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AS ARMAS DOS CRISTAOS

Angelica Hoffler l

Resumo:

Abstract:

Diante da cren<;a na iminencia do Fim
dos Tempos e da l1ecessidade de remissao
dos pecados, 0 Homem, peregt1no sobre
este mundo \'ale-se das armas que Ihe
sao fornecidas pelas Escrituras e pelos
:'Ilanuais de Piedade para combater 0
inimigo eterno. Sao elas : a esmola, 0
jejum, a ora<;:ao, a mortificas:ao.

In dlis paper, we analyse Juazeiro do Norte
particularly considering the belief that the
End of the \'\'orld is about to happen and
the need ofhaving their sins forgiven, :'Ilan,
pilgrim in this \yorld, takes advantage of
the \veapons offered by the Holy Writ and
by the Compassion Books to fight against
the eternal enemy. They are: the alms, the
fasting, the prayer, the humiliation ..

As crem,:as milenaristas estao presentes no Brasil desde 0 periodo que
antecedeu a coloniza<;ao. A busca dos tupi-guaranis por uma Terra sem Mal ja
apontava para a espera(n<;a) de urn reino de paz e abundancia neste mundo.
Com a chegada dos colonizadores europeus, praticas piedosas que remon
tam a Baixa Idade Media instalar-se-ao em solo tupiniquim. Ao longo de
nossa Hist6ria, diversos epis6dios mostrarao como essas cren<;as continuam
latentes no imaginario popular: Contestado, Pedra Bonita, os 1\lucker, 0 Cal
Canudos e Juazeiro do Norte.
deirao, a Cidade do Paraiso
Visitar Juazelro do Norte e entrar num redemoinho espacio-tcmpo
ral. Cidade sagrada para tantos romeiros, ela se insere numa rota de peregri
na<;ao nordestina como
de "capital da fe".
Fe que se manifesta atraves das mais diferentes expressoes, sempre
marcada pelo sofrimento e pela confian<;a no Salyador. Religiosidade que e
caldeirao de tradi<;oes e de rituais que ali encontraram ambiente para fervilhar.

IHistoriadora pela FFLCH!USP e mestra em Comunicac;ao e Semi6tica pela PUC/SP. Em
sua dissertac;ao de Mestrado. A jloresta no cO/'del, diseutiu as no<;oes de encantamento.
aventura e profeeia para os sertanejos. Atualmente. prepara seu doutoramento em Hist6ria
Social e trabalhara com a religiosidade popular nordestina.
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No final do seculo XIX, a pequena vila formada ao lado de tres pes
de Ju;i ganha arcs de centro do mundo. A.s historias misteriosas que ccrcam
Padre Cicero seriam responsaveis pela transformac;:ao do pequeno vilarejo
em capital da fe sertaneja. Tudo comec;:ara com urn sonho no qual 0 Padrinho
teria recebido do proprio Cristo a incumbencia de cuidar dos flagelados da
seca de 1877. Tempos depois, durante a Quaresma de 1889, Padre Cicero
da,'a comunhao aos seus fieis, quando uma hostia teria se transformado em
sangue na boca de I\Iaria de Araujo, uma de suas beatas. 0 milagre do sacrificio
se repetiu c uma multidao im'adiu Juazeiro. Os romeiros nunca mais deixaram
de bus car aquele porto seguro.
A. figura de Padre Cicero, no imaginario destes romeiros ira se
(con)fundir com a do proprio Cristo. E comum ouvir na cidade a historia da
troca de bebes: quando Dona Quina, mae do Padrinho, acabara de dar a luz,
teye uma "isao de N ossa Senhora trazendo nos brac;:os uma crianc;:a, que deixou
no berc;:o enquanto le,'ou a que tinha acabado de nascer. Desta forma, Pe.
Cicero seria 0 proprio Cristo que retornou Terra. Juazeiro do Norte, portanto,
e, na yisao dos fieis ao Padrinho, 0 local em que ocorrera a Parusia, 0
Julgamento Final.
E a iminencia do Fim dos Tempos mobiliza 0 sertanejo. Ao tempo
ciclico, observado na mudanc;:a das estac;:oes, na altcrnancia entre dia e noite,
une-se urn tempo linear cristao, escatologico e utopico. Acredita-se que 0 Dia
do Juizo esta proximo e que Cristo/Pe. Cicero retornara Terra para separar
o joio do trigo e instaurar urn tempo de abundancia, paz e justic;:a para todos
aqueles que provarem ser bons cristaos.
Diante do temor de nao estar entre os escolhidos, os fieis ao Padrinho
perpetuam praticas devocionais milenares. Estas praticas denvam de uma matriz
oraf cujas origens se perdem no tempo, mas que podem ecoar dos manuais
de piedade levados ao Nordeste brasileiro por missionarios europeus durante
os seculos Arvn, ArvIII e XIX.
tom escatologico destes livros de devoc;:ao e claro. 0 homem e
pecador e ha de conhecer a furia da face de Deus em breve, se nao mostrar
sinais de arrependimcnto sincero. 0 tempo de redenc;:ao e visto como proximo
e, portanto, 0 tempo para conversao e para remissao dos pecados esgota-se.
Desta forma, em Juazeiro do Norte, nao se reunem apenas romeiros
preocupados com suas condic;:oes imediatas de vida. Em suas promessas, nao
pedem apenas por sua saude ou por seus bens materiais. Tern consciencia de
que, mais do que romeiros de Pe. Cicero, sao peregrinos sobre este mundo.

a

Sabem que e necessario lutar pela Salvac;:i
eterno, possam partilhar a presenc;:a de Dem
do inferno. E a penitencia, em suas difer,
purgar os pecados do corpo e purificar a
corpo, revestimento carnal da ah
e torna-o fraco diante dos estimulos que n
e domando 0 corpo e suas necessidades (
Para isso, e preciso deixar tudo, abandon
purgar os pecados. E a romaria torna-se 1
A romaria e 0 abandono temp'
peregrinac;:ao, festa mo,'el de uma fe puls
adentra urn mundo suspenso entre 0 ceu
mundo que e 0 local de destino de sua Cal
caminho ate este centro do r
somente fisicos, como acidentes e assaltos
demanio at impera tambem e vira lembr~
Satanas ataca 0 homem mortal pelos senti
3
E, segundo a Missao Abreviada
pecado tera 0 castigo merecido no infem

o

o

... esses olhoslascivos e (
visao horrfvel dos demol
OUVlr as murmuraroes,
atormentados com perpi;
o gosto, que se regala
atormentado da sede edt
maldiroes, e que murm
dragoes (Couto, 1868, 1.

a

o

1 Segundo Paul Zumthor (1997:203). "a oralidade nao se reduz it ac,:ao da voz. Expansao do
corpo. embora nao 0 esgote. A oralidade implica tudo 0 que. em nos. se enderec,:a ao outro:
seja um gesto mudo. um olhar.'·. Desta forma. fazem parte desta matriz oral. a que me refiro,
visoes. historias presentes em folhetos de cordel. performance ritual dos fieis.
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o

penitente, entretanto, nunca es
imortalidadc, a maior arma e 0 conhecim
pratica de certos principios: a esmola, 0 j

Missiio abreviada para despertar os deseuid:
os fruetos das missoes e Additamento. Breve
occasiao da orac,:ao e de que se podem servir os
santificados . ou mesmo qualquer pessoa que
espiritual. (1868). Manoel Jose Gonc,:alves Cou'
Abreviada, livro presente nas fazendas do Nordes
dos beatos, entre eles Antonio Conselheiro. Olivi
e capuchinhos que por IS. estiveram nas Santas ~
exemplares publicados. 0 proprio livro recomer
pessoas de vida exemplar (na ausencia de clerigo~
da alma atraves da vida exemplar, distante do pee
parte de sua doutrina entrou na formac,:ao da mat

3
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pequena vila formada ao lado de tres pes
do. As historias misteriosas que ceream
pela transforma<;ao do pequeno vilarejo
me<;ara com urn sooho no qual 0 Padrinho
incumbencia de cui dar dos flagelados da
te a Quaresma de 1889, Padre Cicero
do uma hostia teria se transformado em
uma de suas beatas. 0 milagre do sacrificio
uazeiro. Os romelros nunca mais deL'\:aram
, no imaginario destes romeiros ira se
to. E comum om'ir l1a cidade a historia da
6, mae do Padrinho, acabara de dar a luz,
zenda nos bra<;os uma crian<;a, que deixou
ha acabado de nascer. Desta forma, Pc.
omou it Terra. Juazeiro do Norte, portanto,
, a local em que ocorrera a Parlisia, 0
Tempos mobiliza 0 sertanejo. Ao tempo
esta<;oes, l1a altern an cia entre dia e noite,
ato16gico e ut6pico. :\credita-se que 0 Dia
IPe. Cicero retornara Terra para separar
ode abundimcia, paz e justi<;a para todos
taos.
r entre os escolhidos, os fieis ao Padrinho
nares. Estas praticas deri\'am de uma matriz
empo, mas que podem ecoar dos manuais
sileiro par missionarios europeus durante

Sabem que e necessario lutar pela Salvat;:ao, para que no outro mundo, 0
eterno, possam partilhar a presenc;a de Deus e evitar a todo custo as tormentos
do inferno. E a penitencia, em suas diferentes formas, e fundamental para
purgar os pecados do corpo e purificar a alma,
o corpo, revestimento carnal da alma, prende 0 homem a esse mundo
e torna-o fraco diante dos estimulos que Ihe sao fornecidos peIo seculo. Mas
e domando 0 corpo e suas necessidades que se garante a salvac;ao da alma.
Para iS50, e preciso deixar tudo, abandonar esse mundo em vida a fun de
purgar os pecados. E a romaria torna-se uma forma de penitencia.
A romaria
0 abandono temponirio do conhecido. Durante a
peregrinac;ao, festa movel de uma fe pulsante na alma sertaneja, 0 homem
adentra um mundo suspenso entre ceu e a terra, para chegar ao centro do
mundo que e 0 local de destino de sua carninhada,
o cam1nho ate este centro do mundo e repleto de perigos. Nao
somente fisicos, como acidentes e assaltos. Tambem ha perigos espirituais. 0
demonio ai impera tambem e vira lembrar-lhes de suas fraguezas humanas.
Satanas ataca 0 homem mortal pelos sentidos.
segundo a Missao Abreviada 3 , cada sentido responsavel por um
pecado tera 0 castigo merecido no inferno:

e

°

... esses olhos lascivos e deshonestos La sao atormentados com a
visao horrfvel dos demonios: esses ouvidos que se empregam em
ouvir as murmuraroes, as palavras torpes e deshonestas, la sao
atormentados com perperuas maldiroes, blasphemias e alaridos:
o gosto, que se regalava com manjares prohibidos, La Ii
atormentado da sede edafame: essa lingua matdita, que proferia
maldiroes, e que murmurava, ta atormentada com 0 fet de
dragoes (Couto, 1868, 1: 82).

a

de devo<;ao e claro. 0 homem e
face de Deus em breve, se nao mostrar
tempo de reden<;ao e visto como proximo
'0 e para remissao dos pecados esgota-se.
a Norte, nao se reunem apenas romeiros
ediatas de vida. Em suas promessas, nao
r seus bens materiais. Tem consciencia de
Cicero, sao peregrinos sobre este mundo.
S !iVfOS

.ralidade nao se rcduz aa~ao da voz. Expansao do
mplica tudo 0 que. em n6s. se endcre~a ao outro:
. a fazem parte desta matriz oral. a que me refiro.
cordel. performance ritual dos fleis.
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e

o penitente, entretanto, nunca esta desprotegido. Nessa batalha pela
irnortalidade, a maior arma e ° conhecimento dos ensinamentos divinos e a
pratica de certos principios: a esmola,

0

jejum, a ora<;ao e a mortifica<;ao.

Missiio abreviada para despertar os descuidados, converter os pecadores e sustentar
os fructos das missiles e Additamento. Breves pniticas que se devem ler ao povo por
occasiao da ora~ao e de que se podem servir os parochos e capellaes nos domingos e dias
santificados , ou mesmo qualquer pessoa que pode ler para seu maior aproveitamento
espiritual. (1868). Manoel Jose Gon~alves Couto. padre oratoriano. e 0 autor de Missiio
Abreviada, livro presente nas fazendas do Nordeste brasileiro no seculo XIX e nas algibeiras
dos beatos, entre eles Antonio Conselheiro. 0 livro chegou ao sertiio atraves dos oratorianos .
e capuchinhos que por la estiveram nas Santas Missoes. A edio,:ao de 1868 anuncia 36 mil
exemplares publicados. 0 proprio livro recomenda a leitura em publico e em voz alta por
pessoas de vida exemplar (na ausencia de clerigos), Sua tematica esta voltada para a salva~iio
da alma atraves da vida exemplar, distante do pecado e atraves da penitencia constante. Boa
parte de sua doutrina entrou na fonna~ao da matriz oral anteriormente citada.
3
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A esmola

do

j

a Missao Abreviada,

r. ..} a carne pela maior parte

o primeiro pa5so para alcan<;ar a salva<;ao e dividir aquilo que se tern

peccados; enos abstendo·no
jum, alcan~amos 0 perdao dt
f. ..] A 'vista d'estas razoes, ~
necessidade do jejurn? Ningi
primeiros tempos da Igrejai
mais de duzentos dias no
quartas, sextas esabbados, ~
o maior rigor; nao carnian
posta 0 sol, isto na quaresrr
horas da tarde; na semana
mer, ealguns ate nada com
admira, porque ainda vial
do calvario, e 0 mesmo ca
de Jesus Christo (Couto, 181

com quem nada possui: '~\gora, portanto, permane<;am
esperan<;a, caridade,
estas tn~s coisas . .\ maior delas, porem, e a caridade" (leor 13,13).
E 0 numero de pedintes e sempre grande. .\ pratica piedosa tern
urn sen tido sociaL A cada novo periodo de seca, a sede, a fome, as doen<;as
promm~em a fuga e a morte de milhares de sertanejos diante do descaso, da
insensibilidade e da explora<;ao da miseria por parte do Estado. Durante a
seca de 1877, par exemplo, uma das mais dificeis de todos os tempos, a fome
leyou milhares de familias ao desespero, levando-os a se alimentar de cachor
ros, gatos, papagaios, ratos e carne putrefata de bois e cayalos. A imprensa
chegou a nonciar ate mesmo casos de canibalismo ~ .
~\ posi<;ao da Igreja, nesta epoca, "se pautou tambem como
arregi111cntadora de esmola para os socorros" (Aragao c
1984, p.150).
o bisp~) do Ceara, Dom Luis Antonio dos Santos, por sua vez, afirmou que:

poderiamos classificar entre os castzgos enviados pela divina
justir;a, os males que jd vamos sofrendo e amgnar como causa
deles, este espantoso esquecimento de Deus e de suas leis, essas
blasfimias tao diretas e atrevidas, essas profanar;oes dos temp/os,
essas tao ofensivas caMnias, essa desbragada impiedade, que
moteja do que hd de mais sagrad0, esta ostentosa incredulidade,
filha da libertinagem do corar;ao. (apud Villa, 2000, p. 46)
Os males da natureza que se abatem sobre 0 Homem eram, portan
to, yistos como consequencia de seus proprios pecadog. E se a a,'areza e 0
pecado 111ai5 condena\'el, a caridade deve ser uma pratica constante para a
salya<;ao.
"A esmola amiga de Deos, e acha-se sempre ao lado de Deos: a
esmola quebra as ligaduras dos peccados, e extingue as chammas do inferno",
apregoa 0 Pe. l'vlanoe1 Gon<;alves Couto (1868, 2: 135).

e

o

jejum

i\ pratica dojejum aparece associada ao martirio do carpo. Segundo

Na Paraiba. segundo 0 Publicador, de 24 de abril de 1878. Dionisia dos Anjos. uma
retirante. no mercado da cidade de Pombal encontrou Maria, de apenas 5 anos de idade.
Levou-a para casa. decapitou-a e comeu a came da menina. Rodolfo Te6t'ilo reJatou varios
casos: em urn deles 0 pai matou 0 filbo para come-Io. em outro, urn retirante foi encontrado
numa gruta comendo restos de carni~a humana: enquanto em Caninde. Ceara. Joaquim
Punare foi preso ap6s ter comido uma erian~a com mel de abelha:' (Villa. 2000. p. 69)

4 ..

12

Esse me~nno sangue se faz presentf
portantes cidades de fe do Ceara: Juazeiro ~
que se fez corpo de Cristo e as chagas de Sa
cer 0 martirio do Salvador e a proxllrudadc

A ora~ao

o homem peregrmo/penitente te
dos estimulos que elc the fornece. 0 jejl
caminbada peIo espa<,;o, permitem que tod:
mortals.

Jose ,\.lye:;: de Jesus 5 afirma que P1
da mac de Deus um chocalhinho no pes
para chamar a aten<;ao de Deus: 0 Rosanl
mens se lembram elm mandamentos de D
~\. oracao e 0 alimento da alma; au
mais pr~xlma 'de Deus. Ja dizia a Missao"

Nos o/fendemos a Deos J
com aJazenda, com 0 co
elias tambim the satisfaj
com a esmola sacrificam

5.lose Alves de Jesus era dccuriao dos penitentes
Norte. Faleceu em 1999. Pregarrao feita no adro (
em 1994 e registrada por Eleuda de Carvalho.
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A esmola

a Missao Abreviada,
f. ..} a carne pela maior parte tem sido a causa de todos os nossos

e

alcan<;:ar a salva<;:ao dividir aquilo que se tem
portanto, permane<;:am fe, esperan<;:a, caridade,
, porem, e a caridade" (lCor 13,13).
tes e sempre grande. A pnitica piedosa tem
o periodo de seca, a sede, a fome, as doens:as
milhares de sertanejos diante do descaso, da
da miseria por parte do Estado. Durante a
das mais dificeis de todos os tempos, a fome
sespero, leyando-os a se alimentar de cachor
ne putrefata de bois e cavalos. A imprensa
sos de canibalismo 4 .
nesta epoca, "se pautou tambem como
as socorros" (~\ragao e Trota, 1984, p.150).
ntOnIO dos Santos, por sua \'ez, afirmou que:
lassi/icar entre os castigos enviados pela divina
les que ja vamos so/rendo e a5s~gnar como causa
amoso esquecimento de Deus e de suas leis, essas
diretas eatrevidas, essas pro/anar;:oes dos temp/os,
sivas calunias, essa desbragada impiedade, que
htl de mais sagrado, esta ostentosa incredulidade,
tinagem do corar;:ao. (apud Villa, 2000, p. 46)
ue se abatem sobre 0 I Iomem eram, portan
e seus proprios pecados. E se a avareza e 0
'dade de\-e ser uma pratica constante para a
Deos, e acha-se sempre ao lado de Deos: a
eccados, e extingue as chammas do inferno",
s Couto (1868, 2: 135).

o jejum
ce associada ao martirio do corpo. Segundo

peccados; enos abstendo·nos das cousas licitas por meio do je
jum, alcanr;:amos 0 perdao das cousas illicitas, que sao os peccados
(. ..) A 'vista d'estas razoes, quem ainda duvidara da virtude e
necessidade do jejum? Ninguem. E que jejuns se praticavam nos
primeiros tempos da 19reja? N'esse tempo os christaos jeJuavam
mais de duzentos dias no decurso do anno, duas quaresmas,
quartas, sextas e sabbados, as vigilias e as temporas; e entao com
o maior rigor; nao comiam senao uma vez no dia, e depOls de
posto 0 sol, isto na quaresma; nos outros jejuns comiam as lres
horas da tarde; na semana santa estavam dias inteiros sem co

,

mer, e alguns ate nada comiam em toda a semana; mas iSla nao

admira, porque ainda viam nas ruas de Jerusalem, 0 caminho
do calvario, eo mesmo Calva rio todo manchado com 0 sangue
de Jesus Christo (Couto, 1868, 2: 131·132).
Esse mesmo sangue se faz presente no Nordeste, nas dllas mais 1m
portantes ddades de fo€: do Ceara: Juazeiro do Norte e Caninde, onde a h6stia
que se fez corpo de Cristo e as chagas de Sao Francisco nao permitem esque
cer 0 martirio do Sahrador e a proxirnidade da Redem;:ao.

A oras:ao

o homem peregrino/penitente tende a distanciar-se do mllndo e
dos estimulos que ele Ihe fornece. 0 jejum e a ora<;ao, aliados it propria
caminhada pelo espa<;o, permitem que toda a natureza se comuniclue com os
mortalS.
Jose 1\lves de Jesus 5 afirma que Pe. Cicero deixou a todas as m'elhas
da mae de .Deus um chocalhinho no pesco<;o, que deve ser usado sempre
para chamar a aten<;ao de Deus: 0 Rosano. Segundo ele, ao reza-lo, os Ho
mens se lembram dos mandamentos de Deus e nao correm 0 risco de pecar.
A oracao e 0 alimento da alma; atraves dela, a alma se fortalece e fica
mais proxima Ode Deus.]a dizia a Missao Abreviada:
Nos offendemos a Deos principalmente com tres cousas, isto
com a /azenda, com 0 corpo, e com a alma; logo justa que com
elias tambem lhe satis/aramos, e the /ar;:amos sacrifino; e assim
com a esmola sacrificamos aJazenda, com a jejum 0 corpo ecom

e

or, de 24 de abril de 1878. Dionlsia dos Anjos. uma
ombal encontrou Maria. de apenas 5 anos de idade.
u a came da menina. Rodolfo Te6filo relatou varios
paracome-Io. em outro. um rctirantc foi encontrado
humana; enquanto em CanindC. Ceara. Joaquim
crian~a com mel de abelha." (Villa. 2000. p. 69)
12

e,

SJose Alves de Jesus era decuriao dos penitentes Irmaos do Bra~o da Cruz. de Juazeiro do
Norte. Faleceu em 1999. Pregaryao feita no adro da Igreja do Socorro em Juazeiro do Norte
em 1994 e registrada por Eleuda de Carvalho.
13
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a orar;ao a alma. f. ..J Quem d'este modo, diz outro Propheta,
invocar 0 nome do senhor, sera salvo. Logo a orar;ao bem feita
tem 0 poder de aplacar a ira de Deos, e de obter 0 perdao de
nossos peccados. Mas para que a orar;ao melhor possa subir ao
Ceo a presenr;a de Deos, e alcanr;ar as merces egrar;as que d'elle
provem, deve ter duas azas, isto e, 0 jejum e a esmola... (Couto,

A

Todo homem e peregrino, virtual,
que almeja salvar-se deve estar disposto a t
do espirito:

porque a corpa, que se I
esta marada terrestre a
coisas (Sab 9, 15).

1868,2: 130-131)'

.

A orac,:ao e uma das mais poderosas armas contra 0 inimigo eterno.
Uma das orac,:oes mais conhecidas pelos romeiros e Maria Valei-me. Renato
Dantas (1979: 32) conta-nos a historia:

Encontravam-se na Igreja de Juazeiro a beata Bichinha e alguns
(ieis tirando 0 costumeiro rosario, quando ouviram gritos vin
dos de fora. A 0 satrem depararam-se com um negro descomunal

a subir de costas a Corre da igreja de N Sra. das Dores. A nte tal
assombrarao pensaram ser 0 demonio, e a beata Bichinha come
r;ou a cantar 0 hino Maria valei-me. Os gritos cessaram eo negro
desapareceu. Desde en tao ehabito de nossa gente, ante 0 perigo,
cantarMaria Valei-me.

o jejum, as esmolas, as ora<;oes e 0\
dolorosas de expia<;ao, mas muitas veZf
sofrimento. Ao homem que ja renegou 0
resta alem de negar a sua propria existencia p
se e se tornar proximo de Deus.
Jose Alves de ]esus(' define-se co
urn sabugo" e afirma que: "se pudessemoi
mundo para receber 0 ceu no outro, melh<
com os dois 01h05 ou com 0 corpo sadio'
Tambem a Missaa Abreuiada pWi

O',hristiio, envergonha-te
dir-te, vivendo, como vi
errado; vive segundo °esp
morti/ica tambem a atm,
mortifica tudo interior e
{inalmente porta-te como
(Couto, 1868,2:.142-143).

Este mundo esta repleto de perigos. 0 poeta, en tao, parece relembrar
se das palavras de Pe. Cicero:

... reze meu amiguinho, multo e per;a a Deus em todas as suas
orafoes que lhe livre de Satanas porque 0 mundo esta cheio de
espiritos maus f. ..J05 demonios dos infernos se reUnem efazem
sessao para ver como que podem tomar conta dos homens da
terra {Campina, 1985: 78-79).

e

Outra forma de orac,:ao, presente no Cariri, sao os benditos. Ora<;oes
entoadas por grupos de penitentes, romeiros e beatos, os benditos marcam
todas as a<;oes dos fieis. Tratam da mgencia da conversao e do arrependimento
sincero de todas as faltas, fornecem uma "hagiografia", atraves de seus
exemplos de vida dos santos, e sacralizam os principais momentos da vida
religiosa como 0 batizado, festas, a reza do terc,:o e a morte.
A beleza poetica dos versos emoldma a expressao da fe, orac,:ao que
e poesia e e palana lUYocatoria de luz, perdao e prote<;ao. Alem dis so, os
benditos sao urn expressivo recurso didatico de prega<;ao. 0 ritmo, como se
sabe, facilita a memoriza<;ao. A doutrina crista une-se a memoria e a tradic,:ao
para renovar a fe.
E na peregrina<;ao por este mundo, a ora<;ao esta presente. Ora<;ao
que sempre e\'oca os perigos para pedir protec,:ao, que lembra a morte para
implorar a vida, que pede perdao dos pecados para alcanc,:ar a Salva<;ao.
14

mortifica~

o homem de fe, ao Imitar Cristo e
se a todas as prova<;oes, praticando jejum,
vida uma verdadeira e generosa penitencia.
lado de Deus. P~regrinos ncsse mundo, na
pois aqui 0 sofrimento e transitorio e la, l
i550, 0 tempo aqui nao pode ser mensura(
tambem e a dimensao de Deus, uma vez g
Ele que esses homens vivem.

Pregayao feita no adro da 19reja do Socorro em Ju
Eleuda de Carvalho,
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ma. f. ..J Quem d'este modo, diz outro Propheta,
edo senhor, sera salvo. Logo a oracao bem feita
de aplacar a ira de Deos, e de obler 0 perdao de
s. Mas para que a orarao me/hor possa subir ao
a de Deos, ealcanrar as merces e gracas que d'elle
ter duas azas, isto e, 0 jejum e a esmola... (Couto,
31).
's poderosas armas contra 0 inimigo eterno.
as pelos romelro~ e Maria Valei-me. Renato
.sroria:
-se na Igreja de Juazeiro a beata Bichinha e alguns
o costumeiro rosario, quando ouviram gritos vin
osafrem depararam-se com urn negro descomunal
las a torre da igreja de N Sra. das Dares. A nte tal
pensaram ser 0 demonio, e a beata Bichinha come
hino Maria vale/-me. Os gritos cessaram e a negro
Desde entao e habito de nossa gente, ante 0 perigo,
Valei-me.
de perigos. 0 poeta, ent~lO, parece relembrar

miguinho, multo e pera a Deus em todas as suas
livre de Satanas porque 0 mundo esta cheio de
f. ..JOS demomos dos infernos se reunem e/azem
como e que podem tamar conta dos homens da
, 1985: 78-79}.

A mortificas:ao
Todo homem e peregrino, virtual ou nao, sobre a terra. 0 hornem
que almeja salvar-se deve estar elisposto a negligenciar a carne em beneficio
do espirito:

°

porque corpo, que se corrompe, torna pesada a alma e
esta morada terrestre abate 0 espirito que pensa muitas
coisas (Sab 9, 15).

o jejum, as esmolas, as ora<;oes e outras praticas piedosas sao formas
dolorosas de expia<;:ao, mas muitas ,"ezes inuteis sem as privac;:oes e 0
sofrimento. Ao homem que ja renegou 0 poder, 0 sexo e a dinheiro, nada
resta alem de negar a sua propria eXlstencia para alcanc;:ar a remissao. t\.Iortitlcar
se e se tornar proximo de Deus.
lose Alves de Jesus G define-se como urn peda<;o de "lama padre,
urn sabugo" e afirma que: "se p1.ldessemos se partir to do em peda<;o neste
mundo para receber 0 ceu no outro, melhor seria do que entrar no inferno
corn os dais olhos ou com 0 corpo sadio".
Tambem a Missao Abreviada proclama:
O'christao, envergonha-te: bem podes envergonhar-te e con/un
dir-te, vivendo, como vives, segundo a carne: alha que vaes
errado; vive segundo a espirito, morti/ica essa carne criminosa,
morti/ica tambem a alma por dar consentimento ao peccado;
mortifica tudo interior e exteriormente; imita varia> Santos,
{inalmente porta-te como verdadeiro discipulo de Jesus Christo
(Couto, 1868,2:.142-143).

o homem de fe, ao imitar Cristo e se isolar no deserto, submetendo
presente no Cariri. sao as benelitos. Ora<;oes
tes, rometros e bearos, os benelitos marc am
urgencia da conyersao e do arrependimento
ecem uma "hagiografia", atraYes de seus
sacralizam os principais momentos da vida
, a reza do
e a morte.
sos ernoldura a expressao da fe, ora<;ao que
de luz, perdao e prate<;:ao. Alem elisso, os
rso did:itico de
0 rirmo, como se
outrina crista une-se a memoria e a traelic;:ao
ste mundo, a
esta presente. Orac;:ao
pedir protec;:ao, que lembra a morte para
dos pecados para alcam;:ar a Salva<;iio.
14

se a todas as prova<;oes, praticando jejum, ora<;oes constantes e fazendo da
vida uma verdadeira e generosa penitencia, espera encontrar a eternidade ao
lade de Deus. P~regrinos nesse mundo, nao importa peIo que devem passar,
pois aqui 0 sofrimento e transitorio e la, a fellcidade sera para sempre. Por
iS80,O tempo aqui nao pode ser mensurado com 01I10S humanos. 0 tempo
tambem e a elimensao de Deus, uma vez que e ern fun<;ao do encontro com
Ele que esses homens vivem_

6 Pregay30

feita no adro da Igreja do Socorro em Juazeiro do Norte em 1994 e registrada por
Eleuda de Carvalho.
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