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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a Paróquia de Santo Expedito, representante da Igreja 

Católica Apostólica Brasileira, em Curitiba-PR, a partir da categoria “crença” revestida 

de uma conceituação apropriada: ela tem por objetivo, neste caso, servir de instrumento 

analítico em um ambiente tão diverso e com dinâmicas religiosas heterogêneas. Agrega-

se, assim, a este conceito, outros de igual relevância: religião, religiosidade, instituição, 

experiência, realidade, que se cruzam numa amálgama que, por vezes dando ênfase a 

um e por vezes a outro, revela uma leitura do universo religioso. Como desdobramento 

da crença, a fé, seu correlato analítico direto, possui neste trabalho duas vertentes 

básicas: a fé enquanto prática de uma religiosidade e a fé como resultado de uma 

relação consolidada, neste caso como afeto. A Paróquia de Santo Expedito encontra-se 

situada numa dinâmica de crença entre a fé, enquanto religiosidade, e a fé enquanto 

afeto. Situar-se “entre” não significa necessariamente escolher um ou outro, e sim 

partilhar ao mesmo tempo de ambas em um processo que é separado apenas para fins de 

análise, sendo na verdade único. Assim, na primeira parte deste trabalho, discute-se a fé 

enquanto religiosidade, a partir de como a ICAB se pensa institucionalmente e como os 

seus frequentadores a constroem como espaço, demonstrando que nesta religião não é 

possível falar de instituição como algo estático, sendo construída diariamente em seus 

mais diversos aspectos, ou seja, não é possível falar em instituição no singular. A fé é a 

grande articuladora de religião e religiosidade, no momento em que é produto da relação 

entre elas. Já na segunda parte do trabalho, a instituição deixa de ser o foco, e a 

experiência passa a pautar a análise. Pela figura de Santo Expedito, demonstra-se como 

seus devotos leem suas experiências de sagrado e a própria história do santo a partir da 

relação que possuem com este, pautada em sentimentos como fé, amizade, gratidão, 

confiança e amor. O devoto partilha de uma relação em que a sua biografia e o mundo, 

muitas vezes, são lidos pela ótica da devoção. 

 

Palavras-chave: Antropologia da Religião; ICAB; Crença.  

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Le présent travail analyse la Paroisse de Saint Expedite, représentant de l'Église 

Catholique Apostolique Brésilienne, à Curitiba-PR, à partir de la catégorie «croyance» 

recouvert d'une définition appropriée: elle vise, dans ce cas, être un 'instrument 

d'analyse dans un moyens religieuse diverse et hétérogène. On ajoute jusqu'à ce 

concept, d'autres tout aussi important: la religion, la religiosité, l'expérience, des 

institutions, la réalité, et ils se croisent en amalgame, soulignant parfois les uns, parfoi 

les autres, quoi révèle une lecture des univers religieux. Comme déroulement de la 

croyance, la foi, leur corrélat directe, gagne en ce travail deux bases: la foi tout en 

pratiquant une religion et de la foi à la suite d’une rélation consolidé, dans ce cas 

comme affection. La Paroisse de Saint Expedite mensonges situé dans une dynamique 

entre foi, comme la religiosité, et la foi comme affection. Être situé «entre» ne signifie 

pas nécessairement le choix de l'un ou l'autre, mais ce part en même temps à la fois dans 

un processus qui est séparé uniquement à des fins d'analyse, et qu’il est en fait unique. 

Ainsi, dans la première partie de ce travail, on discute de la foi comme la religiosité, à 

partir de la soi pensée d’ICAB institutionnellement et comment leurs adepts à construire 

un espace, ce qui démontre qu’en cette religion ne est pas possible de parler de 

l'institution comme quelque chose de statique, elle est construite tous les jours dans ses 

divers aspects, c’est dire, ce n’est pas possibile parler dans l'institution en singulière. La 

foi est la grande articulateur de la religion et la religiosité, elle est le produit de la 

relation entre eux. Dans la deuxième partie, l'institution ne est plus le focus et 

l'expérience commence à guider l'analyse. Par la figure de Saint Expedite, il est 

démontré que les dévots Saint Expedite lire leurs expériences sacrées et l'histoire du 

saint pour la relation qu'ils ont avec cela, basée sur les sentiments comme la foi, l'amitié, 

la gratitude, la confiance et l'amour.  C’est le partage d'une relation dans laquelle sa 

biographie et le monde sont souvent lues à partir de la perspective de la dévotion dévot. 

 

Mots-clés : Anthropologie de la Réligion, ICAB, Croyance. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 Começar uma pesquisa pode ser uma difícil tarefa, especialmente quando, como 

no meu caso, se trata de uma religião que nem o Google pode oferecer muitas 

informações. Meu início de pesquisa, no primeiro semestre de 2011, antes do campo 

propriamente dito, deu-se neste âmbito de dados da internet, informações em revistas, e 

até em uma cena de Roque Santeiro em que a Viúva Porcina sugere ao Sinhozinho 

Malta que se casem na “Igreja Brasileira”. Isto me dava um certo substrato para 

imaginar o que encontraria em campo, mas não era o suficiente. 

  Fui orientado a mapear a Igreja Católica Apostólica Brasileira (ICAB) pelos 

dados do Censo Demográfico do IBGE. Na época apesar do Censo de 2010 já ter sido 

realizado os dados não havia ainda sido divulgados
1
. Deparei-me com um quadro 

instigante: a ICAB contava com 500.582 declarantes, o que correspondia a 0,29% da 

população brasileira. Eles eram quase equiparados em termos de gênero (50,3% homens 

e 49,7% mulheres), majoritariamente pardos e brancos (48,5% para o primeiro caso, e 

40,6% para o segundo), presente em todas as regiões brasileiras, especialmente no 

Nordeste (33,6%) e Sudeste (32%), e maciçamente urbanos (85,9%). A região Sul era a 

segunda com menor número de católicos brasileiros, 11,8%, superada apenas pelo 

Centro-Oeste, 6,3%. No Paraná, 17.161 pessoas se declararam católicas brasileiras, o 

que fica abaixo da média nacional, representando 0,18% num ranking em que o Amapá 

lidera, já que 1,46% dos amapaenses são católicos brasileiros. A região de Curitiba 

congregava cerca de cinco mil católicos brasileiros. 

 Com estes dados, imaginava encontrar, numa paróquia, os ditos cinco mil 

católicos brasileiros. Qual seria a minha surpresa, ao encontrar apenas cerca de 30 

pessoas que frequentavam a missa dominical em Curitiba. Com o passar do tempo, 

comecei a perceber que nem todos os frequentadores da Paróquia de Santo Expedito se 

declaravam católicos brasileiros, aliás, estes eram uma minoria. De modo geral as 

                                                           
1
 Os dados demoraram dois anos para serem divulgados. Para uma comparação entre os dados do 

Censo, ver Anexo A. 
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pessoas que se declaravam genericamente como católicos, além de existirem 

evangélicos, umbandistas e alguns espíritas e sem-religião. Onde estariam os cinco mil 

católicos brasileiros que o Censo havia me prometido? 

 Quando os dados do Censo de 2010 saíram, já estava inteirado da dinâmica da 

Paróquia de Santo Expedito e não cairia tão incautamente nas suas armadilhas. Alguns 

dados, contudo, são interessantes de serem pensados: ao contrário do catolicismo 

romano que perdera adeptos em números absolutos - de 125 ficou reduzido a 123 

milhões, o que atualmente representa 64,2% da população brasileira -, a ICAB havia se 

mantido com 0,90%, ou 560.781 adeptos. Sua população continuava sendo 

majoritariamente urbana e concentrada na faixa etária entre 15 e 64 anos. 

 Numa perspectiva aberta, podemos entender os dados do Censo como uma 

“fotografia de autodeclaração religiosa em determinado contexto: ela não possibilita 

qualificar a mudança ou entender suas nuanças, apenas nos ajuda a visualizar as 

macrolinhas das transformações de uma década” (Menezes, 2012: 10). Como entender 

que de um universo de cinco mil adeptos eu tenha conseguido, depois de mais de um 

ano de campo, conhecer menos de 20 pessoas que se declaram católicas brasileiras? Não 

quero dizer com isto que todos os cinco mil iriam à paróquia, mas certamente um 

número mais considerável era esperado. Durante uma apresentação de trabalho, uma 

colega me atentou para um fato que me fez refletir: será que as pessoas que respondem 

serem católicas brasileiras sabem de fato se tratar do Catolicismo Apostólico Brasileiro? 

Ou haveria aí uma interpretação diferenciada, ou um novo enquadramento nos dados do 

Censo? Pode ser que sim, mas infelizmente não há como descobrir quem são estes 

católicos brasileiros curitibanos. O fato é que esse dado despertou minha atenção para as 

dinâmicas internas do catolicismo e do próprio campo religioso brasileiro. Quando eu ia 

à paróquia e percebia diversos tipos de acesso e construção do espaço, diversos tipos de 

pessoas e identidades religiosas, não tinha em mente que os dados do Censo e minha 

observação poderiam se cruzar em outro âmbito: o que eu via naquele lugar, assim 

como o que acontece em larga medida no Censo, eram dinâmicas religiosas próprias do 

catolicismo brasileiro de um modo geral. O acesso a diferentes espaços religiosos, as 

diferentes formulações da fé e de identidade, antes de representar a ICAB, pode 

significar estar aberto a um universo religioso brasileiro mais amplo. 
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 O Censo Demográfico não poderia fotografar isso, porque não tem instrumentos 

para apreender dinâmicas de construção e relação entre crenças. Para isso, em lugar da 

pergunta “Qual é a sua religião?, talvez seja mais apropriado pensar “Como você vive 

a sua religião?”
2
.  

 

1.1) O catolicismo declinante na era da modernidade 

 

 . Alguns órfãos de Weber continuam procurando, numa leitura por vezes 

deturpada do sociólogo alemão, sinais dos tempos que indicariam a guinada do Brasil a 

uma modernidade forte e pujante. Na forma literal de tomar alguns de seus escritos, 

Weber acabou se tornando um profeta das ciências sociais e, para piorar, o que Weber 

escrevera seria universal, perpassável a todos os contextos sociais em que existisse o 

capitalismo. Haverá certo momento em que o catolicismo será abandonado em prol do 

protestantismo que por sua vez será superado totalmente pela filosofia cética, este será o 

processo de secularização do mundo. A religião, como certa professora me disse uma 

vez, é o último bastião do evolucionismo. A interpretação crua dos dados do Censo de 

2000, e posteriormente 2010, segundo essa visão, é cabal prova da modernização no 

Brasil. 

 Um dos maiores entusiastas dessa perspectiva foi o sociólogo Antônio Pierucci. 

Fiel aos princípios do cientificismo weberiano, Pierucci vislumbrou neste movimento, 

especialmente no que se refere ao catolicismo, as interpretações proféticas de Max 

Weber. Escrevendo, sob este viés, salienta que na medida em que o catolicismo deixa de 

ser a religião hegemônica no Brasil este tende a se modernizar. Em um artigo em que 

argumenta que as religiões “tradicionais” estão perdendo espaço no Brasil do século 

XXI, lê-se: 

[…] o início do século XXI vem bater como um momento de 

despedida. Hora de adeus – mais uma! - em que nos afastamos um 

pouco mais, agora mais aceleradamente e muito mais 

inapelavelmente, de um certo Brasil tradicional, vale dizer, do que 

resta do Brasil tradicional no campo das religiões em nosso território, 

campo este que costumávamos em grande medida tributário dos 

comportamentos tradicionais, afeito mais que os outros ao cultivo de 

                                                           
2
 Cf. Brandão, 2013 
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tradições e tradicionalismos teóricos e práticos […] (Pierucci, 2004, 

p.17). 

 

 . O Brasil, segundo Pierucci (2004) estaria se transformando numa “sociedade 

pós-tradicional”. Os censos anteriores já demarcavam um declínio do catolicismo, 

porém o que o espantou, com certo sentimentalismo, é também declínio da umbanda, 

religião que até então vinha galgando lugares mais altos nas competições pelo topo das 

tabelas demgráficas. Vale ressaltar aqui que para Pierucci esta “destradicionalização” é 

fruto de uma pluralização religiosa, marca da modernidade no Brasil. Analisando 

também os dados do Censo de 2000, Camurça (2006) propõe outra leitura destes. 

Argumenta o autor em prol da diversidade religiosa brasileira, os dados não revelam, 

por exemplo, a coexistência de religiosidades e religiões em duplas ou mais pertenças 

religiosas, afirma que “estes modos de crença embutidos na rubrica do catolicismo 

significam, mais que a preponderância de um sistema religioso nominal sobre outro, 

uma coexistência de crenças indicando a permanência de estruturas simbólicas 

tradicionais pré-modernas” (p.45), e acrescenta que, no Brasil, é mais significativo 

pensar os modos de crença do que filiações nominais. A análise de Camurça me 

interessa porque revela que por trás da auto-denominação católica há todo um universo 

de sistemas de crença e apropriações em aberto. 

 O debate de Camurça com Pierucci (2006) se desdobra. Segundo este, em 

resposta àquele, não há diversidade religiosa no Brasil, visto que mais de 90% da 

população é cristã. Que diversidade é esta, pergunta-se ele. Ainda segundo Pierucci, o 

Censo de 2010 confirmaria que estarmos diante, de uma “modernização retardatária 

apoiada na precariedade de um desenvolvimento capitalista estilo 'balança, mas não 

cai'” (Pierucci, 2013: 60). 

 Os teóricos da modernidade se dividem entre aqueles que acreditam que esta 

virá por meio do protestantismo, por oposição àqueles que acreditam que a bricolagem 

das crenças, apontada por Hervieu-Léger (2005), constitui indício cabal de uma 

renovação religiosa no campo brasileiro.  O que interessa destacar é que estas análises 

partem de uma ideia específica do que seja a religião e do que seja vivência religiosa. 

De modo geral se pressupõe que os adeptos vivem a religião conforme os sistemas 

religiosos, no entanto como salienta Brandão (2013): 
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em um mundo cada vez mais polissêmico não apenas no campo da 

religião mas em praticamente todos os outros, as alternativas de 

vivência de uma fé religiosa, de uma crença, de um sistema de sentido 

(como a antroposofia, a ecologia profunda ou a logosofia) pode variar 

mais no que toca às formas de vivência do que na confissão que se 

identifica e congrega com outros seguidores 'daquilo que creio' 

(Brandão, 2013: 91). 

 

 Neste mesmo texto, Brandão define o catolicismo como um sistema pluriaberto, 

multicêntrico, em constante transformação. Os números dos Censos escondem 

justamente esta dinâmica, o fato do catolicismo ser uma “religião de todos”, nas 

palavras do autor, ou uma “religião guarda-chuva”. Nesse sentido, o catolicismo pode 

ser considerado uma religião pan-ecumênica, uma vez que é, ao mesmo tempo, a 

religião da “prostituta à freira, do agente de tráfico de drogas ao diácono da vida 

paroquial cotidiana” (Idem: 99). Brandão destaca, portanto, a característica do 

catolicismo como uma religião aberta a múltiplas significações ou interpretações, por 

isso acaba congregando também pessoas de diversas denominações. Ser católico, nesse 

sentido, resulta em poder constituir a vivência religiosa por meio de laços institucionais 

diversos, inclusive sem submeter-se a uma regulação total desta. Ao contrário do que os 

profetas do apocalipse “pós-tradicional” weberiano poderiam supor, segundo essa outra 

interpretação, que o catolicismo vai muito bem, obrigado. 

 Nesta segunda linha, pretendo me situar para compreender o exercício 

etnográfico realizado na ICAB curitibana. Os meus interlocutores me levaram a este 

caminho teórico, como ficará claro ao longo do trabalho. Sob esta linha interpretativa, o 

que une todas os tipos de vivência do catolicismo, além da auto-denominação, é o 

conceito que usaremos aqui de crença, uma categoria de análise em campo que cria a 

possibilidade de relacionar múltiplas experiências da religião e/ou religiosidades. 

 

1.2) Uma Antropologia da Crença: aportes teóricos 

 

  Antes de dizermos o que a crença é, é preciso entender o que ela não é. Ao longo 

da história da Antropologia, a crença se tornou uma categoria reificada, referenciada a 
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determinado padrão de racionalidade. Birman (1993) chama atenção para essa 

formulação sinalizando que se incluíram nela tudo que não é passível de apreensão 

racional, que é de difícil compreensão. Ou seja, tudo que parece irracional, se torna 

“crença”. Neste sentido, há também uma hierarquização dos saberes, do qual resulta que 

a crença tenha sido vista como produto de uma mentalidade pré-científica:  

 

Práticas sociais de difícil compreensão podem supostamente ganhar 

inteligibilidade se apontadas como efeitos de crença. O que resulta, 

contudo, na emergência de um domínio esdrúxulo, cujas fronteiras são 

erigidas a partir dessa operação que separa as mentes primitivas das 

civilizadas, os comportamentos compreensíveis e justificáveis 

daqueles estranhos e escandalosos. Nesse domínio assim configurado 

é que nos encontramos pensando a magia e a religião, falando das 

“crenças” dos outros, como os evolucionistas mencionavam as 

“mentes primitivas”. É possível, desse modo, inscrever no domínio da 

crença tudo que se estabelece como objeto de conhecimento a partir de 

certo “efeito de escândalo” (Birman, 1993: 171). 

 

 No mesmo artigo citado, Birman sustenta que falar em crença é tratar de um 

domínio próprio do universo moderno no qual as pessoas dão sentido aos fatos de sua 

experiência, uma interpretação que, do ponto de vista racional-científico, foge da leitura 

pretendida dos símbolos. O domínio do sobrenatural não pode ser tratado fora da vida 

cotidiana dos agentes, sendo, em alguns casos, condição sine qua non para sua 

existência.  Portanto, não se trata de “acreditar/duvidar que eles [deuses e espíritos] 

'existam', porque a crença […] é um fato da experiência” (Ibidem: 173), Sob esta 

perspectiva, iniciamos nossa análise da crença enquanto conceito útil para nossa análise 

antropológica. Nas duas próximas subseções, darei corpo e conteúdo ao conceito de 

crença que percorre este trabalho. 

 

1.2.1) A crença como categoria útil de análise 

 

  O historiador francês Michel de Certeau, com largo diálogo com a 

Antropologia, em sua obra se dedicou a uma infinidade de temas, e ao longo dos 

últimos anos de sua vida especificamente à crença. Não podemos esquecer que Certeau 

vem de uma academia francesa pós-estruturalista, se aprofundando em temáticas que o 
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estruturalismo até então havia aberto. Ele não foge a este perfil. Influenciado 

especialmente por Lévi-Strauss e Freud, Certeau se dedica a pensar a crença, assim 

como a bricolagem que a caracteriza, como uma estrutura de pensamento, e como tal, 

perene a todas as pessoas, não apenas às religiosas. Ao pensar desta maneira, Certeau 

desvincula a crença da religião, contrapondo-se a toda gama de antropólogos que viam a 

crença como resquícios de uma mentalidade primitiva irracional. 

 Enquanto estrutura de pensamento, a crença diz respeito ao modo como as 

pessoas acreditam e dão tonalidade às suas vidas. A crença pode repousar assim na 

ciência, na religião ou em outrem fatos que transformem o ser crente em um ser vivente 

no mundo. No caso religioso, tem-se a fé como uma de suas vertentes. O que a crença 

faz é estabelecer o real, e ao fazê-lo, cria dispositivos para que o ser crente viva e se 

situe no mundo. Num processo circular, a crença cria o real ao mesmo tempo em que 

este real cria a crença. 

 Certeau afirma inicialmente que a crença é produzida pelas instituições. Segundo 

o autor, assim como a religião, a política é uma instituição do crer. Há a criação de uma 

simbólica, um “discurso da verdade”, que ratifica papéis, formas, formulações, 

existências e que reforçam uma dada concepção do real. Temos assim que “discursos de 

verdade” orientam a forma de vivência, articula existências e organiza as experiências 

das pessoas. A crença cria os acontecimentos, ao mesmo tempo em que os recobre. 

 No caso da ciência, Certeau vê nesta a grande instituição do crer moderno. Ela 

cria o real diretamente atrelado ao ver e cria o próprio ver. Não se vê tudo, e nem tudo 

que se vê é real. Ela parte do próprio estatuto do objeto da visão. Usa como exemplo 

uma pessoa considerada “louca”. Define-se como louco aquele que vê coisas que não 

existem, que orienta sua experiência por signos que não são usuais, que encontra formas 

de arranjo que não devem ser encontradas. A crença, portanto, dá ordem a uma leitura 

simbólica da realidade. O crente não se percebe enquanto criador desta realidade, apesar 

de fazê-lo partilhando de um convívio simbólico com outras pessoas. As histórias, 

notícias, contos, lendas possuem o papel instaurador desta realidade: 

 

O real contado dita interminavelmente aquilo que se deve crer e aquilo 

que se deve fazer. E o que pode se contrapor aos fatos? As pessoas 

têm que se inclinar e obedecer àquilo que “significam”, como o 
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oráculo de Delfos. A fabricação de simulacros oferece assim o meio 

de produzir crentes e portanto praticantes. Essa instituição do real é a 

forma mais visível de nossa dogmática contemporânea […]. Articulam 

[as histórias] nossas existências ensinando-nos o que elas devem ser. 

Cobrem o acontecimento, ou seja, fazem deles as nossas legendas 

(legenda: aquilo que se deve ler e dizer) […] o real é aquilo que, em 

cada lugar, a referência a um outro faz acreditar (Certeau, 1994: 260-

263). 

 

 Pensemos no caso, como veremos no capítulo 4, de um devoto que recebe um 

milagre: faz parte da sua crença, ou seja, da forma como orienta a sua vida, acreditar na 

interferência divina nos seus assuntos terrenos. Quando ouve uma história que alguém 

recebeu um milagre, tem sua crença reforçada. Patrick Royannais (2003) sintetiza a 

Antropologia do Crer de Certeau em sete tópicos: 1) a reflexão sobre o crer demonstra 

que é possível entendê-la como prática e ato, e não apenas como saber; 2) não é possível 

crer só, uma vez que o crer articula o eu ao outro por meio da instituição; 3) o crer é 

uma maneira de ser do ser humano; 4) a verdade é produto do crer, e a falência de 

um regime de verdade fala diretamente da falência da instituição; 5) o abuso do saber 

técnico por parte da instituição leva à perda de um regime de crença; 6) o ato de crer 

aparece como uma prática ao outro, leva a uma alteridade irredutível; 7) o crer aparece 

como um tipo de discurso, cuja fábula
3
 é a língua. Royannais (2003) ainda sublinha que 

a crença é uma “arte de fazer que todos praticam” e, lembrando a influência 

estruturalista em Certeau, lê o crer neste autor como a “prática da diferença” (p. 509-

511). 

 Certeau, ainda segundo Royannais, faz uma distinção da crença enquanto 

pensamento e do crer enquanto ato que manifesta uma dada atitude de pensar. É no crer 

que estaria situada essencialmente a dimensão do outro. Nasce-se com a disposição de 

crer para orientação da vida, e no decorrer do tempo, com a instauração de uma 

realidade com legitimidade, isto se reforça.  

 

O homem não pode não ter confiança nas trocas, no coração de uma 

sociedade na qual vive, ou mais exatamente, por ter confiança nas 

trocas institui a sociedade, ou ainda porque a sociedade só é possível 

pelas trocas. O valor epistemológico do crer retorna na credibilidade 

das instituições e não a um saber do objeto porque o crer supõe uma 

falta, um atraso, ou um vazio, por vezes substituído mas jamais 

                                                           
3
 O conceito de “fábula” em Certeau aparecerá no capítulo 3. 
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apagado por um símbolo. A distinção da crença e do crer designa uma 

maneira de pensar bem situada que não seria possível senão na 

modernidade. Da mesma maneira que se distingue dizer e fazer, ela 

isola o crer de toda a significação social (Royannais, 2003: 510-511, 

tradução minha). 

 

 A articulação entre o crer e a crença em Certeau aparece um tanto quanto 

deslocada se formos pensar em termos antropológicos. O que fica para nós do conceito 

de crença deste autor é seu caráter de estrutura de pensamento, instaurador da realidade, 

organizador das experiências, articulador das existências, criador dos próprios 

acontecimentos e que tem na fé um modo de crer. Para complementar o conceito de 

crença chamo em auxílio Geertz (1989) e a revisão crítica das análises de religião e do 

símbolo de Asad (2010). Para o primeiro, trata-se de encarar a religião como a 

instauradora da realidade, em contraposição a Certeau que atribui à crença este papel. 

Ela cria símbolos que orientam vivências e experiências, sendo esta última a forma de 

leitura dos arranjos simbólicos que os agentes dão à realidade, esta também instaurada 

pela religião ao criar este arranjo símbolo. A religião é um modelo para o mundo, no 

momento em que cria em seus agentes a possibilidade de leitura desta realidade, e um 

modelo de mundo, já que, como dito, cria um arranjo simbólico, o real. Estes símbolos 

dão disposições aos agentes para dar circularidade à construção da religião. Certeau e 

Geertz convergem neste aspecto, ao entenderem que a experiência é dada por uma 

instauração do real, uma leitura, no caso geertziano simbólica, que se faz do mundo. 

Ambos, contudo, deixam esta instauração a cargo das instituições, embora no caso 

certeauniano haja uma certa incongruência entre por ora entender a instituição como um 

ponto na criação desta experiência, ora atribuir a ela o papel essencialmente cabal neste 

processo. Para a Paróquia de Santo Expedito e seus agentes, não cabe atribuir à 

instituição o papel único de ratificação da realidade, uma vez que nem sempre são 

vinculados estritamente a ela e muitas vezes possuem disposições outras que vão de 

encontro a estas ideias como veremos adiante. 

  A crítica de Asad a Geetz vem ao encontro da proposta deste trabalho. O que 

ocorre, na visão deste autor, é que o símbolo comunica ao mesmo tempo em que é 

criado, e não é apenas das instituições este papel. Os símbolos são antes de tudo um 

conjunto de relações: 
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[…] o símbolo não é um objeto ou evento que serve de veículo para 

um significado, mas um conjunto de relações entre objetos ou eventos 

agregados singularmente como complexos ou como conceitos, tendo 

ao mesmo tempo significância intelectual, instrumental e emocional. 

Se definirmos símbolo nesta linha, uma série de questões podem ser 

sugeridas no que tange às condições que explicam como tais 

complexos conceitos vieram a ser formados, e em  especial como a 

sua formação se relaciona a uma variedade de práticas […] o que se 

está argumentando é que o status autoritativo das 

representações/discursos é dependente da produção adequada de 

outras representações/discursos; ambos estão intrinsicamente, e não 

apenas temporalmente conectados (Asad, 2010: 265-266). 

 

 No que diz respeito à crença, para Asad, Geertz formularia sua ideia a partir de 

um estado mental, em vez de uma atividade constituinte de mundo. Já Asad pensa este 

processo como de criação da realidade, situando-o num espaço de cognição e apreensão 

do mundo, a religião se torna uma perspectiva, uma dentre muitas possíveis, dentro dos 

próprios símbolos religiosos. Tem-se assim a disrupção entre os conceitos de religião e 

religiosidade. A religião tende a ser a instituição formadora de disposições, preceitos, 

criadora de uma realidade, que busca construir uma intersubjetividade própria ao 

oferecer uma leitura orientadora de símbolos, enquanto a religiosidade é a produção 

ativa de representações, discursos. Ambas estão intrinsicamente ligadas, há uma 

circularidade entre elas. O conceito de crença que permeia este trabalho visa explorar 

essa ideia: experiências da realidade orientadas por leituras simbólicas que são 

produzidas na relação que se estabelece com contextos específicos e que vê na 

instituição não necessariamente o locus cabal de produção de sentido. Segundo essa 

formulação os devotos são agentes ativos do processo, na medida em que interpõem, 

superpõem, sobrepõem signos e leituras tanto dos símbolos religiosos, como de formas 

específicas de viver a religiosidade Em discussões parecidas, apesar de parcialmente 

vinculadas a ideia de religião como fornecedora de sentido, o catolicismo foi visto como 

“a religião das religiões”,  enquanto congregadora de práticas diversas, ou seja, trata-se 

de uma  religião cujas experiências não são pautadas numa  modulação única e 

específica dos símbolos. À guisa desta discussão, as reflexões de Pierre Sanchis 

mostram um importante caminho para agregarmos ao conceito de crença até aqui 

desenvolvido  
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1.2.2) As especificidades do catolicismo brasileiro 

 

 Pierre Sanchis vem há muito se debruçando sobre a forma como o catolicismo se 

institucionalizou no Brasil. Apesar de bastante diverso no que diz respeito a 

denominações religiosas, o catolicismo foi a religião oficial brasileira até o advento da 

república, quando oficialmente religião e Estado são separados. Na análise Sanchis 

(2001), esta continua sendo a religião dos brasileiros, mesmo com as frequentes quedas 

nos números dos declarantes católicos. Uma série de outras formas religiosas – como 

umbanda, nova era e até mesmo religiões orientais que chegam ao Brasil – podem ser 

lidas por chaves do catolicismo
4
. “Cristianismos genéricos?” pergunta-se ele. A 

constatação deste autor é que o campo religioso brasileiro se relaciona a uma presença 

católica lancinante. Isto define uma diversidade peculiar e se deve, segundo o autor, ao 

fato desta religião ser estruturalmente propensa ao processo sincrético. 

 O catolicismo que chega ao Brasil visa o contato com os povos nativos. Nesta 

conformação, e depositário de um catolicismo mágico e místico, próximo do 

catolicismo medieval que operava na Europa antes da reforma como nos aponta Mello e 

Souza (1986), o catolicismo brasileiro se constitui como uma religião em aberto. Vale 

destacar que isto não é uma especificidade brasileira, desde a sua formação esta foi a 

estratégia de agregação, é o caso, por exemplo, da conversão dos pagãos, cujo 

calendário e parte de ritos foram incorporados ao cristianismo. No Brasil, Sanchis 

compara o catolicismo à antropofagia dos modernistas: uma religião aberta ao outro, 

que deglute outras práticas religiosas, constituindo múltiplas formulações sincréticas, na 

síntese de elementos aparentemente contrários, cuja regulação vem apenas do ponto de 

vista ética. 

 

A partir daí, passou a imperar no campo religioso brasileiro uma 

estrutura psicossocial que para dizê-la rápido, numa generalização 

abusiva deverá ser matizada e diversificada mediante pesquisas 

                                                           
4
 Esse autor usa um exemplo muito interessante e revelador. Um antropólogo entrevista um interlocutor 

que se denomina de religião de matriz afro-brasileira. O interlocutor começa contando ao antropólogo 

uma história com conotação católica. O antropólogo o confronta: “Isto é da Bíblia”, ao qual o 

interlocutor responde: “Compadre, mas se nós não viver conforme na Bíblia, somos (…) ateu. Ateu. 

Herege” (Sanchis, 2001: 21). Estas falas me remetem ao campo, quando as famílias que batizam na 

ICAB usaram algumas falas parecidas para me explicar o motivo de batizar, cf. Capítulo 2. 
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histórico e geograficamente situadas, caracteriza-se: pela existência de 

identidade sincrônica e/ou diacronicamente múltiplas; pelo 

privilegiamento da mediação em todos os níveis e em todos os 

sentidos; pela dominância da experiência e da expressividade, oral e 

gestual, sobre o logos articulado com rigor e consignado pela escrita; 

pelo emembramento da “religião” a um cotidiano lúdico e só 

setorialmente regulado do ponto de vista ético (Sanchis, 1994: 155). 

    

 Desta forma, temos dois níveis que se revelam no catolicismo brasileiro: 1) em 

um nível, opera as práticas e as denominações de caráter sempre católico, o nomear-se 

católico, isto não significa adesão a uma ordem integral; 2) num segundo nível, as 

práticas do catolicismo são atualizadas a partir de múltiplas perspectivas religiosas e de 

pensamentos próprias, são reinterpretados à revelia das formas normativas dogmáticas 

da instituição. Este duplo aspecto do catolicismo no Brasil vai ser evidenciado durante 

praticamente toda a sua história
5
. O autor ainda ressalta que é importante não esquecer 

que houve tentativas de dogmatização durante a história brasileira, algumas delas bem 

sucedidas. Disto resulta os tipos ideais do catolicismo dogmático e do catolicismo 

poroso, um constitui o outro, numa relação dialética. 

 Viso destacar, para nossos objetivos, quatro pontos da reflexão de Sanchis. O 

primeiro é o sincretismo religioso. Tido como característica do “campo católico” 

brasileiro, diz respeito a reinterpretações que acabam criando formas específicas, por 

vezes individuais de se lidar com o sagrado que se perfazem fora da instituição, ao 

mesmo tempo em que a fazem (Sanchis, 2009, 187). Sanchis investe também no 

conceito aqui já usado, de catolicismo poroso, uma religião que admite múltiplas 

interpretações e funciona quase que como um mito práxis que constitui o universo 

cosmológico religioso. É daí que vem a ideia de que “tem muitas religiões nesta 

religião” (Sanchis, 2001). 

 O terceiro ponto trazido por Pierre Sanchis diz respeito ao descentramento entre 

religião e fé. O catolicismo cria a fé, a disposição para adesão a uma ordem 

                                                           
5
 Um bom exemplo disto vem do trabalho de Ruth Landes (1967). A antropóloga estadunidense vem 

para o Brasil preocupada em entender como se dão as relações raciais, à época em 1930, sob a 

ditadura Vargas. Foca seu trabalho no candomblé baiano e acaba descobrindo a ampla ligação entre o 

catolicismo e o candomblé. O povo-de-santo se declara católico, muitos vão à missa, e enxergam uma 

continuidade entre as duas religiões. Reinterpretam o catolicismo a partir do candomblé e vice-versa, 

criando uma amálgama religiosa em que as duas visões de mundo estão presentes. A emergência do 

chamado caboclo, na obra de Landes, é uma forte evidência das tendências que as religiosidades 

africanas vieram a assumir na Bahia a partir desta data. 
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institucional. Mas, ao mesmo tempo, instaura uma nova dinâmica, uma resposta direta à 

graça. O fiel passa a ter uma relação própria com o sagrado não mediada pela 

instituição. Apesar disto, mantém-se a adesão a uma determinada ordem ética. Uma 

estrutura de apreensão do mundo, essencialmente construída em torno da dicotomia bem 

e mal. O mesmo afirma Asad, a fé cria a religiosidade: o indivíduo cria vínculos com a 

religião, mas não necessariamente a tem como sistema totalizador de sua orientação de 

vida. 

 Quando olhamos para a interpretação de outras religiões pela matriz católica, 

vemos que não é possível negar que, no final das contas, este pensamento e visão estão 

presentes em boa parte das formulações religiosas brasileiras. Há um viés moral que 

permeia outras religiões a partir do catolicismo. A umbanda é vista assim, e significada 

desta maneira, o espiritismo a mesma coisa, como nos demonstra Stoll (2003). Este viés 

moral, pautado na divisão cristã em bem e mal, informa as práticas destes agentes e o 

modo como os sistemas de crença são apropriados. Sanchis define esta forma de 

religiosidade como catolicidade: um valor, uma dimensão, uma modalidade (Sanchis, 

2009, 181).  Como fé, a catolicidade modula a apropriação das religiões: 

 

Se catolicidade significa fé […], esta concepção se traduz por um fato: 

enquanto “instituição religiosa”, uma Igreja “católica” implanta-se 

sempre e por definição num terreno ocupada por outra instituição, 

também religiosa, e convive com ela durante um terminado tempo. 

Sucessão, acompanhada de certa porosidade, diacrônica, assincrônica 

[…]. num e noutros caso, assiste-se a transmutações e metamorfoses 

em todos os níveis institucionais: afirmações dogmáticas, visão do 

mundo sacral, administração da comunidade, distribuição do poder 

hierárquico, universo ritual. Há paralelismos, simbiose, 

reinterpretações de uma identidade pela outra. Não poderia assim ser 

definido o sincretismo? (Sanchis, 2009, 195).    

 

 O modo como Pierre Sanchis analisa o catolicismo brasileiro é extremamente 

útil para nossos objetivos. Articulada à discussão sobre crença, a noção de catolicidade 

permite a relativização das fronteiras entre sistemas de crença e apreensão das lógicas 

de circulação entre eles. .  

O presente trabalho visa demonstrar como a vivência da crença é pensada pelos 

frequentadores da ICAB, a partir de duas perspectivas de sua vertente religiosa, a fé esta 
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que, ao fazer crer, cria realidades e experiências. A pesquisa que realizei permite 

problematizá-la em dois níveis: primeiramente considerada enquanto catolicidade, nos 

termos da discussão acima; num segundo momento, a fé encarada como um afeto, 

contexto em que a relação santo-devoto ganha proeminência. O trabalho também 

mantém em segundo plano as discussões sobre religião e religiosidade, e não cabe aqui 

jogar para a primeira parte a discussão de uma e para a segunda a outra. Em ambas as 

partes estão presentes, o que diferencia é o olhar: enquanto na primeira, religião e 

religiosidade são constituídas a partir da catolicidade, na segunda são vistas pela 

devoção em si. Na primeira, a ênfase recai na ICAB enquanto instituição e suas 

respectivas construções enquanto espaço, o que ela pode revelar sobre a experiência 

destas pessoas; já na segunda, a ênfase esta na figura de Santo Expedito, e como esta 

articular experiências e vivências com o sagrado. Se há alguma separação, esta seria 

mais propriamente dita entre a igreja enquanto estrutura física e institucional e a figura 

do mártir. Seja o Santo Expedito, seja especificamente a paróquia, muitas vezes 

chamada pelos seus frequentadores genericamente de “Santo Expedito”, o que podemos 

ver é um entrecruzamento de dinâmicas, Santo Expedito está entrelaçado entre a fé, 

enquanto catolicidade, e a fé enquanto afeto, entre a fé e o afeto. Situar-se “entre” não 

significa necessariamente escolher um ou outro, e sim partilhar ao mesmo tempo de 

ambas em um processo que é separado apenas para fins de análise, sendo na verdade é 

único. É isto que usar o conceito de crença enquanto estrutura de pensamento criador de 

realidades permite perceber. 

Para esta tarefa, dividi o trabalho em duas partes, subdivididas em dois 

capítulos: no primeiro, a partir da versão oficial da ICAB – na fala da figura eclesial 

maior e de documentos oficiais -, como esta concebe religião e se coloca no campo 

religioso. No segundo capítulo, procuro demonstrar como os frequentadores constroem, 

no sentido certeauniano, este espaço e vivenciam a sua fé, suas religiosidades. 

 Já na segunda parte, não é a instituição o foco central de análise, e sim a devoção 

a Santo Expedito. O terceiro capítulo compreende a história de Santo Expedito, por 

meio de hagiografias. Discuto como o santo é nestas retratado, além do aporte 

etnográfico sobre como devotos do santo constroem as hagiografias, evidenciando 

aspectos da relação e vivência. No quarto capítulo, aborda-se especificamente a relação 

santo e devoto pela esfera dos afetos, apoiado numa análise pragmática dos sentimentos. 
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2 

CAPÍTULO 1 

PERCURSOS DE UMA RELIGIÃO, PERCURSOS DE UM 

PESQUISADOR 

 

2.1) Um bispo, um aprendiz e uma figura mítica 

 

 James Clifford, em um texto clássico, chama atenção para a pesquisa de campo 

como um ritual de passagem em que os aspectos subjetivos e objetivos do trabalho 

antropológico são reunidos
6
. Hoje em dia, passados quase dois anos de pesquisa de 

campo intensiva e cinco anos de estudos da teoria antropológica, consigo chegar a uma 

aproximação do que ele quer dizer em termos de experiência vivida. Agora, 

parafraseando adaptadamente a clássica frase malinowskiana, imagine-se o leitor 

sozinho em um campo no começo do seu segundo ano de graduação, muito mal sabendo 

que existiam Lévi-Strauss, Evans-Pritchard e outros clássicos, solto em uma igreja 

imaginando que teria que construir um trabalho do qual dependeria a sua carreira. 

Talvez seja a isto que Malinowski queria se referir quando, idilicamente, retratava as 

Trobriand, sendo posteriormente muito injustamente acusado de ludibriar os seus 

leitores, romantizar os nativos. A passagem supracitada continha toda a máxima que 

posteriormente os seminaristas de Santa Fé iriam desenvolver sobre a subjetividade. 

 Antes de nos aprofundarmos, cabe ressaltar um pouco da minha trajetória de 

pesquisa. Tudo começou quando em 2010, no meu primeiro ano de graduação, conheci 

o trabalho, por meio da disciplina de Antropologia Urbana, da professora Sandra 

Jacqueline Stoll. Já havia anteriormente descoberto a magia da Antropologia e a sua 

forte capacidade de seduzir as pessoas, mas ainda não havia tido um contato muito 

grande com a Antropologia Urbana. Foi nesta disciplina que consegui descobrir as 

facetas que me maravilharam tanto no estudo da cidade e neste, especificamente, o 

estudo das religiões. Mal sabia eu que ao mesmo tempo em que me davam com uma 

                                                           
6
 Ver Clifford & Marcus, 1986. 
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mão, estavam me tirando com a outra: era a última disciplina que a professora Sandra 

estava ministrando na graduação, se aposentando na sequência. Meu desejo era 

continuar com pesquisa na área de religião, apesar de órfão
7
. 

 No terceiro semestre, ouvi de uma colega, que na época participava de um 

projeto com a professora Liliana Porto, que esta havia conhecido uma igreja “diferente” 

no bairro Bacacheri, em Curitiba, e que procurava alguém para estudá-la. Procurei a 

professora Liliana, com quem descobri afinidades não apenas teóricas mas também 

pessoais, que me ofereceu orientação em iniciação científica. As informações que me 

passara eram poucas: tinha visitado apenas uma vez a igreja, fechada no dia, e 

conversado com um coroinha de lá. Ele contara que se tratava da Igreja Católica 

Apostólica Brasileira, nascida de uma cisão da Igreja Católica Romana. Lá o padre 

podia casar. A professora Liliana foi especialmente atraída por uma imagem imensa de 

Santo Expedito na entrada da igreja, do qual é devota. Outras informações que obtive 

então é que se trata de uma religião que abriga grupos que são historicamente rejeitados 

pelo dogmatismo católico romano, como os divorciados. O pecado, à primeira vista, 

parecia relativizado. 

 Foi assim que numa manhã de domingo de maio de 2011 visitei pela primeira 

vez a Paróquia de Santo Expedito, que na verdade não fica no Bacacheri, mas sim no 

bairro Tingui, um bairro de classe média baixa, mais ao norte da capital paranaense. 

Peguei o ônibus próximo à minha casa e desci um ponto antes do previsto. Sem saber se 

estava no lugar certo, comecei a pedir informações sobre a Igreja Católica Brasileira. 

Ninguém na região a conhecia. Foi quando comecei a identificá-la como “a igreja que 

tem um Santo Expedito enorme na frente” que as pessoas começaram a me indicar o 

caminho. A igreja fica no alto de uma rua residencial, transversal à rua principal do 

bairro, que dá acesso à região metropolitana. Subi a encosta e cheguei à igreja, já com 

muitos carros. A missa começava às nove e meia, mas muito antes do horário já estava 

bastante cheia. Pessoas se aglomeravam à volta, conversando, e havia uma imensa fila 

que vinha lá de dentro. Na minha imaginação iniciante, acreditava me encontrar diante 

de uma igreja muito diferente, o que não se confirmou de todo. Para observar tudo que 

acontecia, sentei-me na última fileira. Quando a missa começou, a fila, que descobriria 

                                                           
7
 Esta situação seria apenas temporária. Futuramente, Sandra Stoll assumiria integralmente minha 

orientação, apesar de não poder fazê-lo institucionalmente. Este trabalho, hoje, é fruto de nossas 

reflexões em conjunto. 
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futuramente tratar-se do registro do batismo, começou a se dissipar. O barulho de 

crianças, especialmente bebês, era grande, encobrindo por vezes a fala do celebrante. O 

final desta primeira missa que eu assisti se deu às onze horas. Salete, a secretária da 

paróquia, se dirigiu ao púlpito explicando que depois da missa as famílias deveriam 

permanecer próximas para a celebração do batismo. Eu fui embora, sem ver o rito 

seguinte. 

 Antes que eu me apresentasse como um aluno que estava fazendo pesquisa, 

frequentei a missa dominical matutina por aproximadamente um mês. O curioso neste 

processo é que apesar de se tratar de uma paróquia relativamente pequena – havia cerca 

de trinta a cinquenta frequentadores durante os domingos de manhã – eu não havia 

ainda sido abordado por ninguém. Outra coisa que saltava aos olhos é que boa parte das 

pessoas desconhecia o que chamo aqui de etiqueta eclesial, termo que remete ao modo 

como as pessoas devem se comportar durante a missa, em que momento sentar, em qual 

se ajoelhar, ficar de pé, e afins. As pessoas liam no folheto e algumas vezes tentavam 

me usar como parâmetro da etiqueta, imaginando que eu era um frequentador assíduo. 

Numa missa específica, já passadas seis semanas que eu frequentava a paróquia, resolvi 

falar com a única pessoa que identificara ser uma figura frequente nas missas. Se tratava 

de Lêda, professora de inglês, moradora do bairro Água Verde que vinha acompanhada 

de seu marido, Álvaro. Lêda se mostrou muito entusiasmada com a ideia de um 

pesquisador interessado na ICAB.  O fato de eu vir da Universidade Federal do Paraná 

era importante. Prontamente me apresentou a outras pessoas, como Elias, advogado, 

cujo filho era um dos coroinhas. Ele também se mostrou entusiasmado, falaram um 

pouco das suas perspectivas, mas quando perguntava sobre assuntos estruturais da sua 

religião sempre me orientavam a falar com o bispo, Dom Áureo. Percebi, neste 

momento, que falar com o bispo, chefe da Diocese de Curitiba, significava obter uma 

espécie de licença para fazer pesquisa. Eles se limitaram a falar de suas trajetórias 

pessoais, ressaltando que a ICAB não é filiada à Igreja Católica Romana. “Aqui padre 

pode casar, sabia?”, disse-me numa das primeiras conversas Elias. Conversei também, 

com Salete. Ela me disse: “É um catolicismo à brasileira. Dom Áureo pode explicar 

melhor isto pra você”. Marquei, então, numa quarta-feira de manhã uma entrevista com 

Dom Áureo. Assim que cheguei, a paróquia estava sendo limpa e Salete conversava 

com alguém que prestava serviços. Na sacristia, um casal que se uniria em matrimônio 
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num futuro próximo conversava com Dom Áureo. Após eles saírem, entrei para 

conversar com o bispo. Sentei-me à sua frente. Alguns poucos segundos se passaram, e 

ele me perguntou qual meu objetivo. Relatei um pouco da minha trajetória de pesquisa 

até então. Dom Áureo se demonstrou entusiasmado, especialmente por eu ser da UFPR. 

Em seguida fez um rápido interrogatório sobre meus interesses e minha biografia. Dom 

Áureo queria saber essencialmente se eu compartilhava da sua religião. Não importava 

necessariamente ser católico interessava que eu fosse cristão. Quis saber de minha 

família, se tinha formação cristã. Quando soube que eu estudara em colégio católico e 

que inclusive minha tia havia iniciado seus votos para a vida religiosa – informação que 

o levou a abrir um largo sorriso -, passou a acreditar na seriedade da minha pesquisa.  

  Dado ser o bispo um dos percursores na paróquia curitibana e uma das mais 

importantes figuras na consolidação nacional do Catolicismo Apostólico Brasileiro, 

Dom Áureo ocupa o lugar de uma espécie de patriarca.  Sua licença para que eu pudesse 

fazer pesquisa na igreja reitera não apenas sua posição de detentor do poder máximo na 

instituição, assim como garante o afastamento de quem não lhes convém. Ele seria 

avaliador dos meus interesses de pesquisa e da minha relação com o campo. O primeiro 

ponto da leitura que ele fez de mim trata-se de me ver se compartilhava algum tipo de 

linguagem com o catolicismo, ao mesmo tempo em que representava o poder de 

legitimidade da academia. O outro ponto trata-se de das inúmeras críticas que 

sofreu/sofre esta igreja em anos recentes, como os evangélicos que são constantemente 

assediados pela imprensa. A ICAB procura restringir o acesso a possíveis críticas de 

suas ideias e/ou práticas. Ser “objeto de pesquisa” de uma instituição acadêmica de 

prestígio “empresta prestígio”. Portanto, ao me sabatinar a intenção do bispo era 

também avaliar minha posição acadêmica em relação à ICAB. Ser aceito significou que 

meu trabalho poderia contribuir para a consolidação social desta religião, difundindo 

ideias e práticas no meio acadêmico. Meu interesse pela igreja confere-lhes visibilidade, 

o que não é uma realidade da vida cotidiana. É um jogo de negociações e interesses em 

que estava em pauta uma noção da academia enquanto política. O aval de Dom Áureo, 

também vale ressaltar, me deu uma posição de destaque dentro da paróquia que 

futuramente seria a condição sob a qual conseguiria acesso aos grupos e construiria a 

minha relação com as pessoas na paróquia e com o campo de um modo mais 
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abrangente. Foi a partir deste prisma, de um pesquisador sempre de fora mas com o 

apoio do poder de dentro, que construímos, eu e meus interlocutores, esta pesquisa. 

 O objetivo da ICAB em uma legitimidade no campo das religiões, uma 

legitimação da leitura que esta religião faz do catolicismo, ficou mais clara também pelo 

modo como Dom Áureo apresentou Dom Carlos Duarte Costa, fundador da ICAB: um 

“profeta”, um “idealizador do que a Igreja Romana viria a fazer depois”, e até mesmo o 

“precursor da Teologia da Libertação”. Dom Áureo começou me contando que a ICAB 

fundada por Dom Carlos - canonizado São Carlos do Brasil pela ICAB, após a sua 

morte -, em 1946. A história dele se confundiria, segundo ele, com a própria trajetória 

do catolicismo brasileiro. Conforme o site da Igreja Brasileira traz, Carlos Duarte Costa 

nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1888. Foi nomeado padre no começo do século 

seguinte, por seu tio, Dom Eduardo Duarte Silva. Sua carreira religiosa teria sido, na 

visão oficial e também na de Dom Áureo, marcada pelo enfrentamento às ordens 

dogmáticas e por posicionamentos políticos contrários aos da instituição de origem. 

 

Dom Áureo: “Dom Carlos tinha as suas convicções em volta do povo e nunca deixou de 

abandoná-las, enfrentou diretamente o papado e o governo Vargas. Ele foi um 

idealista, um profeta da igreja católica. O que ele dizia naquela época, as pessoas estão 

fazendo hoje. A igreja pra ele não podia deixar de se posicionar politicamente” (grifo 

meu). 

 

 De acordo com os informativos da ICAB
8
, em 1924, Carlos Duarte Costa foi 

sagrado bispo na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e passou a administrar a 

diocese de Botucatu. Foi na década de 1930 que ele teria começado a “incomodar 

fortemente a igreja” e o regime político da época. Dom Carlos é retratado pelo discurso 

oficial como esquerdista
9
 e defensor do que, afirmam, viria a se tornar a semente que 

germinaria com a Teologia da Libertação, uma pessoa que acreditava que “a Igreja não 

                                                           
8
 Trato aqui a história de Dom Carlos Duarte Costa a partir da versão oficial da ICAB. Desta forma, 

tenho como fontes a fala de Dom Áureo, juntamente com os folhetos produzidos pela Igreja Brasileira 

e seu site oficial: http://igrejabrasileira.wix.com/. 
9
 De acordo com a versão oficial da Igreja Brasileira, Dom Carlos “era tido comunista, apesar de ser 

contra o comunismo”. 
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podia deixar de se eximir de seu papel política”, fazendo referência, na fala deles, a um 

papel ligado a esta “semente da Teologia da Libertação”. A Igreja Romana desconhece 

em grande medida Dom Carlos e seu papel, na visão desta, parece, sendo muito 

generoso, secundário. Fica claro que estava em jogo a construção de um personagem 

mítico, um grande herói, que enfrenta grandes batalhas e que apesar das adversidades 

cria uma igreja que defende, na visão deles, realmente o povo. Um “verdadeiro 

cristianismo” que voltaria às bases. Esta forma de contar a história do seu fundador é 

uma forma retórica de se afirmar frente às religiões, construindo um inimigo comum, 

que, de certa forma, é visto como opressor, e que é enfrentado abertamente por Dom 

Carlos, o personagem mítico. É desta forma, como uma memória recontada permeada 

por discursos políticos de legitimidade e que se assemelha a história dos heróis míticos, 

que devemos encarar o que Dom Áureo me contou e como o discurso oficial da ICAB 

retrata o seu fundador.  

 Dom Áureo continuou me contando que, enquanto Bispo de Botucatu, Dom 

Carlos teria organizado um batalhão para participar da Revolução Constitucional de 30. 

Para Dom Áureo, isto representava a “defesa da liberdade e da democracia”, valores 

modernos que colocados assim poderiam soar como um anacronismo. Nesta mesma 

década, teria sido pressionado, e renuncia à Diocese de Botucatu, tornando-se Bispo 

titular da Diocese de Maura
10. 

Volta, assim, a morar no Rio de Janeiro. Durante sua 

estada na capital federal, Dom Carlos funda a Revista Nossa Senhora Menina, na qual 

divulgar as suas ideias e teologias. Para a versão oficial da ICAB, “em função de seu 

trabalho social” e “da propagação de suas ideias”, por meio da revista, já na década de 

1940, Dom Carlos é preso pela ditadura Vargas e solto “pelas pressões internacionais”. 

No site da ICAB, temos este ocorrido desta maneira: 

 

A 06 de julho de 1944, por ordem do governo, a pedido do Núncio 

Apostólico, combinado com fascistas brasileiros, foi preso e levado 

para Belo Horizonte, lá ficando até 04 de setembro, quando foi solto a 

pedido da ABI – Associação Brasileira de Imprensa e da Embaixada 

do México, Estados Unidos da América e Inglaterra. A luta e as 

perseguições contra ele são reiniciadas. Felizmente, não mais havia a 

"santa" inquisição; caso contrário, teria sido condenado à 

fogueira como herege e seria mais uma das vítimas de um tribunal 

integrante da igreja que, ao longo dos séculos, solidificou toda sua 

                                                           
10

 Na Mauritânia, África, diocese hoje já extinta. 
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força e fortuna também à custa do sangue inocente daqueles que 

condenou à morte. E tudo, obviamente, “em nome de Deus!" 

(IGREJA BRASILEIRA, acesso em junho de 2012 e outubro de 2014, 

grifo meu).  

 

 Percebam como, na parte grifada, se elege características de uma Igreja Romana 

idealizada e coloca Dom Carlos como, com suas ideias “revolucionárias”, contrário à 

política de Roma, e, por efeito disto, ele vem a padecer nas mãos da instituição. 

Remete-se também ao elemento interno do martírio, agora transfigurado e incorporado 

pela forma intelectual e/ou política. Isto endossa a leitura que procura fazer deste 

personagem.  

 Ainda na década de 1940, o então Bispo de Maura passa pelo momento político 

mais conturbado de sua carreira. Em 1945, Dom Carlos Duarte Costa teria denunciado a 

Operação Odessa, segundo a qual o Vaticano teria organizado a fuga de oficiais nazi-

fascistas para as Américas. Obviamente isto apressaria consideravelmente o processo de 

sua punição, culminando com sua excomunhão. Nesta situação, Dom Carlos publica 

uma carta, em 18 de agosto de 1945
11

, na revista que mantinha, intitulada “Manifesto à 

Nação”, em que se dirige publicamente sobre uma série de temas polêmicos e traz uma 

espécie de ato fundador da sua Igreja Católica Apostólica Brasileira
12

.  

 Esta carta é importantíssima para o Catolicismo Apostólico Brasileiro, tendo em 

vista que contém a síntese das ideias de Carlos Duarte Costa, as quais, de acordo com 

Dom Áureo, servem de subsídio para a atuação da ICAB até os dias de hoje. Na época 

tinha ficado bastante curioso quanto à carta, mas não havia em nenhum lugar. O bispo 

diocesano de Curitiba me prometera mandar por e-mail, o que fez com muita rapidez, 

menos de uma semana depois. 

 

 

 

                                                           
11

 Nesta época também Dom Carlos estava envolvido, de acordo com o discurso oficial, na fundação do 

Partido Socialista Cristão, o PSC, que viria a ser oficialmente criado na década de 1960. 
12

 A carta original, publicada na revista, não me foi de acesso. Seria necessária uma busca mais 

aprofundada, uma vez que seus acervos estão no Rio de Janeiro. Contudo, como aqui estamos 

trabalhando com a versão oficial da igreja, uso a carta que me foi enviada, uma reprodução da 

original. 
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2.2)  Manifesto à Nação  

 

 Nesta seção, faço uma breve análise, para nossos objetivos, do conteúdo da carta 

e sua aproximação com os pressupostos da ICAB enquanto religião. O primeiro ponto 

que o bispo mítico aponta diz respeito ao dogma da infalibilidade de Roma. Segundo 

ele, Roma constituía apenas mais uma das dioceses católicas pelo mundo, a noção de 

Papado teria vindo numa estratégia do que chama de “italianização” do catolicismo, 

com Gregório VII, em 1073, que na tentativa de submeter as outras dioceses à Roma, 

cria a noção de que o bispo romano é o papa – o pai – da igreja. Para Dom Carlos, uma 

“monarquização” da religião. Disto remete um dos pontos centrais da ICAB: a recusa ao 

poder papal. É em virtude disto também que Dom Carlos rejeita sua excomunhão para 

que fique “ciente de que o Bispo de Roma, Eugênio Pacelli, não tem poder para me 

excomungar e, de acordo com o que acabo de expor, eu sou mais Bispo do Rio de 

Janeiro, por ter sido eleito por aclamação popular, do que ele bispo de Roma eleito por 

Cardeais italianos” (Costa, 1946, s/pg.). O segundo ponto da argumentação de Dom 

Carlos compara, a partir de passagens bíblicas, sua excomunhão com o caso de Maria 

Madalena, reiterando o perdão concedido por Jesus Cristo. Esta passagem, em 

específico, traz exatamente estas ideias: 

 

O público não ignora que a Igreja Romana, desde o momento em que 

deixou de ser perseguida, preferiu a indignidade dos cristãos à 

dignidade do cristianismo. E hoje, o cristianismo, da Igreja Romana, é 

essa história externa de um passado e um presente tão tristes, que 

obrigam os cristãos sinceros a procurar a vida espiritual e íntima nos 

Evangelhos, não se preocupando mais com as palavras de seus 

ministros. [...] A Igreja de Cristo não é essa dirigida por homens da 

Igreja Romana, esquecidos do caráter sobrenatural da sua missão na 

terra. As paixões humanas a deformaram. […] tome a Igreja aos 

primeiros séculos, se quiser colaborar com os homens dignos na 

restauração de um mundo melhor. Com essa intromissão na política e 

com essa intolerância religiosa, só poderá ter o desprezo da 

Humanidade. […] Nessa guerra, a Igreja Romana tornou posição ao 

lado do nazi-fascismo, porque ela, a Igreja Romana, é fascista na sua 

estrutura, nas encíclicas pontifícias, mesmo, perfeita no seu fascismo, 

que é o solidarismo católico. Coloca ela seus interesses econômicos 

acima  do bem espiritual das almas e destarte, torna-se defensora 

acérrima do capitalismo e do imperialismo. […] A Igreja, nos seus 

primórdios, apareceu fluída; cristalizou-se, depois, nos seus dogmas 

precisos. Pela força do absolutismo, estes dogmas se desagregam, 

formando um conjunto demasiado maciço, obrigando os homens a 

retroceder às crenças individuais e livres de preconceitos, sucedendo a 
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rarefação à condensação excessiva. Sai a Igreja das catacumbas, para 

perseguir os cristãos com seus dogmas e sua legislação (Idem, s/p.). 

      

 Após isto, Dom Carlos define, na carta, as bases de sua interpretação do 

catolicismo, fundado na ICAB. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, que passa a 

presidir, assim é definida: 

 

IGREJA CATÓLICA E APOSTÓLICA BRASILEIRA 

  

 O movimento que ora se processa no Brasil, com possíveis ramificações em 

outras nações do continente americano e de outros continentes, visa centralizar a pessoa 

de Cristo, procurando a harmonia e a concórdia entre todas as religiões, concedendo 

garantia absoluta de liberdade civil, política, filosófica e religiosa, não permitindo ser 

qualquer pessoa inquirida, sob nenhum pretexto, a respeito de suas crenças, a fim de 

evitar seja, por causa delas, condicionado ou limitado qualquer direito ou dever. Dentro 

da mais ampla liberdade educacional e científica, fornecerá meios para que a função de 

pensar seja desenvolvida e aproveitada. Admite o divórcio, dentro do Evangelho. Abole 

o celibato eclesiástico, por ser contra as leis da natureza. Rejeita a confissão auricular 

por absurda. Permite, aos sacerdotes, ter uma profissão civil ou militar. Todos os ofícios 

são feitos em língua vernácula. Separando-me da Igreja Romana, a fim de restabelecer a 

Igreja de Cristo na sua pureza, corrigindo seus erros, procuro centralizar a figura de 

Cristo para que todos os cristãos, no verdadeiro Cristo tenham seu modelo e advogado 

diante de Deus Pai. O verdadeiro Cristo é este, segundo o Evangelho de S. João.  

 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Por 

Ele foram feitas todas as coisas e nada do que está feito, está feito sem Ele. N'Ele estava 

a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o 

compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio 

como testemunha para dar testemunho da luz a fim de que todos cressem por meio dele. 

Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira era a que ilumina 

todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o 

mundo não O conheceu. Veio para o que era seu, e os seus receberam. E deu poder de se 

tornarem filhos de Deus a todos que não O receberam. Estes que creem em seu nome e 

não nasceram do sangue nem do desejo da carne, nem da vontade do homem. E o Verbo 

se fez carne e habitou entre nós; e vimos a sua glória do Unigênito do Pai, cheio de 

graça e de verdade”.  

 A Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma sociedade religiosa, que tem por 

estrutura os ensinamentos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. É Católica porque 

professa a fé cristã difundida em todo o mundo, por todos os cristãos, considerando seus 

irmãos, em Cristo, todos aqueles que amam a Cristo e o respeitam, com Deus, como 

Homem como Filósofo. É Apostólica porque eu sou verdadeiro sucessor dos Apóstolos 

e todos os atos praticados, por mim são válidos e lícitos. É Brasileira porque é nacional, 
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porque se desagrega da Igreja Romana, não reconhecendo como Chefe, o Chefe da 

Igreja Romana, considerando seu Chefe, o Episcopado Nacional, conservando os usos e 

costumes tradicionais da nossa terra.  

 Em todo o território nacional haverá circunscrições eclesiásticas, denominadas 

dioceses, sujeitas ao governo e administração de um Bispo diocesano, com ampla 

jurisdição, podendo criar paróquias, capelanias e outras organizações religiosas dentro 

da legislação pátria. Os bispos são eleitos pelas comunidades religiosas de cada diocese, 

confirmados pelo clero e pelo episcopado nacional, sendo estes sagrados, por um outro 

bispo, de acordo com o ritual adotado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é o 

próprio ritual da Igreja Romana com seu Pontifical, para que não seja suscitadas 

dúvidas sobre a validade da sagração episcopal e das ordenações de Diácono e de 

Presbítero. Os bispos são autônomos nas suas dioceses, consultando, porém, seus 

irmãos no episcopado, todas as vezes que haja um assunto de interesse geral de um 

Estado ou da Nação. Os interesses sendo somente do Estado, serão convocados em 

Concílio, os bispos do Estado. Quando forem os interesses de toda a Nação, será 

convocado em Concílio, todo o episcopado Nacional. Volta, pois, a Igreja Brasileira aos 

primeiros tempos do Cristianismo. As dioceses serão governadas, dentro do espírito dos 

primeiros tempos do cristianismo, isto é, de fraternidade evangélica, procurando todos 

se amarem e se socorrerem, mutuamente, como era no princípio, formando todos, um 

corpo só com os seus bispos, presbíteros e diáconos, num verdadeiro comunismo 

cristão. As dioceses serão administradas, de conformidade com a Constituição e Código 

Civil do país, e sua regulamentação está prevista na sua personalidade jurídica, já 

adquirida. A hierarquia eclesiástica é esta: Diáconos, Presbíteros e Bispos. A Igreja 

Católica Apostólica Brasileira não admite a confissão auricular um excitante para a 

imoralidade. Não admite celibato do clero, porque é contra natureza, tendo sido 

prescrito pelo Papa Gregório VII, no ano de 1074. Antes o casamento dos padres, do 

que papas, cardeais, bispos e padres vivendo em concubinato, espalhando filhos por 

toda a parte. O Brasil está cheio de filhos de Missionários. Sei de colegas meus, no 

episcopado, de padres e frades que vivem amancebados.  

 A Igreja Brasileira não quer encher de parasitas o Brasil. Por isso, os seus 

sacerdotes devem ocupar um cargo civil ou militar. Ainda no dia 8 do corrente mês, 

ordenei a um operário de uma fábrica, em S. Miguel, no Estado de S. Paulo.  

 

 De forma geral, podemos separar as concepções sobre Dom Carlos e as suas 

ideias sobre religião em dois tópicos: 

 

 Ideias políticas: Dom Carlos é tido antes de tudo um “esquerdista republicano”. 

Dom Áureo reiterada vezes disse que ele acreditava que era preciso construir um 

sistema em que as desigualdades impostas pelo capitalismo fossem quebradas e 

alcançássemos a plenitude da igualdade e liberdade. Frente a isto, a ICAB vê o 

catolicismo antes de tudo como uma religião, no caso da Romana, mantenedora do 

sistema de desigualdades sociais. A “religião verdadeira”, para ele, é aquela que entende 
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isto e consegue se posicionar politicamente. A estrutura da ICAB, cuja instância 

máxima é a reunião dos bispos, o episcopado nacional, reforçaria o aspecto do que 

entendem por ser uma religião democrática e republicana. Os católicos brasileiros 

podem e devem participar ativamente das questões políticas da igreja e, enquanto 

católicos, se posicionarem politicamente sobre as necessidades das sociedades, aos 

quais a ICAB busca orientar. Durante as manifestações de 2013, o episcopado nacional 

lançou uma cartilha em que reinterpreta o Manifesto à Nação para a realidade da época. 

A ICAB se posicionou politicamente ao lado dos manifestantes e buscou ressaltar os 

problemas e soluções para eles. Nesta cartilha chamada “Manifesto à Nação II”, o 

primeiro capítulo traz justamente a posição da ICAB e sua necessidade enquanto 

instituição política de pensar os problemas sociais. Diz, assim, o seguinte: 

 

A Igreja Católica Apostólica Brasileira não pode ficar alheia às 

manifestações do seu povo que clama por justiça, exigindo de seus 

governantes um comportamento honesto e, no mínimo, coerente com 

as leis que regulam a vida da nação brasileira, que clamam por um 

tratamento digno e respeitoso para com seus concidadãos e, ao mesmo 

tempo, faz ecoar um grito de repúdio à corrupção, que vem se 

alastrando por diversos órgãos públicos e privados da nossa Pátria 

(ICAB, 2013, p. 2). 

 

 A questão socioeconômica, com uma crítica ao posicionamento neoliberal, seria, 

para eles, na atualidade, o grande problema estrutural do capitalismo moderno e segue 

apontando o que consideram “os problemas sociais do Brasil”. Do homem do campo e 

da reforma agrária que, pela manutenção do latifúndio e com a falta da 

internacionalização sonhada por Dom Carlos, acabam levando ao desprestígio das 

pessoas e à indignidade
13

; o proletário urbano que padece à sua volta “martirizado pela 

mais-valia”
14

, e termina ressaltando a questão da violência, do “homem contra o 

homem”. É necessária, assim, uma igreja que lute pelos oprimidos, como Dom Carlos 

Duarte Costa propunha em seus ensinamentos teológicos. 

                                                           
13

 No começo desta seção, trazem a noção do uso de drogas de maneira bastante pragmática e 

centralizadora. Sem dignidade, conforto, e vendo-se expropriados dia-a-dia pela minoria hegemônica 

e os governantes, na visão oficial da ICAB, os pobres urbanos – dão ênfase especial aos trabalhadores 

rurais que migram pra cidade por falta de oportunidade no campo – só conseguem encontrar conforto 

nas drogas (Ibidem, p. 7). 
14

 Nesta passagem sobre a mais-valia, entendem este processo como um fato que poucos veem. E trazem 

uma leitura de Jesus, “os grandes milagres de NSJC não foi propriamente a cura da cegueira física, da 

surdez física, da paralisia física, mas foi tirar o povo da cegueira, surdez e paralisia social, política, 

moral” (Ibidem, p.15). 
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 Tal noção sobre o papel da igreja no mundo é reforçado na estrutura que as 

missas dominicais seguem na ICAB e a fala dos que se declaram católicos brasileiros, 

como veremos no próximo capítulo. 

 

 Ideias religiosas: Dom Áureo me disse certa vez que a ICAB tem como valor 

central a “liberdade de crença” e a “individualização”, defendidas, para o Bispo de 

Curitiba, por Dom Carlos. Isto significaria, em teoria, que a ICAB é uma igreja que 

busca se adequar à fé individual de cada um, sendo um espaço aberto às significações 

em sua proposta institucional. A figura mítica de Dom Carlos teria proposto assim a 

criação de uma igreja que respeitaria as convicções religiosas, políticas e civis dos seus 

adeptos, e isto reforça seu caráter profético: fez algo que só atualmente a Romana vem 

procurando aplicar, este tipo de fala é muito reforçada pelos católicos brasileiros. 

  A ênfase na liberdade e individualização dos credos, frequentemente também se 

expressa, segundo pude observar, na liberdade de culto aos santos. Em minhas 

pesquisas sobre as paróquias icabianas pelo Brasil, descobri que sempre tinham, como 

seus padroeiros, santos de grande devoção popular, como Santo Expedito, São Jorge, 

São Cosme e Damião dentre outros. Recorrendo a Dom Áureo, descobri que os santos 

padroeiros da paróquia são escolhidos pela comunidade. Em geral trata-se de santos 

populares, alguns não canonizados pela Igreja Romana. Em meados da última década, a 

Paróquia de Santo Expedito organizou uma missa em celebração a Maria Bueno, santa 

de grande devoção popular em Curitiba e não-canônica. Dom Áureo me contou isto 

numa conversa, terminando a conversa com a seguinte fala: “Se Maria Bueno não for 

santa, eu fecho a minha igreja, porque nenhum santo aqui dentro o é”. 

 Desta forma, o discurso oficial da Igreja Católica Apostólica Brasileira traz esta 

religião, portanto, com uma noção de fé que passaria pelo julgo de cada pessoa 

participante dela. Seria a aceitação do catolicismo poroso brasileiro em seu próprio 

discurso oficial. Ela também seria aberta não apenas a católicos brasileiros, mas a 

pessoas de diversas confissões religiosas. 

 Em uma de minhas conversas com Dom Áureo, este mencionou o grande 

número de pessoas que se declaram católicos romanos e acabam buscando a ICAB por 
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um serviço religioso ou outro e contou um episódio curioso de atrito entre a Paróquia de 

Santo Expedito e a Igreja Romana. 

 

Dom Áureo: “Você já deve ter percebido. Nós recebemos evangélicos, católicos, até 

gente da macumba vem aqui para a nossa igreja. Tem muita gente que vem batizar. Mas 

os padres da Romana não reconhecem o que a gente faz. Dizem ‘o padre lá pode 

casar’, ‘aquilo não é de Deus’, coisas assim. Teve uma vez que o padre da igreja aqui 

do Santa Cândida [paróquia romana responsável pela região do Santo Expedito] 

descobriu que as pessoas da paróquia dele estavam vindo aqui na novena de Santo 

Expedito. Ele fez um sermão imenso, me contaram, falando mal da ICAB, que aqui só 

tinha charlatão, que não valia nada. Veio falar também do culto aos santos, nos 

chamou de idólatras. Ficamos sabendo disto, ficamos quietos, né? O que íamos fazer? 

E lá na Romana tem um negócio complicado, porque Santo Expedito não é santo, nem 

São Jorge. Como eu te falei da Maria Bueno aquela vez. Não adiantou nada, as pessoas 

continuaram vindo aqui no Santo Expedito. Estes dias descobri que ele finalmente se 

rendeu. Acredita que ele pegou uma imagem grande de Santo Expedito e tá fazendo 

novena lá também? Não adiantou nada, as pessoas da paróquia dele continuam vindo 

aqui (risos).” 

 

 Estas histórias de intolerância da Romana com a ICAB são inúmeras, e reforçam 

o aspecto de busca política por um espaço no campo religioso, contra um inimigo 

idealizado e que parece, na fala do bispo, temê-los. Neste mesmo dia, Dom Áureo me 

listou várias delas que outros bispos sofreram, inclusive algumas mais graves de 

destruição: 

 

Dom Áureo: “Teve um bispo nosso, lá no interior de São Paulo, que tinha uma paróquia 

muito bonitinha, tudo arrumada, e tava atraindo fieis demais. Isto despertou a raiva 

dos padres de lá. Eles reuniram uns fieis da igreja dele, se reuniram e botaram fogo na 

paróquia. Foi terrível, tivemos que reconstruir tudo.” 

 

 Apenas nos últimos vinte anos a Paróquia de Santo Expedito conseguiu se 
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consolidar. A trajetória de Dom Áureo é um grande exemplo disto. Fora seminarista da 

Igreja Romana, apaixona-se e decide se casar. Deixa a Igreja Romana, passa a cursar 

Direito e casa-se. Conhece, então, a ICAB e ingressa nesta religião, sagrando-se 

sacerdote. Mantém, ao longo da sua vida, a sua profissão civil, advogado, e a sua 

profissão religiosa, dedicando-se na consolidação da diocese curitibana: 

 

Dom Áureo: “Nós começamos aqui lá atrás, em 1970. Na época eu era um jovem 

seminarista, tinha acabado de sair da Romana porque não concordava com a política 

que eles tinham e vim pra Brasileira. Queriam construir uma paróquia aqui em 

Curitiba, uma diocese. Chamaram então o Bispo de Botucatu – você sabe que lá é 

importante, né? Por causa de Dom Carlos – e ele veio construir a paróquia aqui. Eu 

ajudei a construir esta igreja, trabalhava durante a semana e nos finais de semana 

vinha ajudar a construir. A igreja não tem muito dinheiro, vivemos das doações e elas 

não são muitas, então eu colocava meu próprio dinheiro pra comprar as coisas e vinha 

ajudar a construir. A escolha de Santo Expedito foi junto com a comunidade, que queria 

um culto ao santo. Fomos acho que a segunda no Brasil inteiro a tê-lo como padroeiro. 

No começo foi muito difícil, começamos não tinha nem dez pessoas. E todo mundo 

falando mal, criticando, já tentaram até arrombar aqui e quebrar os santos. Daí depois 

de um tempo nosso bispo faleceu e eu assumi a Diocese de Curitiba. Ainda tudo muito 

precário. Só que com o tempo a paróquia começou a ficar famosa. Nos anos 90 

construímos aqui a outra parte externa, pra acenderem as velas, as dependências da 

paróquia – tudo com dinheiro nosso próprio – e fomos caminhando, ela foi crescendo. 

Agora você vê o tamanho que tá, né? O número de pessoas que vem aqui. Vem gente de 

toda a cidade e até mesmo da região metropolitana”. 

 

  Atualmente há um grande fluxo pessoas durante a semana em seus mais 

diversos ritos. A Diocese de Curitiba se expandiu e atualmente conta com uma paróquia 

em Colombo, município da região metropolitana de Curitiba.  
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2.3)  A fé no discurso oficial 

  

 Por meio da recriação de uma figura mítica, a ICAB, como ficará claro também 

no próximo capítulo, busca uma reatualização de suas vicissitudes internas e 

legitimidade na interpretação do seu cristianismo. Para o discurso oficial, esta 

interpretação sustenta-se principalmente no individualismo como forma essencial do 

“ser religioso”. 

 Junto à importância do individualismo, o livre-arbítrio resultaria como o 

principal valor do Catolicismo Apostólico Brasileiro. Na combinação destes dois 

fatores, encontramos nesta religião o que permite às pessoas que a noção da fé 

vinculada, apesar de não nomear a ICAB busca, a um catolicismo poroso. É justamente 

sobre este tipo de catolicismo que a ICAB quer construir uma interpretação institucional 

possível que agregue a todos. Como veremos, nem sempre os católicos brasileiros são 

tão abertos assim para as múltiplas formas de pertença e uso do espaço. Esta noção 

política da fé remonta, ao mesmo tempo, o discurso da “verdadeira religião”, tão em 

voga em tantas religiões dogmáticas. A “verdadeira religião”, ou “verdadeira forma de 

viver o cristianismo” não é o catolicismo poroso em si, mas sim seguir os ensinamentos 

teológicos da figura mítica de Dom Carlos. Apesar disto, a própria proposta da ICAB 

enquanto religião leva a apropriações diferentes do que pretende alguns católicos 

brasileiros, é disto que resulta algumas rusgas que podem ter com outros grupos que 

frequentam a Paróquia de Santo Expedito. Este discurso de afirmação política é também 

retratado nas falas e experiências de seus adeptos. 

 É preciso, porém, entender como as coisas realmente acontecem na prática 

Descrevi como a instituição pensa a si e aos fiéis, agora é preciso entender como os 

adeptos pensam a si mesmos e à instituição, qual noção de fé que operam. 
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3 

CAPÍTULO 2 

UM CATOLICISMO À BRASILEIRA: RITUAIS, AGENTES E 

ESPAÇOS 

 

Um grande portão murado em amarelo separava o espaço da paróquia do resto 

da rua
15

. Este portão encontra-se aberto em dias de celebração (quintas, sextas e 

domingos) e eventualmente às quartas-feiras quando Dom Áureo atende à comunidade. 

Aos domingos de manhã, o estacionamento costuma encher mais do que sua 

capacidade, e os carros param na rua, ao redor dos muros da paróquia, nas calçadas, ao 

longo da rua. As paredes da igreja e estruturas adjacentes são todas em amarelo claro e 

branco. No fundo do estacionamento, do lado esquerdo do terreno, fica a igreja e ao seu 

lado uma pequena capela de consagração a Santo Expedito. Lá são acesas velas, 

entregues ex-votos, imagens quebradas. Há, ao fundo, uma grande iconografia do santo. 

Ainda nesta mesma parte do terreno, ao lado direito, há uma estrutura que consiste em 

um grande salão onde são organizadas algumas atividades da paróquia como almoços 

beneficentes de dia das crianças e Natal. 

 A paróquia ocupa quase toda a parte esquerda do terreno. Na entrada, há uma 

pequena estrutura externa. Dentro, há do lado esquerdo uma porta, que dá acesso a um 

mezanino em que ficam os músicos, a secretaria e um mural com alguns informes. 

Dentre estes informes, constava o horário e os dias das celebrações cotidianas: às 

quintas-feiras, 19h, novena de São Carlos do Brasil; sextas-feiras, às 19h30, novena de 

Santo Expedito; domingo, missa dominical com batismo às 09h30 e missa dominical 

comum às 19h. Outro aviso informa que as crismas
16

 são realizadas nos meses finais do 

ano, e que para batizar, a partir de 2012, será necessária a inscrição durante a semana e 

não mais antes da missa, como acontecia no começo da pesquisa. 

 A porta da secretaria dá espaço a um cubículo cujo teto é parte da escada. Nela, 

há imagens de Santo Expedito, velas, e é onde se conversa com Salete. Um balcão 

                                                           
15

 Cf. Anexos B, C e D. 
16

 Durante o período em que estive em campo, não houve, ou não me informaram, nenhuma crisma. 
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separa o espaço entre o público e ela. No lado oposto à secretaria, encontra-se a pia 

batismal. Entalhada em pedra, num estilo – disseram-me – jônico, adornada por uma 

pequena mureta em colunas. Nesta mureta ficam os folhetos de cânticos e o guia diário 

da celebração. A nave propriamente guarda um espaço de vinte bancos, dez de cada 

lado separados ao meio pelo corredor e divididos igualmente por um altar, colado à 

esquerda da paróquia, destinado a Santo Expedito. A imagem do santo fica no alto, 

adornada por desenhos da passagem de sua história que remonta a sua redenção
17

, e 

mais abaixo dele uma pequena mesa sempre adornada com flores. Ao longo da nave, as 

paredes, ao lado esquerdo, são adornadas também por passagens bíblicas da via sacra. 

Do lado direito, as paredes, em amarelo claro, são perfuradas pelos vitrais com vista 

para o pátio, ou, nos dias de missa, estacionamento. Em ambas as paredes, pequenos 

candelabros, cinco em cada uma delas, com velas amarelas, adornam o espaço e 

costumam ser acesas apenas na missa dominical noturna. Não há nenhuma outra saída 

usada pelos fiéis além da saída inicial, de entrada. 

 A separação entre a nave propriamente dita e o adro se dá por uma mureta, a 

mesa de comunhão, interrompida ao meio por uma escada, no mesmo estilo que a da 

entrada da pia batismal. Do lado direito ao fundo, a porta dá para a sacristia. Do lado 

esquerdo, para um espaço onde são guardadas as vestimentas dos coroinhas e 

celebrantes. Pouco antes da entrada da sacristia, três cadeiras aguardam os coroinhas 

que em determinados momentos das celebrações sentam-se. Antes ainda disto, já colado 

à mureta, no lado direito, fica o púlpito. Diametralmente oposto às cadeiras, duas 

bandeiras: do Brasil e da ICAB. No fundo, o altar central, em que se encontram o 

Santíssimo Sacramento, e, mais acima, uma imagem do cordeiro de São João Batista. O 

mais icônico no altar são as representações das paredes. Ao lado esquerdo, Verônica 

segurando o pano com o rosto de Cristo. Ao meio, a cruz sem um dos braços, em que se 

encontra, abaixo, a seguinte frase: “A outra leve você mesmo”. Há, no alto, uma 

passagem de Mateus, 11, 28: “Vinde a mim todos vocês cansados e oprimidos, eu os 

aliviarei”. Deus é representado em sua figura, no que me contou Dom Áureo naquela 

nossa primeira conversa, por uma pirâmide com um olho no topo, altamente reluzente. 

Também está lá o brasão da ICAB e o lema desta religião, “Por Deus, Terra e 

Liberdade”. 

                                                           
17

  Cf. Capítulo 3. 
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 Por último, a sacristia. O lugar onde tive algumas conversas com Dom Áureo e 

também com Padre Sebastião é de formato triangular. Uma estante adorna o lado 

esquerdo da parte, enquanto que, ao lado da porta que comunica com o adro, fica uma 

pequena mesa e duas cadeiras, em que costumava me sentar e conversar com ambos e 

que são usados pelas pessoas que procuram-nos. A outra porta de comunicação era para 

a parte externa, estruturada em metal branco e vidro, para mim, importantíssima durante 

o verão.  

 Esta longa e detalhada observação, obviamente, não foi fruto de algo 

objetificado e nem apreendi todos os detalhes da primeira vez em que estive lá. O 

curioso é que durante o campo, além de Dom Áureo como já citei, nenhum católico 

brasileiro me falou abertamente sobre questões inerentes à iconografia ou espacialização 

da paróquia. De qualquer forma, foi também a partir delas, ao tentar observá-las, que 

consegui perceber alguns destes detalhes. 

 A estrutura da paróquia sem as pessoas não é nada mais do que um retrato inerte 

de algo praticamente morto. Não é possível nem sequer dizer que há instituição no 

retrato que acabo de fazer. Não há paróquia. É uma estrutura física, um lugar, no sentido 

de Certeau: “é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas 

relações de coexistência” (Certeau, 1994: 184). É a partir de agora, nesta parte do 

trabalho, que poderemos observar mais atentamente a paróquia e como a instituição 

ICAB se configura por meio da Paróquia de Santo Expedito. Os vetores que dão sentido 

ao lugar, o que Certeau chama de “espaço”:  

 

O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 

conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito 

produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 

programas conflituais ou de proximidades contratuais. O espaço 

estaria para o lugar como a palavra quando falado, isto é, quando é 

percebida na ambiguidade de uma efetuação, mudada em um termo 

que depende de múltiplas convenções, colocada como ato de um 

presente (ou de um tempo), e modificado pelas transformações 

devidas a proximidades sucessivas. Diversamente do lugar, não tem 

portanto nem a univocidade nem a estabilidade de um “próprio”. Em 

suma, o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente 

definida pelo urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. 

Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar 

constituído por um sistema de signos – um escrito (Certeau, 1994: 

184). 
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Se Certeau estivesse interessado, como nós, em estudar uma igreja, poderia dizer 

que o lugar é o que foi projetado pelo arquiteto daquela igreja, ou neste caso, o lugar foi 

o que eu acabei de descrever, enquanto o espaço vai ser realizado em feixes de 

dinâmicas múltiplas que constituirão os diversos usos que são possíveis fazer desta 

paróquia. 

A partir desta mesma discussão com Certeau, Renata Menezes debruçou-se 

sobre o Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Menezes entende a instituição a 

partir das diferentes dinâmicas do sagrado que ocorrem dentro do santuário e convento. 

A diversidade dos agentes presentes apontava modos específicos de acesso e usos 

daquele espaço. Assim, define logo na introdução que percebe o convento como um 

espaço em que ocorrem “feixes de cruzamentos de dinâmicas, de uma série de 

interesses, de discursos e práticas” (Menezes, 2004a, p.29). Foi com o decorrer de sua 

pesquisa de campo que Menezes pôde observar estes diferentes usos que os 

frequentadores faziam dos serviços religiosos que o convento oferecia, como por 

exemplo, a bênção. As dinâmicas do sagrado que constituíam o convento no Largo da 

Carioca revelavam um jogo de estratégias que Menezes visa compreender: 

 

É aí que entra em cena uma ideia que julgo bastante útil para dar conta 

das formas individuais de lidar com os serviços e com o espaço do 

convento, que seria a de apropriação. Utilizo este termo para referir-

me às atitudes minúsculas e cotidianas nas quais as pessoas exercem 

sua autonomia e manifestam suas concepções de mundo e sistema 

de valores. No convento, as maneiras concretas pelas quais as pessoas 

se servem ou não dos serviços aí existentes seriam formas de 

apropriação onde se expressaria um grau de relativa autonomia, que 

muitas vezes lhes permitira uma “visita” singular diante de um leque a 

princípio determinado de opções apresentadas (Menezes, 2004a, 

p.131, grifo meu). 

   

As estratégias de apropriação do espaço e formas de lidar com os serviços 

podem revelar mais do que concepções de mundo e sistemas de valores, revelam 

também maneiras específicas de lidar com o mundo. Para nossos objetivos, entender a 

Paróquia de Santo Expedito como Menezes entende o santuário carioca, entender os 

diferentes espaços que os agentes constroem, as diferentes paróquias, nos ajuda a pensar 
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como os agentes fazem e utilizam o mundo religioso, que estratégias constroem e, com 

isto, como podemos entender a fé, que interpretações subjazem a suas apropriações 

simbólicas. 

 Com esse objetivo, apresento os rituais e trajetórias das pessoas na Paróquia de 

Santo Expedito nas próximas sessões. Vou me focar nas missas dominicais, no batismo 

e na novena de Santo Expedito. Estes rituais são apropriados de formas diferentes, 

revelando, além da constituição da crença, as dinâmicas internas da instituição. Sendo 

assim, os diferentes usos do ritual nos levam a dois caminhos: a perceber os agentes e 

suas percepções, e a perceber como a ICAB é construída enquanto instituição.  

 

3.1)  As missas dominicais e os católicos brasileiros 

 

 Historicamente a missa dominical é a mais importante no catolicismo. Qualquer 

pessoa que tenha aproximação com as religiões católicas costuma saber bem como 

opera isto. Na ICAB, em sua proposta institucional, não é diferente. O bom católico 

deve comparecer à missa todos os domingos, é o momento dedicado à união com Deus. 

Em uma das missas, no final do meu primeiro ano, Dom Áureo alertava aos seus 

ouvintes, em uma de suas homilias, justamente sobre a importância da missa, na qual, 

para ele, “se deve fazer um exame de consciência dos acontecimentos na sua vida 

semanal”. Nesta mesma homilia, ressaltou que na missa não se deve assistir, mas sim 

participar. 

  A missa dominical, ofertada à manhã e à noite, possui a mesma estrutura, que 

poderíamos dividir assim: 1) a entrada do celebrante do dia; 2) exame de consciência; 3) 

leitura do Evangelho; 4) homilia; 5) preparação para receber o corpo de Cristo; 6) 

comunhão; 7) momento pós-comunhão e ofertório; 8) orações aos mortos, doentes e 

religiosos; 9) sagração a Santo Expedito; 10) oração e bênção final. A homilia e a leitura 

do Evangelho seriam os momentos de criatividade desta estrutura, em que o celebrante 

sente-se à vontade para expressar com maior franqueza suas ideias religiosas e políticas. 

Esta estrutura, por sua vez, se presta a um calendário litúrgico, o mesmo do catolicismo 

romano. Nele se segue os passos bíblicos da vida de Jesus Cristo e nos domingos em 
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que não há citação específica segue a missa com o chamado “domingo comum”. No 

primeiro caso - o “domingo litúrgico”-, para chegarmos a uma data específica na vida 

de Cristo, como a Páscoa, há várias outras celebrações que a precedem, como o 

Domingo de Ramos. Cerca de um mês antes do nascimento de Cristo, o calendário pede 

que as celebrações sejam voltadas para o espírito natalino, o recebimento do nascimento 

do Salvador, as chamadas missas de Cristo Rei. Dom Áureo certa vez me ressaltou que 

a vida de Cristo serviria como inspiração e reflexão para a vida cotidiana dos católicos, 

é por isto que, na visão do bispo, se celebra durante o ano as passagens de sua vida
18

. 

Durante estas celebrações, a missa, apesar de seguir a mesma estrutura o ano todo, é 

preparada com especificidades, como o Evangelho que retrata uma passagem do que se 

fala, e o sermão que se volta justamente para que o fiel consiga entender do que se trata 

e fazer uma aproximação com a sua vida. 

 Os domingos comuns, perenes na maior parte do ano, são característicos por 

serem mais flexíveis do ponto de vista das temáticas e da condução da missa. A homilia 

e a leitura do Evangelho passam a ser pautadas em acontecimentos da semana, 

especificamente na mensagem que o celebrante do dia quer passar. Não se trata aqui de 

dizer que o celebrante não possui autonomia para passar a mensagem que prefere em 

um domingo litúrgico, apenas que no domingo comum não há a mesma necessidade de 

seguir um caminho específico traçado. Nestes domingos em especial, a homilia na 

ICAB costuma carregar um teor fortemente político e religioso, atentando as pessoas 

para a necessidade de se posicionar e refletir politica e religiosamente. Do ponto de 

vista político, a homilia na ICAB é cuidadosamente preparada para ressaltar algum caso 

político ou social da semana e orientar os seus frequentadores sobre como se posicionar, 

com base nos ensinamentos teológicos de Dom Carlos. Há, igualmente, uma forte 

condenação a religiões que, nas palavras do bispo, usam do dinheiro para conseguir a 

fé
19

. O discurso que as homilias visam ressaltar é de uma ideia específica que a ICAB 

                                                           
18

 Não apenas a vida de Cristo, obviamente, está presente no calendário, está também passagens da vida 

de pessoas ao seu redor que tiveram grande importância, como Maria, em um domingo de agosto em 

que é celebrada a sua ascensão ao céu. O calendário ritualizado do catolicismo a partir da vida de 

Jesus Cristo reatualiza a sua memória ao mesmo tempo em que cria vínculos entre os frequentadores e 

a segunda figura máxima nesta religião. 
19

 Mais de uma vez houve, em suas homilias, tanto por parte de Dom Áureo como do Padre Sebastião, 

uma forte condenação às religiões protestantes que professam, segundo eles, “o ódio” para conseguir 

dinheiro de pessoas que procuram um conforto na religião. 
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faz do que significa ser cristão. Segue abaixo um trecho do caderno de campo no qual 

trago uma homilia de Dom Áureo no último domingo comum do ano
20

: 

 

 O Evangelho do dia falava sobre “vocações”. Na hora do sermão, o bispo falou 

sobre a vocação religiosa e mais precisamente sobre a vocação religiosa que devemos 

ter, pois elas nos diferenciam. O bispo, a partir das suas interpretações, discutiu a 

questão da desigualdade social, pra ele o maior problema do país, a falta de 

redistribuição de renda, e comparou-as às desigualdades celestes que temos quando 

não cumprimos nossa “missão” para com Deus, o mais essencial de tudo, ajudar ao 

próximo. O bispo continuou ressaltando a igualdade de todos os seres humanos perante 

Deus e falou algo que é importante pensar do ponto de vista religioso: “Jesus morreu 

por todos; não importa se você é branco, preto, amarelo”. 

   

 Este papel das homilias foi também ressaltado em datas especiais, 

comemorativas do calendário comum, como dia das mães e dia dos pais. No primeiro 

dia das mães que eu acompanhei, Dom Áureo fez uma longa exposição sobre Maria 

enquanto mãe de Jesus, a escolhida por Deus, e como as mães devem orientar-se no 

exemplo dela na tarefa árdua de criar seus filhos, coisa que é tão difícil, nas palavras do 

bispo, na atualidade. Já no dia dos pais deste mesmo ano, durante a missa matutina 

sucedida pelo batismo, Dom Áureo deu especial ênfase na condução que os filhos 

devem ter para com os seus pais, mesmo não sendo “de sangue”. José foi o exemplo 

escolhido do dia. Jesus, mesmo não sendo filho de sangue dele, possuía uma relação 

especial com José e o tratava de forma diferencial. 

 Outro exemplo importante de homilia vem do período eleitoral de 2012. Dom 

Áureo condenava o discurso político conservador, voltando, segundo ele, “contra as 

minorias”. Dizia que enquanto cristãos, os frequentadores da ICAB deveriam se atentar 

contra este discurso que parecia bom, parecia bem intencionado, mas nada mais fazia 

além de querer tirar os direitos de determinadas pessoas como negros e gays da 

sociedade. 

                                                           
20

 Penúltima semana de novembro. 
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 Nas conversas que tive com os que se declaram católicos brasileiros, a homilia 

apareceu como um importante momento da missa pra eles. Apesar de verem a 

participação na missa como uma obrigação própria, o que não significa aqui desgosto 

por participar, a homilia pode ser tida como o ponto alto da celebração. Elias, citado no 

capítulo anterior, me conta, nas duas conversas gravadas que tivemos, que ingressou na 

ICAB no final dos anos 1990. Migrou do catolicismo romano, e justifica sua mudança 

da seguinte maneira: 

 

Elias: “Religião não é apenas você ir pra igreja de vez em quando, comungar e achar 

que está tudo bem. Vai muito além disto. É preciso disposição para se adequar 

politicamente. Eu não via isto na Igreja Romana. Para mim, era aquela história de faço 

o que eu digo mas não faça o que eu faço. Não adianta nada o padre não casar e 

depois ter um caso fora, como a gente sempre ouve por aí. A igreja não se preocupa 

mais também com os reais problemas das pessoas. Olha a desigualdade crescente que a 

gente vê por aí. Dom Carlos foi um profeta, ele fundou uma religião que se preocupa 

com o povo, e isto foi o diferencial para mim. Foi por isto que vim para a ICAB”. 

 

 Elias conheceu a ICAB por meio de um amigo. Em seguida trouxe sua família. 

Agora, diz ele, encontra as respostas que procura. 

 

Elias: “Na ICAB você consegue ter o aconselhamento certo. Eu consegui me encontrar 

aqui. Eu ouço na missa, durante a homilia, coisas que eu próprio me questiono. A 

religião deve cumprir um papel central político. Aqui eu me adequo”. 

 

 Além de trazer a família, Elias tem um filho entre os coroinhas da Igreja. Elias 

crê que está dando uma boa formação para ele. Não espera que ele necessariamente siga 

a vida religiosa – o que na ICAB não impede que largue sua vida civil -, mas crê que 

isto trará um diferencial fundamental em sua formação, como entende a religião e como 
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virá a se posicionar futuramente no que concerne aos problemas que socialmente lhe 

forem impostos. 

  O tom crítico ao “catolicismo romano” – dito aqui no singular - também aparece 

na fala de Salete. Antes de vir para Curitiba, a secretária da paróquia morava no interior 

e comungava da fé católica romana, dita por ela “muito tradicional”. Não se sentia feliz 

e nem em casa. Chega a Curitiba e passa a morar perto da ICAB, onde começa a 

frequentar e conhecer esta religião: 

 

Salete: “A ICAB é a minha casa, sabe? Lá no interior, de onde eu venho, as pessoas 

iam à missa e depois ficavam falando muito. Aqui não, a missa é pra você pensar 

mesmo sobre o que acontece à sua volta, pensar no que tá acontecendo. Nosso profeta 

Dom Carlos trouxe isto para nós e seguimos com muita felicidade. Eu não era feliz na 

romana, não achava certo. Eles não estavam preocupados realmente se a pessoa do 

lado tava passando fome, só queriam te doutrinar a seguir caminhos que eles queriam. 

Isto não é ser cristão”. 

 

 Atualmente, ela tem dois filhos e com eles mostra a mesma preocupação que 

Elias. 

 

Salete: “Quero que meus filhos cresçam na ICAB para que sejam verdadeiramente 

cristãos, sigam o ensinamento de Cristo, se preocupem com os outros, não apenas 

consigo mesmos, e entendam que religião é mais do que seguir o que o padre fala. Por 

isto também que trabalho aqui, para poder ser cristã ao máximo”. 

 

 Outra família, composta por pelos pais e um filho de oito anos, que faz parte do 

pequeno círculo que se denomina católico brasileiro é a de Luís. Eu o conheci no 

primeiro dos dois almoços a que fui enquanto estive em campo. Eles eram organizados 

pela Diocese de Curitiba para reunir donativos para as crianças necessitadas e 

confraternizar no final de ano. Uma taxa de 30 reais era cobrada por pessoa, que 
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também poderia reservar uma mesa. Estive na mesa de Lêda e Álvaro que me ajudaram 

a conhecer e conversar com outras pessoas. Luís era um ávido frequentador da missa 

noturna, menos numerosa em termos de fiéis por não ser precedida pelo batismo e 

celebrada, no período em que fiz campo, por Padre Sebastião. Luís é empresário da 

região sul da capital paranaense. Morador do Juvevê, passou a frequentar a ICAB em 

2007 por um amigo que o levou até lá. Descobriu outro catolicismo, que respondia à sua 

procura: 

  

Luís: “Este negócio de confissão é tudo balela. Você tem um pecado, vai lá, fala, o 

padre te dá umas rezas e tá pronto, tá pago. Isto não é ser católico. Ser católico é se 

preocupar com o próximo. Muitas vezes penso coisas, ainda sou novo aqui, né?, que me 

fazem achar que estou certo. Mas aí chego aqui e percebo outra coisa, pera lá, não tô 

sendo cristão! Não tô me preocupando com o próximo, tô só me enxergando. A missa 

me diz muita coisa, Dom Áureo é um cara muito esperto, diz muitas coisas.” 

 

 O divórcio é outro tema importante para os católicos brasileiros e aparece na fala 

de Luís. Ele foi casado uma primeira vez e estava em segundas núpcias durante nossa 

conversa. 

 

Luís: “Que igreja é esta que você só pode casar uma vez e pronto? No mundo de hoje, 

como é que a gente vai estar sabendo que fez a coisa certa? Não, tem que reconhecer o 

divórcio e não só isto, né? Tem muita mãe solteira por aí que é muito melhor do que 

mãe casada. Este negócio de fora da união não é certo, é coisa do passado, a igreja 

romana não sabe se atualizar.” 

 

 Filhos fora de união é uma questão corrente entre frequentadores. É o caso de 

Salete. Ela teve filhos embora não sendo casada, e por isso não era bem vista na cidade 

de onde viera.  
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Salete: “Este negócio de família não ser reconhecida fora do casamento é coisa do 

passado. A Igreja Romana é preocupada com o passado. Por isto que Dom Carlos foi 

tão profético.” 

 

 Alguns pontos precisam ser ressaltados dos discursos e experiências retratados: 

trata-se, obviamente, de uma concepção específica do ser católico. Esta concepção, por 

sua vez, é contraposta a uma idealização da Igreja Romana. Referir-se ao catolicismo 

romano no singular é uma estratégia política de construção da identidade dos católicos 

brasileiros. A forma como entendem a sua religião é pautada na ideia de “renovação”, 

“revolucionária”, afirmações que buscam contrastar com esta idealização da Romana, 

vista como “atrasada”. Numa maneira de conseguir espaço e legitimidade em um campo 

religioso (Bourdieu, 1992), os católicos brasileiros elegem um grande inimigo ideal, em 

vistas de arregimentar frequentadores pela ideia de um catolicismo “renovador”. Os 

católicos brasileiros, pela sua experiência anterior com o catolicismo, sabem que há 

diversas maneiras de se constituir no catolicismo romano, onde é possível inclusive 

casar sendo divorciado, mas em nome de uma formulação identitária, se reafirmam 

enquanto mais renovadores que o catolicismo romano, “atrasado”. A figura de Dom 

Carlos aparece enquanto profética. Esta também é uma forma recursiva de se afirmar 

neste campo religioso. Elegem de um lado um problema: uma religião vista como 

despreocupada com o social, despreocupada com determinados problemas, retrógrada, 

preocupada com problemas que não condizem com a realidade atual e de outro elegem 

uma figura heroica que apresentava toda a resolução para estes problemas, é profético 

justamente por isto. Bourdieu (1992) desenvolve o seu conceito de campo religioso 

apontando para as tensões e lutas de poder entre saberes, ou aqui, capitais simbólicos. O 

que ocorre é uma disputa em busca de frequentadores, no caso da ICAB, em nome da 

legitimidade de uma leitura do catolicismo, a “religião verdadeira”. Ao retratarem este 

profeta, buscam opor-se ao saber especializado do “catolicismo romano”, no singular: 

“o profeta opõe-se ao corpo sacerdotal da mesma forma que o descontínuo ao contínuo, 

o extracotidiano ao cotidiano, ao banal, particularmente no que concerne ao modo de 

exercício da ação religiosa, isto é, à estrutura temporal da ação de imposição e 

inculcação e os meios a que ela recorre” (p. 69). O profeta é aquele que tem a 

capacidade de visualizar além do normal, e neste sentido é a frente dos sacerdotes 
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especializados, não é à toa que Dom Carlos é visto assim. Aqui emerge a terceira noção 

no discurso, muito importante do ponto de vista da legitimidade: o profeta, assim como 

Jesus Cristo, é aquele que sabe entender qual é o “verdadeiro cristianismo”, a melhor 

forma e/ou interpretação de vivência deste. Todas as suas outras formas são corruptelas 

que se perderam, no discurso dos católicos brasileiros acerca do “catolicismo romano”, 

ao longo do tempo. Esta noção, claramente política, reforça esta formulação discursiva 

na busca de uma legitimidade no campo religioso ao ver nos outros formas mazeladas 

de religião.  

Há, ainda, outros casos em que o motivo principal pela busca da ICAB foi a 

devoção a Santo Expedito, É o caso de Lêda e Álvaro: casados em segundas núpcias, 

ambos devotos de Santo Expedito, começam a frequentar a ICAB no início dos anos 

2000 em virtude da devoção ao santo: 

 

Lêda: “Eu sou muito devota de Santo Expedito, sabe? Cheguei aqui e vi aquela imagem 

imensa do santo na frente e me apaixonei. Passei a vir aqui toda a semana, trouxe 

Álvaro também. Nos casamos aqui.” 

 

  Frequentando inicialmente as missas dominicais, Lêda e Álvaro se sentem 

congregados, coisa que, pra eles, não acontecia na romana. 

 

Lêda: “Fui criada católica, né? Apesar de não ir muito à missa antes de vir pra cá. Por 

isto sou devota, Álvaro também. Viemos pra cá, ouvimos Dom Áureo e pensamos: 

'poxa, ele tem razão'.” 

Álvaro: “Somos cristãos que seguem o ensinamento de Cristo.” 

Lêda: “Graças a Dom Carlos, né? Ele era um profeta. Pensa, ele tava falando coisas lá 

antigamente que hoje são verdades e que a Romana tá buscando se adequar.” 

Álvaro: “Graças a Santo Expedito também.” 

Lêda: “É, foi Santo Expedito que nos trouxe aqui.” 
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 Assim como Álvaro e Lêda, Maria e sua filha Judith, adolescente, musicista da 

paróquia, chegaram à ICAB em 2009 por causa de Santo Expedito e consideram terem 

sido guiadas por Santo Expedito. 

 

Maria: “Foi Santo Expedito guiou a gente, né filha?” 

Judith: “É”. 

Maria: “A gente morava aqui em cima e começou a frequentar as novenas, daí veio 

pras missas e ficamos. Somos católicas brasileiras porque concordamos com o que 

Dom Áureo diz, né? A gente encontra a fé de verdade aqui, Santo Expedito nos mostrou 

a fé de verdade.” 

Judith: “Sempre falo na escola, nas aulas de sociologia, você é tipo sociólogo, né?” 

Hyago: “Mais ou menos.” 

Judith: “Então, tipo, você vai numa igreja evangélica e lá eles só querem te arrancar 

dinheiro. De que adianta se não se preocupam com as pessoas. Olha quanta gente tá 

passando fome na rua.” 

Maria: “Este negócio de desigualdade social que o bispo sempre fala, sabe, Hyago? É 

assim.” 

 

 Maria e sua filha são icônicas no sentido de, junto com Lêda e Álvaro, 

compreenderem que o santo levou-as/os à “fé de verdade”, “Santo Expedito nos trouxe 

aqui”. A relação de devoção que estabelecem com o santo revela que este, além de guiar 

a vida cotidiana, guia seus devotos a encontrar um local em que se sintam em casa, 

apropriados, que responde às suas demandas de vida.  João, de vinte anos, e sua mãe, 

Genoveva, musicistas da paróquia também, chegaram à ICAB igualmente por efeito do 

padroeiro e sua permanência se deve muito em virtude dele. 
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João: “A gente achava que era tudo a mesma coisa. Que não tinha diferença. Não tinha 

cabeça para conseguir entender o que era religião e o que era a ICAB. Viemos pra cá 

faz dois anos [2010], moramos lá em Colombo [região metropolitana]. Minha mãe 

queria pagar uma promessa pra Santo Expedito, né, mãe?” 

Genoveva: “Sim, é verdade, do Wesley.” 

João: “Só que daí a ICAB foi abrindo a nossa mente e a gente ficou.” 

Hyago: “E Santo Expedito?” 

Genoveva: “Agora nossa casa é aqui, a dele também. Estamos na casa dele, queria que 

a gente ficasse aqui. Antes a gente nem ia à missa, agora vai todo domingo.” 

 

 Estas falas, além dos elementos já apontados, nos levam a outro pensamento 

acerca desta religião. Estas pessoas encontraram na ICAB possibilidades de 

coletivização da sua devoção, institucionalizam a devoção. “Estamos na casa dele”. Elas 

identificaram na ICAB um local próprio do santo que, pelas suas vicissitudes 

discursivas, abrange o culto aos santos como vivência coletiva. É, ao que tudo indica, 

contrário às tentativas que veem nas religiões contemporâneas formas de 

individualização, bricolagens e etc., trata-se, se minha interpretação estiver seguindo a 

linha mais apropriada, de uma vivência que busca a congregação de práticas. 

 Outro ponto que gostaria de ressaltar aqui é o aspecto não conversivo dos 

católicos brasileiros. Ao optarem pela ICAB, os católicos brasileiros não passaram por 

um processo de conversão de “um regime de verdade” a outro (Hervieu-Léger, 2008). O 

que ocorreu foi um processo de trânsito pelo campo religioso no qual encontraram 

reformulações específicas de formas de vivência da fé e passaram a partilhá-la na 

paróquia de Santo Expedito. Acho que aqui seria útil pensar em partes o conceito de 

trânsito que Almeida e Montero (2001) definem:  

 

Esta noção aponta, pelo menos, para um duplo movimento: em 

primeiro lugar, para a circulação de pessoas pelas diversas instituições 

religiosas, descritas pelas análises sociológicas e demográficas; em 

segundo lugar, para a metamorfose de práticas e crenças reelaboradas 
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neste processo de justaposições, no tempo e no espaço, de diversas 

pertenças religiosas, objeto preferencial dos estudos antropológicos. O 

problema se coloca, portanto, em dois níveis de análise: um 

propriamente institucional que descreve a mudança de filiações, outro 

mais cognitivo que descreve semelhanças e diferenças entre as 

representações dos universos religiosos (Almeida e Montero, 2001: 3). 

 

 No caso específico dos declarantes católicos brasileiros, não é toda a noção de 

trânsito dos articulistas que pode ser usada livremente. Há sim uma mudança de 

“filiação religiosa”, ou chamemos aqui de declaração. O que não temos presente é 

necessariamente o processo de circulação entre as diversas instituições religiosas ou do 

processo de diversas pertenças religiosas. Creio que aqui há uma problemática que não 

se aplica totalmente à Paróquia de Santo Expedito: trânsito e circulação não podem ser 

encarados como categorias analíticas intrínsecas. Pretendo entender por trânsito o 

processo pelo qual os católicos brasileiros passaram, ou seja, uma mudança de filiação 

religiosa. Trânsito pressupõe sair de um lugar e ir pra outro, o trânsito liga os pontos A e 

B. Já por circulação entendo esta segunda dinâmica apresentada por Almeida e 

Montero: o processo de reelaboração de crenças, participação em duas ou mais 

instituições, numa relação processual em que a fé se torna um compósito de noções e a 

apropriação em larga medida fala de uma noção comum. É isto que veremos na próxima 

seção, no caso do batizado. 

 Por ora, cabe destacar que a noção de fé e espaço pelos católicos brasileiros 

parte desta noção de trânsito apresentada acima, na qual mudam de filiação religiosa, 

não mudam em si de religião, encontram uma nova interpretação do catolicismo. Esta 

noção do ser católico está atrelada à dinâmica política de legitimidade discursiva no 

campo religioso, elegendo um inimigo comum, o catolicismo romano no singular.  

 

3.2)  Os batismos e os batizandos 

  

 Aquele numeroso grupo, já tantas vezes citados no decorrer deste trabalho, que 

aparecia nos domingos de manhã e depois eu não via mais descobriria mais tarde que 

eram os batizandos. Uso este termo genericamente apenas como um modo analítico: em 
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geral são pessoas – pais, mães, avós, filhos, tios, padrinhos e afins - que vão à Paróquia 

de Santo Expedito apenas para o batismo e comumente não voltam mais
21

. Esse 

comportamento se repetia apesar dos fortes discursos de Dom Áureo acerca da 

importância dos padrinhos em muitas homilias nas missas matutinas: “Os pais 

alimentam o corpo, os padrinhos alimentam a alma da criança! É preciso que 

entendam isto, e não apenas façam churrasco para comemorar”. 

 . Durante o período em que estive em campo, não observei nenhuma criança e 

família que havia sido batizada e voltasse à paróquia em outros rituais. Isto me intrigava 

no início de minha pesquisa. 

 Na minha segunda entrevista com Dom Áureo, realizada numa manhã de quarta-

feira com mais de seis meses de pesquisa, me lembro de ter perguntado sobre as pessoas 

não voltarem à igreja, como isto era encarado. Ele suspirou longamente, e me respondeu 

com parcas palavras: “Eles vêm, batizam e vão embora! Nós cumprimos nossa missão, 

se eles não voltam, eles terão que se ver com Cristo”. Logo após isto, mudou de 

assunto. 

 Interpelei alguns católicos brasileiros como Elias, Lêda e Salete sobre o mesmo 

assunto. Saíram igualmente à britânica, sorrateiramente. Elias limitou-se a dizer: “É, 

alguns não voltam”. Lêda dizia entender, mas não falava sobre o assunto Já Salete 

desconversou, disse para eu perguntar a Dom Áureo
22

: “Pergunte a ele, sempre tem a 

resposta. Eu apenas faço as inscrições”. 

 Assunto certamente tabu, indelicado de ser tratado pelos católicos brasileiros na 

Paróquia de Santo Expedito. Este uso do batismo “descompromissado”, ou melhor, sem 

o compromisso que gostariam alguns católicos brasileiros, coloca em xeque a estratégia 

política da ICAB no campo religioso brasileiro: quebra com o catolicismo que 

pretendiam, ao pensar que o batismo é uma maneira de arregimentar frequentadores, e 

por outro lado não é possível que se cerceie o direito das pessoas de usar este ritual sem 

filiação com a Igreja Brasileira. Creio que vem disto o tabu em falar do batismo. Fato é 

que boa parte do sustento da paróquia vem dos batismos realizados: a cada domingo são 

                                                           
21

 Nenhum declarante católico brasileiro foi batizando durante o período em que estive em campo. Outro 

fato relevante, encontrei em sua maioria crianças, a exceção de um adulto e dois adolescentes. 
22

 Enquanto autoridade, sempre que queriam fugir de algum assunto polêmico, pediam para que eu me 

dirigisse ao bispo. 
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cerca de 20 batismos, para os quais se cobra 50 reais. Não é permitido que se tire fotos 

durante o ritual, apenas o fotógrafo oficial da paróquia pode fazê-lo, e para obtê-las são 

necessários mais 50 reais. Ao contrário, porém, da Igreja Católica que exige que os 

padrinhos façam um cursinho de final de semana, a única outra exigência para o 

batismo na ICAB é assistir à missa dominical que precede esse ritual. Durante o período 

em que estive em campo, houve apenas dois casamentos na paróquia – aos quais o 

sedento pesquisador não foi convidado – e nenhum outro serviço como crisma e 

primeira comunhão foi realizado. Mas afinal de contas, por que estas aquelas pessoas, 

que nunca mais apareciam na paróquia, buscavam o batismo na ICAB sendo este um 

sacramento não reconhecido pela Romana, e que Salete dava bastante ênfase todas as 

vezes que alguém se inscrevia? Esta pergunta me atormentou durante muito tempo, 

quase que como num romance de Agatha Christie. Por ser um tema tabu, não podia me 

dedicar aprioristicamente a estudá-lo mais a fundo. Só o pude fazer quando, já 

depositário da confiança de boa parte dos católicos brasileiros, os estabelecidos, se 

formos usar uma expressão elisiana, que me aventurei a procurar entender melhor o 

fenômeno. 

 Já havia conversado com algumas famílias que iam batizar as suas crianças, mas 

nunca tinha assistido o ritual propriamente. Em abril de 2012, já com, somados, quatro 

meses de campo, perguntei a Salete, antes da missa matutina começar, se poderia 

assistir ao batismo. 

 

Salete: “Pediu a Dom Áureo?.” 

Hyago: “Pedi, ele já havia deixado.” 

Salete: “Então, tudo bem, só não tire fotos.” 

 

 Realmente já havia conversado com o bispo da diocese curitibana sobre assistir 

aos batismos, que eram destinados apenas às famílias participantes, mas já havia tempo 

e fora antes de poder observar as dinâmicas e entender com mais afinco o fenômeno. 

Após o final daquela missa matutina, as famílias reuniram-se do lado de fora da igreja 

esperando o chamado para o batismo, iniciado meia hora após o término do ritual 
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anterior. Sentei-me na última fileira, como nas primeiras incursões a campo. Salete 

chegou e organizou cada uma das dezoito famílias em um banco, sobrando uma fileira. 

Ela dirigiu-se ao púlpito e falou sobre a importância do batismo, quase repetindo as 

mesmas palavras que Dom Áureo costumava trazer nas suas homilias. Eram famílias de 

diferentes tamanhos, algumas com avós, outras apenas com os pais e padrinhos. A 

organização pelos bancos era por ordem alfabética do nome da criança. Salete pediu 

para que se posicionassem no banco da seguinte maneira: os pais no meio, nas pontas os 

padrinhos, com a madrinha segurando a criança. Pouco tempo após, entrou Padre 

Sebastião e o pároco da paróquia de Colombo que, depois descobriria eu, com 

frequência o ajudava no batismo. No período em que estive em campo, e ao que me 

parece tende a ser uma constante pela hierarquia dos papeis na igreja, Dom Áureo não 

celebrou nenhum batismo. 

 Padre Sebastião se curvou diante do altar e depois se voltou para a nave, com 

todas as famílias que no dia batizariam suas crianças. Dirigiu, a eles, um pequeno 

sermão sobre a importância dos padrinhos. O curioso é que a homilia de Dom Áureo, a 

fala inicial de Salete e a posterior fala de Padre Sebastião ressaltavam em uníssono a 

mesma coisa, numa espécie de tríade funcional do batismo. A fala do pároco, que é 

quase padronizada, versou sobre o batismo enquanto entrada da criança no mundo 

religioso, seu reconhecimento para com Deus, estar sob “os auspícios da graça divina”. 

Os padrinhos, zeladores perante o sagrado, ressaltava Padre Sebastião, orientam a 

criança na graça divina. 

 No segundo momento, houve o rito das palavras. Trata-se da bênção das 

crianças e dos padrinhos propriamente dita. Padre Sebastião leu uma parte do Salmo 

Responsorial 22, muito famoso na liturgia católica, que diz o seguinte: “1. O Senhor é o 

pastor que me conduz / Não me falta coisa alguma / Para as águas repousantes me 

encaminha / E restaura as minhas forças. / 2. Ele me guia no caminho mais seguro, / 

Pela honra de seu nome. / Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, / Nenhum mal eu 

temerei. / 3. Preparais à minha frente uma mesa, / Bem à vista do inimigo, / E com óleo 

vós ungis minha cabeça; / O meu cálice transborda. / 4. Felicidade e todo bem hão de 

seguir-me / Por toda a minha vida; / E, na casa do Senhor, habitarei / Pelos tempos 
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infinitos.”
23

. Com estas palavras também Padre Sebastião abençoou a água que seria 

usada na cabeça dos batizandos. Ao ser abençoada, a água se torna tocada pelo divino e 

tem poderes de tornar a criança uma cristã. 

 Padre Sebastião deixou a água com o outro pároco e pediu para que a madrinha 

segurasse a criança. Desceu do átrio e passou a fazer a chamada unção pré-batismal, na 

qual fez um sinal da cruz em todas as crianças com óleo. Padre Sebastião perguntou a 

cada um deles: “Padrinho e madrinha, vocês estão preparados a colaborar com os pais 

na missão de ajudar a criança a crescer na fé?”, pergunta a qual respondiam 

positivamente, apesar de alguns duvidarem da simplicidade de suas respostas. 

Descobriria depois que, na visão dos dirigentes, este momento de unção simboliza a 

força de Cristo entrando em primeiro contato com a criança até então sem qualquer tipo 

de simbolização divina. Inquerir os padrinhos significa saber se estão preparados para o 

“ministério eclesiástico”. 

 O rito prosseguiu com o batismo propriamente dito. Padre Sebastião foi até a pia 

batismal, aquela na entrada da igreja, e cada uma das famílias, de acordo com a ordem 

alfabética, foi encaminhada por Salete. Eu me senti um grande entulho atrapalhando as 

pessoas, mas como minha vontade de ver o rito era maior, posicionei-me do lado oposto 

à saída da nave para a pia batismal, tentando parecer invisível, embora fosse tão 

invisível quanto um elefante branco e o olhar inquisidor das famílias me demonstrava 

fortemente isto. As madrinhas seguraram a cabeça de seus afilhados e Padre Sebastião 

derrubava a água, dizendo: “Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo”. Após a fala, deu sal às crianças, colocando-o na boca, e acrescenta: “Vocês são 

o sal, a terra e a luz do mundo. Amém”. O fotógrafo, prontamente, tirava fotos de todo 

o ritual, especialmente da parte final. 

 As famílias voltavam aos seus bancos de origem. Eu também voltei ao banco 

onde estava sentado, num misto de felicidade com transparência. Cheguei a tempo de 

ouvir uma família, à minha frente, reclamar do valor das fotos tiradas e a mãe, 

espantada, prometia não pagar. Ao final de todo o ritual, Padre Sebastião posicionava-se 

no altar novamente. Orou o credo
24

, abençoou as famílias e terminou oficialmente o rito. 

                                                           
23

 Durante o período em que estive em campo, outra passagem bíblica também usada foi do Evangelho 

Segundo João, III, 1-6. 
24

 Contrários às modificações da Igreja Romana, os católicos brasileiros têm em suas orações as 
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Estavam todas as crianças batizadas e prontas para os seus churrascos de domingo. 

Nunca mais as veria, nem eu e nem boa parte dos frequentadores cotidianos da ICAB. 

Malgrado as condições que o campo me ofertava, minha curiosidade aumentava. Não 

poderia entender as dinâmicas particulares individuais de cada uma das famílias 

simplesmente porque não teria mais contato com elas. Foi em busca disto que passei a 

frequentar sistematicamente os batismos para conseguir encontrar consonâncias no 

discurso e entender este que foi certamente o primeiro fenômeno a despertar a minha 

curiosidade. Assisti, no decorrer do campo, cerca de vinte domingos/batismos e 

consegui chegar a um número de 25 famílias entrevistadas. Com raras exceções, ao 

contrário da receptividade que encontrava com os católicos brasileiros, as pessoas 

estavam pouco interessadas em participar da pesquisa. Entrevistas foram muito difíceis 

de conseguir e a maior parte dos contatos foram conversas informais, não gravadas. 

Talvez inclusive a minha posição privilegiada entre os católicos brasileiros afugentasse 

pelos batizandos, mas acredito que o desinteresse se pautava mais na comemoração pós-

batismo que os aguardava. Apesar destas condições, encontrei elementos que me 

revelaram dinâmicas próprias do batismo, da religião e da ICAB. A princípio, a minha 

grande pergunta era: por que batizar na ICAB? Retrato abaixo mais um trecho do 

caderno de campo do início da missa que precedeu um batismo a que eu assisti, e que 

ilustra um pouco desta dinâmica, tanto de encontro com a ICAB, quanto como estas 

pessoas a veem pela primeira vez e dos motivos do batismo na Igreja Brasileira: 

 

 Olhei ao redor e encontrei um casal idoso aparentemente sozinho. 

Disfarçadamente, fui pegar o cronograma da missa, que não estava perto da pia 

batismal como sempre fica. Cheguei e, educadamente, pedindo licença me sentei ao 

lado do casal, mais especificamente ao lado da senhora. Demorei um pouco, mas logo 

puxei papo com ela, que se mostrou pronta e com vontade de conversar. Ela revelou 

que era a primeira vez que ia à igreja, não a conhecia, mas havia gostado. Notou a 

simplicidade da igreja e considerou isto positivo perto destas “novas igrejas 

modernas”. Ela havia ido batizar a neta que estava sentada com os pais e futuros 

padrinhos mais à frente. Segundo ela, a nora conhecia a igreja, mas não frequentava, 

decidira batizar a neta lá. Contudo, nem o filho e nem a nora faziam parte da ICAB e 

                                                                                                                                                                          
formações originais, e não com as adulterações propostas pelos papados e concílios do último século. 
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era a primeira vez deles lá. Não sei se ela ficou envergonhada porque à primeira vista 

eu parecera fazer parte da igreja, mas pareceu-me que a família optara por essa igreja 

pela facilidade do batismo na ICAB e resolveu batizar. Quando me identifiquei como 

pesquisador e perguntei, ela disse que havia sido o grande motivo de terem decidido 

batizar lá, pois o padrinho era caminhoneiro e não podia dedicar muito tempo fazendo 

o curso. 

 

 Depois que me identifiquei como pesquisador, consegui de Berta, como 

descobriria ser seu nome, uma ampla abertura e mais que isto, uma entrevista gravada. 

Consegui também assistir o ritual de outra posição, junto à família. A estes dados 

retornarei mais adiante. Quero destacar aqui é a resposta de Berta: o batismo teria 

acontecido pela facilidade que a ICAB oferecia em relação à Romana. Assim como 

Berta, durante minha pesquisa, quase a unanimidade das pessoas retratavam a facilidade 

como o grande motivo inicial de escolha para o batismo de seus filhos na Igreja 

Brasileira. 

 Na segunda quinzena de setembro daquele ano, Maria Eunice, acompanhada do 

casal de amigos, pais, e mais os avós e três irmãos pequenos, fora batizar seu afilhado. 

Era a primeira vez ia à ICAB, a avó da criança ouvira falar de uma conhecida que havia 

batizado seu sobrinho lá e resolveram ir ao Santo Expedito pela facilidade que oferecia. 

Não havia tempo para cursos, trabalhava a semana toda como doméstica. Não se 

aprofundou muito na questão do batismo para ela, já que sua família a esperava 

enquanto o pesquisador atrapalhava os planos da comemoração pós-batismal. Resignou-

se, depois de me contar seus objetivos na ICAB, a dizer-me: 

 

Maria: “Não tenho tempo pra ficar fazendo estes curso, que nem fazem nada, né? 

Porque se a madrinha for boa madrinha não vai ser por causa do curso. Daí a gente 

preferiu vir aqui”. 

 

 Outra fala lacônica e também apressada – como boa parte das que tive com meus 

interlocutores nesta dinâmica em campo, o que, pode você leitor imaginar, dificultou 
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algumas noções mais profundas sobre o batismo à primeira vista – foi de Francisco. 

Padrinho da criança, acompanhado dos pais, da tia, madrinha, dos avós e do irmão com 

cerca de quatro anos do batizando, disse-me que seu trabalho, serviços gerais, impedia-o 

de frequentar um curso de batismo: 

 

Francisco: “Agora cê imagina, eu trabalho. Tenho um bando de coisa pra fazer. No 

final do dia, o padre nem ia me aceitar pra ficar lá no curso, ia botar pra fora o 

endiabrado (risos).” 

 

 “Pais de primeira viagem”, como se denominaram Welligton e Giselle, motorista 

e do lar, também ressaltaram este ponto. Para eles, que batizaram acompanhados dos 

padrinhos – apressados, se recusaram a me dar entrevista e contentaram-se com as falas 

dos simpáticos pais da criança – e de dois filhos pré-adolescentes, o importante era o 

batismo, a facilidade era adicional. 

 

Welligton: “O importante é a criança tá batizada, né amor? O resto é o resto.” 

Giselle: “Estes negócios de igreja não importa”. A gente veio aqui porque era mais 

fácil, depois descobrimos que tem estes negócios que o padre não aceita. Não entendi 

direito, mas tá batizado.” [grifo meu] 

Welligton: “É, tá em Deus.” 

 

 Duas pessoas, enquanto eu estive em campo, ressaltaram-me que foram batizar 

as crianças pela devoção a Santo Expedito. O primeiro caso, de Joana, professora, a 

devoção vinha desde a infância. Decidira dar o nome de Expedito ao filho depois de ter 

engravidado com uma promessa ao santo. O marido não concordara à primeira vista. 

Em dezembro, próximo ao Natal, estavam com Expedito os padrinhos, o marido e os 

pais de Joana prontos para batizar a criança: 
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Joana: “Quero que ele também seja devoto de Santo Expedito. É começar o caminho 

com ele, como eu. É importante isto, né? Estar com o santo. Quero que ele saiba desde 

pequeno que foi uma graça” [grifo meu]. 

 

 Pérola, vendedora, e seu marido, ambos devotos do santo, decidiram, por ser esta 

“a única de devoção ao santo”, batizar sua filha, Bruna, no Santo Expedito. Estavam 

com os padrinhos enquanto me contavam isto: 

 

Pérola: “Entende? Não podia deixar de batizar. Santo Expedito sempre me ajudou e 

esteve ao meu lado, e batizar minha filha aqui é uma felicidade imensa, e é também 

reconhecimento a tantas graças que ele já me fez alcançar. A gente tem que 

reconhecer, né? Não pode ser cainha” [grifos meu]. 

 

 Os casos de batismo por devoção a Santo Expedito falam sobre uma relação 

santo e devoto observada durante o campo sobre a qual voltaremos no capítulo 4. Nestes 

casos de batismo, a lógica da dádiva justifica a escolha da igreja: em troca das graças 

recebidas, oferece o filho ou a filha em uma espécie de “apadrinhamento espiritual”. 

Nos outros casos, cabe ressaltarmos que a conveniência, resultado da facilidade do 

batismo na ICAB, teria sido a motivação para a realização do ritual. Mas como Sahlins 

bem nos ensina, até mesmo a razão prática tem o seu simbolismo próprio. Assim, desta 

questão inicial “por que batizar na ICAB?”, desdobram-se duas outras questões: qual o 

simbolismo e função do batismo? Um primeiro grupo de respostas e compreensão do 

batismo se centraria na construção social dos padrinhos neste ritual. Ao batizar uma 

criança, se coloca os padrinhos, sejam eles já da família ou amigos, em uma trama de 

parentesco simbólico. A escolha dos padrinhos é pautada em sentimentos como amizade 

e confiança, às vezes permeada por uma ampla investigação sobre a veracidade aos 

quais se soma a identificação de virtuosidade moral e no estilo de conduta do casal 

escolhido, já que para muitos os padrinhos devem assumir um papel de relevância social 

e familiar atuante na vida do afilhado e, em caso de morte, assumir o protagonismo no 

sustento moral e físico da criança. O parentesco simbólico pode sobrepor-se ao 
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parentesco consanguíneo reforçando este último, ou criar “laços de família” entre 

pessoas sem vínculo de parentesco. A escolha dos padrinhos pode ser motivada também 

por retribuição a um apadrinhamento anterior ou o pagamento de uma dívida. 

Pai de dois filhos, Henrique, eletrecista, compareceu à ICAB para batizá-los de 

uma única vez, acompanhado da esposa e de dois casais de padrinhos, sua irmã mais 

velha e os avós das crianças. Concedeu-me uma entrevista mais detalhada, em que 

sintetizou o objetivo de batizar as crianças da seguinte maneira: 

 

Henrique: “Este aqui já é meu cumpadre (aponta para um dos padrinhos de uma das 

crianças) desde criança. Crescemo junto. E eu sempre falava: ‘quando eu tiver um 

filho, cê vai ser o primeiro padrinho’. E agora tô aqui para cumprir isto.” 

 

 As madrinhas haviam sido escolhidas pela mãe e os padrinhos pelo pai. Em 

ambos os casos, eles me contaram que já eram escolhidos previamente por serem muito 

amigos, com os quais “passaram grandes dificuldades”. Já haviam escolhido dois outros 

casais para os próximos filhos, que infelizmente eu não tive a oportunidade de 

acompanhar em campo, ou preferiram batizar em outra igreja. 

 José Antônio, pedreiro, foi outro pai que levou seu filho para batismo na ICAB. 

Os padrinhos, avós, sua mãe e seus três filhos – nenhum dos filhos previamente 

batizados no Santo Expedito – estavam juntos para participar da cerimônia. Os 

padrinhos haviam sido escolhidos por toda a família que considerou que seriam a 

escolha mais apropriada. Em virtude da relação anterior que tinham, e concedendo aos 

padrinhos um caráter importante na formação da criança, o casal de amigos fora eleito. 

Os critérios de avaliação, além da amizade, incluíram a regrada vida familiar do casal, 

modelo que gostariam de seguir com as crianças: 

 

José Antônio: “Com meus outros filhos foi tudo assim. Padrinho e madrinha é 

importante porque se falta o pai e a mãe tem eles pra cuidá também, né? Eles são da 

família, são gente de casa. Escolhi o Cleiton e a Neusa porque eles criam os filhos 
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deles como eu crio os meus, com educação, gente séria, que sabe ensinar. Bem forte, 

sabe? Eu crio os meus assim, e quero que sejam criados.” 

 

 Bernarda foi, no mesmo dia, batizar sua afilhada, Camile. Os pais apressaram-se 

em não dar entrevista, contou-me Bernarda que pensavam que eu era do “Datafolha”. 

Mas Bernarda, cabeleireira, me disse que ela e seu marido foram escolhidos como 

padrinhos por já serem amigos da família e terem uma vida exemplar: 

 

Bernarda: “Diz a Jéssica que não escolheu assim. É muito amigo. Mas queriam que a 

criança tivesse um bom exemplo e escolheram a mim e ao meu marido. Eu fiquei muito 

feliz, né? Sabe que a gente se esforça pra fazer tudo direitinho, mas nem sempre a gente 

consegue, e quando uma amiga assim dá um presente destes pra gente, a gente fica 

muito feliz.” 

 

 Já Lúcio, jardineiro, tinha com seu amigo uma grande dívida. Amigos de 

infância, o futuro padrinho havia tido filho antes e ficara aguardando o momento 

oportuno para retribuir, o que aconteceu naquela manhã de novembro. Estava presente 

toda a família, imensa: o casal de padrinhos, os pais, cinco crianças, dois tios, quatro 

tias e mais os dois casais de avós de ambas as crianças. Lúcio terminou nossa conversa 

me dizendo o seguinte: 

 

Lúcio: “Tem que ser o padrinho, né? Porque se não fosse, ia tá feio o negócio. A gente 

é muito amigo, muito mesmo. Amigo do peito. Vai pra praia junto, vai pra farra junto, 

divide casa. Não tinha outro padrinho pra botá.” 

 

 Nesta mesma linha de interpretação seguiu Socorro, do lar, e seu marido, 

servente de pedreiro, ao escolherem os padrinhos. Os escolhidos não são casados, mas 

cada um foi selecionado por serem, ela e o marido, padrinhos das crianças de ambos. 
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Então, numa discussão infinita segundo ela, chegaram ao consenso de que seria o 

padrinho o pai de uma das crianças batizadas e a madrinha a mãe de outra: 

 

Socorro: “Foi bem difícil mas tá feito. Agora é esperar mais uma criança pros outros 

dois batizá, né? Elas já são minhas cumadê, agora é só esperar pra batizá.” 

 

 Nem sempre a escolha é feita pela amizade, com o objetivo de inserir alguém 

não consaguíneo na dinâmica familiar e institucionalizando uma relação. Muitas vezes o 

casal que apadrinha a criança já faz parte da família. Neste caso, há um duplo laço, ou 

sobrelaço, em reconhecimento também da importância da relação que se estabeleceu 

com uma dada figura da família, outras com a compreensão de que ser padrinho é muito 

importante e ter alguém da família em tal posição é mais confiável do que alguém de 

fora. 

 Elenice, doméstica, deu sua filha para a irmã batizar. Ela era madrinha da filha 

da prima, da neta e da sobrinha. Sua irmã seria agora também duplamente sua comadre. 

Define a escolha da irmã da seguinte maneira: 

 

Elenice: “Eu queria que a minha irmã fosse a madrinha da criança porque ela já é tia, 

né? Ser madrinha é importante, daí não pode ser qualquer um. Se já é tia, já ajuda.” 

  

 Cleusa, diarista, havia conversado comigo numa primeira vez que fora batizar a 

neta na paróquia, mas não tinha se aprofundado na conversa. Foi uma segunda vez, dois 

meses depois, para batizar a filha da vizinha. Ela me falou inicialmente sobre o batismo 

da neta: 

 

Cleusa: “Eu sou madrinha da minha neta, né? Já sou avó e madrinha tem que ser gente 

importante, porque tem que ajudar a criar. Mas aqui eu tô pra batizar a filha de uma 
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conhecida que é minha vizinha. Sempre estamos ajudando uma à outra, e ela quis me 

agradecer dando a filha pra eu apadrinhar.” 

  

Janice, do lar, também reforça a fala de Cleusa e Elenice no que diz respeito ao 

sobrelaço. Convidou seus pais para serem avós padrinhos da sua segunda filha, Pietra. 

O convite para o batismo se deu em reconhecimento à criação que seus pais também 

dariam pra criança: 

 

Janice: “A gente mora tudo junto, né? No mesmo terreno. E eles ajudam a cuidar das 

crianças. É por isto que chamamos meus pais pra serem os padrinhos. Dão comida, 

roupa, sapato, são que nem nós os pais”. 

 

A relação de compadrio recria a própria noção de família ao inserir nesta 

dinâmica alguém que já partilha de laços sanguíneos ou alguém que passa a ser 

institucionalizadamente da família, reconhecendo na igreja seu papel de legitimidade 

para tal. O uso que as pessoas acima retratadas fazem da ICAB é enquanto construtora 

de laços que, mesmo que não possuam um vínculo institucional marcado como os 

católicos brasileiros desejariam, acabando carregando marcadas da igreja em suas 

relações cotidianas ao conferirem a ela a legitimidade de demarcar laços e sobrelaços 

sociais. 

Arantes (1975; 1982) se dedica ao estudo do compadrio em alguns de seus textos 

clássicos. Sua preocupação é especialmente com a relação simbólica do compadrio. 

Começa a definir o compadrio como uma instituição social constituída no século IX, na 

Igreja Católica Romana, e aventura-se numa primeira noção de que os laços rituais 

teriam por objetivo criar vínculos de solidariedade entre seus participantes. É importante 

ressaltar os laços de troca e serviços entre os compadres, hoje eu batizo seu filho e 

futuramente você batizará o meu, mas o batismo não é redutível a esta fórmula. Na sua 

construção simbólica, Arantes propõe que “o compadrio constitui-se a partir da 

reelaboração, em termos da prática social efetiva e de grupos católicos em situações 

históricas e estruturais determinadas, de uma concepção religiosa acerca da família e de 
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nascimento expresso nas Sagradas Escrituras e no rito do batismo” (Arantes, 1975: 

197). 

Partindo inicialmente da teoria da família e parentesco na Bíblia, Arantes 

encontra o batismo como um paralelo ritual da concepção de Jesus, na qual pater e 

genitor, Deus e José, o pai e padrinho, são separados. O padrinho é o responsável pela 

transmissão da essência mística da criança. Desta forma, temos aqui uma relação 

“espiritual”, ou podemos dizer, religiosa que estaria criando um tipo de parentesco 

simbólico, remontando ao nascimento de Cristo, e que por sua vez tende a se sobrepor 

às relações da família nuclear. O pater e o genitor neste caso assumem funções 

espirituais, pro primeiro, e sociais, pro segundo. No caso específico dos padrinhos que 

já são parentes, ocorre a união entre estas duas figuras: 

 

No plano das representações religiosas, ao se superpor a relação de 

“geração espiritual” do filho de ego à sua própria filiação sociológica, 

através do convite a um dos avós para se tornar padrinho de um neto, 

trazem-se os vínculos de transmissão de essência mística para dentro 

da família, produzindo-se uma síntese entre pater e genitor (espiritual) 

em que se integram incorporação social e transmissão de essência 

mística, como constitutivos do princípio mais geral da descendência 

(Arantes, 1982: 203). 

 

A teoria de Arantes aponta algumas deficiências para a generalidade, até por ser 

sobreposta à sua análise de campo, como por exemplo considerar as madrinhas e mães 

em um papel minoritário. Muito diferente do que vemos na Paróquia de Santo Expedito. 

Porém, o que cabe destacar é que ao colocar o compadrio nestes termos, é possível 

entender do que estamos falando e do que as pessoas falam quando dizem que é 

importante ter padrinho, ou porque colocar alguém da família, por ser mais confiável. 

Ao mesmo tempo, esta lógica revela o porquê de se batizar numa igreja católica: ela traz 

consigo a simbólica do espiritual/religioso. O ritual é aquele legítimo a trazer a essência 

do religioso para a criança e demarcar isto simbolicamente. Neste aspecto, podemos 

fazer uma ponte de Arantes com Bourdieu (2008) para entendermos que este ritual é 

antes de tudo um ritual de instituição, ele institui papeis, delega funções e marca 

simbolicamente o religioso/espiritual: 

O simbolismo ritual age por si só, mas apenas na medida em que 
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representa – no sentido teatral do termo – a delegação: o cumprimento 

rigoroso do código da liturgia uniforme que rege os gestos e as 

palavras sacramentais constitui ao mesmo tempo a manifestação e a 

contrapartida do contrato de delegação que torna o padre detentor do 

“monopólio da manipulação dos bens de salvação”; ao contrário, a 

abdicação de quaisquer atributos simbólicos do magistério, a batina, o 

latim, os lugares e os objetos consagrados, manifesta a quebra do 

antigo contrato de delegação que unia o padre aos fiéis por meio da 

Igreja. A indignação dos fiéis serve para lembrar que as condições 

capazes de conferir ao ritual sua eficácia somente podem ser 

logradas por uma instituição investida de poder de controlar a 

manipulação destas mesmas condições  (Bourdieu, 2008, p.93, grifo 

meu). 

 

Este simbolismo ritual só pode acontecer no catolicismo por que marca esta 

entrada no religioso. Aliás, o segundo grupo de respostas retrata justamente este caráter 

do batismo: a possibilidade de entrada no mundo religioso. O batismo na ICAB, como 

tantas vezes ressaltado por mim e igualmente feito por Salete durante os inúmeros 

telefonemas e visitas que recebe durante a semana, não é reconhecido pela Igreja 

Romana e as pessoas que vão batizar lá estão cientes disto. Voltemos agora à conversa 

que tive com Berta, quando abri esta seção do capítulo. A senhora avó da criança era de 

origem luterana, casou-se com seu marido nesta igreja protestante e criou seus filhos lá. 

O pai da criança, porém, era católico romano apesar de, segundo ela, não frequentar 

muito a igreja, e os padrinhos escolhidos por eles são evangélicos. A conversa 

prosseguiu da seguinte maneira: 

 

Berta: “Como eu te disse, meus pais eram luteranos, eu fui criada como luterana, e 

criei meus filhos como luteranos. Meu genro é católico e o padrinho da criança é 

crente”. 

Hyago: “E a senhora se incomoda por batizar na Igreja Católica Brasileira?”. 

Berta: “Não tem problema. É tudo a mesma coisa”. 

Hyago: “Sabe que o batizado não tem validade na Igreja Romana?”. 

Berta: “É, falaram na hora da inscrição, mas num tem problema não, o importante é 

batizar, é ser católico”. 

Hyago: “Mas e por que ela precisa ser batizada?”. 
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Berta: “Ela tem que ser batizada! Sem o batismo, ela não tá em Deus. E daí ela não 

pode ser luterana, nem crente, nem nada. Ela não é nada, é uma ateia” [grifos meus]. 

 

 Aparecida, vendedora, me disse algo bastante semelhante ao batizar sua afilhada. 

Todos na família eram católicos, dos pais aos avós que haviam comparecido para 

assistir ao ritual celebrado na ICAB. Aparecida se mostrou muito simpática. 

Começamos a conversar durante o intervalo entre a missa e o batismo. Ela me convidou 

a sentar com a família, com quem também conversei um pouco. Fui acolhido e assisti o 

ritual junto a eles. Aparecida, então, permitiu que eu gravasse uma conversa que 

tivemos, e revelou-me como interpreta sua experiência religiosa, e como, a partir dela, 

entende o batismo: 

 

Aparecida: “É porque assim: eu sou de família católica, devota de Nossa Senhora 

Aparecida. Se eu não fosse batizada, não ia ter Deus, nem Buda, nem santo algum que 

pudesse me ajudar, entende? Sem ser batizado você não pode procurar os santos 

porque você não é católico, não tem Deus. Os santos só vão te ouvir depois que você 

ser batizado. Por isto é importante batizar a criança”. 

Hyago: “E os padrinhos? O que eles são?” 

Aparecida: “Os padrinhos são os pais na graça, entende? Os pais pais mesmo eles 

ficam cuidando da criança, dão alimento, roupa, estas coisas, não?” 

Hyago: “Sim.” 

Aparecida: “O padrinho é a mesma coisa, só que com Deus. A gente tem que formar a 

criança pra Deus, tem que conduzi-la. Por isto que é importante que os padrinhos não 

sejam qualquer um.” . 

Hyago: “E por que o batismo tem que ser feito na Igreja?” 

Aparecida: “Porque só é válido quando é feito por padre. Ele que tem a bênção de 

Deus pra passar pra gente. Você pode fazer todos os batismos, mas tem que ter o da 
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Igreja, porque se não tiver o da Igreja, você não tem nada, não pode nem fazer os 

outros batismos. [grifos meus]” 

 

 Weligton, autônomo, e sua esposa, Paula, do lar, foram na semana seguinte a 

Aparecida batizar seu filho, Gerson. Acompanharam o casal também os padrinhos, um 

filho mais velho, cerca de 10 anos, e os avós da criança batizada. Fui igualmente bem 

acolhido entre eles, os quais também permitiram que eu gravasse um trecho da 

conversa. Paula, apesar de estar ao lado do esposo, apenas concordava com tudo que ele 

falava. Aqui ressalto este trecho da nossa conversa: 

 

Wellington: “Eu vim batizar minha criança hoje porque já passou da hora. Já tava até 

preocupado. A gente num tem tempo mesmo, daí nós reúne um pessoal e traz. É 

importante batizar, né?” 

Hyago: “Por quê?” 

Wellington: “Pra ela tá com Deus. Se ela não tiver com Deus, qualquer coisa pode 

acontecer, daí fica pronto pra qualquer desgraça. Estar com Deus é poder rezar, e daí 

a gente fica mais seguro”. 

 

 “Estar com Deus”, expressão que aparece na fala de Weligton e aparece também 

na fala do seu xará que trouxe no começo do capítulo, foi recorrente em outros diálogos 

com meus interlocutores batizandos em campo. O catolicismo é entendido aqui como a 

possibilidade de entrada na esfera do mundo sagrado, o apriorismo essencial para 

construir as trajetórias no mundo religioso.  

Sem ser batizado, ou seja, oficialmente católico, não há Buda, nem Deus, nem 

santo nenhum vai te ouvir, se é uma pessoa ateia. Estas falas e experiências revelam que 

para eles ser católico é ter a possibilidade de ingresso em um sagrado a partir do qual se 

torna possível experienciar as religiosidades. Não se trata também de qualquer tipo de 

religiosidade, ser católico é firmar um pacto de experenciação do mundo a partir de uma 

matriz moral de pensamento, de uma moralidade, em um mundo que já existe antes do 
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batismo da criança e os pais ou padrinhos o conhecem. O batismo é o que traz a 

possibilidade de exercer a fé em forma de religiosidade, catolicidade. É possível que a 

criança neta de Berta venha a se tornar luterana como a avó, contudo sendo antes 

católica, pode se apropriar e criar usos do espaço e das religiões a partir de uma matriz 

de pensamento. Para Aparecida, os padrinhos têm um papel cabal na condução desta 

doutrinação moral do afilhado. O que quero ressaltar é que o batismo traz a 

possibilidade de entrar nos catolicismos, e assim construir trajetórias e opções 

religiosas. É uma ideia de ser católico muito interligada ao catolicismo poroso, e por sua 

vez, ao sincretismo. Esta maneira de pensar, à católica, fica mais clara em duas 

experiências que encontrei enquanto fazia campo. 

 Pedro e sua esposa, Letícia, ambos autônomos, levaram seu filho de cinco anos, 

Joaquim, para ser batizado na ICAB. Contaram-me que frequentam ativamente terreiros 

de umbanda, se definem enquanto umbandistas e não batizaram seu filho até então por 

não levarem em consideração muito grande o batismo na igreja católica. 

 

Pedro: “Foi quando nosso pai-de-santo lá do terreiro disse que tínhamos que batizar a 

criança”. 

Hyago: “Por que ele disse isto?”. 

Letícia: “Ficamos muito tempo sem batizar, né?”. 

Pedro: “É, ele não achava correto”. 

Hyago: “Por que?”. 

Pedro: “Porque somos todos católicos. Ser católico é amar ao próximo, é ter Deus no 

coração. Sem isto temos estas coisas que acontecem no mundo”. 

Letícia: “Vê estas coisas que acontecem no mundo? Estas coisas ruins? É tudo gente 

que não tem Deus no coração”. 

Hyago: “Então, isto é o batismo?”. 
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Letícia: “Não, o batismo te torna católico, ser católico é que faz com que você tenha 

Deus no coração. Não adianta também batizar e não ter moral nenhuma, né? Não 

saber o que é o bem e o que é o mal”. 

Hyago: “A Umbanda traz isto?”. 

Pedro: “Traz, mas não te torna católico. Apenas mostra como devemos agir com o 

próximo, o que te torna católico é o batismo”[grifos meus]. 

 

 O ser católico neste casal tem a ver com um doutrinamento moral, saber separar 

o bem do mal e, distinguindo, seguir o caminho correto. O batismo criaria, assim, um 

tipo de pessoa que, com uma visão pautada inicialmente nesta dicotomia, poderia usar 

diferentes espaços sagrados. É a dimensão ética do ser cristão, presente nas formas de 

exercício da religiosidade, embora nem sempre os agentes façam uso ativo das religiões. 

José Corrêa, cozinheiro, também frequenta terreiros de umbanda, mas se define 

enquanto católico. Batizou sua filha em dezembro de 2011. 

 

José: “Onde Deus está, está o bem. Deus está na umbanda, está na igreja, em vários 

lugares. Mas você não vai ter Deus dentro de você se você não for católico. Pode 

nunca mais ir na igreja, basta que seja católico e tenha Deus em seu coração. É por 

isto que vim batizar a minha filha, para que ela seja católica e tenha Deus no coração. 

[grifo meu]” 

 

 Estas experiências e a noção de “Deus no coração” rementem a uma moralidade 

que é provocada pela dicotomia bem e mal. Saber diferenciá-la permite que se acesse 

diferentes espaços sagrados e faça uso deles, que pratique a catolicidade. Mas isto só faz 

sentido quando, inicialmente, se é batizado. Encontrei dois casos também de pais 

evangélicos que levaram seus filhos para batizar. Rogério e Flávia eram católicos e se 

converteram para o protestantismo, se denominavam na época crentes. Batizaram seu 

filho de onze meses na ICAB. Contam-me que ser católico pra eles permitiu que 

tivessem acesso ao protestantismo e entendessem-no. Sentem-se, inclusive, com maior 
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discernimento em relação a outros evangélicos. Acessam também outros espaços 

sagrados, vão à cartomante.  

 

Rogério: “Quero que nosso filho saiba bem o que é o bem e o que é o mal e tenha Deus 

no coração. Deus está onde o bem está, aqui é a casa dele”. 

Flávia: “Tudo que é pro bem é válido. Já batizamos ele na nossa própria igreja, agora 

viemos batizar no catolicismo para que ele também seja católico” [grifo meu]. 

 

 Maria da Anunciação fora criada enquanto católica. Agora é evangélica. 

Madrinha de uma das crianças, possui uma noção muito próxima do casal anterior. Os 

pais da criança, seus amigos, eram católicos romanos e ela deixa bem claro o que é ser 

cristão: 

 

Anunciação: “É amar ao próximo. Ter Deus no coração. Isto é ser cristão, ser 

católico. Tudo bem se ela quiser se tornar evangélica depois, o importante é que tenha 

Deus no coração e saiba o que é o bem” [grifo meu]. 

 

 O duplo batismo é algo pouco visto na literatura católica. Aqui, remete a, 

novamente, o catolicismo como guarda-chuva, conceito polissêmico, como uma 

estrutura de ser sem conteúdo fixo, a uma categoria. Isto é possível, na ICAB, porque 

não há a exigência do batismo dos padrinhos. Nas experiências trazidas, a ICAB, 

enquanto católica, assume um espaço no mundo religioso compactuada com a 

dicotomia bem e mal. A permissão para acessá-la vem do fato de, enquanto católica, ser 

a casa de Deus, indiferente das suas denominações, se Romana ou Brasileira.  

 Lembrando novamente Bourdieu (2008): o ritual instaura a ordem, consagra 

lugares e papeis. As instituições só existem por que são aceitas e possuem legitimidade 

e reconhecimento social, e os rituais são consagrados pelo seu prestígio institucional. A 

eficácia do batismo na Paróquia de Santo Expedito, visto sob a ótica da teoria 
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bourdiesiana, só ocorre por estar em uma instituição que tem o poder para conferir aos 

batizados a porta de entrada na dicotomia moral bem e mal e assim de acesso ao 

sagrado. Apesar disto, ao contrário do que a teoria bourdieusiana propõe, o conteúdo da 

eficácia deste ritual reside no momento em que ser católico adquire outra concepção, 

como possibilidade de constituição de religiosidades, e não necessariamente como 

aderência a uma dada ordem institucional. Ser católico torna-se, neste contexto, praticar 

a catolicidade antes de se regular a partir de determinados dogmas e filiações 

institucionais, ser católico é diferenciar o bem do mal e acessar o sagrado com esta 

dicotomia moral, é experienciar a religião sob esta ótica de visão de mundo. 

 Outro ponto que gostaria de ressaltar é a, agora sim, circulação entre os espaços 

religiosos. Uns são evangélicos, outros católicos, de modo geral, estão circulando no 

sagrado. Ser católico, para eles, é o que traz a permissão de passar por esta circulação. A 

fé está no exercício desta circulação e na dicotomia latente na forma como constroem 

estes espaços sagrados, algo que Sanchis (2009) já apontava, a catolicidade como fé. O 

último caso também retrata a circularidade, aqui dentro de figuras do panteão sagrado.  

 

3.3) As novenas e os adeptos 

 

Neste tópico, por fim, na etnografia das celebrações icabianas, quero destacar as 

novenas de São Carlos do Brasil, Dom Carlos Duarte Costa, e a tão famosa novena de 

Santo Expedito. Quanto à novena de São Carlos limitemo-nos a descrever sua 

existência: costumam se reunir, durante a semana, cerca de dez frequentadores da 

ICAB, quando muito, todos católicos brasileiros. Em nossas conversas, descobri que 

vão à paróquia tal qual vão à missa dominical, com os mesmos objetivos. Salete, Lêda e 

Luiz destacaram as seguintes motivações partem deste pressuposto: 

 

Salete: “Gosto da novena de São Carlos porque ouço muito dos ensinamentos deste 

profeta. Ele me guia muito”. 
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Lêda: “Eu só comecei a frequentar quando me tornei católica brasileira. Foi a partir 

disto que decidi que seria legal começar a vir aqui. Aprendi muito sobre o que é ser 

católica com ele”. 

 

Luiz: “Trago meu filho porque aqui ele aprende a ser cristão de verdade, a partir das 

palavras de Dom Carlos, né?”. 

 

 A estrutura da novena segue a mesma da novena do santo padroeiro. Os 

depoimentos que consegui ter em campo dos parcos visitantes desta celebração que 

muitas vezes nem chega a acontecer relatam uma relação que apontam muito mais um 

aprendizado do que uma devoção clássica. Há uma circularidade entre a missa 

dominical e a novena de São Carlos, haja vista que dos interlocutores com quem 

conversei apenas acessaram a novena os que já haviam ido inicialmente à missa e 

passaram a se declarar católicos brasileiros. A novena se torna então um espaço de 

aprendizagem da “verdadeira religião”, creio que ela é mais uma estratégia recursiva 

política e de se fazer presente no campo religioso. 

 A novena a Santo Expedito, por sua vez, não acontece apenas para os católicos 

brasileiros. Outro grupo faz uso da missa com objetivos de devoção e muitas vezes 

passa então a assistir às missas ou vice-versa. Dentre estes adeptos – chamemos de 

adeptos estes devotos para diferenciá-los, já que nem todo devoto é adepto - muitos se 

denominam católicos em geral, bem como outras denominações religiosas como 

evangélicos, umbandistas e sem religião, buscam a paróquia como espaço de culto ao 

santo. Uma situação específica que tive em campo ilustra um pouco desta dinâmica. 

 Num domingo à noite, assistia à missa atentamente. Quando ao final dela, Padre 

Sebastião, como de costume, perguntava às pessoas se alguém que tinha vindo pela 

primeira vez à paróquia e também perguntava, após isto, se havia aniversariantes na 

semana, para os quais dedica, junto a todos os presentes, em cântico, parabéns. Até 

aquele momento não havia encontrado ninguém nesta situação, foi então que uma 

senhora, loira, cerca de 40 anos, levantou a mão. Padre Sebastião desejou a ela boas-

vindas. Como frequentava ainda na época mais a missa dominical matutina do que a 
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noturna, e havia ido pouquíssimas vezes à novena de Santo Expedito, não tinha tido 

contato com pessoas que não fossem católicas brasileiras ou batizandas. Ela me parecia 

uma exceção. Ao final da missa, busquei conversar com ela, mas para minha imensa 

infelicidade, ela já havia partido antes que eu pudesse puxar qualquer tipo de papo. 

Conversei ainda um pouco com meus interlocutores e depois, desapontado, decidi ir 

para casa. 

 Desci a rua da paróquia para a principal, onde passam os ônibus, e mais uma 

quadra para baixo. Qual não foi seria a minha surpresa ao encontrá-la ali, esperando 

ônibus no mesmo ponto. Obviamente eu precisava falar com ela e perguntar como 

chegara à paróquia e por que motivo estaria lá. Mas não podia simplesmente abordá-la, 

isto poderia assustá-la, afugentá-la, ou qualquer coisa do tipo. Seguindo o ethos 

curitibano, decidi permanecer em silêncio buscando algum tipo de estratégia para puxar 

papo.  

 O ônibus chegou e, por coincidência – ou destino - era o mesmo que 

pegaríamos. Na minha euforia, mesmo que não fosse o mesmo seria este que eu pegaria 

no intento de torná-la minha interlocutora. Ela sentou-se em um banco individual não 

duplo, já que o ônibus encontrava-se praticamente vazio a exceção de poucos gatos 

pingados. Sentei-me à sua frente. Foi então que lembrei uma técnica de paquera que 

meu amigo havia me contado na semana anterior: ele tinha ensinado a uma amiga dele, 

e com ela tinha dado certo, tão certo que continuava namorando. Seria uma maneira de 

puxar assunto. Derrubei a caneta no chão, próximo a ela, que prontamente se agachou e 

me entregou. Sorriu. Pronto, a técnica de paquera havia funcionado, agora como método 

antropológico. Sorri em retribuição, agradeci e perguntei: “Você estava na Paróquia de 

Santo Expedito, não?”, e ela me respondeu: “Sim, você também vai lá?”. Continuamos 

a conversa e então consegui assim mais uma interlocutora de pesquisa, e uma bastante 

valiosa. 

 Tratava-se de Mariana
25

, com 54 anos, que morava em Piraquara, na região 

metropolitana de Curitiba. Mariana era fervorosa devota de Santo Expedito, de 

formação católica. Ela se declarava enquanto católica, e creditava a sua formação aos 

seus pais, o que, segundo ela, passara também aos seus filhos. Pouco antes de começar a 

                                                           
25

 Com relação aos adeptos, optei em mudar o nome de todos, inclusive para não prejudicar as suas 

relações na Paróquia de Santo Expedito. 
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frequentar a paróquia Santo Expedito, Mariana descobriu que seu neto mais novo 

padecia de uma grave doença. Na mesma época, para piorar, seu genro ficou 

desempregado e a filha não encontrava mais saída para a situação. Mariana pedira, 

então, a Santo Expedito a cura de seu neto e a melhoria na situação de sua família. 

Segundo ela, dito e feito, seu pedido foi atendido. 

 Contudo, Mariana não fez promessa apenas a Santo Expedito.  Foi também à 

igreja evangélica, a centros espiritas e até “terreiro de macumba” pedir por ela. Tendo 

sido atendida, decidiu retornar a cada um destes lugares agradecer por ter sido ouvida. E 

decidiu que a partir dali passaria a frequentar o Santo Expedito, onde também 

agradeceria pelo que aconteceu. Para Mariana, tratava-se da ajuda de uma força maior, 

de Deus. Sua presença era onipotente e onipresente, e onde ele estivesse, ela poderia ir. 

“Deus é um só, não importa a sua religião”, afirmou reiteradas vezes. “As religiões são 

apenas manifestações desta bondade”, disse-me ela, basta saber identificar onde esta 

bondade existe, numa visão muito parecida com a de alguns batizandos, reveladas na 

seção anterior. 

 O ponto de descida de Mariana chegou. Ela trabalhava nas cercanias do terminal 

do Cabral, na região norte de Curitiba, mas me disse que iria à novena de Santo 

Expedito na próxima sexta-feira e convidou-me também para ir. Certamente que não 

perderia uma oportunidade destas. E na sexta seguinte estávamos lá, eu e minha 

interlocutora, prontos para assistir a mais esta celebração na semana. Quando cheguei 

aglomeravam-se carros no entorno, tal qual nas missas dominicais matutinas e havia 

muitas pessoas que eu nunca vira antes, assim como alguns interlocutores com quem já 

havia tido contato, descobriria eu depois aqueles que vieram para o Catolicismo 

Apostólico Brasileiro pela relação que tinham anteriormente com o santo padroeiro. 

Pegamos um folheto da novena, com uma imagem de Santo Expedito na capa, no 

mesmo lugar em que se encontravam os folhetos das missas, em frente a pia batismal, e 

sentei-me com Mariana na quarta fileira ao lado esquerdo da nave. 

 O sacristão entrou e acendeu as velhas do altar central, indicando, o início da 

celebração. Logo após, foi dado o cântico de entrada, um hino, o mesmo cantado para a 

missa dominical. Padre Sebastião entrou e se dirigiu ao para seu público, pedindo um 

momento de reflexão. Foram entoados versos pelo pároco ressaltando a presença de 
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Deus e o amor para com o próximo os outros. Relembrou, estes versos, a todos que não 

há ninguém sem Deus, “quem é que tudo tem a seu gosto? Nem eu, nem tu, nem homem 

algum sobre a terra”. A sequência do rito se deu com a Ladainha de Santo Expedito. 

Momento importante na novena, o pároco, virado para a plateia, pediu a piedade de 

Jesus Cristo, de Deus, de Santa Maria para dar início ao culto de Santo Expedito 

propriamente dito. Foram mencionados seguidos a partir de então quarenta versos 

exaltando e pedindo a intercessão do santo perante Deus. Os versos seguem, 

estruturalmente, a seguinte forma: “Santo Expedito fiel mártir da fé”, em esquema de 

exaltação, contando também a história do santo padroeiro; os últimos são recitados na 

métrica “Santo Expedito seja em Cristo nosso escudo e protetor”, em que o santo é 

invocado para se pedir a sua intercessão. Finalizando este terceiro momento da novena, 

o pároco e os presentes, que até então estavam recitando em uníssono a ladainha – a 

exceção dos primeiros versos, destinados a Deus, Jesus Cristo e Santa Maria, os quais o 

pároco recita e o público responde -, rezaram um pai-nosso, uma ave-maria e um glória-

ao-pai. Olhava tudo atentamente, e percebi que se daria o final deste terceiro momento 

encerra com o pedido, na qual os frequentadores pediram “Rogai por nós, Santa Virgem 

Rainha dos Mártires, para que sejamos dignos das promessas de Cristo”. 

  Mariana, ao meu lado, fechava os olhos ouvindo tudo. Abria apenas para olhar o 

folheto em suas mãos, e segui-lo o que ele pedia. A novena prosseguiu com a primeira 

oração a Santo Expedito
26

. Este é o momento em que se inicia ou se reforça o pedido 

para o qual se está fazendo a novena, no espaço no meio da oração. Mariana 

concentrava-se no que, segundo me diria depois, seria o agradecimento pela graça 

alcançada. Para este momento, o público e o pároco se voltaram para a imagem do 

padroeiro, localizada na metade esquerda da paróquia. Ao final da oração, deu-se o 

momento de preparação da eucaristia, com dois hinos entoados enquanto Padre 

Sebastião se preparava para a profissão de fé. Já na eucaristia, todos se levantaram para 

comungar direto das mãos do pároco e, posteriormente ajoelharem-se aos seus lugares 

para o “exame de consciência” e reforçarem seus pedidos, como determina o folheto. A 

estrutura de comunhão segue exatamente a mesma formulação das missas dominicais. 

Mariana levantou-se e eu fui atrás dela, comungando também. Na finalização da 

                                                           
26

 Para o folheto da novena completo, cf. Anexo E. 
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eucaristia, Padre Sebastião e os frequentadores recitaram de alguns versos em exaltação 

a Deus, e o Tantum Ergo. 

 O momento posterior do ritual se deu com a bênção da cruz de Santo Expedito, 

iconograficamente representada pela cruz que o santo carrega em suas mãos. Várias 

pessoas retiraram objetos de suas bolsas e bolsos e afins, inclusive Mariana que 

carregava fotos e alguns documentos. Padre Sebastião levou a cruz à plateia e aos 

aspergiu com água benta, ungindo-a e abençoando-a. Eram os mais diversos objetos, 

que depois viriam a se complementar em observações futuras. Durante meu período de 

campo, pude ver diversas coisas que as pessoas traziam para abençoar, as mais comuns 

eram fotos, chaves de carro, carteiras, papeis, velas – muitas compradas na secretaria -, 

e também coisas pouco usais, como malas, livros, garrafas e até mesmo uma ferramenta 

de trabalho mecânico. 

 A novena encaminhava-se para o seu fim. Padre Sebastião rezou a segunda 

oração de Santo Expedito, de exclusividade dele, e pediu para que todos nós déssemos 

as mãos. Nós nos encaminhamos o mais para frente do altar que pudemos e rezamos um 

pai-nosso e uma ave-maria. Esta dinâmica variaria conforme o número dos presentes. Se 

este número de pessoas era reduzido – o que ocorre com pouca frequência - buscava-se 

ir o mais pra frente possível, quando não, continuava-se nos nossos bancos e rezando de 

mãos dadas ao longo das fileiras mesmo. Ao final Padre Sebastião abençoa a todos, com 

o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e desejando-nos que fôssemos em paz e na 

companhia de Deus. 

 A novena durou 45 minutos, tempo estimado em seu total para todas as semanas. 

Acompanhei Mariana até o ponto de ônibus e novamente fomos conversando mais um 

pouco ao longo do trajeto. As novenas de Santo Expedito costumam seguir exatamente 

esta estrutura. A novena dedicada a São Carlos difere, obviamente, nas rezas dedicadas 

ao santo padroeiro e do momento do pedido, inexistente na reza a São Carlos. A novena 

de quinta-feira também se caracterizava por ter uma rápida “homilia” informal, não 

presente na estrutura, momento de aprendizagem que os católicos brasileiros falavam 

para mim. 

 Conversei, durante o campo, com outras pessoas que frequentavam a ICAB com 

os mesmos objetivos de Mariana, e, como esta, sem se tornarem católicos brasileiros. É 
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o caso de Eduardo, caixa, que busca a igreja pela devoção a Santo Expedito. Já foi a 

missa, fez pedidos, agradecimentos, ganhou graças, mas costumava frequentar 

especialmente mais a novena. Quando perguntado sobre sua relação com a ICAB, me 

respondeu: 

 

Eduardo: “Foi Santo Expedito que me trouxe aqui. Como eu sempre fui devoto dele, e 

ele está sempre comigo, faço até troça moderada, com ele, comecei a participar da 

ICAB. Mas sou católico.” 

Hyago: “E a Brasileira?”. 

Eduardo: “Ela é de Deus” [grifo meu].  

  

 A experiência de Eduardo na ICAB encontra ressonância com o que me 

disseram Júlia e Marco Antônio, ela professora, ele empresário, que frequentam a ICAB 

por causa de Santo Expedito e compreendem que, sendo esta de Deus, é possível que a 

acessem para cultuarem seu santo de devoção numa igreja que não é a católica romana e 

nem é reconhecida por esta. 

 

Júlia: “Eu sei aqui não é a católica romana, mas isto não é importa. É coisa de briga 

com eles lá. Aqui há a mesma bondade que na Romana. É a casa de Deus, se Deus é 

bem e está lá, eu vou. Por isto venho aqui ver Santo Expedito e também vou a outras 

igrejas, evangélicas. [grifo meu]” 

 

Marco Antônio: “Tem muita igreja romana que se diz de Deus e não faz nada do que a 

ICAB faz. Eu sou devoto de Santo Expedito e ele nunca me desamparou. E tenho que vir 

falar com ele, né? Aqui é também a casa de Deus. [grifo meu]” 
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 Caso semelhante aos batizandos, o que os adeptos estão falando é que Deus 

permite a circulação entre as instituições religiosas. Quando falam Deus, remetem a 

uma forma específica de entender e compor a fé. Esta circularidade também denuncia 

uma maneira de ser e estar no mundo, um modo de compreender este universo religioso 

à sua volta. Se Deus é intrinsicamente bom, nesta dicotomia, onde se lê como um lugar 

de bondade e possibilidade de acesso pela sua fé se acessa. 

 A circularidade atesta uma experiência que as pessoas têm no campo religioso, 

sendo ao mesmo tempo, produto e produtora da fé. Neste caso, dos adeptos, 

extrapolamos o “ser católico” e encontramos uma ressonância entre este e outras 

religiões que falam de uma matriz do pensamento religioso. 

 

3.4)  A fé e os usos da ICAB: o cruzamento das dinâmicas 

 

Alguns trabalhos que refletem sobre a instituição religiosa muitas vezes a têm 

como algo estático. O que percebemos a partir desta análise da ICAB é que a instituição 

na verdade é algo construído pelos frequentadores na medida em que diferentes espaços 

são tidos. A instituição pode ser usada para criar relações sociais, parentescos 

simbólicos, se compor em jogos políticos num campo religioso mais abrangente, ou 

como ambiente de circulação que compõe, com outras instituições, mais um espaço para 

se acessar. Percebemos, assim, que esta construção dos espaços atesta ao mesmo tempo 

para uma construção da religião por meio da religiosidade e também da religiosidade 

por meio da religião, num processo circular bilateral. Neste sentido, não é nem mais 

possível falar em instituição no singular, mas instituições no plural, já que para cada 

frequentador ela se apresenta de uma forma, de acordo com os espaços. 

Os conceitos de trânsito e circulação, quando separados, demonstram dinâmicas 

específicas da fé e modos específicos de compor e lidar com o sagrado, de ser, estar e 

perceber o mundo à sua volta.  Quebra com a visão de uma religião, instituição dada, 

quando na verdade é constituída. É neste contexto que declaração religiosa deve ser 

pensada: ela obscurece, quando simplificada, as dinâmicas religiosas que podem 

acontecer dentro de uma própria religião e o caráter constitutivo da própria instituição. 



82 

 

Temos a atualização de um catolicismo poroso, não apenas por se apropriar de 

práticas de outras religiões, como também por aceitar diversos tipos de práticas, espaços 

e relações diversas que é possível estabelecer com o sagrado. A catolicidade, enquanto 

fé em forma de religiosidade, é construída, como mostrei neste capítulo, por meio destas 

apropriações e, principalmente, leituras que se tornam possíveis no catolicismo por esta 

ser justamente uma religião em aberto. Resta saber como as pessoas se relacionam com 

este sagrado quando a instituição, agora já informada, não é a última e máxima instância 

definidora de relações. 
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4 

CAPÍTULO 3 

A HAGIOGRAFIA DE SANTO EXPEDITO 

 

 Contar a história de Santo Expedito é rever a trajetória de um santo mártir do 

cristianismo. Sua imagem remete, à primeira vista, a um soldado segurando uma cruz. 

Esta imagem e sua história são elementos que possivelmente tenham sido relevantes na 

devoção popular que este santo assumiu no Brasil, caso semelhante ao que ocorre com 

São Jorge. Suas novenas, na paróquia, possuem uma estrutura que reconta, 

poeticamente, sua trajetória e dá alguns apontamentos sobre seu campo de atuação. Este 

espaço pedagógico de releitura é trazido na ladainha, nas orações e nos cânticos durante 

o ritual. 

 A segunda oração a Santo Expedito retrata aspectos da sua história. Ele teria 

sido um dos “primeiros cristãos a dar testemunho de fé no Deus único e verdadeiro”, 

derramando seu “precioso sangue através do martírio”, mantendo-se “fidelíssimo a 

Deus”. Os pedidos são por sua intercessão, para que se manifeste “a honestidade, 

sinceridade, lealdade, justiça, caridade e misericórdia”. O cântico “Destrói o Mal” tem 

em sua estrofe novamente a martirização como ponte, descrevendo-o como “Humilde 

mártir de Jesus, escreve em sua cruz hoje, hoje”.  

 Já na ladainha, à pronúncia de seu nome seguem-se uma série de atributos que 

evidenciam a relação entre sua martirização, e suas áreas de influência. Caracterizado 

basicamente como em “defensor da fé”,  “o que renunciando ao mundo ganhaste 

Cristo”, “que pela espada entregaste a Cristo vosso sangue”, “que apedrejado deixaste 

este mundo”, “príncipe dos mártires melitinos”. Santo Expedito é creditado como 

“exemplar mestre da fé”, “radiante luzeiro dos bem-aventurados”, “mediador dos 

processos urgentes”, “patrono da juventude”, “guarda dos escolares”, “esperança dos 

encarcerados”, “libertador dos cativos, “alívio dos doentes”, “auxílio dos enfermos”, 

“consolo dos aflitos”, “fidelíssimo de todos os congregados”. E ainda: “destruidor de 

todas as vibrações malignas”, “neutralizador de toda a magia”, “de toda a contenda do 

demônio”. 
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  Retratado o santo como um “Santo Guerreiro” que “destrói o mal”, de uma vida 

atrelada a fé, tem-se nestas características ligações com a construção da sua história 

enquanto um soldado que renunciara ao seu ofício para aderir à fé cristã, sendo por isso 

martirizado. 

 Como aponta Certeau (1982), a hagiografia de um mártir católico é perpassada 

por feixes de relações que alegorizam a própria cristandade e definição santorial ao 

longo do tempo. Enquanto gênero literário desenvolvido na Igreja Romana no século 

XII
27

, a hagiografia tinha por objetivo, em sua emergência, a edificação, ou, como o 

historiador francês define, a exemplaridade. Contudo, cada vida de santo deve ser 

entendida a partir da sistemática combinação de dois aspectos presentes na sua 

“canonização”, seja oficial ou não-oficial, como demonstra Santos (2010): a virtude e os 

milagres. 

 Em diferentes momentos históricos, buscou-se enfatizar mais o aspecto virtuoso, 

com especial ênfase para a vida ou a forma de morte do santo. Durante o início da Idade 

Média, a ênfase recaía menos na existência e mais na forma de morte, a publicação de 

Matirológio, dentre outros, em que as vidas dos mártires são compiladas, funciona, para 

Certeau, como prova cabal disto.  

 No século XVII, a hagiografia passa a ter um formato mais histórico, em busca 

do “verdadeiro”, “autêntico”. Duzentos anos depois, a hagiografia volta à ênfase moral, 

passando a ser lida por uma “ordem ligada ao mérito do trabalho, à utilidade dos valores 

liberais, a uma classificação de acordo com virtudes familiares” (Idem: 246). Neste jogo 

de leituras da hagiografia, historicamente, as condições de ambientação da paróquia 

também se entrecruzam: na devoção a um santo martirizado, sua forma de morte tende a 

predominar onde a comunidade é “marginal”, sob ameaça de morte, enquanto seu 

virtuosismo prevaleceria em uma igreja estabelecida. O que Certeau visa destacar é que 

a hagiografia, mesmo sendo parte de um texto escrito, tem sua leitura sob condições de 

tempo e espaço. Não se trata de uma biografia, como o autor faz questão de enfatizar, 

trata-se de um discurso em aberto, pronto a apropriações e significações históricas, a 

partir de diferentes fenômenos sociais e culturais. Estas formulações são possíveis por 

que: 

                                                           
27

 A hagiografia existia antes da sua absorção. A primeira escrita de uma hagiografia teria levado um 

padre a ser degradado por cometer um apócrifo (Idem: 246). 
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A hagiografia, é a rigor, um discurso das virtudes. Mas o termo tem, 

senão secundariamente, e nem sempre, uma significação moral. Ele se 

aproxima mais do extraordinário e do maravilhoso, mas apenas 

enquanto estes são signos. Designa os poderes ligando o dumaneis do 

Novo Testamento e articulando a ordem do parecer com a ordem do 

ser. O “poder” representa a relação entre estes dois níveis e mantém 

sua diferença. Esta mediação compõe um leque de representantes, 

desde o martírio ou o milagre até a ascese ou o cumprimento do dever 

do Estado. Cada vida de santo oferece uma escolha e uma 

organização própria destas virtudes, utilizando para este fim o 

material fornecido seja pelos gestos e fatos do santo, seja pelos 

episódios pertencentes a uma tradição comum.. As virtudes 

constituem unidades de base; sua rarefação ou multiplicação  produz 

no relato o efeito de retorno ou progresso; suas combinações permitem 

uma classificação das hagiografias (Idem: 248, grifo meu). 

   

     Ainda em Certeau, a fonte de poder dos santos vem da forma como se articula 

este virtuosismo. O milagre seria o atestado de sua existência, principalmente quando há 

a moralização das virtudes, neste caso, os “traços de uma verdadeira santidade”. O 

importante, em geral, é o modelo que a hagiografia pode criar, e isto é expresso, de 

forma semântica, na imagem do santo, que também varia ao longo do tempo. Enfim, se 

trata da criação de um personagem. Pensando no caso de Chico Xavier, tido como 

“homem-santo”, Stoll (2003) chama atenção para a santidade e a martirização. Para ela, 

o discurso das virtudes tem a centralidade no martírio, pois como “metáfora da vida de 

Cristo, este constitui o tema fundamental da vida do santo. [...] a busca do martírio é o 

traço que define o heroísmo espiritual cristão” (Stoll, 2003: 194). 

 Pretendo entender as narrativas da história de Santo Expedito enquanto um 

discurso de virtudes, permeado por apropriações socioculturais. Certeau analisa a 

hagiografia enquanto escrita e não se aprofunda, apesar de apontar, a oralidade desta 

escrita. Segundo o autor, esse tipo de narrativa possui uma circularidade, sai dos livros e 

é ressignificada ao ser recontada pelas pessoas. A hagiografia pode funcionar como uma 

“fábula”, segundo aquele mesmo autor: uma narrativa alegorizada, uma palavra plena 

que aguarda pela exegese do outro para que se torne explícito o que visa dizer 

implicitamente. Neste sentido, a hagiografia assumiria dois sentidos: num primeiro 

momento, elenca narrativamente uma história dita “oficial”, escrita, latente; num 

segundo momento, as apropriações que são feitas a partir desta figura. A circularidade 

constitui a ambas. 
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 Nas próximas seções, trarei a narrativa do mártir a partir de livros que contam 

sua trajetória para posteriormente mostrar como os devotos de Santo Expedito que 

frequentam a ICAB constroem este personagem, pautando-se na sua vida, martirização, 

milagres, o que podemos chamar aqui de uma “fábula hagiográfica”. 

 

4.1)   Mapeando hagiografias 

   

 A primeira fonte que nos chega sobre o início do descobrimento da história de 

Santo Expedito vem de Alban Butler. O religioso inglês que viveu no século XVIII 

publica, em 1750, “The live of the fathers, martyrs, and other principal saints”, um 

longo compêndio de hagiografias. Nele aparece a primeira menção a Santo Expedito. 

De acordo com o religioso, no século XVII, foram encontradas relíquias enterradas 

numa catacumba na praça de Denfert-Rochereau, no sul de Paris. A esta caixa foi 

acrescentado o nome “spedito” e enviada a um convento próximo. Ao recebê-la, as 

freiras do convento acreditavam que se tratava das relíquias de Santo Expedito, citado 

no “Martirologio romanum”. Neste livro havia uma breve menção acerca da 

martirização de um santo, de nome Expedito, na região do que hoje corresponde à 

Capadócia na Turquia, junto a outros santos, que haviam sido coroados no mesmo dia 

de sua martirização. 

 As freiras teriam, então, feito pedidos ao santo, de acordo com Butler, e estas 

orações foram prontamente atendidas. Logo a devoção teria saído das portas do 

convento e se espalhado pela capital francesa. Butler sustenta ter ocorrido uma confusão 

quanto às relíquias: o escrito “spedito” referia-se ao correio da época, esta palavra 

indicava “correio expresso”, e fora “interpretado erroneamente” pelas freiras que 

pensaram tratar-se das relíquias do mártir. 

 Esta história é contestada. Em 1910, Christian Morgenstern dá outra versão: 

religiosas teriam recebido a dita caixa com relíquias escrito “in expedito”, em Roma. 

Ele não especifica a data. Ainda há a versão dos defendida por alguns hagiografistas 

estadunidenses. A caixa teria sido enviada a Nova Orleans junto a estátuas de santos, 

sem nenhuma com identificação. Na caixa, contudo, havia a inscrição “expedite” e os 
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destinatários supuseram tratar-se do nome de um santo. Uma quarta versão é atribuída 

aos beneditinos de Ramsgate, na Inglaterra, em sua hagiografia, publicada quase três 

séculos depois de Butler. Eles afirmam que o início exato da devoção ao santo é incerto, 

é possível saber apenas que começara na Alemanha, no século XVII, sob o nome de 

Elpide ou Ilpide. 

 Em minhas pesquisas, descobri que em 1781, Santo Expedito fora proclamado 

padroeiro de Acireale, uma cidade na região italiana da Sicília. Isto coloca em xeque as 

narrativas de Butler e a estadunidense: a devoção a Santo Expedito teria se espalhado 

tão rapidamente ou teria cruza o Atlântico a ponto de uma cidade inteira, em menos de 

trinta anos, declará-lo patrono? Frente a isto, a pesquisa dos monges beneditinos 

apontam caminhos mais seguros. 

 Contudo, o que vale destacar da história das caixas acima mencionadas é que a 

edificação de um santo que atende rápido os pedidos das pessoas começa desde a sua 

aparição. Ou seja, a identificação do nome com a sua especialidade, as causas urgentes, 

é imediata. 

 Emille Bonvin explora algumas diferenças nas hagiografias do santo e, junto a 

ele, comparo-as com outros livros hagiográficos populares. As hagiografias 

consultadas
28

 descrevem continuidades e descontinuidades entre as diferentes narrativas 

hagiográficas de Santo Expedito e que aqui ainda, obviamente, não contemplarei todas 

as possibilidades. 

 A versão hagiográfica mais conhecida descreve Expedito como um soldado 

romano, pertencente ao XII batalhão, durante o século IV d.C., cuja função era proteger 

o Império Romano dos povos ao oriente. O nome dele, para Bonvin, reforça seu caráter 

mítico de soldado: na Roma antiga, in expedito, in expeditionem ou expediti fazia 

referência ao soldado que marchava livremente, sem carregar carga. Expediti também 

fazia referência à formação da legião que a permitia operar rápida como uma infantaria, 

com velocidade em seus movimentos. Ele crê que Santo Expedito tenha iniciado sua 

carreira num destes tipos de unidade, vindo daí seu nome. 

                                                           
28

 Foram consultadas: Augras, 2001; Bonvin, 2007; Butler, 2010; Chagas, 2003; Cruz Terra Santa, 2012; 

Fraquelli, 2010; Morgenstern, 2013; Sheppard, 1969. 
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 Enquanto soldado, as hagiografias contam que Expedito aquartelava-se com seu 

batalhão na cidade de Melitene, hoje pertencente à região da Capadócia, na Turquia. Em 

uma hagiografia, o batalhão ficava na atual Eslováquia. Expedito é apontado por 

algumas hagiografias apenas como um soldado, outras como general, e em outras ainda 

um general que substituíra Marco Aurélio. Em duas, especificamente, encontrei a 

exatidão da data em que teria estado a frente do batalhão: entre 296 e 303 d.C. 

 Em todas que consultei, o que há de comum é que Expedito é descrito como um 

soldado que, por sê-lo, levava uma vida rodeada de prazeres, luxúria, ganância e busca 

pela fama. Em uma hagiografia em específico, a narrativa de Expedito enfatiza 

sobretudo  sua vida descrita como “devassa” antes de se converter para o cristianismo. 

 Estas variações nas narrativas da primeira parte de sua vida, antes da conversão, 

se encontram, também, no que diz respeito ao relato de suas qualidades: a prontidão de 

Expedito no que diz respeito a sua função no exército é exaltada. Ele é tido como um 

“grande guerreiro”, “líder competente”, “sempre pronto”. Outras vezes se enfatiza o 

aspecto de ter sido “sanguinário”. Levando uma vida tida como “devassa”, Expedito 

padecia, de acordo com as hagiografias consultadas, de uma “alma impura”. Sua 

simpatia pelo cristianismo é descrita em duas hagiografias, que falam sobre sua 

procrastinação à vida cristã. Em uma delas, Expedito até simpatizava com a fé cristã, 

tendo em vista que tinha contato com cristãos entre os seus subordinados e gostava do 

Evangelho. Estas narrativas retratam uma disjunção entre o corpo e a alma: acerca do 

corpo, Expedito era pronto, rápido, certeiro, muito eficiente; porém quanto à alma, era 

maledicente e deixava levar-se pelos vícios. O cristianismo, segundo esse tipo de relato, 

conduziria Expedito a um compasso entre ambas. 

 O fim da procrastinação vem no encontro com Deus. Em algumas narrativas, 

este encontro primeiramente deu-se por meio de um sonho, no qual foi “tocado pela 

graça divina”. Expedito sonha com um corvo que o acompanha e diz “cras, cras, cras”, 

amanhã em latim. Num surto epifânico, Expedito pisa no corvo e diz “hodie”, hoje. 

Acorda decidido e converter-se ao cristianismo. Em outras narrativas, a mais comum, 

Expedito havia sido mandado para uma missão quando, na estrada, o corvo aparece e o 

futuro santo o mata com o pé esquerdo falando três vezes “hodie”. 
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 Em sonho ou na estrada, o encontro com o corvo sinaliza o momento de 

florescimento da fé cristã em Expedito. Três hagiografias identificam claramente o 

corvo enquanto um espírito maligno que busca levar Expedito ao caminho mundano. 

Simbolicamente este é o meio de demarcação, momento em que Expedito percebe a 

necessidade de converter-se a fé cristã e isto significa, para estas hagiografias, assumir 

uma postura virtuosa, sendo diligente também na vida terrena. 

 Levando a palavra de Cristo aos seus soldados, Expedito teria conseguido 

converter todo o pelotão, o que é apresentado como resultado do ter encontrado a 

verdade e um novo modelo de vida. Expedito é a fonte, de virtude para os soldados. Ao 

descobrir isto, Diocleciano, imperador romano da época, “passa a perseguir Expedito” 

ou o “prende” na tentativa de obrigá-lo a renunciar à sua fé. Em algumas hagiografias, 

Expedito é torturado por isto. Em uma, especificamente, as torturas são nomeadas, 

como flagelação romana: “39 chicotadas com o flagrus, chicote que dilacera a pele e 

causa hemorragia. Conta-se que Expedito teria aplicado este mesmo castigo a bandidos 

e indisciplinados. Agora, ele os recebia por causa de Jesus Cristo“ (Cruz Terra Santa, 

s/p). Outras se limitam a dizer que Expedito sofre “o mesmo castigo que Jesus sofrera”. 

Sem renunciar à fé, Expedito é decapitado no dia 19 de abril de 303. Na versão popular 

mais corrente, ele é martirizado sozinho. A versão antiga fala de Santo Expedito junto a 

outros santos mártires da Capadócia, tanto é que sua celebração no martirólogo era com 

estes outros santos, passagem esta que serviu de substrato para as freiras francesas na 

obra de Butler. 

 Há uma hagiografia com uma narrativa um pouco diferente. Expedito faria parte 

de uma legião conhecida, por todo o Império, pela matança de cristãos. Em uma de suas 

expedições, encontrara o corvo grasnando na estrada. A luz divina teria descido sobre 

ele convertendo-o naquele momento à fé cristã. Ele pisa no corvo com o pé esquerdo e 

diz três vezes “hodie”. Desde então passa a recusar as ordens dadas pelos romanos para 

matar cristãos e o imperador, descobrindo isto, manda torturem-no até renunciar a fé 

cristã. Sem obter sucesso, ele é decapitado. 

 Também há outra versão, que pude encontrar em uma hagiografia argentina, 

escrita por um major do exército. Ele conta que Expedito comandava a XII legião 

romana, mandada às fronteiras do Império para batalhas contra os seus invasores. Em 
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uma batalha específica, a legião encontrava-se sem água e comida, sem possibilidades 

de ganhar a batalha. Os soldados acreditavam que morreriam e, desesperados, 

resolveram pedir ajuda aos céus, ao Deus cristão, repetindo o gesto dos cristãos que 

antes matavam. Este momento é descrito na hagiografia como o reconhecimento da 

verdade por parte dos soldados romanos, ou seja, o reconhecimento de um único Deus 

verdadeiro, o Deus cristão. Expedito fica desconcertado com os seus subordinados e 

mais ainda com o que veio a seguir: uma imensa tempestade se arma e varre todos os 

inimigos, permitindo assim que a legião ganhasse a batalha. Nesta narrativa, os soldados 

convertem-se instantaneamente ao cristianismo. Expedito fica assustado, mas prefere 

não se converter num primeiro momento, em dúvida sobre o que deveria fazer. 

Diocleciano ao descobrir o que havia acontecido com o seu pelotão, manda colocar fim 

a essa “revolta militar”. Expedito recusa-se a cumprir as ordens e decide converter-se à 

fé cristã. É neste momento que aparece o corvo gritando “cras, cras, cras”, o qual 

Expedito enfrenta pisoteando-o com o pé esquerdo e dizendo “hodie, hodie, hodie”. 

Após sua conversão, com o seu pelotão, Expedito passa a proteger os cristãos que, 

segundo a hagiografia, eram na época levados aos circos para serem devorados pelos 

leões. Revoltado com o comandante de legião desafiante suas leis e ordens, Diocleciano 

o detém e interroga, tentando obrigá-lo a largar a fé cristã. Sem alcançar o efeito que 

pretendia, o imperador manda flagelá-lo e por fim, com Expedito firme em sua fé, 

Diocleciano manda decapitá-lo junto a outros cinco mártires – Caio, Gálatas, 

Hermógenes, Aristarco e Rufo -, conhecidos como os mártires de Melitene, no dia 19 de 

abril de 303. 

 Em suas diferentes versões, a hagiografia de Expedito apresenta dois momentos 

ápices: primeiro, o relato da conversão, que se dá por um enfrentamento ao mal, 

simbolizado pelo corvo. Este buscava atrasar a vida de Expedito, em algumas 

hagiografias conta-se que este tentara levá-lo de volta ao vício, mas em nome da fé 

cristã, ele pisa no corvo; o segundo momento é o de sua martirização, ele não renuncia à 

fé cristã, mesmo quando colocado em provações físicas. Estes dois elementos, são o 

auge da exaltação do virtuosismo, essencialmente no que diz respeito à diligência, à 

prontidão. Além da prova de uma fé, a leitura da hagiografia aponta um caminho de 

vida a seguir, com determinadas virtudes. 
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 Toda iconografia, como se sabe, atesta a hagiografia de um santo. Com Santo 

Expedito não é diferente. Ele costuma ser representado como um jovem soldado romano 

– saiote, sandálias romanas, armadura, um manto vermelho e capacete ao lado de seu 

pé, nem sempre presentes. Embora a posição dos pés e das mãos varie, ele costuma ter 

sob o pé esquerdo um corvo, com um balão – nem sempre existente - escrito “cras” e 

nesta mesma mão, levantando-a com o braço em riste, uma cruz com a inscrição 

“hodie”. Na mão contrária repousa uma palma, símbolo do martírio para o cristianismo. 

A posição das mãos também pode alterar: em um santinho argentino que ganhei, a 

palma e a cruz estão sobre o peito do santo. 

 Apesar da hagiografia de Santo Expedito constar ao lado de outros santos 

consagrados, a Igreja Romana permanece numa posição incerta sobre este santo. 

Durante a década de 1960, teólogos e hagiografistas revisitaram os santos católicos 

numa releitura de quem poderia ser considerado santo. Tratava-se de encontrar 

evidências históricas que comprovassem a existência do santo, de uma história bastante 

positivista, diga-se de passagem. Sheppard (1969) faz parte do movimento e acreditava 

na importância das “evidências históricas” para a Igreja Romana reconhecer o culto a 

determinado santo. Santo Expedito aparecia no “Martyrologium Hieronymianum” ao 

lado de outros santos mártires em comemoração ora dia 18, ora 19 de abril, mas 

desaparece em publicação posterior, especificamente na versão da década de 1970. Em 

2001, outra revisão foi feita acerca deste processo de santificação, e outro martirólogo 

foi criado, o “Martyrologium Romanum”, também neste Santo Expedito continuou fora 

do calendário oficial. A devoção ao santo não é, apesar disto, negada. Várias paróquias 

são de culto a este santo e sua a devoção continua a ser fomentada, como se pode 

verificar no site de Padre Reginaldo Manzotti, que traz uma novena do santo aos fiéis
29

.     

 

4.2)  Um padroeiro eclético 

 

 Ao longo da minha pesquisa de fontes, encontrei Santo Expedito como padroeiro 

de alguns grupos e profissões bem diferenciadas, um santo eclético. Além das pessoas 

                                                           
29

 Cf. http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/capela_virtual/novenas_virtuais/santo-expedito-

1/oracao-1.html, acesso em outubro de 2014. 
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com causas urgentes, Santo Expedito atende: juventude, guardas escolares, viajantes, 

encarcerados, enfermos, aflitos, mercadores, navegantes, os que prestam exames, 

hackers, geeks, slacker generation, procrastinadores, advogados e exército. Quanto aos 

seus atendimentos, divide com Santa Rita de Cássia e São Judas Thadeu “advocacia das 

causas impossíveis”, além de atender as causas urgentes e demasiado prolongadas, mas 

isto é uma atribuição que cabe mais aos fiéis dizer do que as pesquisas de fontes, o que 

veremos mais adiante. 

 Quanto aos grupos que defende, alguns estão diretamente ligados à sua 

hagiografia. Santo Expedito é apresentado comumente como um soldado jovem 

viajante, que ia às fronteiras do Império Romano e que no final da vida foi preso, 

passando por provações, em ressonância disto protege jovens, viajantes, mercadores, 

navegantes, exército, guardas escolares, encarcerados, os que prestam provas. Hackers, 

geeks, slacker generation certamente são devotos recentes, não tive oportunidade de 

descobrir como se iniciou esta devoção.  

As narrativas sobre Santo Expedito e São Jorge guardam uma série de 

convergências. Foram soldados romanos que viveram na Antiguidade Tardia, na região 

onde hoje é a Capadócia. Tornaram-se santos de grande devoção popular, embora não 

se tenha “comprovações históricas” exigidas pela Igreja Romana. 

 No Brasil, a devoção ao santo começou principalmente a partir de santinhos que 

passaram distribuídos. Não se tem notícias de como, quando, e de que forma eles 

chegaram, apenas sabe-se que a partir da década de 1980 estes santinhos se tornaram 

muito famosos pelo país todo
30

. Sua popularidade alcança o auge em São Paulo, terra do 

seu companheiro de tribuna, São Judas Thadeu, onde acaba se tornando patrono da 

polícia militar do estado e tendo uma cidade nomeada em sua homenagem. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Cf AUGRAS, 2001. 



94 

 

4.3) Santo Expedito e suas fábulas hagiográficas 

 

 Para perceber como os devotos do santo fazem sua fábula hagiográfica, comecei 

perguntando “quem é Santo Expedito?”. No decorrer da pesquisa, a importância, 

história e características do santo foram aparecendo durante as conversas muitas delas 

se entrelaçam com a própria experiência de vida do devoto ou como começou a sua 

relação de devoção, tema do próximo capítulo. 

 Assim como Menezes (2004a) observou em seus questionários sobre Santo 

Antônio, as respostas que obtive giraram em torno da história do santo e das 

características a ele tributadas. No que concerne à história, houve narrativas que se 

aproximavam das narrativas descritas nas seções anteriores assim como associações 

entre Santo Expedito e as figuras das religiões afro-brasileiras. Dentre as características 

apontadas, três modelos míticos prevaleceram: o santo definido como herói, como 

miraculoso e/ou poderoso e como virtuoso ou exemplo de vida. 

 

 “Santo Expedito era um legionário soldado romano, matava cristãos. Foi 

quando ele encontrou com o corvo do mal e foi iluminado pela luz divina que ele 

percebeu a verdadeira fé” (homem, 27 anos). 

 

“O corvo atentou Santo Expedito, mas Deus é mais forte. Ele se rendeu ao bem e se 

tornou cristão” (mulher, 45 anos). 

 

“Ele carrega na cruz 'hodie' por causa da conversão dele. Não é para deixar pra 

amanhã, é pra deixar pra hoje, isto que ele nos lembra” (homem, 23 anos). 

 

 Por não ser seu objetivo no texto, Certeau traz o devoto em um papel secundário, 

entendendo o discurso das virtudes como uma interpretação apropriada pelos devotos. 

Na verdade, o que eu encontrei em campo contrapõe esta visão. Os devotos que me 
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contaram a história do santo apresentavam-no como um exemplo de coragem e 

fidelidade: ao ser tocado pela “luz divina”, Santo Expedito vence o mal e se torna 

cristão. É inegável o discurso das virtudes, mas ele é latente apenas para determinadas 

pessoas. 

 

“O corvo na verdade representa o demônio e o mal. Ele nos atenta todos os dias em 

diversas situações, desde a inveja de um conhecido até situações cotidianas mais fortes 

nas quais estamos” (mulher, 36 anos, grifo meu). 

 

“A história de Santo Expedito é a história da luta do bem contra o mal. O bem sempre 

vence o mal, não há dúvidas disto. O demônio, que na história dele veio na forma de 

corvo, tenta nos levar para o mal caminho, mas sempre há Deus para nos lembrar do 

que é o bem” (mulher, 57 anos, grifo meu). 

 

 As duas falas reforçam o sentido interpretativo corrente na construção histórica 

do catolicismo. Poderíamos estender isto aos mártires de um modo geral. As 

hagiografias, enquanto alegorias do catolicismo, se fundamentam na dicotomia narrativa 

da disputa entre bem e mal. A figura do santo mártir é aquela que vai às últimas 

consequências, não renuncia à sua fé, mesmo padecendo fisicamente. Nas vidas dos 

santos, encena-se constantemente a batalha entre Deus e o Demônio, o bem e o mal. 

Esse aspecto, como Stoll (2003) aponta, representa o estilo máximo de vida cristã, 

ilustrado na vida de Jesus Cristo: este que presenciou diretamente o demônio, não 

renunciou a sua fé e padeceu de uma morte com muito sofrimento. As hagiografias 

funcionam como fator de reiteração dessa estrutura de pensamento, 

 No caso de Santo Expedito não é o sofrimento, mas o caráter guerreiro que 

sobressai na fala dos devotos de religiões afro-brasileiras:  
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“Santo Expedito pra mim é Ogum. Na história dele, o demônio corvo não quer que ele 

faça na hora. Mas ele faz. Ele vence o mal, as barreiras, as demandas. Por isto que ele 

é santo” (mulher, 62 anos, grifo meu). 

 

“Sabe Joana d'Arc né? É cavaleira de Ogum. Santo Expedito também é cavaleiro de 

Ogum. É um santo que tem uma história de luta, ele luta contra o mal, luta contra as 

pessoas que fazem o mal. Ser santo é isto, é lutar contra o mal. Não é só fazer milagre, 

se não luta contra o mal não tem milagre” (homem, 36 anos, grifo meu). 

 

“Tem entidade guerreira. Tipo Ogum, Iansã. A gente sempre pede pra eles porque eles 

lutam com a gente. Santo Expedito também, ele é guerreiro, lutou contra o mal” 

(mulher, 40 anos, grifo meu). 

 

  A associação entre santos e entidades das religiões afro-brasileiras é uma prática 

corrente que por um lado, reforça a ideia de uma moralidade cristã, e por outro aponta 

reinterpretações. A luta de Santo Expedito, segundo os devotos de religiões afro-

brasileiras, se encena no dia-a-dia.  Daí a imagem do guerreiro possuir uma conotação 

forte, portanto, não é de estranhar que orixás e santos como Expedito e Jorge, de perfil 

guerreiro, tenham esta característica ressaltada.   

 Essas diferentes leituras podem ser exemplificadas como segue: 

 

“Santo Expedito sofreu muito. É um mártir sofredor. Eu gosto dele por isto, sabe? Por 

esta luta dele. É um herói” (homem, 18 anos, grifo meu). 

 

“Ele foi um grande herói, da guerra de Deus, do bem contra o mal” (mulher, 33 anos, 

grifo meu). 
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“Um guerreiro, um herói” (homem, 68 anos). 

 

 Acionar a figura do herói remete a um personagem mítico. O herói é a figura que 

vence a batalha, o desafio. A vida de Santo Expedito adquire para algumas pessoas 

aquele sentindo que Certeau chama de “moralização das virtudes”. A vida que Santo 

Expedito leva depois de se converter ao cristianismo também atesta para um modelo 

ideal de vida, que deve tentar ser seguido, mesmo se admitindo que “não dá pra ser 

igual, ele é um santo”. 

 

“Depois que ele se converteu, ele descobriu a vida certa. Foi um homem muito 

virtuoso. Não tinha preguiça, sempre pronto e rápido” (mulher, 30 anos, grifo meu). 

 

“A gente não pode deixar pra amanhã o que tem que fazer hoje. Santo Expedito fez 

isto na hora certa, e chegou até o final com isto. A gente tenta, mas não dá pra ser 

igual, ele é um santo” (homem, 56 anos, grifo meu). 

 

“Santo Expedito é um modelo de vida, um modelo do ser cristão. Ele era um verdadeiro 

cristão, cheio de virtudes. Tava sempre pronto, ajudava o próximo, era generoso, 

caridoso, honrado em tudo. Só que o pessoal lá não gostava disto, por isto fizeram o 

coitado sofrer tanto” (homem, 49 anos, grifo meu). 

 

“Santo Expedito foi virtuosíssimo. Ele sofreu pra ser virtuoso e foi posto sempre em 

prova, a gente também sofre, tenta ser virtuoso também. Parece que seguir o caminho 

errado é sempre mais fácil” (mulher, 27 anos, grifo meu). 

 

Santo Expedito é poderoso, conforme os depoimentos abaixo, por ter sido 

martirizado, por ter “sofrido”. Há uma relação direta, em algumas falas, entre o 
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sofrimento do santo e o seu poder miraculoso. Quanto mais “provação”, maior seu 

poder de milagre. 

 

“Santo Expedito é poderoso. Ele tem uma história legal. Quer dizer, legal não porque 

ele sofreu muito, né? Mas se não tivesse sofrido não ia ser tão poderoso assim” 

(homem, 18 anos, grifo meu). 

 

“Foi muita aprovação que Deus deu pra ele. Mas depois que ele morreu Deus deu um 

poder de milagre muito grande pra ele. Olha este povo todo aqui!” (mulher, 37 anos). 

 

“Pra mim, Santo Expedito é o mais poderoso dos santos e também o mais sofrido. 

Sofreu, sofreu, sofreu, coitadinho” (mulher, 55 anos, grifo meu). 

 

“Ele precisou sofrer pra entender o que Jesus Cristo passou. A gente também sofre pra 

conseguir uma coisa, num é? Ele conseguiu ser um santo poderoso, mas ele é santo. A 

gente sofre só pra conseguir uma coisa pequena. Não morre, mas sofre” (mulher, 63 

anos, grifo meu). 

 

 As narrativas dos devotos contribuem para reforçar sua fama como poderoso e 

miraculoso: 

 

“É um santo muito poderoso. Ele está do lado de Deus, faz muito milagre. Já ouvi 

muita graça que ele deu.” (homem, 72 anos grifo meu). 

 

“Eu já recebi milagre de Santo Expedito. Ele é poderoso” (mulher, 34 anos). 
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“Minha mãe é devota do santo e já conseguiu muita coisa. Ele é um santo poderoso, 

faz muito milagre” (homem, 22 anos, grifo meu). 

 

“Tô pra ver um santo mais poderoso que este, fez milagre pra minha avó” (homem, 29 

anos, grifo meu). 

 

O sofrimento faz parte do modelo de vida do cristão, isto aufere a possibilidade 

de chegar a uma vida plena. Experienciar a vida é sofrer, lutar, enfrentar dificuldades ou 

“demandas”.  É o que exemplificam as apropriações da hagiografia de Santo Expedito. 

O sentimento do sofrer faz parte destes discursos e poderíamos até dizer que muitos 

deles são devotos do santo por constituírem assim a sua fábula hagiográfica. Com isto, 

tem-se uma relação em que a martirização é um caráter potencialmente centralizador. 
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5 

CÁPÍTULO 4 

OS AFETOS DE SANTO EXPEDITO 

 

  19 de abril. Dia de Santo Expedito. A igreja se enche mais do que o normal para 

celebrar a festa do santo padroeiro. Foram celebradas três missas em horários distintos, 

reunindo, um número de pessoas que só se costuma ver na missa matutina dominical. 

Algumas figuras apareceram de manhã, de tarde e de noite. Outros ficaram do lado de 

fora, sem participar ativamente do ritual. 

 A capela esteve cheia o dia todo. Alguns ex-votos foram entregues, como velas, 

fotos, placas. O cheiro de vela inebriava toda a redondeza enquanto a circulação no 

pequeno espaço obrigava muitos a esperarem para acender suas velas. Algumas pessoas 

portavam sacolas, objetos para bênçãos e imagens quebradas. Tanto de Santo Expedito, 

quanto de outros santos. Outras vezes em que estive no local, vi um bom número de 

imagens de santos diversos quebradas, embora nunca tivesse visto o “despacho” da 

imagem. Naquele dia pude acompanhar. Aproximei-me de uma senhora, com imagem 

de Santa Rita de Cássia, e perguntei: “É devota de Santa Rita?”, “Santa Rita e Santo 

Expedito, mas a minha quebrou”, “Veio trazer na igreja?”, “Sim, fiquei muito triste, 

vim trazê-la ao local adequado”. A cena da minha interlocutora depositando a imagem 

nos espaços de vela da capela e rezando se assemelhava a um enterro ritual.  

 A partir deste dia, com os depoimentos que obtive a pesquisa deu uma guinada 

para um novo caminho: a da relação santo-devoto. Já havia tido contato com trabalhos 

de devoção, compreendia sua importância, mas não havia investido a pesquisa nessa 

direção. Uma parcela significativa da literatura sobre o tema entende esta relação como 

uma troca. De um lado, o devoto faz o pedido, o santo avalia a demanda, “ajuda” ou 

“protege” o devoto e recebe então retribuição. Há nesse processo três momentos: 

“pedir-receber-agradecer”. Dentro de uma leitura maussiana, o devoto instaura uma 

relação com o santo, haja vista que a troca, dadivosa, cria relação.  
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 Renata Menezes vai ao encontro deste olhar maussiano do processo, com uma 

leitura apurada desta relação. Menezes pensa o pedido e a relação santo-devoto 

construtivista e simbolicamente. Neste sentido, foi possível encontrar uma série de 

outras formulações que demonstraram que uma potencial relação mercantil se efetivava, 

no máximo, para algumas pessoas que buscavam pedir a Santo Antônio, e estes não 

costumam se declarar devotos. A própria mercantilização da relação é mal vista por boa 

parte dos seus interlocutores devotos. Até porque “pode acontecer agradecimentos sem 

graças e graças sem pedidos” (Menezes, 2004a: 247). 

 Ao dedicar-se a um santo, o devoto relaciona-se com ele no sentido mais 

profundo da palavra, criando uma intimidade, uma relação “profunda, permanente e 

consolidada. Diz-se que o santo de proteção, conhece intimamente seu devoto – ele 

sabe, como foi dito -, é capaz de antecipar as suas necessidades, até mesmo antes que o 

próprio devoto tome consciência delas” (Menezes, 2004b: 46). Essa mesma autora 

define a relação de devoção da seguinte maneira: 

A devoção não envolve apenas pedidos, graças e agradecimentos, mas 

um processo de identificação entre o devoto e seu santo, que engloba 

sentimentos como a amizade, a fé e a confiança, e a certeza da 

presença constante do santo na vida do devoto. Assim, quem entrou no 

registro da devoção adquiriu uma chave de interpretação da própria 

biografia, que passa a ser lida como uma sucessão de intervenções do 

santo, de graças e proteções que lhe conferirão a felicidade ainda que 

esta precise se norteada pelo aprendizado da conformação (Menezes, 

2009: 132). 

 

  Menezes chama atenção para a questão dos sentimentos que caracterizam a 

relação santo-devoto. Quanto mais “fervoroso” é um devoto, maior intimidade ele 

adquire com o santo. A fé é o primeiro destes sentimentos. A amizade surge quando a 

relação já está consolidada, expressando-se por meio de práticas de conversa, 

aconselhamento. O santo é visto como “um amigo, e um amigo é aquele que consola, 

aconselha, acompanha protege o devoto [...]. Que os devotos consideram (como 

características de um amigo ideal” (Id.: 243). Por fim, se destaca a confiança, a certeza 

de ser atendido pelo santo em todos os momentos e pedidos
31

. 

                                                           
31

  Menezes chama a atenção sobre ter a certeza de que será atendido não significa que se pedirá a tudo e 

em qualquer hora. Há uma “etiqueta” do que se sabe e pode pedir. Como exemplo, traz o depoimento 

de uma interlocutora sua que pedia a Santo Antônio a melhoria de sua mãe, que para a devota já havia 

melhorado cinco anos antes por seu pedido ao santo, quando entendeu que este mandava-lhe um 
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 Sob esta égide dos sentimentos, temos uma relação em que de um lado o devoto 

conversa com o seu santo, faz seus pedidos, vai à igreja agradecê-lo ou simplesmente 

visitá-lo, presenteá-lo e, de outro, tem-se o santo que responde por meio de graças e 

proteções. Os sentimentos que permeiam esta relação podem são tidos como produtores 

de um ciclo comunicativo entre o santo e o devoto em que ambos falam, mesmo que no 

caso do santo a comunicação não seja necessariamente oral. 

 É este o objeto de discussão deste capítulo. Procurarei entender a relação santo-

devoto pela ótica dos sentimentos e da interpretação simbólica que o devoto faz de sua 

vivência a partir desta relação. Estas duas temáticas serão sequenciais à primeira seção 

em que analiso, no caso etnográfico, antes de chegarmos à relação já consolidada, como 

ela se iniciou. 

 

5.1)  Como nascem os devotos
32

 

 

 Esta seção surgiu das respostas que meus interlocutores deram, formal ou 

informalmente, à pergunta: “como você se tornou devoto de Santo Expedito?”. A esta 

pergunta, poderia imaginar uma resposta óbvia: por causa de uma graça. Mas nem todos 

receberam uma graça antes de se tornarem devotos do santo. O que encontrei em campo 

foram casos muito diversos de motivação à prática devocional. 

 A primeira divisão para entendermos os diferentes tipos de devoção deve ser 

feita entre os devotos fervorosos e daqueles “devotos ocasionais”: estes últimos são 

pessoas que se identificam com o santo, se consideram devotos dele, mas não o têm 

como devoção principal, ou seja, não possuem uma prática corrente de atribuição de 

graças cotidianas a ele em sua biografia. Pensando nestes termos identifico que o culto a 

Santo Expedito não ocupa a posição mais alta no topo das devoções. 

                                                                                                                                                                          
recado: estaria sendo egoísta pedindo sua recuperação mais uma vez. Neste caso, não se trata de uma 

ineficácia do pedido ou da relação, mas o reconhecimento de quando e por que se deve fazer um 

pedido (Menezes, 2004b: 54). 
32

 Com esse subtítulo busco fazer uma homenagem à dissertação de Conceição dos Santos (2010), que 

em larga medida me serviu de ideal e inspiração. 
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 Em geral, a devoção é atribuída a uma experimentação do santo. No caso de 

Santo Expedito se conhece sua fama de poderoso, milagroso, e sua área de atendimento 

privilegiada – as causas urgentes -, e faz-se um pedido. Caso atendido, tem início a 

relação. Caso não seja, pode-se ser que esta relação venha a ser interrompida: 

 

“Eu tava precisando de uma casa e precisava logo, tinha que sair, pedi a Santo 

Expedito porque ele é o santo das causas impossíveis. Fui atendida, mas meu santo de 

devoção mais é São Jorge” (mulher, 42 anos). 

 

“Minha avó é fervorosa em Santo Expedito. Eu gosto de Santo Expedito, e então resolvi 

pedi pra ele, vamos ver se me atende” (homem, 26 anos). 

 

“Meu santo de devoção é Santo Antônio. Mas ele não atende causas urgentes, pedi a 

Santo Expedito pra ver se ele vê por mim” (mulher, 38 anos). 

 

“Gosto de Santo Expedito, mas nunca pedi pra ele. Sou devoto mesmo de São José. Vim 

aqui hoje pra pedir e ver se tenho a graça” (homem, 34 anos). 

 

 Note-se que nos casos acima, a especialidade do santo é o fator central de 

consideração. Alguns dos devotos se tornam fervorosos se a graça é alcançada, seu 

início de relação.  

 

“Eu já conhecia a fama de Santo Expedito, mas nunca tinha pedido nada a ele. 

Conheci, pedi e ele me atendeu. Se tornou meu grande santo de devoção, daí” (mulher 

18 anos, grifo meu). 

 



104 

 

“Meu caso com Santo Expedito começa numa graça alcançada. Até então não era 

devota dele, mas ele me atendeu e eu percebi que é mesmo milagreiro, poderoso” 

(mulher, 23 anos, grifo meu). 

 

“Nem católico de igreja eu era. Passei a frequentar a igreja aqui do santo quando 

quebrei meu carro. Não conseguia o dinheiro, era meio urgente. Um amigo me deu o 

santinho dele e fui atendido. Depois vieram outras graças e eu me tornei devoto mesmo, 

sabe? Tenho um santinho dele na carteira e tudo” (homem, 31 anos). 

 

 . O termo “experimentar um santo” vem do trabalho de Menezes (2004a), que 

observa a mesma dinâmica no seu campo. Segundo essa autora: 

  

[...] o que parece estar em devoção neste caso é um certo “uso sem 

mais compromissos” de uma inovação, sem muita certeza de seu 

desfecho e/ou com uma espécie de prova à eficácia do santo. O ato de 

experimentar um santo associa-se a uma certa “curiosidade”, muitas 

vezes estimulada pela reputação positiva por ele adquirida, que leva as 

pessoas a conhecê-lo, a testar seu poder, a descobrir suas 

especialidades e os modos rituais de acioná-las, ainda que a 

invocação seja feita com dúvidas quanto ao resultado e seu interesse 

em ajudá-las, (Id.: 220, grifo meu). 

 

  A recomendação de um santo e o despertar do interesse em experimentá-lo 

podem vir da fama que este possui e/ou da sua especialidade. A dúvida pode continuar 

como elemento constitutivo da relação de alguns devotos, mas no caso dos devotos 

fervorosos, a dúvida é erradicada da relação.  Entrega-se ao santo a própria vida. 

 Outro elemento que pode dar origem à relação com determinado santo vem da 

família. Pai, mãe, tio, companheiro/a é devoto fervoroso do santo e “ensina” ou passa a 

sua devoção ao outro. Nesse caso a graça não é condição para o estabelecimento da 

relação, como se pode observar nas falas abaixo: 
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“Minha mãe é devota de Santo Expedito. Eu fui criado com ele, então também sou 

muito devoto do santo” (homem, 21 anos). 

 

“Olha, dizer como começou é difícil, né? Porque os meus pais são devotos, os dois e se 

casaram no dia de Santo Expedito. Daí criaram todos nós como devotos do santo, 

rezando, pedindo as coisas pra ele. Até meu irmão mais velho se chama Expedito, então 

acho que é desde que eu nasci” (mulher, 25 anos). 

 

“Meu marido é Expedito. Ele que me ensinou a ser devota. Tudo aqui lá em casa é com 

Santo Expedito. Nossos filhos também”. (mulher, 45 anos). 

 

    “Minha mãe e minha tia me criaram. Minha tia é uma devotona de Santo Expedito. A 

gente cresce com isto, né? Fica ouvindo, por isto sou devoto. Mas não sou devotão que 

nem ela, só peço às vezes” (homem, 27 anos). 

 

“Eu acredito em Santo Expedito, sempre peço a ele, nunca fui atendida, acho que tô 

pedindo errado, o que não é pra ser. Mas quando começou que você quer saber, né? 

Minha mãe é devota, fer-vo-ro-sa, tem Santo Expedito por toda a casa” (mulher, 20 

anos). 

 

Há também dentre os devotos de Santo Expedito aqueles que atribuem sua 

devoção a características, biografia ou a um aspecto da “personalidade” de Santo 

Expedito. Por ele ser mártir, guerreiro, identifica-se nele uma figura para orientá-los 

contra o “sofrimento do dia-a-dia”, e por isto se tornam devotos. 
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“Eu sou muito guerreira! Tô sempre lutando contra os sofrimentos do dia-a-dia. Então, 

descobri Santo Expedito. Sou devota dele e de São Jorge, a gente tá sempre matando 

uns dragão por aí, né?” (mulher, 49 anos). 

 

“Ah, sim, ele é um santo guerreiro. Lutador. Morreu mártir, né? Foi por isto, entende? 

Pra me proteger dos perigos” (homem, 38 anos). 

 

“É ele e São Jorge lá em casa. É um santo muito forte, né? Eu era antes devoto de São 

Jorge, depois virei devoto dele. Descobri até que defende os advogados. Daí não tinha 

como eu não me tornar devoto. Tenho uma imagem dele lá no meu escritório” (homem, 

32 anos). 

 

 O próximo depoimento remete à prática de defesa atribuída ao santo. Muitos 

citaram que se tornam devotos devido às esferas de ação do santo, como as causas 

urgentes e os advogados. E “não é nada mal ter alguém que defenda as causas urgentes 

ao seu lado”. 

 

“Olha, menino, eu sou advogado e procurava um santo de devoção. Daí me falaram de 

Santo Expedito. É protetor dos advogados e ainda por cima é poderoso” (homem, 58 

anos).  

 

“Começou quando descobri que ele é o santo das causas urgentes. A gente tá sempre 

precisando, tá sempre tendo causa pra fazer. Não é nada mal ter alguém que defenda 

as causas urgentes ao seu lado, né?” (mulher, 56 anos). 

 

“É o santo das causas impossíveis, ser devoto dele é sempre estar protegido disto, e 

sempre aparece umas coisas urgentes pra gente fazer” (homem, 39 anos). 
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 A característica “guerreira” do santo, é salientada pelos devotos, por vezes 

decorre da associação entre suas vidas e a do santo: 

  

“Sou do exército, Santo Expedito também foi. Ele me inspira muito.” (homem, 23 

anos). 

 

“Tava procurando um santo de devoção e ele foi um homem que depois que se tornou 

santo virou muito virtuoso. Quando descobri isto, decidi que ele seria meu santo de 

devoção” (mulher, 29 anos). 

 

“O mal tá sempre atentando isto. Eu sou devoto de Santo Expedito porque ele lutou 

contra o mal, matou o corvo, e a gente tá sempre fazendo isto todos os dias” (homem, 

37 anos). 

 

 Outro aspecto que justifica o início da devoção é a identidade a priori, acionada. 

Pelo nome, ou data de nascimento. Nesses casos a devoção é atribuída a um chamado 

ou escolha do santo: 

 

“Desde o meu nascimento já sou devoto, não tem como eu te dizer. Nasci dia 19 de 

abril, e minha mãe foi ver que santo era do dia, era Expedito. Me deu o nome de 

Expedito daí” (homem, 26 anos). 

 

“Não fui eu que escolhi ser devoto dele, é quase cósmico, sabe? Nasci no mesmo dia 

dele, tipo, como assim? Entendeu? Você nasce no mesmo dia do santo. Não tem como 

não ser devoto dele” (homem, 23 anos). 
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“Eu nasci devota de Santo Expedito. Não começou em nenhum momento. Ele me 

escolheu, sempre senti isto” (mulher, 19 anos). 

 

“Meu nome é Expedito, sou bem devoto dele. Tenho proteção no nome” (homem, 28 

anos). 

 

“Santo Expedito me escolheu. Não sei bem ao certo, sei que ele me escolheu” (mulher, 

29 anos). 

 

 O “ele me escolheu” é uma leitura corrente entre alguns devotos. Em geral é 

uma terceira pessoa que age como alguém que dá a “chave de leitura da biografia” do 

devoto.  

 

“Tenho muita sorte nas coisas difíceis, impossíveis. É só dá pra mim que eu resolvo. 

Uma amiga minha, que agora nem é mais amiga, disse que era porque eu tinha a 

proteção de Santo Expedito. Eu achei meio nada a ver no começo. Aí depois parei pra 

pensar e vi que fazia sentido, né? Ele é o santo das causas impossíveis” (mulher, 23 

anos). 

 

“Olha, era cada bomba que acontecia na minha vida, sabe? Que pela amor de Deus, 

tinha que resolver muita coisa. Fiquei conhecido como o cara das causas impossíveis. 

Depois passaram a me chamar de Expedito. Eu tenho este dom, acho que ele me 

escolheu” (homem, 32 anos). 

 

 Estas chaves de interpretação, ao contrário do que se observa entre os devotos 

que se tornam por uma graça alcançada, vinculam certos indivíduos ao santo por um 
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processo de identificação que não necessariamente remete a seu poder miraculoso. 

Neste aspecto, temos mais uma vez uma aproximação com o processo que Menezes 

encontrou em campo, quando diz que: 

 

Ser devoto implica, portanto, ligar elementos da vida do santo e 

elementos de sua própria vida. [...] os elementos a partir dos quais 

os vínculos são construídos podem ser mais ou menos evidentes, o que 

significa que um devoto deve ter a capacidade de perceber sinais que 

apontem para as possibilidades de vinculação, que o levem até o santo, 

ou que criem um certo gancho a partir do qual o vínculo se estabelece, 

(Id.: 238-239, grifo meu). 

 

 Há, ainda, um último aspecto que pude encontrar em campo pouco mencionado 

na literatura sobre o tema. Trata-se de pessoas que se tornam devotas de santos católicos 

a partir de suas relações com religiões de matriz afro-brasileira. Em geral, são pessoas 

que se tornaram devotas do santo por identificarem ligação deste com entidades do 

universo das religiões afro-brasileiras ou por se identificarem, se dizerem filhas de 

alguma entidade ou orixá com o qual qualificam e/ou cruzam as figuras do santo com o 

panteão afro-brasileiro. 

 

“Eu sou filho de Ogum, e Ogum é Santo Expedito também, né? Não é só São Jorge, 

não, é tudo quanto é santo guerreiro” (homem, 44 anos). 

 

“Tem uma entidade lá no terreiro que fala muito dos santos, e fala muito de Santo 

Expedito. É o santo da guerra” (mulher, 53 anos). 

 

“Santo Expedito desce na linha de Ogum. Você acredita? O pessoal não acredita 

muito, mas todo mundo que é devoto de Santo Expedito tem a bênção de Ogum” 

(homem, 31 anos). 
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“É que na umbanda estes santos guerreiros são sempre orixás e pessoas importantes. 

Eles foram pro céu e descem na terra pra ajudar a gente. Eu vim à igreja pro Santo 

Expedito porque ele é também um orixá, e um orixá muito forte, muito poderoso, 

sabe?” (homem, 39 anos). 

 

“Santo Expedito e Joana d'Arc ajudam Ogum, Iansã, Xangô e Oxóssi com a gente aqui 

na terra. Eles falam com eles e levam as mensagens. Sou de santo e estes orixás são 

muito importantes, não sei se você sabe. A gente vem na igreja pedir pra Santo 

Expedito levar as mensagens pra eles” (mulher, 64 anos). 

 

 A associação entre os orixás e o santo revela cruzamento entre especialidades, 

personagem e hagiografia de Santo Expedito e características atribuídas a determinados 

orixás. Constitui-se assim um panteão sagrado plural, com entrecruzamento de figuras 

que remetem a sistemas religiosos distintos, compondo uma cosmologia diversa e não 

regulada institucionalmente. A fé e a confiança nas qualidades de Santo Expedito vêm 

antes da relação que se estabelece com orixás e entidades em outros panteões, e a 

possibilidade de criar conexões acaba sendo uma criação dos devotos.  

 

5.2)  O discurso afetivo da devoção 

 

 “Ei, psiu... Hyago...”. A missa noturna do dia acabou mais cedo que o comum. 

Esperava uma carona na porta da igreja. Os outros frequentadores já haviam ido 

embora, restava apenas uns poucos que conversavam no estacionamento. Salete, da 

porta da secretaria, me acenava e chamava: “Vem cá”. No balcão da secretaria, estava a 

caixa de pedidos a Santo Expedito que costuma ficar dentro da paróquia. “Acho que 

pode ser interessante para você, mas não conta pra ninguém”. 

 A caixa naquele dia não estava muito cheia. Eram cerca de doze pedidos e três 

agradecimentos. Dentre os pedidos, havia os mais urgentes, pedindo uma intercessão 

mais direta, e aqueles que pediam por algo mais abrangente como a família dentre 
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outros
33

. Cinco, contudo, falavam especificamente da relação afetiva com Santo 

Expedito.  Extraí o trecho em que isto aparece: 

 

“Meu Santo Expedito, o senhor sempre está ao meu lado quando eu mais preciso e sabe 

que agora é um momento de grande dificuldade. Tenho confiança no senhor e sei que 

vai resolver mais este momento difícil em minha vida”. 

 

“Já há algum tempo que frequento a sua novena, e meu problema ainda não foi 

resolvido. Confio no senhor e peço, por favor, que o senhor interceda por mim junto a 

Deus”. 

 

“Sei que está ocupado com vários pedidos, e tenho confiança de que vai atender ao 

meu”. 

 

“Meu filho confia no senhor e está esperando a sua graça”. 

 

“Acontecer o que acontecer não perco a fé no senhor e sei que não irás me desamparar”. 

 

 Durante o período em que estive em campo, meus interlocutores de pesquisa me 

falavam e demonstravam por meio da presença na novena, ex-votos, bênçãos que 

ganhavam, velas na capela que a relação com os santos é permeada por sentimentos 

muito específicos. Amor, confiança, amizade, gratidão e fé se materializavam em 

orações, pedidos e ex-votos, também reforçando, neste aspecto, uma maneira de se 

comunicar com o sagrado. Apesar de aparecerem muitas vezes juntos, na mesma fala, 

vou separar para conseguirmos entender de que forma estes sentimentos se materializam 

                                                           
33

  Para uma versão mais detalhada sobre os pedidos, cf Menezes, 2004b. 
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e são expressos pelos devotos. Nestes primeiros casos, perguntava aos meus 

interlocutores, o que é ter fé em Santo Expedito: 

 

“A gente tem fé no santo, né? A gente pode não acreditar, mas depois que ele dá a 

graça, a gente tem fé” (mulher, 52 anos). 

 

“Santo Expedito é meu tudo, meu mundo, minha vida. Eu vivo com ele. Ter fé é 

acreditar em tudo que ele vai fazer e quando não faz é porque não merece ou não dá” 

(mulher, 31 anos). 

 

“É acreditar nele, né? A gente recebe a graça, não tem como não acreditar” (homem, 

22 anos). 

 

“Às vezes, no momento mais difícil, a gente se apega a um santo. O meu caso de Santo 

Expedito, fui fazer um pedido, ele me atendeu” (homem, 32 anos). 

 

“Eu tenho grande fé no Santo Expedito, este é milagroso. É o santo das causas 

urgentes, você já ouviu a história dele? Eu comecei a frequentar a ICAB por causa 

dele. Está sempre comigo. Não é possível ter santo de devoção sem fé e confiança” 

(mulher, 56 anos). 

 

“Eu tenho fé em Santo Expedito porque ele atende os pedidos da gente, né? A gente vê 

ele atendendo” (homem, 31 anos). 

 

 A fé pode estar intimamente atrelada à graça, ou à realização dos pedidos. Nesta 

dinâmica, a fé pode até vir antes, pois muitas vezes quando se experimenta um santo, 
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acredita-se na sua efetividade, mas o reforço do laço acontece quando a graça é 

alcançada, ou, em alguns casos, as graças são alcançadas. O que está em jogo aqui é a fé 

não como um simples instrumento do pedido, mas implicando numa relação contínua: é 

ela que estabelece a relação. O santo, ao conceder a graça ou milagre, age diretamente 

na vida do devoto, demonstrando que se “pode contar com ele”, ou seja, se pode pedir 

que será atendido. O não atendimento do pedido, quando a relação já está consolidada 

não significa ineficácia do santo, entra na lógica do não-merecimento. Nem sempre o 

que se pede, se alcança: 

 

“Já pedi pra ele, mas não me atendeu ainda. Acho que não mereço o que estou 

pedindo, mas não perco a fé” (mulher, 32 anos). 

 

 “Olha, a fé é tipo acreditar que o santo sabe o que é melhor pra você, 

entendeu? E pode vir e fazer as coisas na sua vida, entendeu? E quando não é pra ser, 

não é? Pode ser que vem coisa melhor por aí que a gente ainda não sabe” (homem, 48 

anos). 

 

“A gente nem sempre entende os desígnios de Deus. Mas Santo Expedito entende. Por 

isto que às vezes a gente pede, pede, pede... e não é atendido” (mulher, 63 anos). 

 

 Saber aceitar o pedido não realizado faz parte da fé. Ter fé significa não duvidar 

da força do santo e de seu potencial. Quando o pedido não é realizado, pode ser que 

“vem algo melhor por aí”, ou se deu pelos “desígnios de Deus”, ou ainda “Santo 

Expedito sabe o que é o melhor para você”. Acredita-se que o santo tem ciência não 

apenas, do momento presente dos devotos, ele conhece também seu futuro, sabe o que o 

seu devoto passará, e assim auxilia em seus caminhos quando não atende os seus 

pedidos. Uma devota, com quem eu já havia conversado, rezava semanalmente na 

capela de Santo Expedito. Passou um longo tempo quando voltei a encontrá-la, rezando. 

Ela me contou: 
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“Eu vinha fazer a novena pra pedir uma transferência que não deu certo. Fiquei triste, 

mas não perdi a fé, só me afastei. Duas semanas depois, recebi uma proposta de 

emprego muito melhor, agora ganho o dobro do que eu ia ganhar e ainda por cima não 

precisei me mudar. A gente tem que agradecer daí, né? Vim rezar aqui pra falar pra 

ele. Parece que ele me disse: ‘ó, não perca a sua fé, eu sei o que é melhor pra você” 

(mulher, 32 anos). 

 

 A fé envolve o sentimento de confiança no potencial do santo e na sua eficácia. 

Se de um lado, o santo oferece a sua proteção, de outro, o devoto também precisa doar-

se. É uma relação recíproca, e a paróquia, enquanto casa do santo, é um dos lugares de 

passagem obrigatória. É isto que “faz a fé”, ou seja, mantém a fé ativa: 

 

“A gente tem que provar que tem fé. Isto não significa só acreditar que ele sempre vai 

atender os nossos pedidos e estar com a gente, também tem que vir na igreja ver ele, 

conversar com ele, falar com ele, acender uma velinha, ele gosta disto” (homem, 35 

anos, grifo meu). 

 

“De vez em quando é bom vir visitar o santo, né? Isto faz a fé também. Não custa 

nada, ele tá sempre protegendo” (mulher, 56 anos, grifo meu). 

 

 Ir à igreja é uma demonstração da fé, e talvez a expressão mais correta seja esta. 

Se o santo demonstra que protege o seu devoto por meio de graças, é preciso publicizá-

la de diversas maneiras, como ir à igreja. Trata-se de uma comunicação e uma troca no 

sentido dadivoso. Embora ir à igreja não seja a única forma de demonstração da fé: 
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“Tem que acender vela também, conversar com o santo. Eu boto o meu pra tomar sol 

todo domingo. Moro sozinha, né? Daí a gente fica conversando. É mostrar a fé, senão 

ele não acredita (risos)” (mulher, 74 anos). 

 

“Acendo vela e coloco um copo d’água. Não é pra pedir, é uma obrigação com o santo. 

Entende? Não adianta pedir e não ter nada com ele, tem que ter fé e também dar pro 

santo” (mulher, 42 anos). 

 

 A fé é a condição primária para demarcação da relação de devoção. Se não há fé, 

não se é devoto. No caso de fé a priorística, quando o devoto já acredita no santo antes 

de pedir a ele, este sentimento é reforçado no decorrer de pedidos atendidos. Já na fé a 

posteriori, o atendimento do pedido é que cria a relação. De qualquer forma, enquanto 

afeto, a fé é prioritariamente acreditar numa força superior e dar-se a ela, esperando que 

esta responda, mesmo que esta resposta venha muito tempo depois. 

 Numa abordagem antropológica, podemos entender a fé enquanto sentimento tal 

qual a leitura de Rezende (2002)
34

 sobre os trabalhos de Lutz e Abu-Lughod (1990). Os 

sentimentos, segundo essa autora, devem ser entendidos por meio do seu discurso 

emotivo
35

, o qual cria um idioma que define e negocia as relações pessoais. Como 

discurso os sentimentos constituem um “conjunto de atos pragmáticos e performances 

comunicativas” (Rezende, 2002: 74). Nessa abordagem, as emoções e sentimentos são 

definidos pelo contexto. Enquanto o discurso emotivo a fé demarca uma relação e um 

espaço de ação entre o devoto e o santo. Nesta retórica de ação comunicativa, a 

linguagem da fé envolve rezas, velas, pedidos, graças, milagres ou muitas vezes se 

concretiza sem a necessidade de uma comunicação direta, como veremos na próxima 

seção. A fé é o primeiro sentimento desta relação, uma vez que cria atos e denota o tipo 

de ação comunicativa que o devoto estabelecerá com o santo.  

                                                           
34  Agradeço à professora Sandra de Sá Carneiro pela indicação do texto. 

35
 Discurso no sentido foucaultiano, enquanto “práticas que constituem objetos sobre os quais ela 

discorre” (Rezende, 2002: 74). 
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 A confiança, por sua vez, está intimamente ligada à fé. Quando se confia em um 

santo, devota-se sua vida a ele, acredita-se que ele agirá em todos os momentos de sua 

vida. Alguns devotos usam ora fé, ora confiança para se referirem ao processo de doar-

se ao santo e acreditar nele. 

 

“Tenho fé no Santo Expedito na minha vida. Confio nele” (homem, 27 anos). 

 

“Confio muito na força de Santo Expedito, por isto sou devoto. Tenho fé na força dele” 

(mulher, 48 anos). 

 

“Não tem como confiar em Santo Expedito. Tenho fé, ele me concedeu muitas coisas” 

(homem, 24 anos). 

 

 Já para outros devotos, fé e confiança podem se justapor. A confiança, assim, 

pode estar atrelada a resolução de pedidos, seja na sua dinâmica pessoal ou na sua esfera 

de ação, as causas urgentes e/ou impossíveis, enquanto a fé demarca especificamente 

acreditar na força miraculosa do santo. Assim, tem-se fé em Santo Expedito e por isto se 

confia nele. 

 

“Tenho fé e confiança em Santo Expedito por tudo que já me concedeu” (homem, 36 

anos). 

 

“Santo Expedito é tudo pra mim. Confio nele, acredito, tenho fé, é algo maior que nos 

ajuda” (mulher, 44 anos). 

 

“Já tinha fé na força dele, passei a confiar quando ele me atendeu” (mulher, 23 anos). 



117 

 

 

“Confio muito nele para resolver as causas urgentes” (homem, 19 anos). 

 

“A gente confia por que tem fé, né? A gente já tem fé no santo e confia quando ele 

atende o pedido da gente” (mulher, 30 anos). 

 

“A gente confia porque tem fé. Se não tivesse fé, não poderia confiar nele, e não seria 

devoto dele, daí” (mulher, 29 anos). 

 

  Neste último depoimento, a fé é confirmada pela confiança na resolução dos 

seus problemas pelo santo e no acompanhamento deste no seu dia-a-dia, contrapondo-se 

aos devotos para os quais a fé consiste em acreditar num poder genérico de proteção do 

santo. Confiança e proteção podem, porém, estar intimamente atreladas. 

 

“Confio nele, ele me protege” (mulher, 56 anos). 

 

“É meu protetor, por isto tenho confiança” (homem, 28 anos). 

 

“Eu confio na força e na proteção dele sobre mim” (homem, 37 anos). 

  

O que é preciso ressaltar sobre a confiança é que ela está intimamente ligada a 

uma vertente mais pessoal da relação com o santo. Confia-se em um amigo, alguém 

próximo. Então, o discurso sobre a confiança denota uma relação próxima e íntima que 

se estabelece com Santo Expedito, para além dos muros da paróquia e da formalidade 

que se poderia supor ser exigiria na comunicação com o sagrado. Aliás, amizade foi 
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certamente, junto à fé, o aspecto mais ressaltado pelos devotos com quem tive 

interlocução.  

 A amizade com Santo Expedito apareceu das mais diversas formas nas nossas 

conversas, podendo ser agrupadas de quatro maneiras. A primeira diz respeito 

especificamente ao modo de tratamento para com o santo. Conversa-se com ele, trocam-

se ideias, ele é próximo. Enquanto amigo, é possível chamá-lo de formas que fogem do 

formalismo na relação. Assim, chama-se de “meu santinho”, “o Expedito”, “meu amigo 

fiel”, dentre outros. 

 

“Ele é meu santinho, meu amigo, meu companheiro, tá sempre comigo, conversamos, 

trocamos ideias, sempre assim” (mulher, 58 anos). 

 

“Meu santinho! Expedito é o grande amigo que eu tenho, em todas as horas. Não há 

amigo melhor que ele. Minha mãe diz que é heresia, mas eu digo que ele é o meu 

melhor amigo, e amigo melhor não há, né?” (homem, 24 anos). 

 

“Falo pra ele assim 'ô amigão, vê se colabora, né?' (risos)” (homem, 38 anos). 

 

  Às minhas perguntas sobre o porquê consideravam Santo Expedito um amigo 

próximo, ouvi como respostas que “o santo é alguém que nunca te abandona”, que vive 

com seu devoto, que está sempre com ele, “só ele sabe o que eu passo”. Torna-se, 

assim, o “amigo ideal”, 

  

“Sabe aquele amigo que nunca te abandona? Isto é o Expeditinho” (mulher, 25 anos). 

 

“Ele tá sempre comigo, nunca me abandona, é como meus amigos mais próximos, 

sabe?” (homem, 35 anos). 
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“É um amigo guerreiro que não abandona os seus” (homem, 48 anos). 

 

“Eu vivo com Santo Expedito, ele tá sempre do meu lado, tá sempre me acompanhando, 

sabe das minhas aflições, é o único que sabe da minha vida. Nem precisa conversar” 

(mulher, 37 anos). 

 

“Ele tá sempre comigo, tamo junto pro que der e vier” (homem, 21 anos). 

 

“Sou sozinha. Só ele tem a real noção do que eu passo, somos eu, Deus e Santo 

Expedito no mundo” (mulher, 33 anos). 

 

Apesar de próximo, com os diversos vocativos, Santo Expedito nunca deixa de 

ser visto como um ser de poder sobre a vida de seus devotos. Outro ponto importante de 

enfatizar é que este discurso da amizade só aparece em relações já consolidadas com o 

santo e quando o devoto é “fervoroso” em sua relação, considera o Santo Expedito 

acima de todos os outros do seu panteão particular. Isto não impede que determinadas 

rusgas, próprias de relações de amigos, ocorram. O santo pode até mesmo “ficar bravo” 

com o que seus devotos lhe dizem, embora conhecendo-os intimamente, entende os 

motivos da exaltação: 

 

“Estes dias briguei com Santo Expedito. Porra, cara, ele não tá ajudando. Tá fazendo o 

quê? Coloquei ele de castigo atrás da porta. Depois eu me arrependi, sei lá, vai que ele 

fica bravo, né? Mas a gente é assim, se acerta e depois briga” (homem, 36 anos). 

 

“Eu vivo brigando com Santo Expedito. Pedi um negócio e ele não me atendeu. Poxa, 

custava fazer isto?” (mulher, 32 anos). 
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“Eu considero Santo Expedito muito próximo de mim, vivo ele. Daí na rua converso 

com ele, brigo, falo umas bobagens, mas ele me entende, sabe como é a peça” (mulher, 

54 anos). 

 

 Alguns destes devotos que conversam com Santo Expedito também se 

aconselham com ele. Por ele estar sempre presente e saber de tudo que se passa, sendo 

assim um grande amigo, é, além de tudo, santo, sempre conhecendo o melhor caminho 

para conduzir os seus fiéis. Nesta relação, Santo Expedito torna-se o “melhor 

conselheiro que alguém pode ter”. 

 

“Tem gente que acha que é só pedir, não é assim não. Tem que saber ouvir o santo. Eu 

converso com ele, peço aconselhamento, conto dos meus problemas, faço o Diabo! 

Opa, não pode falar Diabo na Igreja. Enfim, já foi. Tá vendo? Disto ele sabe também 

que não faço por mal” (mulher, 45 anos). 

 

“Ih! Você nem imagina cada coisa que pergunto pra ele. Por que assim a gente tem que 

saber pra tomar a decisão certa, né? E coisas bem babacas também eu pergunto. Estes 

dias não sabia se eu deveria viajar ou não... fiquei conversando: 'ô santinho, vê aí o 

que cê acha que eu devo fazer?'. Daí olhei pra ele e descobri que era para eu ficar. Não 

é que a viagem foi uma droga?” (mulher, 27 anos). 

 

 A quarta dimensão dessa relação de amizade diz respeito à disposição de Santo 

Expedito para ajudar os devotos. “Amigo é aquele que tá sempre disposto pra te ajudar”. 

Ele sempre ajuda os seus “devotos-amigos” em horas de necessidade extrema. Segundo 

seus relatos: 
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“Amigo é aquele que tá sempre disposto a te ajudar, né? Então, Santo Expedito é como 

um amigo pra mim, uma pessoa da família, ele tem um altar lá em casa, na porta de 

entrada. Você entra e vê. É por tudo que ele sempre me ajuda, né? Em tudo, você nem 

imagina” (mulher, 43 anos). 

 

“A gente recorre aos amigos na hora de precisão. Daí acho que Santo Expedito é meu 

amigo também, por que eu recorro a ele e ele me ajuda, né?” (mulher, 46 anos). 

 

“Ah, tipo, sei lá, né? Acho que Santo Expedito é amigo, amigo mesmo, porque ele ajuda 

a gente na hora que mais precisa” (homem, 26 anos). 

 

 A amizade envolve uma relação íntima, próxima, em que o tratamento é 

diferenciado do colega, do familiar, muitas vezes se sobrepondo a estes. Mas não basta 

que se considerar o santo como um amigo, é preciso que ele reconheça os devotos como 

tal. Rezende, no texto já citado, debruça-se em sua pesquisa sobre a amizade entre um 

grupo de jovens em Londres. Ainda que, assim como ela, estejamos procurando 

entender o discurso afetivo pelo modo como os agentes o estão construindo, alguns 

paralelos podem ser estabelecidos, já que os conceitos de amizade podem vir a guardar 

alguns traços do que significamos como amizade no Ocidente. Durante sua pesquisa de 

campo, Rezende observou que na teoria “nativa”, ser amigo significava poder ser “eu 

mesmo”, mostrar um self que estaria obscurecido frente aos papeis sociais de outras 

pessoas. Ainda que não se observasse o que se dizia no que se fazia, é inegável que a 

amizade marca uma maneira diferenciada de se relacionar com determinadas pessoas, 

que remete a uma esfera mais íntima das relações cotidianas. Assim, considerar Santo 

Expedito amigo remete aos outros santos que não são amigos, com os quais se mantém 

um tipo de tratamento, mais formal talvez. Estabelecer amizade, segundo Rezende, 

envolve a produção de uma certa “sincronia nas revelações pessoais” (ibidem: 83). A 

evolução da devoção com Santo Expedito também pode ser assim qualificada dessa 

forma: primeiro se testa o santo, faz-se um pedido de revelação mais pessoal. Depois, 

cria-se uma relação de confiança com ele. A sincronia pessoal, que em alguns casos de 
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amizade pode ser dada por interesses em comum, neste caso, se pauta no jogo de 

dádivas entre o santo e o devoto. Por fim, tornam-se amigos. A amizade é construída, 

também neste caso, por uma relação processual contínua de revelação da intimidade de 

ambos os lados, uma vez que, na visão dos devotos, o aconselhamento, a graça, a 

proteção diária resultam de uma resposta do santo a relação que ambos vão 

estabelecendo.  Em diálogo com Rezende, podemos pensar a amizade como situada 

entre a esfera do privado propriamente dito e a do público, já que esta relação é 

publicizada por meio de insígnias pessoais que demarcam o santo de devoção: o altar na 

casa, a correntinha, o santinho na carteira, o nome que se dá ao filho, num amplo jogo 

de negociações. 

 Os últimos sentimentos que me foram retratados pelos devotos foram o amor e a 

gratidão a Santo Expedito. Como reconhecimento a uma relação já bastante 

consolidada, o amor pode ser uma etapa posterior à amizade, em que se coloca o santo 

acima de qualquer outro tipo de relação de amizade. A gratidão resulta igualmente de 

uma vida cheia de graças, em que não se tem mais palavras para agradecer a tudo que o 

santo fez, como veremos na próxima seção. 

 

“Eu amo muito Santo Expedito. Ele tá acima de qualquer coisa pra mim. Deus me 

perdoe se eu estiver falando uma heresia, mas às vezes até acima de Deus pra mim” 

(mulher, 31 anos). 

 

“Meu amor a Santo Expedito é muito grande e forte, ele é quase um deus pra mim, 

entende?” (homem, 25 anos). 

 

 Por vezes a relação, pode ser caracterizada como uma amizade mais profunda. 

  

“Ele é amigo, companheiro, fiel de todas as horas, eu o amo profundamente, e sempre 

o amarei” (mulher, 39 anos). 
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“Minha relação com Santo Expedito é com muito amor, amizade, carinho, afeto, fé, 

tudo que for de bom, ele é muito próximo de mim, está sempre me atendendo muito em 

tudo que eu peço para ele” (mulher, 44 anos). 

  

A partir desta análise pragmática dos sentimentos na paróquia de Santo 

Expedito, é possível perceber que os sentimentos compõem uma forma de comunicação 

com o sagrado, por meio da figura do santo. Estes sentimentos, contudo, não podem ser 

vistos como longe de seu aspecto construtor
36

. Pensando a partir do caminho aberto por 

Mauss (1981) em seu estudo dos sentimentos enquanto linguagem, Le Breton (2009) faz 

uma exegese da constituição dos sentimentos, emoções e afetos em sua obra. Para Le 

Breton, a linguagem afetiva, imbuída na estrutura de pensamento e partilhada num dado 

contexto sociocultural, envolve uma dada pessoa em um mundo. O sentimento dá a 

conotação de sentido, dá a tonalidade afetiva, aplicada a um objeto e com isto cria sua 

experiência. De acordo com este autor, formas organizadas de existência, identificáveis 

no seio de um mesmo grupo. Le Breton faz também uma distinção entre sentimentos e 

emoções: aqueles dariam a tonalidade afetiva, enquanto estas seriam as cristalizações de 

expressões particulares que se manifestariam por decorrência de um acontecimento 

vivido. Na sequência, acaba imbricando as duas na sua proposta, portanto sua própria 

referenciação se torna obsoleta. Não trabalho com esta dicotomia na minha proposta por 

não ter observado “emoção”, nominada desta forma, em campo e por procurar uma 

análise mais pragmática desta afetividade.  

 Segundo essa perspectiva, em última instância, a forma como os sentimentos são 

construídos pelos devotos na Paróquia de Santo Expedito, revela uma estrutura de 

pensamento pautada na crença. Estes sentimentos servem como substrato para, ao 

organizar papéis e noções de agentes, dar possibilidades de orientação na maneira como 

as pessoas experimentam o mundo nos seus mais diversos sentidos. 

 Como Le Breton nos traz: 

                                                           
36

 Para uma discussão inicial deste assunto, cf. Lion, 2013. 
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O desencadear das emoções é necessariamente um dado cultural 

tramado no âmago do vínculo social e nutrido por toda a história do 

sujeito. Ele mostra aos outros uma maneira pessoal de ver e de ser 

afetado por ele. [...] a afetividade mistura-se a acontecimentos 

significativos da vida coletiva e pessoal, implicando num sistema de 

valores posto em prática pelo indivíduo e uma interpretação de fatos 

conforme uma referência moral (Le Breton, 2009: 118).  

 

 O que vale destacar aqui é que ao assumir esta forma de linguagem com o 

sagrado, o devoto posiciona seu modo de experienciar o mundo em prol da sua relação, 

ou seja, sua relação de devoção se torna, por excelência, definidora de alguns aspectos 

de como entende o mundo e as ações à sua volta. A linguagem afetiva é mais uma ponta 

de uma estrutura simbólica na construção da sua realidade. 

 

5.3)  Graças, milagres, intercessões 

 

 A experiência pode ultrapassar a lógica racional ou não se pautar nesta. Desde 

Mauss passando por Lévi-Strauss, a Antropologia se preocupou em entender como a 

subjetividade é criada e age sobre os seus agentes. Poderia aqui trazer diversos outros 

exemplos, que variam desde algo poético a uma tentativa de simplificação mental dos 

povos estudados. A magia tem sido o lócus privilegiado de análise desta temática, do 

que poderíamos chamar aqui, em termos “certeaunianos”, da mágica do indizível: o 

acontecimento, fato, situação que foge do controle das pessoas e da própria 

racionalidade enquanto projeto de explicação de realidade. 

 Nestes termos, Favret-Saada (1977) constitui um importante passo na análise das 

subjetividades. Com toda a sua sensibilidade e profundidade teórica, escreve uma tese 

de doutorado que se torna um clássico. A antropóloga vai ao Bocage francês em busca 

da feitiçaria local. Apesar dos folcloristas da época trazerem um longo compêndio de 

ataques de bruxarias e afins, foi muito difícil conseguir encontrar interlocutores que 

estivessem dispostos a falar-lhe sobre o assunto. Primeiro, pelo motivo óbvio, o peso 

negativo que a ideia de ser crédulo poderia ter naquele contexto. Segundo, conforme a 

autora viria a descobrir depois de algum tempo em campo, porque não existia falar em 

feitiço, pronunciar palavras relacionadas a esta prática significa entrar em um universo 
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mágico profundo, no qual não existe neutralidade, se está sempre, ao mencioná-lo, de 

algum lado: de enfeitiçado, enfeitiçador, ou desenfeitiçador. 

 Com o devido tempo – o que no caso dela tomou alguns anos -, começou a 

perceber as dinâmicas do local. Embora houvesse a recusa de seus interlocutores em 

falar sobre o assunto, Favret-Saada conseguiu construir o seu campo de pesquisa 

posicionando-se em diversas situações, jogando com as interações sociais e as 

representações que faziam sobre ela, o que a levou a desenvolver uma ampla e 

significativa reflexão epistemológica sobre os limites e possibilidades do trabalho de 

campo na Antropologia da época. Nesse ínterim descobriu que sim, a feitiçaria existia e 

as pessoas acreditavam nela. O sinal de sua existência pautava-se em sinais corriqueiros 

dados pelo cotidiano: uma pessoa que adoecia, uma vaca que deixava de dar leite, a 

morte de um animal. Separados esses eventos poderiam significar coisas diversas, mas 

juntos representavam uma má sorte provocada, nunca dada por si. Os camponeses do 

Bocage recorriam a saberes especializados como médicos, veterinários e afins. Havia o 

tratamento adequado a cada uma destes, mas as circunstâncias de surgimento do 

problema continuariam lá, a menos que tratados. Define, então, assim: 

 

[...] mas, no entanto, por mais eficaz que cada tratamento separados 

possa ser, aos olhos de alguns camponeses ainda é incompleto, pois só 

afeta a causa e não a origem de seus problemas. A origem é sempre a 

natureza maligna de uma ou mais bruxas, que têm fome após o 

infortúnio de outras pessoas, e cujas palavras, olhar e do toque tem 

poder sobrenatural (Favret-Saada, 1977: 6, tradução minha). 

 

 Trata-se na verdade, como definirá a autora no decorrer do seu trabalho, da 

pertença ao universo mágico no qual as situações são lidas por uma ótica própria, algo 

que foge ao controle de uma análise mais imediata e simplista. Há um universo 

simbólico pronto para ser interpretado e determinados arranjos afetam os seus viventes. 

Uma vaca ficar doente pode ser normal, mas combinada a outros eventos, segundo os 

interlocutores de Favret-Saada, representa outra coisa, e que isto não pode ser 

combatido com o saber médico. Unindo aqui a discussão feita com Le Breton com o 

que acabo de trazer do trabalho de Favret-Saada, um desencadeamento de fatores que, 

pelo modo como determinada pessoa compreende o mundo, é lido como algo extra-
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humano, seja um poder sagrado ou mesmo bruxesco, agindo sobre elas. Assim, temos 

que nesta definição, experiência é a leitura simbólica que os agentes fazem sobre a sua 

realidade vivida, ao mesmo tempo em que esta leitura é construída por meio de 

elementos de um sistema de pensamento dado, ou seja, de uma crença. Há, em 

circulação neste espaço, um poder comunicativo não verbal que age sobre as pessoas e 

que não faz parte, ou é resolvido, por uma simples ação lógica-racional. 

 A experiência do ser devoto é marcada também por estes aspectos. De um lado, 

é possível encontrar “o mal”, “o sofrimento”, problemas do seu dia-a-dia agindo sobre a 

vida das pessoas, e até mesmo, em alguns casos, podemos dizer a bruxaria. De outro 

lado, o que aqui mais nos interessa, o devoto acredita ter a proteção do santo, e a 

resposta a suas demandas do cotidiano vêm por meio de graças, intercessões, milagres. 

Assim, Santo Expedito responde aos seus devotos numa comunicação não-verbal, no 

momento em que concede atendimentos até mesmo sem pedidos. Vamos analisar, nesta 

terceira parte do capítulo, como os devotos de Santo Expedito compreendem a ação do 

santo em suas vidas. É uma experiência na qual determinados arranjos simbólicos são 

interpretados como a presença do santo. 

 Faço esta separação inicial entre milagres, graças e intercessões a partir do que 

encontrei em campo e em diálogo com Menezes (2004a). Ela propõe uma separação 

inicial entre graça e milagre com base na esfera de ação destes. Enquanto a graça é uma 

atitude menor, corriqueira do santo, como a concessão de um emprego, o milagre é tido 

como algo grandioso, que modifica de forma radical a vida do devoto. Encontrei ainda 

uma terceira expressão analítica: a intercessão. Nela, aconteceram coisas inexplicáveis, 

de acordo com os devotos, por obra e graça de Santo Expedito. 

 As graças mais comuns que pude encontrar em campo são aquelas nas quais o 

devoto pede e é atendido por Santo Expedito. Volta à igreja com presentes, velas, flores 

em agradecimento ao que foi alcançado. Traz também objetos das graças que recebeu, 

ou que está pedindo, para ser abençoadas em nome do santo. 

 

“Santo Expedito me concedeu uma graça me dando um emprego” (mulher, 34 anos). 
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“Hoje eu vim agradecer a Santo Expedito porque eu tava com uma dívida aí e consegui 

o dinheiro” (homem, 26 anos). 

 

“Eu vim pedir e fazer um agradecimento. Primeiro agradecer porque achei que estava 

com uma doença aí... pedi pra ele pra não ser nada. Segundo, tô precisando de um 

carro agora (risos). A gente nunca tá contente” (homem, 24 anos). 

 

 Doenças, despejos, e outras situações mais urgentes podem ser interpretadas 

como graça. Lembremos o caso de Mariana, apresentado no começo deste trabalho: fora 

à paróquia de Santo Expedito pedir pelo seu neto, com uma doença grave, e sua filha 

que passava também por uma situação financeira delicada. 

 

“Depois que eu recebi aquela graça, eu fiquei muito emocionada” (mulher, 58 anos). 

 

“Não tinha onde morar, daí como ele é o santo das causas urgentes vim aqui pedir pra 

ele, né? Batata, consegui dois dias depois a graça, uma casa para eu morar” (homem, 

32 anos). 

 

“Meu carro tava indo pra leilão quando eu pedi pra Santo Expedito. Eu não tinha um 

vintém pra cantar um cego na esquina. No dia seguinte, minha irmã me telefona 

dizendo que tinha ganho um dinheiro e diz que ia me dar. Foi uma tremenda graça que 

o santo me deu” (homem, 54 anos).  

 

 A graça pode ser atendida também sem que o devoto a solicite. Pela 

proximidade que o santo tem, conhecendo sua vida e suas demandas, concede a graça 

antes mesmo que se faça o pedido. Isto é sinal de uma relação forte de devoção, como 

sinal reconhecimento do santo para com o devoto. 
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“Eu tava sem emprego, e tinha que pagar uma conta, de repente olhei no banco e tava 

lá, o dinheirinho que eu precisava, inteirinho. Santo Expedito me atendeu e eu nem 

pedi” (homem, 43 anos). 

 

“Santo Expedito não é só santo das causas urgentes, de gente que vem pedir dinheiro e 

estas coisas pra ele. Há alguns meses eu tava devendo aluguel. Daí minha prima me 

ofereceu uma casa e na hora que eu tava me mudando, o oficial de justiça chegou. Você 

acredita? E olhe que tinha até me esquecido de pedir pra Santo Expedito mas ele nunca 

esquece da gente, né?” (homem, 68 anos). 

 

“Olha, meu filho, se eu te contar a minha vida dá um livro. Teve uma vez que eu 

precisava fazer uns exames aí, uns exames caros, sabe? Não tinha como eu pagar. Mas 

Santo Expedito mesmo sem eu pedir foi lá e fez o dono da clínica me dar todos os 

exames” (mulher, 63 anos). 

 

“Já ganhei no jogo uma vez, uma bolada que tava precisando. Na hora olhei e disse: 

‘foi Santo Expedito’. Comprei uma vela imensa e vim acender aqui na igreja” (homem, 

45 anos). 

 

 Quando o devoto possui uma relação próxima com o santo, acontecimentos 

benéficos são interpretados como pequenas graças que o santo concede, muitas vezes 

sem o pedido. Trata-se desta intimidade do conhecer sem precisar dizer, ou de “olhar e 

saber o que é”. Menezes (2004a) encontra isto em seu campo também e retrata da 

seguinte forma: 

 

Portanto, para um devoto fervoroso, torna-se difícil distinguir a graça 

de outros acontecimentos positivos que venham a ocorrer, bem como 
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se torna impossível identificar os limites entre três termos de uma 

relação pedido-graça-agradecimento. Já não há mais muita 

necessidade de enunciar pedidos, pois o “santo sabe”, ou está sempre 

presente, não há diferenças notáveis entre os agradecimentos e os 

louvores que fazem parte da rotina diária [...]. um devoto, portanto, 

está num fluxo de trocas tão intensos que é difícil ou impossível 

estabelecer “o momento preciso” de cada situação, pois ele parece 

viver em um permanente estado de graça (idem: 230). 

 

 O caso do milagre difere da graça porque de todos que nominaram a intervenção 

do santo como tal eram casos de situações limites e, em todas, devotos anunciaram que 

haviam pedido o santo. São aquelas situações em que “não havia outra solução”, e 

quando a solução é encontrada, é lida como a ação do santo na sua vida. São doenças 

muito graves, situações de extrema gravidade, quando o que acontece torna-se 

inominável em termos lógico-racionais. A única explicação possível é a ação do santo, 

funcionando também como prova cabal da sua eficácia. 

 

“Não sei nem por onde começar, toda vez que falo desta história me emociono muito. 

Meu filho sofreu um acidente no trabalho, tava totalmente desenganado. Eu e meu 

marido não tínhamos muito o que fazer, o médico já estava consolando a gente. Aí você 

se revolta com tudo, né? Tinha que me manter forte, não queria perder as esperanças. 

Fiz aquela novena de Santo Expedito que tinha em casa, pedi muito. Ele saiu do coma, 

os médicos até hoje não sabem explicar. Mas continuava sem memória. Continuei 

rezando, pedindo, acendendo vela, fazendo tudo que podia pro santo. Seis meses 

depois, meu filho tá andando, falando, lembrava de tudo. Ainda tá no hospital, mas 

logo recebe alta. Não tem outra explicação, foi um milagre” (mulher, 59 anos). 

 

“A gente morava numa casinha lá em Araucária, né? Era do meu pai, e ele morreu. 

Quando a gente foi ver, a casa tava indo pra leilão, pediram pra desocupar, ele não 

tinha pago os IPTUs. E meu pai era aquela coisa, sabe? Gente antiga, não pode falar 

nada dele. Eu e minha mãe estávamos na rua, não tinha onde morar. Vim aqui falar 

com Santo Expedito. Cheguei, sentei, rezei, rezei, rezei, chorei... daí quando olhei, 

Santo Expedito tava me olhando. Ele tava chorando também. Naquele momento, eu 



130 

 

soube que ele ia me ajudar. Não sei como, embargaram não sei o que lá na prefeitura e 

resolveram parar a casa. Deram um prazo a mais pra gente pagar o IPTU. Mas a gente 

não tinha dinheiro. Mas eu não perdi a fé, se meu santinho tinha feito já este milagre, 

não ia ser agora que ele iria me desamparar. Rezava todos os dias, dormia rezando e 

acordava rezando, apegada à medalha dele. Dois dias antes do prazo que deram pra 

gente minha mãe achou um saco com a quantia certa pra gente pagar a casa. Você 

acredita nisto?” (mulher, 31 anos). 

 

“Minha mãe sempre conta que meu irmão é um milagre. Ele nasceu de sete meses, 

cheio de doenças. Diz que parecia um ratinho. Minha mãe e minha tia rezaram pra 

Santo Expedito, fizeram promessa, fizeram tudo, já que ele faz estas coisas impossíveis, 

né? E o menino cresceu, tá bem. Batizaram ele de Expedito pelo santo” (homem, 29 

anos). 

 

 Não é todo dia que se vê um milagre acontecendo, então não é todo dia que se 

encontra alguém com quem aconteceu um milagre. Foram poucos os casos com quem 

pude conversar que retrataram isto, mas eram sempre permeados por emoção e uma 

gratidão a Santo Expedito imensa. Os três depoimentos que apresentei foram 

igualmente as pessoas que falaram sobre o amor a Santo Expedito. Talvez o amor ao 

santo surja depois destes momentos de grande aflição e sem vislumbre de possibilidade 

de resolução que não por uma força maior que, quando acontece, o sentimento de 

gratidão passa a ser a tal ponto indizível que toma forma de um amor que, em alguns 

casos, é maior do que a fé e a confiança em Deus. É-se afetado pela intervenção do 

santo de forma fulgural. 

 Os casos de intercessão são parecidos com os do milagre. Diferem do primeiro 

porque no acontecimento não se é pedida a intercessão do santo, até porque em alguns 

casos na velocidade com que acontecessem não é possível se fazer isto. A gratidão é 

semelhante, mesmo que as pessoas com quem eu tenha conversado não se referiram ao 

santo com “amor” como tratado aqui. De qualquer forma, o acontecimento é 
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inimaginável, impensável e o santo intercede de forma rápida, salvando o seu devoto do 

apuro. 

 

“Eu tava andando na rua, lá no bairro onde eu morava em Salvador, e tava tendo um 

assalto bem na hora. Eu tentei me abaixar mas não deu tempo. O tiro veio e pegou bem 

do meu lado, por pouco não pegou em mim. Foi Santo Expedito”. (mulher, 39 anos). 

 

“Santo Expedito intercedeu por mim sem eu pedir. Caso de aflição mesmo, sabe? 

Prefiro nem contar. Não podia vir aqui naquele dia, daí fui na paróquia lá perto de 

casa e agradeci” (mulher, 24 anos). 

 

“Nem sei como explicar, mas Santo Expedito fez algo por doença, sabe? Tava tendo um 

enfarte e eu nem sabia. Tava andando na rua e tava tendo uma daquelas barraquinhas 

de saúde, me deu um negócio e resolvi ir ali. Foram ver e eu tava enfartando. Eu tomei 

um susto quando cheguei no médico e ele disse que por um milímetro eu teria morrido. 

Era a intercessão do santo este negócio falando para eu parar na barraquinha, nem 

gosto de médico” (homem, 33 anos). 

 

“Quem teve a intercessão de Santo Expedito foi minha mãe. Ela ia sair de carro por 

uma rua lá perto de casa, e resolveu sair pela outra. De repente, só ouvimos um 

barulho lá em casa de acidente e fomos correr. Tinha tido um acidente bem feio, 

morreu acho que todo mundo, né? (para seu companheiro) E minha mãe disse que na 

hora deu um negócio nela e ela resolveu pegar o caminho mais longo, pense!” (mulher, 

30 anos). 

 

Durante a intercessão, o santo age na vida das pessoas de forma direta, tirando a 

bala do caminho, ou levando a pessoa a ter uma sensação que a leva a tomar uma 

decisão que pode mudar toda a sua vida ou salvá-la, no caso dos dois últimos 
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depoimentos. Assim como no milagre, a ação do santo muda radicalmente a vida dos 

agentes, algumas vezes até demarcando um antes e um depois do ocorrido. Em virtude 

disto, contar estes depoimentos para mim em conversas também foi sempre carregado 

de emoções e falas muito carregadas. O carinho com o santo é iminente quando se 

entende sob esta égide. 

Acender velas, entregar ex-votos, placas, participar das novenas assume, assim, 

um caráter de demonstração do agradecimento e do desejo de continuidade nesta relação 

em que, como nos últimos casos, a proteção pode prevalecer e ser o mais importante. 

Ter um santo de devoção é poder contar com a sua proximidade nas horas de maior 

necessidade, muitas vezes sem nem mesmo precisar pedir. 

Assim, graças, milagres e intercessões são parte da experiência do ser devoto. 

Quando se assume esta posição, o mundo passa a ser lido a partir desta chave, e é muito 

difícil separar algum acontecimento extraordinário da intervenção deste personagem, 

assim como é igualmente difícil passar por um momento de crise sem que se procure o 

santo. Constrói-se um mundo em que as maledicências existem e qualquer uma pode ser 

combatida, incluindo as que parecem impossíveis de se resolver. Neste aspecto, 

feitiçaria e devoção se aproximam: trata-se de um universo mágico em que 

constantemente forças estão agindo de todos os lados, coisas que não pode se ver, 

apenas se sentir e saber que existem, e existem porque agem na vida daqueles que nelas 

acreditam e se deixam afetar. 

Ao desenvolver uma relação sentimental com o santo, o devoto reconhece este 

universo, reconhece sua participação e também reconhece como irá enfrentá-lo, 

posicionando-se amigavelmente ao lado deste, o que implica nesta relação íntima que 

tem como efeito a série de questões levantadas neste capítulo. Na construção desta base 

sentimental, o devoto reforça os laços com o santo ao mesmo tempo em que reforça sua 

existência e participação num mundo que age sobre ele e sobre o qual, com o santo ao 

seu lado, tem amplos poderes para agir.  
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6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Encarar a religião como tal, explicativa de todas as nuanças do campo religioso 

brasileiro, é um caminho certamente pouco frutífero na atualidade, como bem 

demonstra os dados do Censo do IBGE e a análise de alguns incautos analistas. Por 

outro lado, descolar a religiosidade da religião pode ser igualmente complexo, e sinal 

dos tempos, da modernidade. O presente trabalho visou equalizar as duas pontas, 

mantendo em perspectiva a religião e a religiosidade. Podemos aferir, ao final deste 

processo, que religião e religiosidade são atreladas. A religião, enquanto instituição, 

pode estar presente num jogo de objetos e consagrações, oferece a estrutura cabível sob 

a qual a religiosidade pode se aventurar. Ela também não foi, neste caso, a única 

decisiva na construção da experiência dos sujeitos. 

 Pensar a construção da fé pôde demostrar que em campo se cruzam diversas 

experiências, da regulação, das formulações. Se algo pode ficar deste trabalho é que a 

fé, enquanto religiosidade e afeto, cria a experiência, cruza a religião, é composta por 

ela, ao mesmo tempo em que a compõe. 

 A crença, como categoria analítica no seu correlato fé, se mostrou extremamente 

frutífera para entender e conseguir congregar experiências tão diversas e heterogêneas 

de religiosidade. Uma preocupação que eu tinha ao desenvolver este trabalho, e que, ao 

que tudo indica, conseguiu ir ao encontro dos meus objetivos. O conceito desenvolvido 

de crença consegue congregar religião e religiosidade, a fé enquanto catolicidade e a fé 

enquanto afeto, a experiência do católico brasileiro e do devoto de Santo Expedito que 

desenvolve uma relação pautada em diversos afetos com o seu sagrado. 

 Assim, o segundo ponto que eu gostaria que ficasse deste trabalho é a 

impossibilidade de tratar o catolicismo, ou melhor, o universo religioso brasileiro a 

partir de análises simplistas que o reduziriam a dados. A realidade não é reduzida a 

dados quantitativos, eles são, na melhor perspectiva, um retrato dela, apesar de não ser 

fidedigno, como no caso do Catolicismo Apostólico Brasileiro. As dinâmicas internas 



134 

 

de um campo religioso tão aberto como o brasileiro precisam de instrumentos de análise 

que sejam mais congruentes, para que se possa ter um retrato mais ideal e próximo das 

suas especificidades. 

 Por último, é importante destacar que o campo religioso brasileiro pode ser, 

creio eu, mais diverso do que plural. Se entendermos diversidade como diferentes 

apropriações em uma mesma base, e pluralidade como apropriações em bases 

diferentes, ou seja, crenças diferentes e crenças iguais, indiferentes do seu conteúdo, 

podemos perceber, a partir deste trabalho, que apesar de diferentes espaços de uso, 

lógicas, formulações, os frequentadores do Santo Expedito mantinham uma mesma 

crença, uma mesma catolicidade, o que diferenciava uns e outros era o conteúdo que 

atribuíam a sua vivência. Isto certamente não obscurece o trabalho e nem diminui a 

imensa trama religiosa que se enlaça no Brasil. 
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8 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Tabela e gráfico comparativos de adeptos da ICAB e outras religiões 

de acordo com os Censos IBGE 2000 e 2010 

 

1) Tabela comparativa em números gerais 

 

Denominação religiosa Censo de 2000 Censo de 2010 

Católicos Brasileiros 500.582 560.781 

Católicos Romanos 124.980.132 123.280.172 

Sem religião 12.492.403 14.595.979 

Evangélicos 26.184.941 42.257.440 

Umbandistas 397.431 407.331 

Espíritas 2.262.401 3.848.876 

 

2) Gráfico comparativo em números percentuais, enfatizando o crescimento ou 

decrescimento da religião. 
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Fontes: Censos do IBGE 2000 e 2010. 
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ANEXO B: Plantas da Paróquia e do terreno. 

Planta 1: Terreno da 

Paróquia.
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Planta 2: Interior da 

Paróquia
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ANEXO C: Fotos da fachada da Paróquia de Santo Expedito 

 

Foto 1: fachada da paróquia e estruturas com cartaz colocado em agradecimento ao 

santo no portão. 

 

 

Foto 2: fachada aproximada com cartaz. 
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Foto 3: Santo Expedito no alto, ao lado direito, da paróquia. 

 

 

 

Foto 4: Vista da entrada da capela e das adjacências da paróquia. 
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Foto 5: Dia da inauguração da imagem de Santo Expedito. 

 

 

Fonte: blog da Diocese de Curitiba [http://diocesedecuritibaicab.blogspot.com.br/] 

Acesso em julho de 2013. 
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ANEXO D: Fotos da Capela de Santo Expedito 

 

Foto 1: Iconografia de Santo Expedito na parede com placas em agradecimento. 
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Foto 2:  imagem de São João Maria, santo não-canônico paranaense, no espaço para 

presentes e ex-votos, rodeado por flores entregues a Santo Expedito. 
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Fotos 3 e 4: pedaço de imagem quebrada no canto superior esquerdo e velas compradas 

na secretaria da paróquia com a iconografia do santo. 
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ANEXO E: Folheto da novena de Santo Expedito 

 

Imagem 1: Primeira parte da novena. 
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Imagem 2: Segunda parte e cânticos. 

 

 

 

 

 

 


