. FN, 4.10, 
p. 1, “Festa de Nazareth”. A imagem foi retirada do nicho na Sé pelo governador 
do estado, dr. Enéas Martins, e colocada na berlinda pelo cura da Sé, monsenhor 
Argemiro Pantoja. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
1914- Transladação: 10.10. Horário: 19:00. Aproximadamente 15 000 pessoas 
tomaram parte na Trasladação. FN, 11.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 11.10. Horário- início: 8:00 Final: 10:15 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Corpo de Cavalaria, Anjo, montaria 
Chiquinha, turmas de marinheiros com o Brigue São João Batista, o bote 
Esperança e a canoa Arara, banda de música dos Aprendizes Marinheiros, banda 
do 1º Corpo Estadual, Anjo Protetor, Carro dos Milagres, Banda do 17º de 
Caçadores, Carro Triunfal, esquadra dos bombeiros voluntários, carruagens e 
automóveis com as autoridades civis, eclesiásticas e militares, Anjo Custódio, 
banda do Corpo Municipal de Bombeiros, Berlinda, 2ª banda de música da 
Brigada Militar do Estado. FN, 11.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
1915- Transladação:09.10. Horário: 19:00. Itinerário: Av. Independência, Nazaré, 
Generalíssimo Deodoro, São Jerônimo, 29 de Agosto, 15 de Agosto, ruas Sto. 
Antônio e João Alfredo, praça da Independência, rua Pedro Rayol e praça Frei 
Caetano Brandão até a Sé. FN, 8.10, p.2, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 10.10 . Horário- início: 8:00 Final: 10:30-11:00 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 10.10, p. 1-2, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Corpo de Cavalaria, Anjo, Montaria 
Chiquinha, marujos carregando o brigue São João Batista, o bote Esperança e a 
canoa Arara, banda de música dos Aprendizes Marinheiros, banda do 1º Corpo, 
Anjo Protetor, Carro dos Milagres, banda do 47º batalhão de Caçadores, Carro 
Triunfal, Corpo de Bombeiros Voluntários, Anjo Custódio, banda do Corpo de 
Bombeiros Municipais, Carruagens e automóveis, Berlinda e banda da Brigada 
Militar. FN, 10.10, p. 1-2, “Festa de Nazareth”. 
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1916- Transladação: 7.10. Itinerário: Av. Independência, Nazaré, Generalíssimo 
Deodoro, São Jerônimo, Índio do Brasil, 15 de Agosto, Sto. Antônio, João Alfredo, 
praça Independência, rua Pedro Rayol e praça D. Frei Caetano Brandão até a 
catedral. FN, 6.10, p. 2, “As festas nazarethnas”. 
Círio:  8.10. Horário: 7:30  
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 8.10, p. 2, “As festas nazarethnas”. 
Ordem do préstito: Carro precursor, Corpo de Cavalaria, montaria Chiquinha, Anjo, 
Brigue São João Batista e bote Esperança carregados pelos marujos, banda de 
música dos Aprendizes Marinheiros, banda do 1º Corpo Estadual, Anjo Protetor, 
Carro dos Milagres, banda do 47° de Caçadores, Carro Triunfal, corpo de 
Bombeiros Voluntários, automóveis e carruagens conduzindo as autoridades, 
funcionários públicos e famílias, Anjo Custódio e banda de música do Corpo 
Municipal de Bombeiros, Berlinda e 2ª banda da Brigada Militar. FN, 8.10, p. 2, “As 
festas nazarethnas”. 
O governador do estado, Dr. Enéas Martins e outras autoridades civis e militares 
conduzem a imagem do seu nicho na Sé até a Berlinda. FN, 9.10, p. 2, “As festas 
nazarethnas”. Introduz-se na romaria um carro especialmente para recolher as 
promessas, para que estas não sejam arremessadas no Carro dos Milagres, com 
a alegoria de D. Fuas e do Brigue São João Batista. FN, 4.10, p. 4, “As festas 
nazarethnas” 
Nota-se pela primeira vez neste ano que o espaço dentro da corda foi utilizado 
pelas autoridades. FN, 9.10, p. 2, “As festas nazarethnas”. 
1917- Transladação: 13.10. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 12.10, p. 1, “Festa 
de Nazareth”. 
Círio: 14.10. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 14.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, montaria Chiquinha, Anjo, marinheiros 
carregando brigue São João Batista, bote Esperança e canoa Arara, banda dos 
Aprendizes Marinheiros e do 1º Corpo, Anjo Protetor, Carro dos Milagres, banda 
do 47º de caçadores, Carro Triunfal, bombeiros voluntários, carruagens com 
autoridades e dignitários, Anjo Custódio, banda do Corpo Municipal de Bombeiros, 
Berlinda e banda da Brigada Militar. FN, 14.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
1918- Transladação: 12.10 Horário: 19:00. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 
11.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Círio:  13.10. Horário- início: 7:30. FN, 12.10, p. 1-2, “Festa de Nazareth”. 
Itinerário: praça Frei Caetano Brandão, rua Dr. Assis, travessa Demétrio Ribeiro, 
rua Dr. Malcher, travessa da Vigia, praça Independência, avenida 16 de 
Novembro, rua 15 de Novembro, praça Visconde do Rio Branco, rua da Indústria, 
largo e rua de Sto. Antônio, rua Padre Prudêncio, Largo de Sant’Ana, rua Paes de 
Carvalho, avenida 15 de Agosto, praça da República, avenida de Nazaré e praça 
Justo Chermont até a igreja. FN, 12.10, p. 1-2, “Festa de Nazareth”. 
Diretoria da festa tem pouco dinheiro disponível. FN, 9.10, p. 1, “Festa de 
Nazareth”. Devido à epidemia de gripe espanhola, a diretoria da festa adia a 
conclusão dos festejos nazarenos, assim como a festa de Nazareth, que deveria 
ocorrer no último Domingo de outubro. AP, 27.10, p. 1. 
1919- Transladação: 11.10 Horário: 19:30. Itinerário: Av. Independência, praça 
Justo Chermont, av. Generalíssimo Deodoro, São Jerônimo, 29 de Agosto e 15 de 
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Agosto, ruas de Sto. Antônio e João Alfredo, praça Frei Caetano Brandão até a 
catedral. FN, 11.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 12.10. Horário- início: 7:30 Final: 10:30 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 11.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, banda de Clarins e Corpo de Cavalaria, 
escaler Chiquinha, Anjo, Marujos carregando o brigue São João Batista, o bote 
Esperança e a canoa Arara, banda dos Aprendizes Marinheiros, banda do 1º 
Corpo da Brigada, Anjo Protetor, Carro dos Milagres, banda do 47º Batalhão de 
Caçadores, Carro Triunfal, Corpo de Voluntários, Carruagens, Anjo Custódio, 
banda do Corpo Municipal de Bombeiros, Berlinda e banda da Brigada Militar. FN, 
12.10, p.1-2, “O dia do Círio- A Trasladação”. 
Primeiras imagens do Círio publicadas em jornal. FN, 14.10, p. 1, “Aspectos do 
Círio”, 
1920- Círio: 10.10. Horário- início: 8:00 Final: 10:30 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 11.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Corpo de Cavalaria, escaler Chiquinha, 1º anjo, marinheiros 
com escaler do brigue São João Batista, bote Esperança e canoa Arara, banda de 
música dos Aprendizes Marinheiros, banda de música do 1º Corpo(sic), Anjo 
Protetor, Carro dos Milagres, banda de música do 26º de Caçadores, carro triunfal, 
Corpo de bombeiros, Berlinda e banda de música da Brigada Militar do estado. 
FN, 11.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. 
Registram-se nos jornais que várias pessoas seguiram a procissão vestidas de 
santos e anjos. FN, 11.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. Inaugura-se a Basílica de 
Nazaré atual e a imagem original é transferida para lá. 
1921- Transladação: 8.10 Horário: 20:00. Itinerário: av. Independência, Nazaré, 
Generalíssimo Deodoro, São Jerônimo, Índio do Brasil, 15 de Agosto, rua Sto. 
Antônio, João Alfredo, praça Independência, rua Pedro Rayol e praça Frei 
Caetano Brandão. FN, 8.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 9.10 . Horário- início: 7:00  
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 9.10, p. 4, “Festa de Nazareth”. 
O Arcebispo ministrou a crisma às crianças no Domingo da festa de Nazaré. FN, 
2.10.1921, p.3, “Festa de Nazareth”. Pede-se que os marujos se abstenham de 
fazer manobras a fim de não prejudicar a romaria. FN, 8.10, p. 2, “Festa de 
Nazareth”. 
1922- Transladação: 7.10 Horário: 20:00. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 
7.10, p.1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 8.10 . 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, Clarins e Corpo de Cavalaria, escaler 
Chiquinha, Anjo, marinheiros conduzindo Brigue São João Batista, canoa Arara e 
bote Esperança, banda do 1º Corpo, Anjo Protetor, Carro dos Milagres, banda do 
26º de caçadores, Carro Triunfal, Corpo de Voluntários, carruagens, Anjo 
Custódio, banda da Cavalaria, Berlinda e banda da Brigada Militar. FN, 8.10, p. 1, 
“Festa de Nazareth”. 
Separam-se homens para um lado da corda e mulheres para o outro. FN, 4.10, p. 
3, “Festa de Nazareth”. Na saída da Trasladação a imagem tombou dentro da 
Berlinda. FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
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1923- Transladação: 13.10 Horário: Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 13.10, p. 
1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 14.10 . Horário- início: 7:30 Final: 11:00. FN, 16.10, “Festa de Nazareth”. 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 14.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, escaleres, Anjo, marujos com Brigue São 
João Batista, bote Esperança, canoa Arara, banda do 1º Corpo, Anjo Protetor, 
Carro dos Milagres, banda do 26º de Caçadores, Carro Triunfal, carruagens, Anjo 
Custódio, banda da Cavalaria, Berlinda e banda da Brigada Militar. FN, 14.10, p. 1, 
“Festa de Nazareth”. 
Vigário de Nazaré exige que os fiéis tragam cera de boa qualidade. FN, 10.10, p. 
1, “Festa de Nazareth”. A igreja de Nazaré recebe título de basílica. AP, 28.10, 
p.1, “Basílica de Nossa Senhora de Nazaré”. 
1924- Transladação: 11.10 Horário: 19:00. Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 
11.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 12.10. Horário- início: 7:00. FN, 12.10, p. 1, “Sob a palpitação luminosa da 
fé”. 
Itinerário: Idem ao ano anterior FN, 12.10, p. 1, “Sob a palpitação luminosa da fé”. 
Nesse ano separa-se uma corda para os homens e outra para as mulheres. FN, 
11.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
1926- Transladação: 9.10. Início:18:15 final: 19:20. FN, 10.10, p.7, “Festa de 
Nazareth”. 
Círio: 10.10 
Expedida por D. Irineu Joffily, arcebispo do Pará, a Circular nº 5, definia 
basicamente o seguinte: instituição de cortejo dividido em alas de colégios e 
associações pias, substituição dos carros por andores, abolição da corda, da 
marujada, dos promesseiros vestidos de anjos e santos, de cavalos, carros e 
automóveis, determinação de que as promessas deviam ser entregues na basílica, 
e não levadas na procissão. Sendo as mudanças muito contestadas, este foi 
considerado um dos Círios mais violentos de que se tem notícia. CRHC, p. 87- 
102. Logo se instaura polêmica entre os que defendem a moralização do Círio e 
os que acusam o bispo de ir contra as tradições do povo. É enviado um abaixo-
assinado ao arcebispo pedindo a manutenção das tradições. AP, 20.06, p. 1, “É 
esse o dever”. MB, 2SF, p. 36- 37. 
1927- Círio: 9.10 
1928- Transladação: 13.10. Horário: 18:00 
Círio: 14.10. Início: 7:00 Final: 9:00. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Itinerário: Rua Pedro Rayol, João Alfredo, Santo Antônio, Av. 15 de Agosto, praça 
da República e Av. Nazaré. FN, 13.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Ordem: Semelhante ao ano anterior. FN, 13.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
Na procissão houve alguns distúrbios, como quando alguns guardas civis 
cometeram violências contra o povo, ao entrar a procissão na Cons. João Alfredo. 
FN, 15.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
1929- Transladação: 12.10 Horário:   FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 13.10  
Itinerário: idem ao ano anterior. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem: Carro Precursor, Corpo de cavalaria, banda de música do Instituto Lauro 
Sodré, Anjo Custódio, banda de música, grupo dos milagres, banda de polícia 
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militar, berlinda, autoridades civis e militares. Em alas organizadas as associações 
desfilarão entre a Berlinda e o Anjo Custódio. FN, 12.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Estimativa de 100 000 pessoas na procissão. AP, 18.10, p. 1, “O Círio”. 
1930- Círio: 12.10. Itinerário: devido à revolução modifica-se o trajeto da 
passagem  da berlinda, indo ela direto pelo Boulevard até a av. 15 de Agosto. 
1931- Transladação: 10.10.  
Círio: 11.10. Horário: 8:00. 
Itinerário: Praça da Sé, Pedro Rayol, pça. D. Pedro II, dobrando no Ver-o-peso em 
direção ao Boulevard da República, até a Av. 15 de Agosto, pça da República e 
Av. Nazareth até a basílica.FN, 9.10.1931, p. 1, “Preparativos para a festa de N. S. 
de Nazareth” 
Irineu Joffily deixa o Arcebispado do Pará. AP, 29.07, p.1, “D. João Irineu Joffily”.  
Magalhães Barata encabeça campanha pela volta das tradições no Círio, com 
amplo apoio popular e após muita pressão consegue autorização do Núncio 
Apostólico para voltar a usar a corda e a berlinda, ainda permanecendo as demais 
mudanças. AP, 11.10, p. 1, “O Círio”/ CRHC, 107-118/ FN, 8.10, p.1, “Resolvido, 
afinal, o problema da realização do Círio de Nazareth”. 
Corda é restaurada, porém mais reduzida, sendo puxada em comissões de 40 a 
50 pessoas. FN, 10.10, p. 7, 2ª secção, “O Círio de Nazaré e a sua Tradição”. 
1933- Transladação: 7. 10 Horário: 18:00 
Itinerário: pça. Justo Chermont, Generalíssimo Deodoro, Sâo Jerônimo, 15 de 
Agosto, Sto. Antônio, João Alfredo e Pedro Rayol. FN, 5.10, p. 2, “Festa de 
Nazareth”. 
Círio: 8.10 Horário: 7:00. FN, 6.10, p. 2, “Festa de Nazareth”. 
1934- Transladação: 03.11 Horário: 18:30. Itinerário: idem aos anos anteriores 
Círio: 4.11. O Círio é realizado à essa data porque no segundo Domingo de 
outubro, que seria o dia habitual, estavam ocorrendo eleições. AP, 4.11, p.1, “O 
Círio”. 
Ordem do préstito: Carro Precursor, pelotão de clarins da Cavalaria, banda do 
instituto D. Macedo Costa1º grupo(Irmandade do SS Sacramento, associações de 
homens), 2º grupo(Colégios masculinos), 3º grupo(escolas paroquiais e 
catecismos masculinos) com os estivadores carregando o andor dos Milagres(D. 
Fuas) e acompanhamento da banda do 26º B/C, 4º grupo(apostolado de todas as 
paróquias), 5º grupo(Filhas de Maria), 6º grupo(colégios femininos) com os 
pescadores carregando o andor do Anjo Custódio e acompanhamento de banda 
de música, 7º grupo(escolas paroquiais e catecismos femininos), autoridades e 
Berlinda. FN, 4.11, 2ª secção, p. 1, “Iniciam-se hoje as festas tradicionais de N. S. 
de Nazareth”. 
Fala-se de um costume já instaurado, que é o de caiar as mangueiras para a 
procissão. FN, 27.10, p. 2, “À diretoria da festa de Nazareth”. Imagem conduzida 
pelo Arcebispo, num cordão de isolamento da Sé até a Berlinda, na Castilhos 
França. FN, 4.11, 2ª secção, p. 1, “Iniciam-se hoje as festas tradicionais de N. S. 
de Nazareth”. 
1935- Transladação: 12.10 Horário: 18:30 
Círio: 13.10 . Horário- início: 7:00 Final: 9:30 
Itinerário: rua Pedro Rayol, pça. Siqueira Campos, Av. Castilhos França, av. 15 de 
Agosto, pça. da República, av. Nazaré. AP, 6.10, p. 4, “Percurso do Círio” 
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Ordem do préstito: Idem ao ano anterior, somente sendo substituída a banda D. 
Macedo Costa pela banda Sta. Emília na abertura da procissão. FN, 10.10, p. 1, 
“Festa de Nazareth”. 
1936- Transladação: 10.10 Horário:18:30. FN, 11.10, p. 1, “Nossa Senhora de 
Nazareth” 
Círio: 11.10. Horário- início: 7:00 Final: 9:35. FN, 12.10, p. 1, “O grande e 
tradicional círio de Nossa Senhora de Nazaré empolgou toda a cidade, na radiosa 
manhã de ontem” 
Itinerário: rua Pedro Rayol, pça. Siqueira Campos, rua 15 de Novembro, tv. 
Frutuoso Guimarães, av. Castilhos França, av. 15 de Agosto, praça da República 
e avenida Nazaré até a igreja. AP, 11.10, p. 4, “As proximidades de um grande 
dia”. 
Ordem do préstito: Idem ano anterior. FN, 9.10, p. 2, “O Círio de Nazareth”. 
Primeiro registro de vinda de turistas estrangeiros para o Círio( Guiana 
Holandesa). Jogos proibidos no arraial. FN, 4.10, p. 1, “Festa de Nossa Senhora 
de Nazareth”. Primeira homenagem do Sindicato dos Estivadores. MB2SF, p. 92. 
1937- Transladação: 9.10 Horário: 18:00. FN, 9.10, p. 2, “Festa de Nazareth” 
Círio: 9.10.  
Itinerário: Idem ao ano anterior 
Ordem do préstito: Idem ao ano anterior. FN, 10.10, p. 7, “Festa de Nazareth” 
Estimativa de mais de 200 000 pessoas no préstito. FN, 11.10, p. 1, “Os aspectos 
deslumbrantes da manhã de ontem”.  
1938- Círio: 9.10 . Horário- início: 7:00.  
Itinerário: Idem ao ano anterior FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Ordem do préstito: Idem ao ano anterior. FN, 8.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
O arraial começa a funcionar uma semana antes do início da festa. FN, 2.10, p. 2, 
“Festa de Nazareth”. Os barraqueiros do arraial chegam a sugerir que a festa se 
prolongue para que obtenham maior lucro no arraial. FN, 19.10, p. 1, “Prorrogar-
se-à a festa de Nazareth?” O jogo é primeiramente proibido em Nazaré, mas 
depois é permitido a título precário, visto que o a arrecadação da atividade será 
convertida para obras de caridade. FN, 11.10, p. 1, “O jogo está funccionando em 
Nazareth a título precário” 
O vapor Sheridan atribui ter escapado de um ciclone graças à Virgem de Nazaré, 
e por isso dá uma missa em ação de graças na basílica. FN, 2.10, p. 11 “Mares e 
rios”/ FN, 4.10, p. 1, “Missa em ação de graças à Virgem de Nazareth”. 
1939- Transladação: 7.10 Horário: 18:00. FN, 7.10, p.5, “Festa de N. S. de 
Nazareth” 
Círio: 8.10.  
Itinerário: Idem ao ano anterior 
Ordem do préstito: Idem ao ano anterior. FN, 9.10, p. 1, 4, “Festa de Nazareth”. 
Notícias de autoridades indo ao arraial. FN, 16.10, Vespertina, p. 1, “Belém 
hospedou por algumas horas o major Napoleão de Alencastro Guimarães”. 
Convoca-se o sindicato dos taifeiros e dos mestres e marinheiros do Pará para 
fazer alas ao andor do Anjo Custódio; o sindicato dos foguistas e carvoeiros e dos 
maquinistas para fazer alas ao Carro dos Milagres; e os alunos da escola de 
marinha mercante, a associação dos práticos da Amazônia e o sindicato dos 
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pilotos do Pará para fazer alas à berlinda. FN, 7.10, p. 2, “Festividade de N. S. de 
Nazaré de 1939”. 
1940- Transladação: 12.10 
Círio: 13.10 . Horário- início: 7:30 Final: 9:30. FN, 14.10, Vespertina, p. 1, “O que 
foi a demonstração de fé religiosa de ontem”. 
Itinerário: Idem ao ano anterior 
Ordem do préstito: Idem ao ano anterior, mas não se menciona na ordem do 
préstito o andor do Anjo Custódio. FN, 13.10, p.1, “O maior dia da alma católica 
paraense”. 
Muitas reclamação sobre esta festa, vários artigos falando da decadência do 
arraial, desde as mudanças efetuadas em 1926. FN, 25.10, p. 1,4, “O círio de 
hontem e o círio de hoje”. 
1941- Transladação: 11.10. FN, 11.10, p. 2, “Festa de N. S. de Nazareth” 
Círio: 12.10 . Horário- início: 7:00 Final:  
Itinerário: Idem ao ano anterior FN, 11.10, p. 2, “Festa de N. S. de Nazareth” 
Ordem do préstito: Idem ano anterior, com a volta do andor do Anjo Custódio e da 
banda que o acompanhava à posição habitual, junto ao 6º grupo. FN, 11.10, p. 2, 
“Festa de N. S. de Nazareth”. 
Durante o período da guerra se observa um destaque maior às notícias do conflito, 
que tiram a preponderância das notícias do Círio. 
1942- Transladação: 10.10. Horário: 19:30.  
Itinerário: Av. Independência, pça. Justo Chermont, Av. Generalíssimo Deodoro, 
São Jerônimo, rua da Paz, 15 de Agosto, Sto. Antônio, João Alfredo, pça. D. 
Pedro II, Frei Caetano Brandão e catedral. FN, 11.10, p. 1-2, O Círio como ato de 
amor e de fé”. 
Círio: 11.10 . Horário- início: 7:00  
Itinerário: Idem ao do ano anterior. FN, 11.10, p. 1-2, O Círio como ato de amor e 
de fé”. 
1943- Transladação: 9.10 Horário: 19:00. Itinerário: Idem ano anterior. FN, 10.10, 
p. 1-3, “O culto à Virgem de Nazaré” 
Círio: 10.10. 
Itinerário: pça. Frei Caetano Brandão, r. Pedro Rayol, pça. do Relógio, av. 
Portugal, r. 15 de Novembro, tv. Frutuoso Guimarães, até chegar a imagem à 
berlinda. AP, 9.10, p. 1, “Festa de Nossa Senhora de Nazaré”. 
O interventor federal, Magalhães Barata conduz a imagem da berlinda para o 
nicho na basílica. FN, 12.10, p.1, “O culto à virgem de Nazaré”. 
1944- Transladação: 7.10 Horário: 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 8.10, p. 1, “O culto à Virgem de Nazaré”. 
Círio: 8.10. 
Itinerário: Idem ao ano anterior. FN, 8.10, p. 1,6, “O culto à Virgem de Nazaré”. 
1945- Transladação: 13.10 
Círio: 14.10.  FN, 13.10, p.2, “A ‘Sociedade do Descanso’ e a festa de Nazaré”. 
Poucas notícias por causa do final da 2ªguerra mundial”. 
1947- Transladação: 11.10 Horário: 18:30. Itinerário: Idem ao do ano anterior. FN, 
11.10, p.5, “Festa de Nazareth” 
Círio: 12.10 Horário- saída: 7:30 FN, 11.10, p.5, “Festa de Nazareth” 
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Arcebispo volta a conduzir a imagem na procissão. AP, 13.10, p. 1, “Belém e 
Nazaré”. Descendentes da família imperial brasileira tomam parte no Círio. FN, 
11.10, p.5, “Festa de Nazareth” 
Ainda se anuncia a Sociedade do Descanso. FN, 11.10, p.5, “Festa de Nazareth” 
1949- Transladação: 8.10 Horário: 19:00. FN, 8.10, p. 3, “A trasladação”. 
Círio: 9.10. Horário- início: 8:15 chegada: 11:00. FN, 11.10, p. 10, “O maior dia da 
família católica paraense”. 
Chegam a Belém grandes aviões trazendo artistas para o arraial e romeiros para o 
Círio de Nazaré. FN, 7.10, p. 8, “Chegaram os artistas para a festa de Nazaré”. 
1950- Transladação: 15.10 Horário: 18:30. FN, 14.10, p. 1, “Festa de Nazareth”. 
Círio: 16.10. Horário- início: 7:00 final:11:00. FN, 17.10, p. 1, “Imponente 
manifestação de culto à Virgem de Nazaré”. 
Itinerário: segundo o jornal houve alteração, pois este ano não se entrará na João 
Alfredo, mas se irá da Pedro Rayol até a av. Portugal e daí Castilhos França, 15 
de Agosto e av. Nazaré até basílica. FN, 15.10, p. 1, “Belém acorda para o seu 
culto à Virgem”. 
Ordem do Préstito: Carro dos fogos, Anjo Custódio, Carro dos milagres e berlinda 
com as associações pias, colégios católicos, bandeirantes e autoridades ao seu 
redor.  
Quase todos os estabelecimentos comerciais ficam abertos até a passagem da 
Trasladação. FN, 15.10, p. 1, “Belém acorda para o seu culto à Virgem”. 
Temporada nazarena com muitos nomes famosos do teatro e do rádio nacional. 
FN, 14.10, p. 1, “‘Avant Première’ dos Artistas”. 
1951- Transladação: 13.10. Horário: 19:30. Itinerário: Praça Justo Chermont, 
Generalíssimo Deodoro, rua São Jerônimo, Dr. Moraes, Nazaré, 15 de Agosto, rua 
Sto. Antônio, Conselheiro João Alfredo, av. Portugal, largo do palácio em frente à 
prefeitura e palácio do Governo, Rua Pedro Rayol até a catedral. FN, 10.10, p.2, 
“Festa de Nazareth”. 
Círio: 14.10 
Itinerário: Rua Pedro Rayol, pça. D. Pedro II( passando em frente aos palácios do 
governo e da prefeitura), Av. Portugal, 15 de Novembro, Frutuoso Guimarães, 
Boulevard Castilhos França, av. 15 de Agosto, pça. da República, av. Nazaré até a 
basílica. FN, 10.10, p.2, “Festa de Nazareth”. 
Proibidos os jogos de azar. Esse ano os trajetos da Transladação e do Círio são 
modificados para que a imagem passe em frente aos palácios da administração 
estadual e municipal para ser homenageada. FN, 10.10, p.2, “Festa de Nazareth”. 
1953- Transladação: 10.10 
Círio: 10.10. FN, 11.10, p. 1, “Belém acorda para as homenagens do culto à 
Virgem”. 
Solene coroação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o 6º 
Congresso Eucarístico Nacional, ocorrido em Belém. POCEN, p.22.. 
1960- Transladação: 8.10 Horário: 19:00 
Itinerário: habitual: Av. Generalíssimo Deodoro, av. Governador José Malcher, Dr. 
Moraes, Av. Nazaré, Pça da República, Presidente Vargas, rua Sto. Antônio, João 
Alfredo até a catedral. PP, 8.10, p. 6, “Transladação à noite e Círio amanhã. Pará 
homenageia padroeira”. 
Círio: 9.10. Horário- início: 7:00 Final:11:00.  
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Ordem do préstito: carro dos foguetes, carro escaler para as promessas, carro dos 
milagres, com alegoria de D. Fuas Roupinho e Berlinda. PP, 11.10, p. 10, “Círio 
repetiu Domingo homenagem tradicional do estado à padroeira”. 
Nenhum festejo público poderia ser realizado sem a licença da polícia, que 
fiscalizaria o arraial. PP, 6.10, p. 3, “Polícia disciplina festejos nazarenos”. Jogo 
permitido no arraial. PP, 9.10, p. 1, “Repete-se o Círio: fé imutável no tempo”. 
Poucos espetáculos são anunciados para a quinzena, nenhum com artistas 
famosos, mas arraial ainda mantém status, pois anunciam-se reuniões de clubes 
sociais nas barracas do largo PP, 22.10, p. 10, “Clubes vão ao arraial”. 
1961- Transladação: 7.10 Horário: 19:00. Itinerário: Idem ao ano anterior. PP, 
7.10, p. 10. 
Círio: 8.10 Horário início: 7:00 final: 11:00 
Itinerário: habitual. PP, 8.10, p.1. 
No período que compreende a Trasladação e o Círio é decretada a “Lei Seca”. 
Jogos de azar proibidos no arraial novamente. PP, 8.10, 3º caderno, p. 10, “Lei 
seca durante a festividade; proibição dos jogos de azar”. 
1962- Transladação: 13.10. Itinerário: Idem ao ano anterior. PP, 13.10, p. 10, 
“Transladação abre os festejos nazarenos”. 
Círio: 14.10  Horário- início: 7:00 PP, 13.10, p. 10, “Transladação abre os festejos 
nazarenos”. 
Preços triplicam no Ver-o-Pêso com a proximidade do Círio. PP, 11.10, p. 6, 
“Preços triplicaram na feira do Ver-o-Peso na semana do Círio”. A procissão 
recebe cobertura do rádio. PP, 13.10, p. 10, “Transladação abre os festejos 
nazarenos”. As ruas do percurso do Círio são reasfaltadas. PP, 11.10, p. 6, 
“Asfalto nas ruas do Círio”. 
1963- Transladação: 12.10. Horário: 18:30 
Itinerário: Idem. PP, 12.10, p. 10, “Antecedendo a grande procissão do Círio, será 
realizada hoje a Transladação da imagem da Virgem”. 
Círio: 13.10 Horário- início: 7:00 
Itinerário: Idem. PP, 13.10, p.1, “Círio: reafirmação de amor à Virgem de 
Nazareth”. 
Ordem do préstito: habitual, acrescentando-se batedores da polícia abrindo o 
préstito. PP, 15.10, 2º caderno, p. 10, “Procissão do Círio demonstrou o espírito 
eminentemente cristão do povo paraense: amor à Virgem”. 
Envia-se a berlinda tradicional para São Miguel do Guamá e usa-se na 
Transladação e no Círio uma nova, de linhas simples, o que provoca grande 
descontentamento. Governador envia carta à diretoria da festa pedindo a volta da 
berlinda antiga. CRHC, p. 125-132. Último anúncio de teatro no arraial durante a 
quinzena, espetáculo da Rádio Marajoara. PP, 13.10, p.3, “Festa de Nazaré 
reclama ação de sua diretoria para não desaparecer”. Encomendada uma cópia 
da imagem original para substituir a do Gentil Bittencourt, que é muito diferente da 
original. MB2SF, p. 42-43. 
1964- Transladação: 10.10 Horário: 20:00 
Itinerário: 14 de Março, São Jerônimo, Largo da Pólvora, Presidente Vargas, Sto. 
Antônio, João Alfredo até a Sé.  
Círio: 11.10 Horário- início: 8:00 Final: 11:10. PP, 13.10, 2º caderno, p. 6, 
“Paraenses assistiram comovidos à realização de mais um “Círio de Nazaré”. 
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Itinerário: habitual. PP, 11.10, p. 10, renova o Círio a devoção do povo para com 
Nossa Senhora de Nazaré”. 
Berlinda que vai na procissão é nova, mas semelhante à antiga, conduzida em 
uma carreta adaptada para esse fim. CRHC, p. 134/ PP, 11.10, p. 10, “Mudaram 
para melhor: berlinda segue em carreta modificada”. Cobertura televisiva do Círio. 
PP, 13.10, 2º caderno, p. 6. Governo e prefeitura tem noite na Barraca da Santa. 
PP, 16.10, p. 5, “Governo e PMB na barraca de Nazaré no dia 20”. 
1965- Transladação: 9.10. PP, 10.10, p. 10, “Transladação antecede o magnífico 
espetáculo do Círio de Nazaré”. 
Círio: 10.10 Horário- início: 7:00  
Itinerário: Idem. Ordem: Idem PP, 10.10, p. 1, “Círio: fé e alegria para os 
paraenses”. 
1966- Transladação: 8.10 . 
Círio: 9.10 . 
Ordem: Idem. Itinerário: Idem. PP, 11.10, p. 1, “O Círio monumental”. 
Aproximadamente 400 000 pessoas participam deste Círio. PP, 11.10, p. 1, “O 
Círio monumental”. Início da utilização dos crachás para quem ia dentro da corda. 
MB2SF, p. 38. Corda começa a ser controlada por apito. MB2SF, p. 49. 
Pela primeira vez é utilizada na procissão a imagem atual, cópia da imagem 
encontrada por Plácido. Encomendada pelo vigário Miguel Giambelli ao escultor 
italiano Giacommo Mussner, substituiu a imagem do colégio Gentil Bittencourt, 
bem diferente da imagem original, que até o ano anterior saíra na procissão. 
MB2SF, p. 42. 
1967- Transladação: 7.10 . Horário: 20:00 
Círio: 8.10. Horário- início: 7:30 final: 11:30. PP, 8.10, 1º caderno, p.8, “Círio 
cumpre hoje tradição secular de fé” 
Ordem: Idem. Itinerário: Idem 
1968- Transladação: 12.10. Itinerário: Idem. PP, 12.10, p. 7, “Transladação 
antecedeu Cìrio, ontem”. 
Círio: 13.10. Horário- início: 7:30. PP, 12.10, p. 8. 
Itinerário: Idem 
Pela primeira vez em um século, a imagem original fica exposta durante a 
quinzena para a veneração pública, enquanto a imagem utilizada no Círio é 
recolhida. PP, 12.10.1968, p. 7, “Imagem verdadeira ficará em exposição pública 
pela 1ª vez em um século”. Três ministros da República presentes, além de outras 
autoridades. PP, 12.10, p. 7. 
1969- Transladação: 11.10 . Horário: 19:00 
Itinerário: Idem. PP, 10.10, 1º caderno, p. 8, “Festa de Nazaré começa amanhã 
com Transladação”. 
Círio: 12.10 . Horário- início: 8:00 final: 12:00 
Ordem: Idem 
Itinerário: Idem 
Hotéis de Belém lotam por causa do Círio e fazem com que muitos turistas fiquem 
hospedados nos próprios navios em que vieram. . PP, 8.10, 1° caderno, p. 8, 
“Hotéis de Belém já estão sem vagas para Círio”. Pela primeira vez um 
representante do papa, o Núncio Apostólico Umberto Mazzoni, vem a Belém 
assistir o Círio. PP, 9.10, 1º caderno, p.1, “Núncio Apostólico chega Sábado para 
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ver o Círio”. Quatro missas campais rezadas simultaneamente à procissão. PP, 
10.10, 1º caderno, p. 8. Estimativa de presentes no Círio: 300 000.pessoas. PP, 
13.10, p. 1. Durante a quinzena, todas as tardes se realizam bençãos. Nesse ato 
dois “milagres” ocorrem. PP, 26.10, p. 1, “Dois milagres comoveram na ‘benção 
dos doentes”. 
1970- Transladação: 10.10 
Círio: 11.10 . Horário- início: 7:45 final: 12:00. PP, 13.10, p. 10, “Círio em quatro 
horas de graça”. 
Itinerário: Idem 
O presidente do Brasil, Garrastazú Médici assiste a Trasladação e o Círio. PP, 
13.10, p. 11, “Presidente parou duas vezes durante o Círio de Nazaré”. 
1971- Transladação: 9.10 . Horário: 18:00 
Itinerário: av. Nazaré, Generalíssimo Deodoro, São Jerônimo, Presidente Vargas, 
pça. Pedro Teixeira, Sto. Antônio, João Alfredo até a Sé. PP, 8.10, p. 8, 
“Transladação muda pouco e agrada a todos”. 
Círio: 10.10 
Itinerário: Idem PP, 8.10, p. 8. 
Ocorre uma transmissão de TV à cores no arraial. Rompe-se a corda com as 
autoridades, e estes se misturam com o povo. PP, 12.10, p. 11, “A unidade de 
todos”. Assembléia Legislativa do Pará, através da Lei 4371 de 15 de dezembro 
declara Nossa Senhora de Nazaré padroeira do Pará e rainha da Amazônia. 
MB2SF, p. 67. 
1972- Transladação: 8.10 . 
Círio: 9.10 . PP, 8.10, 1º caderno, p.1. 
Início das peregrinações da imagem nas casas dos paroquianos. MB2SF, p. 52. 
1973- Transladação: 13.10. Horário: 19:00 
Itinerário: Idem, só modificando o final, que não é na Sé, mas na capela do palácio 
do governo, restaurada. PP, 14 e 15. 10, 5º caderno, p. 1. 
Círio: 14.10 . Horário- início:  final:  
Ordem: Idem ao ano anterior 
Itinerário: Idem, modificando a saída, que é da capela do palácio. PP, 14 e 15.10, 
5º caderno, p. 1. 
Realização de uma exposição de indústria e comércio regionais no arraial, como 
tentativa de revitalizá-lo. PP, 14 e 15. 10, 5º caderno, p. 8. 
1974- Círio: 13.10 . Horário- início: 7:15 final: 10:20. PP, 13.10, Caderno Especial. 
Ordem: Carro dos fogos, Carro dos Anjos, Carro dos Milagres( em forma de 
barca), Carro de D. Fuas. PP, 15.10, 1º caderno, p.7. 
Itinerário: Idem 
Realiza-se no Cinema Moderno( largo de Nazaré) durante a quinzena nazarena o 
primeiro Encontro de Arte da UFPA, com espetáculos de teatro, dança e música, 
promovidos pela universidade e pela diretoria da festa, como tentativa de 
revitalizar a festa profana. PP, 10.10, 1°caderno, p. 11, “Vez da culltura no arraial”. 
Estimativa de participantes: 500 000. PP, 15.10, p. 7. 
1975- Transladação: 11.10 . Horário: 19:00 
Itinerário: Nazaré, Generalíssimo, São Jerônimo, Assis de Vasconcelos, Pres. 
Vargas, Sto. Antônio, João Alfredo, Sé. PP, 11.10, p. 8, “Transladação inicia hoje 
os quinze dias de festa”. 
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Círio: 12.10 . Horário- início: 7:15 final: 11:20 
Itinerário: Habitual. PP, 11.10, p. 8, “Transladação inicia hoje os quinze dias de 
festa”. 
Os brinquedos eletrônicos dominam 80% do arraial. Proibida a venda de bebidas 
de alto teor alcoólico. PP, 6.10, p. 5, “Arraial de Nazaré, o seu eterno e renovado 
encanto”. Estimativa de participantes: 400 000. PP, 13.10, 1º caderno, p.8-9. 
Criação da Guarda de Nossa Senhora, com a responsabilidade de conduzir e 
guardar a berlinda e zelar pela disciplina da corda e do arraial. MB2SF, p.75. 
1976- Transladação: 9.10. Horário: 19:00. PP, 9.10, p. 9, “O itinerário da 
Transladação” 
Círio: 10.10 . Duração: 4 h e 55 min. PP, 11.10, p.2. 
Apresentações de grupos folclóricos ocorrem no arraial. PP, 6.10, 1º caderno, p.9. 
Participação de aproximadamente 500 000 pessoas. PP, 11.10, “Cinco horas para 
homenagem à padroeira”. 
1977- Transladação: 8.10 . Itinerário: av. Nazaré, Pres. Vargas, Sto. Antônio, João 
Alfredo, Pça. do Relógio, Pe. Champagnat e Catedral.(antes ela descia São 
Jerônimo até Assis de Vasconcelos). PP, 4.10, p.8, “Transladação vai cumprir um 
novo percurso”. 
Círio: 9.10 . Horário- início: 7:00 final: 11:15. PP, 10.10, p.5. 
Paratur monta arquibancadas na Presidente Vargas para turistas assistirem a 
procissão. PP, 6.10, p. 8. Presença de arcebispos de outros estados, bem como 
de autoridades. PP, 10.10, p.5. Imagem recebida por D. Alberto Ramos. PP, 
10.10, p.5. 
1978- Transladação: 7.10. Horário: 19:00. PP, 8.10, p.2, “Chuva pára logo depois 
da Transladação”. 
Círio: 8.10 . Horário- início: 7:00 final: 12:30. PP, 9.10, p. 8, “Cinco hora de muita 
fé na procissão do Círio”. 
Estimativa de 800 000 romeiros. PP, 9.10, p. 1, “800 000 romeiros no maior círio 
da história”. Retiram-se as fitas que pendiam da imagem e que as autoridades 
seguravam. PP, 9.10, p.5, “Flashes do Círio”. A corda parte durante a procissão. 
PP, 9.10, p. 9, “Houve breve tumulto e a corda partiu”. 
1979- Transladação: 13.10. PP, 13.10, 1° caderno, p.9, “Transladação inicia hoje 
festa dos paraenses”.  
Círio: 14.10. Horário- início: 7:00 final: 11:00. PP, 14.10, 1º caderno, p. 9. 
Ordem: Cavalaria da Polícia Militar com a banda de clarins abrem o préstito 
O Presidente do Brasil José Figueiredo acompanha o Círio. PP, 15.10, caderno 
especial, p.3. Estimativa de 700 000 pessoas. PP, 15.10, caderno especial, p.1. 
1980- Círio: 12.10. 
Itinerário: atual. OEP, 10.10, 2º caderno, p.2, “Basílica iluminada, festa se inicia”. 
Aproximadamente 800 000 pessoas participam da procissão. Lançamento de 
carimbo  comemorativo do Círio de Nazaré. OEP, 8.10, p.5. Os crachás para 
entrar na corda são substituídos por convites especiais distribuídos pela diretoria 
da festa.  
1981- Transladação: 10.10. Horário:19:00. OL, 1.10, 1º caderno, p. 1, 
“Transladação começa hoje paz do Círio” 
Itinerário: Av. Nazaré, Generalíssimo Deodoro, Gov. José Malcher, Dr. Moraes, 
Av. Nazaré, Presidente Vargas, Sto. Antônio, João Alfredo, rua Padre 
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Champagnat. OL, 7.10.1981, 1º caderno, p.11, “ Procissão com os mesmos 
trajetos dos anos anteriores”. 
Círio: 11.10. Horário- início: 7:10 final: 10:10. OL, 12.10.1981, 1º caderno, p.10, 
“Três horas até a basílica”. 
Itinerário: Idem 
Três cordas no Círio: a que puxa a berlinda, a das autoridades e ao redor dos 
carros dos milagres. OL, 7.10, 1º caderno, p.11, “Fiéis terão outra corda no Círio”. 
Início da atuação da Cruz Vermelha no apoio ao Círio. OL, 9.10, 1° caderno, p. 12, 
“Cruz Vermelha vai atender em quatro pontos”. Manifestações do Movimento para 
a Libertação dos Presos do Araguaia durante a procissão. OL, 12.10, 1° caderno, 
p. 9, “ Três religiosos foram presos”. 
1982- Transladação: 9.10 OL, 10.10, 1º caderno, p. 1, “Círio reúne hoje todo o 
Pará” 
Círio: 10.10 .Horário- início: 7:00 final: 10:30. OL, 11.10, caderno especial, p. 2, “ A 
romaria durou três horas e quinze minutos”. 
Inauguração do Complexo Arquitetônico de Nazaré à 8.10. OL, 8.10, 1º caderno, 
p.15, “Hoje à noite inauguração do complexo arquitetônico”. Arraial se muda do 
largo para as transversais. OL, 10.10, caderno especial, p.3, “Todos gostaram do 
local para o arraial”. Manifestações do Movimento para a Libertação dos Presos 
do Araguaia durante a procissão. OL, 11.10, p. caderno especial, p. 3, “D. Alberto 
exalta devoção à padroeira”. Aproximadamente 800 000 pessoas acompanham o 
Círio. OL, 11.10, 1º caderno, p. 1, “Santa fica no CAN até o dia 25”. 
1983- Transladação: 8.10 
Círio: 9.10. OL, 8.10, 1º caderno, p. 1. Vôos sem vagas na romaria para fazer o 
Círio”. 
Introdução da corrida do Círio, à 6.10. OL, 6.10, 1º caderno, p. 16, “ Corrida do 
Círio sairá do colégio Gentil”. Retira-se o Carro dos Foguetes da Procissão, devido 
ao perigo de atingir prédios e mangueiras; substituído por toque de clarins e 
banda. A corda mede 300 m. Pelo 3º ano consecutivo o Movimento pela 
Libertação dos Presos do Araguaia se manifesta durante a procissão. OL, 10.10, 
caderno especial, p. 3 “ PM destrói faixas do MPLA”. 
1984- Transladação: 13.10. Horário: 19:00 
Círio: 14.10. Horário- início: 7:20 final: 10:55. OL, 15.10, caderno especial, p.2, 
“Acorda desatou da berlinda na saída” 
Itinerário: Magalhães Barata, Generalíssimo Deodoro, Gov. José Malcher, Dr. 
Moraes, Nazaré, Presidente Vargas, Sto. Antônio, João Alfredo, Padre 
Champagnat e Catedral Sé. OL, 13.10, 1º caderno, p. 5, “Transladação e Círio 
com trânsito modificado”. 
Manifestação dos estudantes de medicina durante a procissão. OL, 11.10, 1º 
caderno, p. 7, “Vigário é contra manifestação”. Tancredo Neves assiste o Círio do 
prédio da CODEM. OL, 13.10, caderno especial, p. 7, “Poucos políticos dentro da 
corda”. 
1985- Transladação: 12.10 . Horário: 19:00. OL, 13.10, 1º caderno, p. 21. 
Círio: 13.10 . Horário- início: 7:00 final: 11:00.  
José Sarney, presidente da República, assiste o Círio em Belém. OL, 9.10, 
caderno, p. 5, “Presidente Sarney chega Sábado à tarde em Belém”. Sindicato dos 
Estivadores faz homenagem surpresa à Tancredo Neves. OL, 13.10, 1º caderno, 
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p. 22, “O retrato de Tancredo Neves”. Ocorrem na procissão protestos pela 
reforma agrária, pelos direitos dos negros e propaganda política. OL, 14.10, 
caderno do Círio, p. 7, “Nas margens da procissão, propaganda e manifestações” 
1986- Transladação: 11.10. Itinerário: Magalhães Barata, Generalíssimo Deodoro, 
Gov. José Malcher, Dr. Moraes, Nazaré, Presidente Vargas, Boulevard Castilhos 
França, Av. Portugal, Padre Champagnat, Sé. OL, 13.10, 1º caderno, p. 14, 
“Atraso na procissão não apaga fé”. 
Círio: 12.10 Horário- início: 7:15 final: 11:00. 
Museu do Círio é inaugurado a 9.10. OL, 9.10, 1º caderno, p. 6. Início da romaria 
fluvial, por iniciativa da Paratur. MB2SF, p. 59. 
1987- Círio: 11.10 Horário: 7:30 
Protestos durante a procissão, pela reforma agrária, contra o envio de lixo nuclear 
para a Serra do Cachimbo. PP, 13.10, 1º caderno, p. 11, “Protesto contra o lixo 
atômico no Pará”. 
1988- Círio: 9.10  
Estabelecimento definitivo do itinerário atual da Transladação, que é o mesmo do 
Círio ao contrário. MB2SF, p. 61/ PP, 8.10, 1º caderno, p. 9, “Transladação fará o 
percurso inverso”. Círio inicia à maneira das procissões católicas tradicionais, com 
uma cruz ladeada por dois círios. Uso do estandarte de Nossa Senhora de Nazaré 
e do emblema da basílica, que só foi usado de 1925 a 1930. PP, 7.10.1988, 1º 
caderno, p. 9, “Emblema será novidade no Círio”. 
1990- Transladação: 13.10. OL, 15.10, caderno cidades, p.3.  
Círio: 14.10 Horário- início: 6:00 . OL, 14.10, caderno cidades, p. 26. 
Início do Círio das Crianças. MB2SF, p. 65-66.  
1991- Transladação: 12.10. Horário 7:00  
Círio: 13.10. Horário- início:  final: 
Início da procissão dos rodoviários. Autoridades não acompanham mais o Círio 
dentro da corda. OL, 14.10, caderno Círio, p.2, “Corda fica sem a presença de 
políticos”. Estimativa de mais de 1 milhão de pessoas na procissão. Presença do 
príncipe Antônio Orleans de Bragança. OL, 14.10, Caderno do Círio, p. 3, 
“Príncipe segue a procissão e exalta o povo paraense”. 
1992- Círio: 11.10 Horário- início: 7:00 final: 12:07. OL, 11.10, p.1, “Duzentos anos 
de Fé”. 
Pela primeira vez a berlinda vai à frente da procissão. Por ser este o ano do 
aniversário de 200 anos do Círio é a imagem original que sai às ruas, e é 
inaugurado o marco comemorativo. 12.10, caderno Círio 200, p. 2, “Emoção 
renovada  com a imagem original”. Estimativa de 2 000 000 de pessoas na 
procissão. OL, 12.10, caderno Círio 200, p. 1. 
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ANEXO 2 
 

TABELAS DE DADOS SOBRE O CÍRIO DE NAZARÉ 
PESQUISA IPAR 

 
A) DADOS GERAIS 
 
1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 
TABELA 1 

SEXO Nº % 
Masculino 517 51,7 
Feminino 483 48,3 
 
TABELA 2 

FAIXA ETÁRIA Nº % 
21 a 30 anos 383 38,3 
12 a 20 anos 156 15,6 
Total até 30 anos 539 53,9 
31 a 40 anos 162 16,2 
41 a 50 anos 101 10,1 
51 a 60 anos 82 8,2 
Total entre 31 e 60 anos 345 34,5 
61 a 70 anos 67 6,7 
Acima de 70 49 4,9 
Total acima de 60 anos 116 11,6 
Total 1000 100 
 
TABELA 3 

ESTADO DE ORIGEM Nº % 
Pará 952 95,2 
Total do próprio Estado do Pará 952 95,2 
Piaui 15 1,5 
Minas Gerais 12 1,2 
Amapá 5 0,5 
Amazonas 5 0,5 
São Paulo 4 0,4 
Maranhão 3 0,3 
Espírito Santo 2 0,2 
Distrito Federal 1 0,1 
Total de fora do Estado do Pará 47 4,7\ 
SEM RESPOSTA 1 0,1 
Total 1000 100 

 
TABELA 4 

MUNICÍPIO DE ORIGEM Nº % 
Belém 867 86,7 
Marabá 11 1,1 
Paragominas 10 1,0 
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Tucuruí 9 0,9 
Santarém 8 0,8 
Marituba 7 0,7 
Maracanã 7 0,7 
Parauapebas 7 0,7 
Ananindeua 6 0,6 
Tomé-Açu 5 0,5 
Igarapá-Miri 5 0,5 
Barcarena 3 0,3 
Óbidos 2 0,2 
Total 1000 100 

 
TABELA 5 

LOCAL DE RESIDÊNCIA Nº % 
Belém 905 90,5 
Ananindeua 29 2,9 
Manaus 13 1,3 
Santa Isabel do Pará 12 1,2 
Castanhal 7 0,7 
Marituba 7 0,7 
Mocajuba 6 0,6 
Santa Luzia do Pará 5 0,5 
Curuçá 3 0,3 
Santarém 3 0,3 
SEM RESPOSTA 10 1 
Total 1000 100 
 
TABELA 6 

LOCAL ESPECÍFICO Nº % 
Bairro Jurunas 145 14,5 
Bairro Guamá 92 9,2 
Bairro Cremação 89 8,9 
Bairro Condor 85 8,5 
Bairro Marco 72 7,2 
Distrito de Icoaraci 66 6,6 
Bairro Telégrafo 61 6,1 
Bairro São Bráz 53 5,3 
Bairro Nazaré 52 5,2 
Bairro Umarizal 45 4,5 
Bairro Novo 38 3,8 
Bairro Marambaia 36 3,6 
Bairro Coqueiro 105 10,5 
SEM RESPOSTA 166 16,6 
Total 1000 100 

 
TABELA 7 

ESCOLARIDADE Nº % 
a) Sem instrução 23 2,3 
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b) 1º Grau 291 29,1 
Completo 116 12,6 
Incompleto 88 8,8 
Cursando 59 5,9 
Sem resposta 28 2,8 
c) 2º Grau 325 32,5 
Completo 156 15,6 
Incompleto 41 4,1 
Cursanso 77 7,7 
Sem resposta 51 5,1 
d) 3º Grau 361 36,1 
Completo 91 9,1 
Incompleto 83 8,3 
Cursando 59 5,9 
Sem resposta 128 12,8 
Total 1000 100 

 
TABELA 8 

ESTADO CIVIL Nº % 
Solteiro 455 45,5 
Casado 385 38,5 
Outra forma de união 35 3,5 
Sem resposta 68 6,8 
Total 1000 100 
 
 

TABELA 9 
OCUPAÇÃO Nº % 

Estudante 301 30,1 
Professor 116 11,6 
Servidor Público 194 19,4 
Enfermeiro 73 7,3 
Bancário 56 5,6 
Empregada Doméstica 52 5,2 
Pedreiro 40 4,0 
Do lar 39 3,9 
Cabelereira 29 2,9 
Faixineiro 20 2 
Ajudante de pedreiro 18 1,8 
Vendedor 17 1,7 
Empresário 10 1 
Servente 7 0,7 
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Contabilista 6 0,6 
Dentista 5 0,5 
Mecânico 5 0,5 
Pedagogo 3 03 
Geólogo 3 0,3 
Auxiliar de contabilidade 3 0,3 
Dono de Escola 2 0,2 
Tecnóloga 1 0,1 
Total 1000 100 

 
 

TABELA 10 
RENDA  PESSOAL FAMILIAR 

 Nº % Nº % 
Abaixo de um salário mínimo 10 1,0   
Um (1) salário mínimo 198 19,8   
Dois (2) a cinco (5) salários 
mínimos 

170 17,0 385 38,5 

Seis (6) a nove (9) salários 
mínimos 

145 14,5 157 15,7 

Acima de dez (10) salários 
mínimos 

97 9,7 96 9,6 

SEM RESPOSTA 380 38 362 36,2 
TOTAL 1000 100 

 
TABELA 11 

RELIGIÃO Nº % 
Católica 515 51,5 
Total de confissão católica 515 51,5 
Evangélica 248 24,8 
Espírita 62 6,2 
Adventista do 7º dia 16 1,6 
Testemunha de Jeová 12 1,2 
Budista 9 0,9 
Total: outras tradições 347 34,7 
Não possui 51 5,1 
Ateu 35 3,5 
Total: não professam religião 56 5,6 
SEM RESPOSTA 52 5,2 
Total 1000 100 

 
TABELA 12 

PRATICANTE DA RELIGIÃO Nº % 
SIM 573 57,3 
NÃO 427 42,7 
Total 1000 100 
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TABELA 13 
PARTICIPA HABITUALMENTE DA MISSA/CULTO 

DE SUA IGREJA 
Nº % 

SIM 483 48,3 
NÃO 517 51,7 
Total 1000 100 
 
TABELA 14 

PARTICIPA DE OUTRA ATIVIDADE E/OU 
MOVIMENTO DE SUA IGREJA 

Nº % 

SIM 390 39 
Grupo de jovens 54 5,4 
Pastoral da saúde 82 8,2 
Pastoral do dízimo 39 3,9 
E.J.C 18 1,8 
Renovação carismática 77 7,7 
Movimento de casais 96 9,6 
Grupo de animação 24 2,4 
NÃO 610 61 
Total 1000 100 
 
TABELA 15 

POSSUI TRADIÇÃO RELIGIOSA Nº % 
SIM 376 37,6 
Católica 369 36,9 
Sem resposta 7 0,7 
NÃO 624 62,4 
Total 1000 100 
 
2. TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

 
TABELA 16 

FREQÜÊNCIA COM QUE PARTICIPA DOS 
FESTEJOS DO CÍRIO 

Nº % 

a) Participa todos os anos 508 50,8 
b) Participa esporadicamente 343 34,3 
c) Só está participando este ano 66 6,6 
d) Não participa 45 4,5 
e) Outra opção 38 3,8 
É o segundo ano que vem participar 6 0,6 
É o terceiro ano que vem participar 10 1,0 
Participou em Marabá 1 0,1 
Só observa a passagem da santa 7 0,7 
Acompanha pela televisão 12 1,2 
Acompanha as novenas 2 0,2 
Total 1000 100 
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TABELA 17 

ONDE PARTICIPA DOS FESTEJOS DO CÍRIO Nº % 
a) Só na cidade onde mora 820 82 
b) Em outras cidades 180 18 
Benfica 56 5,6 
Bragança 49 4,9 
Ananindeua 32 3,2 
Marabá 13 1,3 
Santarém 9 0,9 
Vigia 7 0,7 
Mosqueiro, Salinas 6 0,6 
Total: no Pará 172 17,2 
Manaus 8 0,8 
Total 1000 100 
 
TABELA 18 
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 COMO PARTICIPA DO CÍRIO Nº % 
01 RECEBE A IMAGEM DA SANTA EM 

CASA 
  

 SIM 312 31,2 
 NÃO 688 68,8 

02 PARTICIPA DO CÍRIO FLUVIAL   
 SIM 947 94,7 
 a) Observa a passagem da santa 485 48,5 
 b) Acompanha todo o trajeto 402 40,2 
 c) Outra opção 60 6 
 Assiste na televisão 35 3,5 
 Acompanha só a metade do trajeto 10 1 
 Só participou este ano 9 0,9 
 Só participou um vez 6 0,6 
 NÃO 53 5,3 

03 PARTICIPA DA TRASLADAÇÃO   
 SIM 930 93 
 a) Observa a passagem da santa 502 50,2 
 b) Acompanha todo o trajeto 373 37,3 
 c) Outra opção 55 5,5 
 As vezes vê a saída do Colégio Gentil 16 1,6 
 Acompanha uma parte do trajeto 26 2,6 
 As vezes acompanha, outras apenas 

observa 
7 0,7 

 Esporadicamente 6 0,6 
 NÃO 70 7 

04 PARTICIPA DO CÍRIO 
PROPRIAMENTE DITO 

  

 SIM 982 98,2 
 a) Observa a passagem da santa 543 54,3 
 b) Acompanha todo o trajeto 402 40,2 
 c) Outra opção 37 3,7 
 Assiste na televisão 27 2,7 
 Acompanha outra parte do trajeto 7 0,7 
 Raramente observa a passagem da 

santa 
3 0,3 

 NÃO 18 1,8 
05 PARTICIPA DO ARRAIAL   
 SIM 539 53,9 
 Esporadicamente 81 8,1 
 Passeando na praça 48 4,8 
 Passeando no Centro Arquitetônico 

Nazaré - CAN e no parque 
33 3,3 

 Total: passeando 81 81 
 Visitando 49 4,9 
 Visitando a igreja e o arraial 25 2,5 
 Total: visitando 74 7,4 
 Encontrando com os amigos 52 5,2 
 Expectador 49 4,9 
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 Brincando e comprando lembranças 19 1,9 
 Brincando e comendo 19 1,9 
 Brincando 38 38 
 Vai se divertir 32 3,2 
 Participa da missa durante os festejos 31 3,1 
 Só aos domingos 27 2,7 
 Nos bares 26 2,6 
 Com a família 25 2,5 
 Depois da missa vai ao arraial 23 2,3 
 NÃO 461 46,1 

06 PARTICIPA DO PROGRAMA 
RELIGIOSO DA QUINZENA 

  

 NÃO  713 71,3 
 SIM 287 28,7 
 Participando da missa na igreja e no 

largo 
52 5,2 

 Participando das missas 35 3,5 
 Participando da alvorada e missa 36 3,6 
 Total: participando em missas 123 12,3 
 Rezando o terço 49 4,9 
 Participa das rezas nas casas 42 4,2 
 Indo em algumas novenas 28 2,8 
 Visitando 17 1,7 
 Participando na paróquia do bairro onde 

mora 
17 1,7 

 Participa, as vezes, das reuniões no 
bairro onde mora 

6 0,6 

 As vezes entra na igreja 3 0,3 
 Participando da organização e execução 

das celebrações 
2 0,2 

TOTAL 1000 100 
 
TABELA 19 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO 
NOS EVENTOS DA FESTA DO CÍRIO 

  Quantidade % 
01 Procissão do Círio 952 95,2 
03 Círio fluvial 912 91,2 
02 Trasladação 901 90,1 
05 Arraial 539 53,9 
04 Peregrinação das imagens 312 31,2 
06 Programa religioso da quinzena 287 28,7 

OBS: Tabela síntese 
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3. NÍVEL DE IMPORTÂNCIA DOS DIVERSOS ELEMENTOS E 
MOMENTOS CONSTITUTIVOS 

 
TABELA 20 

QUADRO DEMONSTRATIVO SOBRE O QUE É 
ESSENCIAL NO CÍRIO 

  N° % 
01 A PRESENÇA DO PADRE   

 SIM 408 40,8 
 Porque tudo isso faz parte da 

essência do círio 
60 6 

 Porque ele celebra a missa 50 5 
 Porque demonstra a seriedade 

da festa 
43 4,3 

 Porque é ele quem coordena a 
cerimônia 

43 4,3 

 Porque leva a palavra de Deus a 
todos os fiéis 

33 3,3 

 Porque ele é o nosso guia 19 1,9 
 Porque numa festa católica é 

normal que o padre esteja 
presente 

19 1,9 

 Porque é ele quem faz a ligação 
da terra para o céu 

17 1,7 

 Porque todos são sinais de fé 15 1,5 
 Porque o círio é manifestação da 

Igreja Católica 
15 1,5 

 Porque ele reza a missa e 
acompanha com os fiéis 

12 1,2 

 Porque é uma festa muito 
importante 

10 1 

 Sem resposta 72 7,2 
 NÃO 592 59,2 
 Só é importante para os católicos 59 5,9 
 Sem resposta 533 53,3 

02 PRESENÇA DO BISPO   
 SIM 509 50,9 
 Porque leva a palavra de Deus 

aos fiéis 
60 6 

 Porque lidera os fiéis 59 5,9 
 Para guiar o rebanho 49 4,9 
 Porque é o pastor da Diocese 19 1,9 
 Total: liderança dos fiéis 187 18,7 
 Porque reforça a presença da 

igreja 
33 3,3 

 Porque é da igreja 20 2 
 Porque faz parte da hierarquia 

da igreja 
20 2 

 Total: presença da Igreja 73 7,3 
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 Para acompanhar o círio 68 6,8 
 Porque é o chefe do padre 38 3,8 
 Para organizar 33 3,3 
 Porque dá maior  importância ao 

círio 
11 1,1 

 Sem resposta 92 9,2 
 NÃO 491 49,1 
 Sem resposta 491 49,1 

03 MISSA DO MANDATO   
 SIM 388 38,8 
 Porque faz parte da celebração 143 14,3 
 Porque as pessoas devotas 

gostam da missa 
53 5,3 

 Para iniciar a festa e orientar os 
fiéis 

44 4,4 

 Porque tem  que ter primeiro a 
missa  para ter depois a 
procissão 

33 3,3 

 Porque é bom ter missa que 
inicie 

26 2,6 

 Porque faz parte da festa 26 2,6 
 Porque abre a quinzena 11 1,1 
 Sem resposta 52 5,2 

 NÃO 612 61,2 
 Sem resposta 612 61,2 

04 PEREGRINAÇÕES DA SANTA 
PELAS CASAS 

  

 SIM 646 64,6 
 Porque fortalecer a fé em Maria 143 14,3 
 Porque alimenta a fé e chama 

atenção para a importância da 
visita às casas 

33 3,3 

 Porque faz com que as pessoas 
treinem sua fé 

11 1,1 

 Porque traz as pessoas mais 
para os fundamentos: amor, fé 
etc. 

10 1 

 Total: favorece à fé 197 19,7 
 Porque é a participação do povo 123 12,3 
 Porque é a visita da santa na 

casa das pessoas 
86 8,6 

 Porque a santa fica mais perto 
do povo 

79 7,9 

 Porque é uma forma da igreja 
passar os seus princípios 

43 4,3 

 Para iniciar as novenas 25 2,5 
 Porque é a confraternização das 

famílias 
19 1,9 

 Porque une os amigos 16 1,6 
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 Porque é uma forma de unir as 
pessoas em torno da palavra de 
Deus 

8 0,8 

 Sem resposta 50 5 
 NÃO 35,4 35,4 
 Sem resposta 354 35,4 

05 ABERTURA DO CÍRIO   
 SIM 702 70,2 
 Porque inicia o círio  112 11,2 
 Porque inicia o ciclo religioso 43 4,3 
 Porque é o início das 

festividades 
37 3,7 

 Porque indica toda uma iniciação 
da festa 

26 2,6 

 Total: sinalização do início do 
círio 

218 21,8 

 Porque faz parte do calendário 
da festa 

88 8,8 

 Porque faz parte da tradição 62 6,2 
 Porque faz parte da 

programação 
45 4,5 

 Total: referência à tradição 195 19,5 
 Porque é uma homenagem que 

se faz a santa 
166 16,6 

 Porque é uma maneira do povo 
pedir uma bênção 

55 5,5 

 Sem resposta  68 6,8 
 NÃO 298 29,8 
 Sem resposta 298 29,8 

06 ROMARIA RODOVIÁRIA   
 SIM 653 65,3 
 Para homenagear Maria 101 10,1 
 Porque é a homenagem dos 

rodoviários 
78 7,8 

 Para homenagear a santa 33 3,3 
 Total: homenagem 212 21,2 
 Porque já é tradição 114 11,4 
 Porque faz parte da festa 19 1,9 
 Total: tradição 133 13,3 
 Para proteger os motoristas 62 6,2 
 Porque é a retribuição da 

proteção 
54 5,4 

 Total: proteção 116 11,6 
 Porque é uma manifestação de 

fé 
30 3 

 Porque o povo acompanha de 
todos os modos por causa da fé 

12 1,2 

 Porque é mais uma 
demonstração de fé  

9 0,9 
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 Total: fé 51 5,1 
 Porque é a participação do povo 15 1,5 
 Porque todo mundo deve 

participar 
7 0,7 

 Total: participação do povo 22 2,2 
 Sem resposta 119 11,9 

 NÃO 347 34,7 
 Sem resposta 347 347 

07 ROMARIA FLUVIAL   
 SIM 578 57,8 
 Porque é a homenagem dos 

pescadores e ribeirinhos 
133 13,3 

 Porque é mais uma forma de 
homenagem 

78 7,8 

 Porque os pescadores têm que 
ter oportunidade de homenageá-
la 

9 0,9 

 Total: homenagem de 
pescadores e ribeirinhos 

220 22 

 Porque  faz parte da celebração 119 11,9 
 Porque dá oportunidade aos 

ribeirinhos 
38 3,8 

 Por causa das pessoas que 
moram à beira dos rios 

19 1,9 

 Total: contempla os 
ribeirinhos 

57 5,7 

 Para proteger os navegantes da 
região 

42 4,2 

 Porque é no rio, é bonito e o 
povo gosta 

33 3,3 

 Porque é peculiar da cultura 
paraense 

11 1,1 

 Sem resposta 96 9,6 
 NÃO 422 42,2 
 Sem resposta 422 422 

08 ROMARIA DAS MOTOS   
 SIM 475 47,5 
 Porque é uma homenagem dos 

motoqueiros 
113 11,3 

 Porque é uma homenagem para 
Maria 

113 11,3 

 Porque é uma homenagem das 
pessoas 

40 4 

 Porque é uma homenagem a 
mais para os romeiros 

29 2,9 

 Porque é uma homenagem 
válida 

20 2 

 Total: porque é uma 
homenagem dos cirianos 

315 31,5 
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àaMaria 
 Porque é uma manifestação de 

fé 
78 7,8 

 Porque é uma maneira de 
transmitir a fé 

7 0,7 

 Total: referência a fé 85 8,5 
 Porque traz a imagem para perto 

da população 
42 4,2 

 Sem resposta 33 3,3 
 NÃO 525 52,5 
 Sem resposta 525 52,5 

09 A DESCIDA DA IMAGEM   
 SIM 766 76,6 
 Porque ela vem para junto do 

povo 
183 18,3 

 Porque é o momento que a santa 
encontra os fiéis 

99 9,9 

 Porque representa a 
aproximação da virgem dos seus 
seguidores 

66 6,6 

 Para que o povo veja de perto 20 2 
 Porque é quando a santa se 

aproxima da comunidade 
paraense 

19 1,9 

 Total: proximade da santa do 
povo 

387 38,7 

 Porque é tradição 152 15,2 
 Porque é quando ela sai da 

esfera da igreja 
57 5,7 

 Para abençoar os fiéis 43 4,3 
 Sem resposta 127 12,7 

 NÃO 234 23,4 
 Sem resposta 234 23,4 

10 A TRASLADAÇÃO   
 SIM 542 54,2 
 Porque é manifestação de fé 152 15,2 
 Porque é uma forma de 

aproximação da imagem com os 
fiéis 

62 6,2 

 Porque queremos vê-la mais de 
perto 

43 4,3 

 Porque os fiéis podem ficar mais 
próximo da santa 

40 4 

 Total: proximidade da santa do 
povo 

145 14,5 

 Porque é tradição 122 12,2 
 Porque faz parte do círio 16 1,6 
 Total: tradição 138 13,8 
 Porque simboliza a presença de 78 7,8 
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Maria 
 Porque aproxima as pessoas 29 2,9 
 NÃO 458 45,8 
 Sem resposta 458 45,8 

11 A CORDA DO CÍRIO   
 SIM 859 85,9 
 Porque é um sacrifício de fé na 

santa 
88 8,8 

 Porque é o momento grandioso 
de fé  

44 4,4 

 Porque é a expressão de fé 33 3,3 
 Total: momento especial de fé 165 16,5 
 Porque faz parte da tradição 159 15,9 
 Total: tradição 159 15,9 
 Porque as pessoas se sentem 

mais próximas da virgem 
95 9,5 

 Porque é o que nos leva ao 
sagrado 

52 5,2 

 Total: proximidade do sagrado 147 14,7 
 Porque é símbolo do povo no 

círio 
76 7,6 

 Porque é símbolo dos 
catolicismo popular 

35 3,5 

 Porque simboliza proteção e 
devoção 

23 2,3 

 Total: símbolo 134 13,4 
 Porque ela protege a berlinda 110 11 
 Total: proteção da berlinda 110 11 
 Porque representa a união 50 5 
 Porque une as pessoas em torno 

da santa 
47 4,7 

 Total: proporciona união das 
pessoas 

97 9,7 

 Porque é onde os romeiros 
pagam as promessas 

35 3,5 

 Para pagar as promessas 12 1,2 
 Total: para pagar as 

promessas 
47 4,7 

 NÃO 141 14,1 
 Sem resposta 141 14,1 

12 OS FOGOS NO CÍRIO   
 SIM 505 50,5 
 Porque é tradição 121 12,1 
 Porque faz parte do círio 66 6,6 
 Porque faz parte do ritual 16 1,6 
 Total: faz parte do ritual, do 

círio, da tradição 
203 20,3 

 Porque é uma forma dos outros 
expressarem a fé 

55 5,5 
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 Porque é a celebração da fé 53 5,3 
 Total: expressão, celebração 

da fé 
108 10,8 

 Porque avisa que a santa está 
chegando 

72 7,2 

 Total: sinaliza a chegada da 
santa 

72 7,2 

 Porque é uma homenagem para 
a santa 

49 4,9 

 Porque é uma homenagem muito 
bonita 

7 0,7 

 Porque é uma homenagem que 
deixa a cidade bonita 

5 0,5 

 Total: homenagem bonita para 
a santa 

61 6,1 

 Porque representa a alegria 10 1 
 Porque alegra as pessoas 8 0,8 
 Total: representa  alegria e 

alegra as pessoas 
18 1,8 

 Sem resposta 43 4,3 
 NÃO 495 49,5 
 Sem resposta 494 49,5 

13 AS ALEGORIAS NO CÍRIO   
 SIM 633 63,3 

 Porque anunciam a procissão 88 17,6 
 Porque anunciam a festa 81 16,2 
 Total: referência a anúncio 169 33,8 
 Porque é uma forma de 

homenagear 
52 10,4 

 Porque é uma homenagem 29 5,8 
 Total: referência a homenagem 81 16,2 
 Porque são saudações à virgem 48 9,6 
 Porque dá vida a procissão 38 7,7 
 Porque é uma tradição 9 1,8 
 Sem resposta 18 3,6 
 NÃO 137 27,4 
 Porque é muito arriscado  18 3,6 
 Sem resposta 119 23,8 

14 A PROMESSA   
 SIM 755 75,5 
 Porque é a fé na santa 159 15,9 
 Porque comprova a fé  125 12,5 
 Porque é a fé do povo 80 8 
 Para a demonstração de fé  43 4,3 
 Pela confiança em Nossa 

Senhora 
10 1 

 Porque é quando todo mundo 
reunido demonstra a fé em N. 
Senhora 

7 0,7 
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 Total: Fé do povo na santa 417 41,7 
 Porque a virgem atende aos 

pedidos 
96 9,6 

 Porque pedimos e somos 
atendidos 

32 3,2 

 Total: realização dos pedidos 128 12,8 
 Porque é o voto 47 4,7 
 Porque é  aquele momento onde 

todos lembram de Nossa 
Senhora 

45 4,5 

 Porque é o que justifica toda a 
festa 

39 3,9 

 Porque é transformação, 
materialização 

32 3,2 

 Porque eleva o sentido da 
procissão 

20 2 

 Porque une Deus a seu povo 15 1,5 
 Porque se não houvesse a 

promessa as pessoas não iriam 
5 0,5 

 NÃO 245 24,5 
 Sem resposta 245 24,5 

15 ALMOÇO DO CÍRIO   
 SIM 802 80,2 

 Porque é tradição do povo 
paraense 

163 16,3 

 Porque faz parte de tradição da 
festa 

93 9,3 

 Porque é tradição da família 3 0,3 
 Total: tradição 259 25,9 
 Porque une as famílias 79 7,9 
 Porque é união e fé 68 6,8 
 Porque reúne os católicos 

paraenses 
61 6,1 

 Porque os amigos se reúnem 40 4 
 Total: reunião das famílias, 

amigos, católicos 
248 24,8 

 Porque é uma forma que as 
famílias têm de fazer sua 
comemoração 

76 7,6 

 Porque é uma comemoração da 
festa 

71 7,1 

 Para a confraternização das 
famílias 

45 4,5 

 Total: comemoração, 
confraternização 

192 19,2 

 Porque traz paz espiritual 55 5,5 
 Porque é um festejo a N. 

Senhora 
24 2,4 

 Porque representa o amor 19 1,9 
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 Porque as pessoas valorizam 
como um agregador social 

5 0,5 

 NÃO 198 19,8 
 Sem resposta 198 19,8 

16 ITENS DO ALMOÇO   
 Maniçoba, vatapá, coca-cola 145 14,5 
 Maniçoba, cerveja 115 11,5 
 Pato no tucupi, maniçoba, 

cerveja e refrigerantes 
99 9,9 

 Maniçoba, doce de cupuaçú 43 4,3 
 Total: indicação de maniçoba 402 40,2 
 Sucos, pato no tucupi, creme de 

cupuaçu, etc. 
92 9,2 

 Pato no tucupi e refrigerantes 50 5 
 Pato no tucupi 40 4 
 Pato no tucupi, bacalhau, pudim 

de tapioca 
36 3,6 

 Total: indicação de pato no 
tucupí 

317 31,7 

 Comida regional, paraense 5 0,5 
 Total: indicação de comida 

regional 
625 62,5 

 Qualquer comida 79 7,9 
 Todos 22 2,2 
 O que tiver 19 1,9 
 Depende do recurso de cada 

família 
8 0,8 

 Total: qualquer comida 128 12,8 
 Confraternização das pessoas 82 8,2 
 Sem resposta 165 16,5 

17 O ARRAIAL   
 SIM 545 54,5 
 Porque é uma atração, um lazer, 

uma festa popular 
83 8,3 

 Porque é uma diversão para os 
fiéis 

67 6,7 

 Para diversão com a família 57 5,7 
 Porque é um encontro de amigos 

e diversão nos brinquedos 
29 2,9 

 Para que os romeiros aproveitem 
o lado divertido da festa 

15 1,5 

 Total: encontro e diversão da 
família, amigos, crianças, 
romeiros 

251 25,1 

 Para que as crianças participem 156 15,6 
 Para que o espírito da 

festividade não diminua 
58 5,8 

 Sem resposta 80 8 
 NÃO 455 45,5 
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 Sem resposta 455 45,5 
18 A PROCISSÃO DA FESTA   

 SIM 710 71 
 Porque é caminhada de fé 105 10,5 
 Porque é o momento maior de 

demonstração da fé  
33 3,3 

 Total: momento, caminhada de 
fé 

138 13,8 

 Porque é demonstração de amor 
e obediência 

135 13,5 

 Porque já é tradição 123 12,3 
 Porque faz parte da cultura 120 12 
 Porque é a procissão principal 87 8,7 
 Porque também é importante 42 4,2 
 Porque é peregrinação e 

penitência 
27 2,7 

 Porque é mais uma etapa do 
círio 

18 1,8 

 Porque é mais uma homenagem 11 1,1 
 Porque é o marco da festa 9 0,9 
 NÃO 290 29 
 Sem resposta 290 29 

19 A MISSA DE ENCERRAMENTO   
 SIM 645 64,5 
 Porque é o término da festa 89 8,9 
 Para que as pessoas se 

despeçam da santa 
51 5,1 

 Para que se inicie e termine com 
a missa 

45 4,5 

 Porque é tradição 111 11,1 
 Para que a imagem volte para o 

colégio 
7 0,7 

 Porque é o fim das missas 57 5,7 
 Porque é  agradecimento 145 14,5 
 Porque é importante que se 

mantenha todos os rituais 
4 0,4 

 Porque fecha as suas promessas 7 0,7 
 Porque é o amor que temos 70 7 
 Porque é o momento mais 

solene 
18 1,8 

 Sem resposta 41 4,1 
 NÃO 355 35,5 
 Sem resposta 355 35,5 

20 OS FOGOS DE VISTA   
 SIM 718 71,8 
 Porque é a homenagem final do 

povo 
55 5,5 

 Porque faz parte  da festa 40 4 
 Porque é uma homenagem 45 4,5 
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 Porque é tradição 189 18,9 
 Porque é uma homenagem para 

a santa 
13 1,3 

 Porque é maravilhoso 17 1,7 
 Porque é manifestação de 

alegria 
35 3,5 

 Porque é uma maneira de 
homenagear a santa 

86 8,6 

 Porque é uma homenagem para 
Maria 

44 4,4 

 Porque transmite emoção 92 9,2 
 Sem resposta 102 10,2 
 NÃO 282 28,2 
 Porque não há segurança 11 1,1 
 Porque é perigoso 18 1,8 
 Sem resposta 253 25,3 

21 SUBIDA DA IMAGEM   
 SIM 687 68,7 
 Porque  é tradição 164 16,4 
 Porque faz parte da festa 113 11,3 
 Porque a imagem volta para o 

seu lugar no altar 
77 7,7 

 Porque é o momento da 
despedida 

65 6,5 

 Porque é bom que ela tenha um 
lugar para ficar 

58 5,8 

 Porque é quando ela retorna 
para o seu lugar santo 

47 4,7 

 Porque indica o término de um 
ciclo 

39 3,9 

 Sem resposta 124 12,4 
 NÃO 313 31,3 
 Porque ela se distancia  do povo 15 1,5 
 Somente para os católicos 55 5,5 
 Sem resposta 243 24,3 

21 RECÍRIO   
TOTAL 1000 100 
 
TABELA 21 

QUADRO DEMONSTRATIVO SOBRE O QUE É 
ESSENCIAL NO CÍRIO 

  Quantidade  % 
01 A corda no Círio 859 85,9 
02 Almoco do Círio 802 80,2 
03 Descida da imagem 766 76,6 
04 A promessa no Círio 755 75,5 
05 Subida da imagem 718 71,8 
06 Missa de encerramento 710 71 
07 Abertura do Círio 702 70,2 
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08 O recírio 687 68,7 
09 Romaria rodoviária 653 65,3 
10 Peregrinações nas casas 646 64,6 
11 Os fogos de vista 645 64,5 
12 Alegorias do Círio 633 63,3 
13 Romaria fluvial 578 57,8 
14 O arraial 545 54,5 
15 Trasladação 542 54,2 
16 Presença do bispo 509 50,9 
17 Os fogos no Círio 505 50,5 
18 Romaria das motos 475 47,5 
19 Presença do padre 408 40,8 
20 Missa do mandato 388 38,8 
21 A procissão da festa 384 38,4 

OBS: Tabela síntese 
 
 
B) EXPECTATIVAS E REPRESENTAÇÕES 

 
1. COMO DEVE SER A RELAÇÃO ENTRE O DEVOTO E A SANTA. 
 

TABELA 21 
RELAÇÃO ENTRE O DEVOTO E A SANTA Nº % 

De amor e fé 166 16,6 
De esperança e fé na virgem 145 14,5 
De fé  129 12,9 
De confiança 99 9,9 
Fé, fidelidade e dedicação 63 6,3 
Total: relação de fé 602 60,2 
Relação filial 78 7,8 
De mãe e filho 57 5,7 
Relação de filho com mãe 51 5,1 
Total: relação filial 186 18,6 
De respeito 48 4,8 
De veneração 42 4,2 
Relação normal, sem exageros 13 1,3 
Depende do devoto 10 1 
De entrega 6 0,6 
Sem resposta 93 9,3 
TOTAL 1000 100 
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2. O QUE REPRESENTA A SANTA PARA O VOCE? 
 

TABELA 22 
O QUE REPRESENTA A SANTA PARA O 

DEVOTO 
Nº % 

A mãe de Deus 156 15,6 
A mãe do salvador 126 12,6 
O amor que tenho a minha mãe 60 6 
Minha mãe misericordiosa 45 4,5 
Amor para com seus filhos 37 3,7 
A mãe de Jesus 33 3,3 
Minha mãe nos céus 18 1,8 
Total: representa mãe 475 47,5 
Padroeira do Pará 129 12,9 
Padroeira e protetora 87 8,7 
Total: padroeira 216 21,6 
Amor 92 9,2 
Fé 83 8,3 
Tudo de bom 53 5,3 
Nada 11 1,1 
Sem resposta 70 7 
TOTAL 1000 100 
 
3. VOCÊ VÊ DIFERENÇAS ENTRE AS IMAGENS DO CÍRIO DA VIGIA, DO 
CÍRIO DE BELÉM E A IMAGEM DA BASÍLICA? 
 

TABELA 23 
DIFERENÇA ENTRE AS IMAGENS Nº % 

SIM 154 15,4 
Há diferenças na forma, tamanho, cor, etc. 44 4,4 
Apenas diferenças físicas 21 2,1 
São imagens com representações diferentes 18 1,8 
Há diferença na figura das imagens 5 0,5 
Tamanho, cor, etc. 7 0,7 
Total: Diferenças estéticas 95 9,5 
A imagem da Basílica é a verdadeira 42 4,2 
Sem resposta 17 1,7 
NÃO 846 84,6 
TOTAL 1000 100 
 
4. O QUE REPRESENTA A SANTA PARA SUA COMUNIDADE? 
 

O QUE REPRESENTA A SANTA PARA A 
COMUNIDADE 

Nº % 

Fé 202 20,2 
Exemplo de fé  93 9,3 
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Fé, esperança, confiança, sacrifício e amor 11 1,1 
Total: fé 306 30,6 
A mãe de Deus 156 15,6 
Padroeira e minha mãe 19 1,9 
Nossa mãe eterna 15 1,5 
A mãe de Cristo 14 1,4 
Total: mãe 204 20,4 
Intercessora 105 10,5 
Total: intercessora 105 10,5 
Padroeira de Belém 86 8,6 
Total: padroeira 105 10,5 
Amor 77 7,7 
Total: amor 88 8,8 
Exemplo de bondade e pureza 62 6,2 
Tudo 59 5,9 
Esperança 46 4,6 
Uma graça alcançada 20 2 
Nada 9 0,9 
Sem resposta 26 2,6 
TOTAL 1000 100 
 
5. PORQUE VOCÊ PARTICIPA DOS FESTEJOS DO CÍRIO? 

 

TABELA 25 
MOTIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS DO 

CÍRIO 
Nº % 

Porque acredito em Maria 222 22,2 
Porque tenho fé 192 19,2 
Total: fé 414 41,4 
Pela devoção a santa 86 8,6 
É um compromisso 156 15,6 
É tradição 118 11,8 
Faz parte do nosso calendário 41 4,1 
Porque gosto 36 3,6 
Porque toda a cidade se volta para o círio 26 2,6 
Porque faz parte da minha formação 19 1,9 
Só observa a santa passar 18 1,8 
Porque é difícil não participar 10 1 
Só participo em casa com meus familiares 7 0,7 
Por ser católico e fazer parte da sua criação 5 0,5 
Sem resposta 49 4,9 
TOTAL 1000 100 
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6. VOCÊ SABE QUANDO COMEÇOU O CÍRIO EM BELÉM? 
 

TABELA 26 
SABE QUANDO COMEÇOU O CÍRIO EM BELÉM Nº % 

SIM 688 68,8 
Há mais de duzentos (200) anos 128 12,8 
Século XVIII 64 6,4 
Há mais de dois (2) séculos 59 5,9 
Em 1793 40 4 
Total: aproximado da data oficial 1793 291 29,1 
Há trezentos (300) anos 128 12,8 
Mais ou menos trezentos (300) anos 22 2,2 
Total: 300 anos 150 15 
Há não muito tempo 64 6,4 
Mais ou menos cento e doze (112) anos 60 6 
Mais ou menos em 1820 33 3,3 
Sem resposta 90 9 
NÃO 312 31,2 
TOTAL 1000 100 
 
7. VOCÊ SABE COMO COMEÇOU O CÍRIO EM BELÉM? 

 

TABELA 27 
SABE COMO COMEÇOU O CÍRIO NA CIDADE Nº % 

SIM 453 45,3 
O pescador achou na beira do rio 169 16,9 
Quando um pescador achou uma imagem em um 
igarapé 

33 3,3 

Total: achado da santa por um pescador 202 20,2 
Com o governador Francisco de Jesus Coutinho 148 14,8 
Com as aparições da imagem da virgem 84 8,4 
Com uma pequena procissão 19 1,9 
Sem resposta 112 11,2 
NÃO 435 43,5 
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8. VOCÊ SABE QUEM COMEÇOU O CÍRIO EM BELÉM? 
 

TABELA 28 
SABE QUEM COMEÇOU O CÍRIO NA CIDADE Nº % 

SIM 461 46,1 
O pescador Plácido 215 21,5 
O pescador 110 11 
Os pescadores que viviam em Belém 25 2,5 
Com a devoção do pescador Plácido 11 1,1 
Total: Pescador 361 36,1 
Total: Pescador Plácido 226 22,6 
O povo e a Igreja 62 6,2 
A Igreja Católica 32 3,2 
Total: Igreja 94 9,4 
O Governador Francisco de Jesus Coutinho 6 0,6 
Sem resposta 61 6,1 
NÃO 478 47,8 
TOTAL 1000 100 
 
9. VOCÊ SABE DE ONDE VEIO A IMAGEM DA SANTA? 
 

TABELA 29 
SABE DE ONDE VEIO A IMAGEM PRINCIPAL Nº % 

SIM 464 46,4 
De Portugal 344 34,4 
Foi achada em um igarapé 107 10,7 
Da mata onde foi achada 5 0,5 
Vigia 8 0,8 
Sem resposta 74 7,4 
NÃO 462 46,2 
TOTAL 1000 100 
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10. QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS IMPORTANTE: A FREQÜÊNCIA 
DOMINICAL DA MISSA OU A PARTICIPAÇÃO DO CÍRIO. POR QUE? 
 

TABELA 30 
MAIS IMPORTANTE Nº % 

A participação na procissão do círio 428 42,8 
É a expressão de fé paraense 178 17,8 
Porque é uma cerimônia nossa 76 7,6 
Total: identidade paraense 254 25,4 
Fé em Nossa Senhora 49 + 178 4,9 + 17,8 
Total: fé  227 22,7 
Encerra a festa 46 4,6 
Tem uma riqueza muito grande 10 1 
Sem resposta 69 6,9 
Freqüência dominical na missa 450 45 
É obrigação dos católicos 97 9,7 
É uma participação mais constante 65 6,5 
Término do círio 52 5,2 
Expectativa para o próximo círio 36 3,6 
Encerra a festa 35 3,5 
Tradição 32 3,2 
Para demonstrar ser um católico praticante 31 3,1 
Para terminar a festa e guardar a imagem no 
colégio 

28 2,8 

Demonstração de fé 16 1,6 
Renovação da fé 8 0,8 
Total: fé 24 2,4 
Expectativa para o próximo ano 14 1,4 
Sem resposta 36 3,6 
Ambos são importantes 122 12,2 
Os dois, pois é união, fé  e fraternidade 64 6,4 
Todos são importantes 44 4,4 
Um completa o outro 9 0,9 
Ambos trazem a paz ao espírito 5 0,5 
TOTAL 1000 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 344 

11. QUAL O SIGNIFICADO DA CORDA PRA VOCÊ? 
 

TABELA 31 
SIGNIFICADO DA CORDA NA PROCISSÃO DO 

CÍRIO 
Nº % 

Fé 174 17,4 
Devoção e fé 150 15 
Fé em Maria 137 13,7 
É símbolo de muita fé, significa caminhada com 
Maria 

10 1 

Total: Fé 471 47,1 
Tradição 201 20,1 
Sofrimento necessário 110 11 
Amor 92 9,2 
Proteção 65 6,5 
União 28 2,8 
Justificação 18 1,8 
Sacrifício 15 1,5 
TOTAL 1000 100 
 
12. QUAL O SIGNIFICADO E A FINALIDADE DO ALMOÇO DO CÍRIO 
 

TABELA 32 
SIGNIFICADO E FINALIDADE DO ALMOÇO DO 

CÍRIO 
Nº % 

Reunião familiar 246 24,6 
Unir os familiares 92 9,2 
Total: união familiar 338 33,8 
Confraternização 150 15 
É a religiosidade 78 7,8 
Fraternidade 74 7,4 
Comemoração 77 7,7 
Expressão de fé e de cultura 48 4,8 
Fé 29 2,9 
Total: fé 77 7,7 
Tradição 69 6,9 
Consumismo 24 2,4 
Não sei 16 1,6 
Alimentar 7 0,7 
Nenhum 4 0,4 
Sem resposta 86 8,6 
TOTAL 1000 100 
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13. O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ: O ALMOÇO DO CÍRIO OU A 
CEIA DE NATAL? POR QUE? 
 

TABELA 33 
MAIS IMPORTANTE Nº % 

A ceia do natal 594 59,4 
Nascimento de Cristo 388 38,8 
Porque comemoramos o nascimento de Jesus 40 4 
Total: nascimento de Jesus Cristo 428 42,8 
Significa o menino Jesus 82 8,2 
Significa o Cristo 67 6,7 
Sem resposta 17 1,7 
Almoço do círio 388 38,8 
É mais regional 119 11,9 
É uma expressão da cultura paraense 63 6,3 
Todos os paraenses fazem 7 0,7 
Total: cultura regional 189 18,9 
As pessoas e a cidade estão mais voltadas para a 
fé e não só para a festa 

18 1,8 

Porque os parentes ficam em casa 4 0,4 
Porque as pessoas chegam da procissão com 
forme 

3 0,3 

Tem seus significados 3 0,3 
Sem resposta 56 5,6 
Ambos são importantes 18 1,8 
Todos são importantes 18 1,8 
TOTAL 1000 100 
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14. QUAL DESTAS DATAS VOCÊ CONSIDERA MAIS IMPORTANTE: O 
CÍRIO, O NATAL OU A PÁSCOA? 
 

TABELA 34 
MAIS IMPORTANTE Nº % 

Natal 438 43,8 
Nascimento de Cristo 233 23,3 
Nascimento, morte e ressurreição de Cristo 74 7,4 
Total: nascimento de Cristo 307 30,7 
Significa o Menino Jesus 60 6 
Significa o Cristo 42 4,2 
Porque o natal é mais bonito 29 2,9 
Círio 245 24,5 
É uma demonstração de fé 71 7,1 
Porque reúne muita gente com fé em N. Senhora 51 5,1 
Total: fé 122 12,2 
O círio é paraense 68 6,8 
É uma reunião regional 32 3,2 
Total: por ser regional 100 10 
Sem resposta 23 2,3 
Páscoa 228 22,8 
Comemora a ressurreição de Cristo 101 10,1 
Nascimento, morte e ressurreição de Cristo 37 3,7 
Total: ressurreição de Cristo 138 13,8 
Porque Cristo aparece 50 5 
É o momento da entrega de Jesus pela humanidade 21 2,1 
Significa nova vida, libertação 19 1,9 
Todas são importantes 89 8,9 
Porque representam o Deus vivo 56 5,6 
Sem resposta 33 3,3 
TOTAL 1000 100 
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ANEXO 3 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ENTREVISTADOS DA PESQUISA DO IPAR 
PESQUISA SOBRE O CÍRIO DE NAZARÉ/99 

Belém – Pará 
 

OBJETIVO: realizar em 1999 a Segunda etapa da pesquisa sobre o Círio de 
Nazaré como expressão da religiosidade popular na Amazônia (Pará e Amapá). 
Através desta pesquisa, procura-se atualizar e ampliar a compreensão de um dos 
mais significativos fenômenos sociais com características religiosas marcantes e 
que determinam comportamentos culturais e uma compreensão de fé 
característica da região. Tal compreensão auxiliará na abordagem pedagógica do 
IPAR e de outros Institutos regionais, tornando sua ação mais objetiva e 
consequentemente com maior alcance no resgate de valores subjacentes na 
cultura regional. 
 

FORMULÁRIO 
 
I - DADOS GERAIS 
 
1 - Sexo 

Masculino �  Feminino �  
2 - Idade: ......... anos 
3 - Local de nascimento 

a) País: ....................................................................................................... 
b) Estado: ................................................................................................... 
c) Município: ................................................................................................ 

Sede �   Interior �  
4 - Local de residência 

a) Município: ................................................................................................ 
b) Local específico (cidade, vila, bairro, povoação, núcleo, etc): ................ 
...................................................................................................................... 

5 - Escolaridade 

a) Sem instrução �  

b) 1° Grau �  

completo �    incompleto �    cursando �  

c) 2° Grau �  

completo �    incompleto �    cursando �  

d) Superior �  

completo �    incompleto �    cursando �  
6 - Estado civil 

a) solteiro (a) �  

b) casado (a) �  

c) outra forma de união �   
Qual................................................................................................................ 

d) viúvo (a) �  
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e) separado (a) �  

f) divorciado (a) �  
7 - Ocupação: ..................................................................................................... 
 
8 - Renda mensal 

a) pessoal: ................................................................................................. 
b) familiar: .................................................................................................. 

9 - Religião 
a) especificar: ............................................................................................. 

b) praticante     sim �    não �  

c) participa habitualmente da missa/culto de sua igreja     sim �    não �  

d) participa de outra atividade e/ou movimento de sua igreja       sim �    não 

�  
Qual? ........................................................................................................ 

10- Possui tradição religiosa familiar        sim �    não �  
 Qual?.......................................................................................................... 
 
II - DADOS ESPECÍFICOS 
 
1 - Qual a freqüência com que participa dos festejos do Círio 

a) não participa �  

b) só está participando este ano �  

c) participa todos os anos �  

d) participa esporadicamente �  

e) outra opção �    Qual? ............................................................................ 
2 - Onde participa dos festejos do Círio 

a) só na cidade onde mora �  

b) em outras cidades �    Quais? ................................................................ 
3 - Como participa do Círio 

a) recebe a imagem da Santa em sua casa nos dias que precedem o 
Círio? 

sim �    não �  

b) participa do Círio fluvial?  não participa �     acompanha todo o trajeto �    

observa  a “passagem santa” �      outra opção �   Qual? ............................. 
........................................................................................................................ 

c) participa da trasladação?  não participa �     acompanha todo o trajeto  

�   observa a “passagem da santa” �      outra opção �   Qual? 
...................................................................................................................... 

d) participa da Círio propriamente dito? não participa �  .acompanha todo o 

trajeto �   observa a “passagem da santa” �      outra opção �   Qual? 
........................................................................................................................ 

e) participa do arraial?  sim �    não �  Como? ............................................... 

f) participa do programa religioso da quinzena?  sim �    não �  
Como?............................................................................................................ 

g) outra forma de participação �    Qual? ....................................................... 
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Como participa? ............................................................................................. 
. 

III- CÍRIO E IDENTIDADE CULTURAL 
 
1- O que, na sua opinião, é essencial nos festejos do Círio? 

a) a presença do padre?  

sim �    não �      Por 
que?................................................................................................................ 

................................................................................................................... 
b) a presença do bispo?  

sim �    não �      Porque?........................................................................... 
c) a missa do mandato? 

sim �    não �      Por que?........................................................................... 
d) as peregrinações da Santa pelas casas de família, que precedem o 

evento? 

sim �  não �   Por que? ............................................................................... 
e) a abertura do Círio? 

sim �    não �      Por que?........................................................................... 
f) a romaria rodoviária? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
g) a romaria fluvial? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
h) a romaria das motos? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
i) a descida da imagem? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
j) a trasladação? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
k) Na procissão principal do círio: 

# a corda? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
# os fogos? 

sim �    não �      Por que?........................................................................ 
# as alegorias? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
# a promessa? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
l) o almoço do Círio? 

sim �    não �      Por que?........................................................................ 
quais os ítens (prato principal, sobremesas e bebidas) que devem 

constar? 
................................................................................................................... 

m) o arraial? 

sim �    não �      Por que?. 
................................................................................................................... 

n) a procissão da festa? 
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sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
o) a missa de encerramento? 

sim �    não �      Por que?.......................................................................... 
p) os “fogos de vista”? 

sim �    não �      Por que?....................................................................... 
q) a subida da imagem? 

sim �    não �      Por que?......................................................................... 
r) o recírio? 

sim �    não �      Por que?......................................................................... 
s) outras opções: ......................................................................................... 

2- Como você pensa que deve ser a relação entre o devoto e a Santa? Descreva, 
em poucas palavras: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
3- O que representa a Santa para você? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
4- Você vê alguma diferença ente as imagens da santa que saem nas 
peregrinações, a imagem que sai no círio (Vigia/Marabá/Macapá), a imagem que 
sai no círio em Belém e a imagem da Basílica? 

sim �    não �      
qual?......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
5- O que representa a Santa para sua comunidade? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
6- Por que você participa dos festejos do Círio? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
7- Você sabe quando começou o Círio em sua cidade? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
8- Você sabe como começou? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

.............................. 
9- Você sabe quem começou? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
10- Você sabe de onde veio a imagem (principal) da santa do Círio? 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
11- O que é mais importante: 

(   ) a frequência dominical da missa  
(   ) a participaçã na procissão do Círio 
Por que?......................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

12- Qual o significado da corda na procissão do Círio?........................................... 
................................................................................................................................... 
13- Qual o significado e a finalidade do almoço do Círio?........................................ 
................................................................................................................................... 
14- O que é mais importante: 
 (   ) o almoço do Círio 
 (   ) a ceia do Natal 

Por que?.......................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

15- O que é mais importante: 
 (   ) o Círio 
 (   ) o Natal 
 (   ) a Páscoa 

Por que?......................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
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Dois mil barcos irão à romaria. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades., 7out., 
1999, p.9. 

Bombeiros proíbem fogos na praça. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades., 5 
out., 1999, p.10. 

Imagem encontrada por um caçador dá origem à festividade. A Província do 
Pará. Belém do Pará, cad., círio, 10 out., 1999, p.2. 

Número de romeiros cai em relação a 98. A Província do Pará. Cidades, 10 
out., 1999. p.1. 

Círio de Nazaré é a maior das procissões. Uma pesquisa pode levar a 
homenagem dos paraenses à Santa para o livro dos recordes. Belém do Pará. 
A Província do Pará. Cidades, p.2., s/d. 

Fé, amor e devoção. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, 
p.1. 

Ananindeua recebe a virgem com belas homenagens. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.6. 

Jubileu de prata e 1º círio de Nazaré em Niterói. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.6. 

Círio une paraenses radicados nos EUA. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º 
cad, 17 out., 1999, p.6. 

Amor e fé trazem romeiros para as águas da Bahia. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad, 17 out., 1999, p.2. 

Prédios esbanjam amor e alegria nas decorações. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad, 17 out., 1999, p.2. 

Círio na Assembléia Legislativa. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 3º cad, 17 
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out., 1999, p.4. 

2º FEST Círio mostra o que há de melhor, da culinária. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 1º cad, 17 out., 1999, p.5. 

Círio fluvial: Rainha na terra e senhora das águas. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad, 17 out., 1999, p.1. 

Promessas são tantas que tombam o carro dos milagres. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 2º cad, 17 out., 1999, p.3. 

Trasladação se agiganta a cada ano. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º cad, 
17 out., 1999, p.6. 

Manto apresenta inovações estéticas. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º cad, 
17 out., 1999, p.6. 

SOARES, Isaac. Hoje, o grande círio da esperança e da fé. O Liberal. Belém 
do Pará, cartaz, 10 out., 1999, p.8. 

Dai-nos, a bênção, Senhora da fé, sacrifício, iluminação; o cartaz ouviu de 
pessoas diversas sobre a relação com o círio. O Liberal. Belém do Pará, 
cartaz, 10 out., 1999, p.3. 

MONTEIRO, Aline. Os espaços da devoção. O cartaz percorreu a procissão e 
comparou arquitetura e cultura. O Liberal. Belém do Pará, cartaz, 10 out., 
1999, p.1. 

Arraial vai ter novidades. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad, 10 out., 1999, 
p.5. 

Guarda da Santa leva 200 homens para as ruas. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad, 10 out., 1999, p.3. 

Novidades na decoração do círio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 10 out., 
1999, p.3. 

Romeiros se despedem da virgem. Diário do Pará. Belém do Pará, cidades, 26 
out., 1999, p.5. 

Espetáculo de fogo no final. O Liberal. Belém do Pará, atualidades, 24 out., 
1999, p.5. 

Noite da festa antes da despedida. O Liberal. Belém do Pará, atualidades, 25 
out., 1999, p.8. 

Convite a prosseguir a caminhada. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º cad. 31 
out., 1999, p.1. 

Queima de fogos encerra festividade nazarena. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 1º cad. 31 out., 1999, p.6.  

Romeiros retornam para casa. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 31 out., 
1999, p.6. 

Diretoria recolhe os ex-votos. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 12 out., 
1999.p.11. 

Pároco de Nazaré garante que corda sairá no ano 2000. Diário do Pará. 
Cidades, 12 out., 1999, p.5. 
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PEREIRA, João Carlos. O nome da senhora tem tudo a ver com as flores 
(crônica). O Liberal. Belém do Pará, mulher, 10 out., 1999, p.3. 

Círio de Nazaré custará R$785 mil, prevê direção. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 10 set., 1999, p.3. 

As berlindas do círio já estão em exibição. A Província do Pará. Belém do 
Pará, Cidades, 30 set., 1999. p.  

Auto do círio mistura religiosidade e arte. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 1º 
cad. 24 out., 1999, p.6. 

Dois quilômetros de infantil manifestação de fé. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad. 24 out., 1999, p.1. 

Tradicional artesão de miriti vende trabalhadores para o exterior. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 2º cad. 24 out., 1999, p.6. 

A despedida da Virgem de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 3º cad. 24 
out., 1999, p.1. 

Show pitoresco encerra festividade de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 
3º cad. 24 out., 1999, p.1. 

Feira do círio mostra riquezas de 30 Municípios. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.5. 

Motoromaria leva às ruas quase três mil motoqueiros. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.1. 

Fogos estouram nos céus, para a Mãe de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.6. 

Promesseiros agradecem o amor da mãe que acolhe. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3º cad. 24 out., 1999, p.6. 

Crianças têm romaria pronta. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 14 out., 
1999, p.5. 

Arcebispo de Belém divulga lema do primeiro círio do século. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 2º cad. 25 dez., 2000, p.8. 

Mudanças na diretoria do círio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 2º cad. 25 
dez., 2000, p.8. 

Diretoria da festa de Nazaré – Biênio 2001 a 2002. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2º cad. 25 dez., 2000, p.8. 

COSTA, Josué. Baía do Guajará é santuário da Virgem. Monumento 
equivalente a um prédio de 15 andares será erguido para homenagear a 
padroeira. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 8 jul., 2001, p.8. 

AMADOR, Elielton. Círio concorre à categoria de Patrimônio. Pesquisa sobre 
material iconográfico enriquece a proposta de tombamento. O Liberal. Belém 
do Pará, Atualidades, 15 jul., 2001, p.12. 

Flores tropicais no círio de Nazaré. Produtores locais querem garantir espaço 
para participar da maior festa religiosa do povo paraense. Diário do Pará. 
Belém Pará, S/d. 
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Racionamento de energia é ameaça para arraial de Nazaré. O Liberal. Belém 
do Pará, , 10 ago., 2001. 

Arraial de Nazaré ganha novo visual. O Liberal. Belém do Pará, 17 ago., 2001, 
p.6. 

A estátua que Belém não verá. O Liberal. Belém do Pará, A voz do leitor, 13 
ago., 2001, p.3. 

IPHAN diz que o círio não pode ser tombado. O Liberal. Belém do Pará, 19 
ago., 2001. 

VELOSO, Zeno. O monumento de Nazaré. O Liberal. Belém do Pará, 25 ago., 
2001. 

De volta o projeto que pretende tombar o círio. O Liberal. Belém do Pará, 28 
ago., 2001. 

Em poucas linhas. O Liberal. Belém do Pará, Repórter 70, 28 ago., 2001. 

Governo do Estado garantirá eventos noturnos da festa de Nazaré. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 2 set., 2001. 

Em sociedade nem tudo se sabe... O Liberal, Belém do Pará, ZING, 2 set., 
2001. 

Elcione pede recursos para a festa. Ministro da Cultura promete ajudar a 
organização do evento. Diário do Pará. Belém do Pará, 2 set., 2001. 

Monumento. O Liberal. Belém do Pará, Repórter 70, 3 set., 2001. 

COSTA, Josué. Homenagem à santa, atrasam o círio. O Liberal. Belém do 
Pará, Atualidades, 3 set., 2001. p.5 

VI Congresso estudantil de Redação. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 16 set., 
2001. 

Artes plásticas e fotografias para compor o salão do círio. O Liberal. Belém do 
Pará, Atualidades, 3 set., 2001. p. 5 

Esquema tenta conter o atraso do Círio. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 16 set., 2001. p. 7. 

Romarias de fiéis marcam o início do Círio de Nazaré. O Libera., Belém do 
Pará, Atualidades, 17 set., 2001.  

Berlinda será conduzida com mais segurança após reforma. O Liberal. Belém 
do Pará, 19 set., 2001. 

Sessão especial homenageia Círio de Nazaré no Senado. O Liberal. Belém do 
Pará, 20 set., 2001. 

Preços antecipam abate de patos para evitar roubos. O Liberal. Belém do 
Pará, 20 set., 2001. 

Oito casas penais programam procissões internas. O Liberal. Belém do Pará, 
17 set., 2001. 

Diretoria da festa de Nazaré denuncia insegurança na praça. O Liberal. Belém 
do Pará, 21 set., 2001. 
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Homenagens especiais à Virgem de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará 
23 set., 2001. 1ª cad., p.8. 

Deputados irão a Comenda Nossa Senhora de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 2º cad. 23 dez., 2001, p.8. 

COSTA, Josué. Decoração das ruas substitui luzes pelas cores da cultura. O 
Liberal. Belém do Pará, 23 set., 2001. 

Círio de Nazaré. A lenda. O Repórter. Brasília D/F. Turismo, 18 a 24 set., 
2001. p.13.  

Pato do círio está 24, 5% mais caro. Diário do Pará. Belém do Pará, Cidades, 
15 set., 2001. p.5. 

Diretoria apresenta nova iluminação da Berlinda. Diário do Pará. Belém do 
Pará,  19 set., 2001.  

Monumento de Nossa Senhora será a maior estátua feminina. O Liberal. 
Belém do Pará, 26 set., 2001. 

Arquibancada para assistir aa procissão fica 20% mais cara. O Liberal. Belém 
do Pará, 27 set., 2001. 

Estivadores preparam fogos com nível zero de acidentes. O Liberal. Belém do 
Pará, 28 set., 2001. 

Capitania monta fiscalização para evitar riscos aos romeiros. O Liberal. Belém 
do Pará, 29 set., 2001. 

A magia popular do círio de Nazaré. A Província do Pará. Belém do Pará, 30 
set., 2001. 

Polícia realiza círio de Nazaré. Diário do Pará. Belém do Pará, cidades 30 set. 
p. 8. 

As obras da fé em exposição. A Província do Pará. Belém do Pará, 3 out., 
2001. 

Mudança do nome do CAN provoca guerra na Câmara. O Liberal. Belém do 
Pará, 3 out., 2001. 

Artistas revelam versões da festa. O Liberal. Belém do Pará, 4 out., 2001. 

Maniçoba para o almoço do círio está mais cara. O Liberal. Belém do Pará, 5 
out., 2001. 

Custos da festividade ficam 5,97% mais caros neste ano. O Liberal. Belém do 
Pará, 6 out., 2001. 

Um círio com espiritualidade. Voz de Nazaré.Belém do Pará, 7 out., 2001. 

Círio de Nazaré modifica rotina da Assembléia Legislativa. O Liberal. Belém do 
Pará, 8 out., 2001. 

Virgem de Nazaré tem dois mantos. O Liberal. Belém do Pará, 9 out., 2001. 

BELEMTUR espera receber 50 mil turistas. O Liberal. Belém do Pará, 9 out., 
2001. 

CD homenageia a Virgem de Nazaré. Diário do Pará. Belém do Pará. 9 out., 
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2001. 

Homenagem à Nazaré completa 55 anos. Diário do Pará. Belém do Pará. 9 
out., 2001. 

Movimento começa a crescer no terminal. O Liberal. Belém do 
Pará,Atualidades, 11 out., 2001, p.8. 

Câmara homenageia a santa. A Província do Pará. Belém do Para, 11 out., 
2001. 

NUNES, Edna. Banco homenageia Virgem com cultura. Diário. Belém do Pará, 
11 out., 2001. 

Deputados pedem paz e fazem homenagem a Nossa senhora. O Liberal. 
Belém do Pará, 12 out.,2001. 

Mais de mil pessoas participam do 18º círio da Polícia Militar. O Liberal. Belém 
do Pará, 12 out.,2001. 

ZICO, Dom Vicente. Imagens e ídolos. O Liberal. Belém do Pará, 14 out.,2001. 

A cidade da fé. O Liberal. Belém do Pará, cad., especial, 14 out.,2001. 

VALENTE, José. História mostra que o círio é de Belém. Parece não haver 
dúvida de que Vigia detém a particularidade da devoção à Virgem, não a do 
círio. O Liberal. Belém do Pará,Atualidades,14 out.,2001. 

Círio da paz. Diário do Pará. Belém do Pará, 14 out., 2001. 

Cerca de 1,7 milhão de pessoas nas ruas. Diário do Pará. Belém do Pará, 14 
out., 2001. 

Pe. Silva preside o primeiro Círio do século. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 
cad.6, 14 out., 2001.p.1 

Arquiteto apresenta modelo do monumento à Virgem de Nazaré. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 14 out., 2001. 

A basílica. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 14 out., 2001. 

NUNES, Edna. Força do mutirão pela segurança dos romeiros. Diário do Pará. 
Belém do Pará, 14 out., 2001. 

Trasladação. Mais de 1 milhão na trasladação hoje. O Liberal. Belém do Pará, 
13 out., 2001. 

Pedaços da corda pagam o sacrifício. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades, 
15 out., 2001. p.10 

Romeiros demonstram que a paz é possível. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades, 15 out., 2001. 

A paz vestida de Maria. Amazônia. Belém do Pará, 15 out., 2001. 

A corda como elemento de pesquisa. Diário. Belém do Pará, 17 out., 2001. 

Promessa obriga mãe a se explicar. O Liberal. Belém do Pará, Atualidades 18 
out., 2001. p.10 

É de placas o caminho da fé. A Prefeitura de Belém caprichou na poluição 
visual no trajeto da procissão do círio ... O Paraense. Belém do Pará, 14 a 20 
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out., 2001.p.2 

Igreja quer tirar os bêbados da corda. O Liberal. Belém do Pará, 21 out., 
p.12.,2001. 

Crianças no círio reforçam súplicas de paz. O Liberal. Belém do Pará, 
Atualidades 22 out., 2001. p.5 

Corrida da resistência. Mais de dois mil atletas do círio encararam o calor. 
Amazônia. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 22 out., 2001. 

Festa de Nazaré ganhará status de produto turístico. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 1º cad. 28 out., 2001. p.5. 

Fogos iluminam a noite de Nazaré. Amazônia. Belém do Pará, 29 out., 2001. 

Despedida emocionada no recírio. Amazônia. Belém do Pará, 30 out., 2001. 
p.5. 

Uma noite de pânico. Amazônia. Belém do Pará, 29 out., 2001. p.17. 

Círio de Nazaré é candidato a ser “patrimônio imaterial”. O Liberal. Belém do 
Pará, 31 out., 2001. 

Recírio. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 4 nov., 2001 

Juventude une alegria e devoção no I círio jovem. Voz de Nazaré. Belém do 
Pará, 2 cad 4, nov., 2001. p.8. 

Diretoria toma posse e revela o lema do círio do ano 2000. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 19 dez., 1999. 

Um programa dedicado à Maria de Nazaré. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 11 
jun., 2000. 

Dom Zico mostra cartaz do círio e abre novo auditório. O Liberal. Belém do 
Pará, 20 jun., 2000. 

Decreto inclui círio de Nazaré no patrimônio não material. O Liberal. Belém do 
Pará, 20 jun., 2000. 

Imagem de Nazaré percorrerá todas as delegacias de Belém. O Liberal. Belém 
do Pará, 30 ago., 2000. 

Encontro prepara dirigentes para as peregrinações do círio 200. Voz de 
Nazaré. Belém do Pará, 27 ago., 2000. 

Concurso vai premiar melhor redação sobre o círio de Nazaré. Voz de Nazaré. 
Belém do Pará, 27 ago., 2000. 

Missa do mandato abre as festividades do círio 2000. Voz de Nazaré. Belém 
do Pará, 3 set., 2000. 

Basílica no orçamento. Diretoria da festa vai mobilizar bancada do Pará no 
Congresso. Diário. Belém do Pará, 13 set., 2000. 

PM vai organizar a corda. Amazônia. Belém do Pará, 27 set., 2000. 

Virgem ganha novo manto. Amazônia. Belém do Pará, 3 out., 2000. 

Círio de Nazaré transcende as religiões. O Liberal. Belém do Pará, 3 out., 
2000 
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Diretoria do Círio, notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

FAGIRE, Celso. Círio 99: Revisão da diretoria. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 
30 mai., 1999. 

Diretoria do Círio, notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Devotas defendem a tradição. O Liberal. Belém do Pará, 17 set., 1998. 
Atualidades. P.7. 

Fogos são transferidos. O Liberal. Belém do Pará, 17 set., 1998. Atualidades. 
P.7. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Informantes da diretoria da festa participam de peregrinações. Diário do Pará. 
Belém, 18 set., 1998. cidades. 

Temporada de caça ao pato ainda é fraca. . Diário do Pará. Belém, 18 set., 
1998. cidades. 

Promesseiros aprovam carros – som. O Liberal. Belém, 12 ago., 1998. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Carro – som vai impor ritmo à corda. Veiculo é uma tentativa da Diretoria do 
Círio evitar os atrasos na chegada da imagem da Virgem à Basílica. O Liberal. 
Belém, 11 ago., 1998. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Feira do círio valoriza cultura paraense. Voz de Nazaré. Belém do Pará, 
1997.p.7. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

O grande milagre. Diário do Pará. Belém 16 set., 1997, caderno cidade. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Círio demorado e cheio de incidentes. A Província do Pará. 13 out., 1997. p.9 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Sacrifício que machuca,mas reanima a alma. O Liberal. Belém do Pará 13 
out., 1997, p.6. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

OS pagadores de promessa. Desafiam a tudo. O Liberal. Belém do Pará 13 
out., 1997, p.6. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Imagens que tratam de um círio eterno. O Liberal. Belém do Pará 13 out., 
1997, p.8. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Esquema de atendimento médico para o círio já está organizado. O esquema 
especial de atendimento para o círio começará na sexta-feira, e deve reunir 
1.200 pessoas, entre médicos, enfermeiros e voluntários da defesa civil. A 
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Província do Pará. Belém, 25 set., 1997, cidades p.9. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Desmentidas mudanças na corda do círio. O presidente da comissão negou 
informação de que os homens iriam na frente e as mulheres atrás. A Província 
do Pará. Belém, , 17 set., 1997, p.7. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Três mil pessoas para socorrer os romeiros. Novidade deste ano são os leitos 
em hospitais para atendimento de urgência. O Liberal. Belém do Pará 25 set., 
1997,Atualidades. S/p. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

SUDAM incentiva as doações para o círio. Empresas incentivadas pelo órgão 
doam R$ 30 mil para a organização. O Liberal. Belém do Pará 17 set., 
1997,Atualidades. S/p. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Promesseiros pagam graças alcançadas ou por alcançar. A Província do Pará. 
Belém, 26 set., 1997. Atualidades, p.8. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Homens vão ajudar mulheres na corda. Força masculina deverá ganhar o 
equilíbrio durante a procissão. O Liberal. Belém do Pará 2 out., 
1997,Atualidades. S/p.  

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Mulheres podem ser arrastadas. O Liberal. Belém do Pará 28 set., 
1997,Atualidades. S/p. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Fogos de vista não duraram mais de seis minutos. A Província do Pará. Belém 
28 out., 1997. Cidades, p.9. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Recírio marca retorno dos romeiros ao velho cotidiano. A Província do Pará. 
Belém 28 out., 1997. Cidades, p.9. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Basílica ganha novas luzes e cores. O Liberal. Belém do Pará 7 set., 
1997,Atualidades. p.5. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Começa a divulgação do círio 97. O Liberal. Belém do Pará 7 ago., 1997. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 

Círio 97 terá mudanças as principais delas serão o remanejamento dos 
ambulantes e o reforço na segurança da área do CAN. O Liberal. Belém do 
Pará 27 jul., 1997. Atualidades, s/p. 

Diretoria do Círio. notícias publicadas nos jornais, 1997/1998. 
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Diretoria do círio de Nazaré lança o cartaz deste ano. A Província do Pará. 
Belém do Pará, 17 jun, 1997, cidades, p.11. 

Diretoria da festa do círio. Seja tudo por amor à Virgem de Nazaré. A palavra 
da diretoria da festa sobre o último círio. O Liberal. Belém, 15 out., 1995. 
Política, p.9. 

ESTANILAU, Maria. Belém espera 1,8 milhão no círio. Cidade conclui 
preparativos da maior festa religiosa da Região Norte, que começa sábado. 
Folha de São Paulo. São Paulo, 3 out., 1995. Via Brasil, p.3. 

A corda do círio, Diário do Pará. Belém, 15 jun. 1995. Coluna Bernardino 
Santos, Caderno D, p.3. 

Berlinda ficará longe da corda na saída do círio. A Província do Pará. Belém, 
14 jun 1995. Caderno 1º, p.5 

Diretoria do círio muda uso da corda. Diário do Pará. Belém, 14 jun. 1995, 
Caderno 1º, p.1. 

Igreja reduz uso da corda no círio: Diretores da festa negam quebra de 
tradição. Diário do Pará, Belém, 14 jun. 1995, Caderno 1º, p. 4-10. 

Acesso à corda só a partir do Boulevard. O Liberal. Belém, 14 jun. 1995, 
caderno 1º, p.3 

Mudança na corda do círio deste ano. A Província do Pará. Belém, 14 jun. 
1995, Caderno, 1º. P.1 

Mudança na corda do círio. A Província do Pará. Belém, 17 mar. 1995, 
Cidade,s/p 

FREITAS, Luiz Paulo. Círio no BIP. O Liberal. Belém, 25 out., 1994. s/p 

Muita emoção na romaria do círio. A Província do Pará. Belém, 25 out., 1994, 
cidade, s/p 
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