
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (SCHLA) 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA (DEAN) 

 

 

 

 

LUCAS RIBEIRO STRUGALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMESSA FEITA, PROMESSA CUMPRIDA: UMA ETNOGRAFIA DA NOVENA 

DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO EM CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 
 

LUCAS RIBEIRO STRUGALA 

 

 

 

 

 

 

 

PROMESSA FEITA, PROMESSA CUMPRIDA: UMA ETNOGRAFIA DA NOVENA 

DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO EM CURITIBA 

 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito 

parcial a conclusão do Curso de 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências 

Sociais, Setor de Ciências Humanas, Letras 

e Artes da Universidade Federal Do Paraná. 

Orientador: João Frederico Rickli 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha família e para todos aqueles 

que me deram forças para que eu 

pudesse realizar meu sonho. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 Queria agradecer a todas as pessoas que de alguma forma foram importantes na minha 

vida, e que muito contribuíram para que eu pudesse chegar até aqui. Em especial a minha 

família, meu pai, minha mãe e meus irmãos que sempre foram os maiores incentivadores para 

que eu corresse atrás dos meus sonhos. 

 Aos professores do ensino fundamental, em especial o professor Alamir, que com suas 

aulas de História me estimulou a querer ser professor, e aprender que é possível amar o que se 

faz. 

 Aos professores do Ensino Médio, meu agradecimento a todos. Aos professores do 

curso de Ciências Sociais, o mesmo. Em especial a professora Ciméa, que na disciplina de 

Antropologia Francesa despertou em mim a paixão pela Antropologia. 

 À professora Eva, que gentilmente aceitou participar de uma etapa importante na 

minha formação, fazendo parte da banca avaliadora. 

 Ao meu orientador João, que sempre esteve disponível para minhas dúvidas e 

reflexões na construção deste trabalho, tanto nos momentos de maior crise como nos 

momentos de calmaria. Sem sua preciosa e cuidadosa leitura este trabalho não seria possível. 

 Aos meus amigos, que estiveram durante esses cinco anos me orientando, me 

ajudando, compartilhando momentos de felicidade e tristeza, em especial Pedro Henrique, 

Joelcyo, Wilson, Caio, Luchi, Susana, Bruno, Samuel, Juan, a todos da Biblioteca de Ciências 

Humanas, Lourdes, e aqueles e aquelas que porventura não pude mencionar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A religião nada tem a ver com subjetividade, nem com 
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RESUMO 

Este estudo versa sobre a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba; a 

novena reúne milhares de pessoas ao local desde a década de 60, configurando-se num evento 

de grande apelo popular na cidade. Este estudo se baseou em pesquisa etnográfica 

desenvolvida no santuário durante um período de vinte meses, com foco na devoção das 

pessoas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A discussão teórica se fundamentou em temas 

recorrentes na antropologia da religião. O trabalho foi dividido em 4 capítulos.  

Palavras-chave: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Devotos; Missionários; Santuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study discuss about the “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro novena” in Curitiba; the 

novena gathers thousands of people since 1960’s, consisting in a great popular appeal event. 

This study is based on an ethnographic research developed in the sanctuary in a twenty 

months period and it is focused on people’s devotion on Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

The theoretical discussion is structured in common themes related to the Anthropology of 

Religion. The present work is divided in four chapters. 

Key-words: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Devotion; Missionaries; Sanctuary.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho é resultado de uma pesquisa iniciada em novembro de 2012 como 

um projeto para a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Antropologia
1
. O objetivo 

dessa disciplina consistia em realizar um exercício etnográfico sobre um lugar, evento ou 

grupo. 

 Meu interesse era estudar religião, mas não sabia onde faria a pesquisa. Faltando 

apenas um dia para apresentar o projeto para a classe eu ainda não havia definido meu objeto 

de estudo. Foi numa conversa com amigos na hora do almoço que expus minhas dúvidas em 

relação a isso e um deles falou da “igreja que fica em frente ao Couto
2
” que reúne muitas 

pessoas. Prontamente me lembrei que ele falava da novena do santuário de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. A novena acontece sempre às quartas-feiras e é um evento muito conhecido 

pelos católicos e pela população geral de Curitiba. Estava definido assim meu objeto de 

análise, e no dia seguinte comecei a pesquisa. Era uma quarta-feira. 

            A data era 21 de novembro de 2012, acabara de escurecer e o clima estava agradável, 

era a novena das 19 horas. Entrei no santuário e fiquei de pé próximo à entrada principal, o 

santuário encontrava-se lotado e a novena tinha acabado de iniciar. Naquele momento senti 

uma grande emoção, um misto de felicidade, comoção, nostalgia. Um sentimento que poderia 

ser descrito pela frase: “Escolhi o lugar certo, o ideal”. 

            Ver aquele local cheio de vida, pessoas com estilos tão diferentes, usando camisetas de 

rock, tatuadas, trajando terno, jovens universitários, usando camisas de time de futebol etc. 

Vidas com suas singularidades, porém, com uma finalidade em comum, o encontro com 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

             As motivações para essas pessoas irem até o santuário poderiam ser semelhantes às 

que levaram uma senhora de uma localidade rural do município de Araucária no ano de 2001 

a levar um garoto e sua mãe até a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa 

senhora havia feito uma promessa para a santa de que caso o garoto obtivesse a cura de um  

câncer que havia enfrentado meses antes, ela traria o garoto e sua mãe ao santuário para 

agradecer a graça recebida. Naquela data de 2012, o garoto voltava ali, agora como 

pesquisador.  

                                                           
1
 Disciplina ministrada pela professora Ciméa Bevilaqua. 

2
 Em alusão ao estádio do Coritiba Foot Ball Club. 
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  Na escolha do local de observação o fato de ter estado ali em 2001 não pesou, aliás, 

tinha até esquecido de certa maneira. Mas quando adentrei no santuário naquele dia, houve 

essa lembrança do passado. E esse momento de muita emoção foi uma espécie de rito de 

passagem ao adentrar no universo do santuário, já não era mais um garoto, mas sim um adulto 

começando a exercer o ofício que escolhera. A identificação com o campo me fez levar essa 

pesquisa como projeto para a monografia, e as páginas desse trabalho são o resultado de quase 

dois anos de pesquisa sobre a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Este trabalho, 

portanto, é uma narrativa etnográfica baseada nesta pesquisa de campo, que divido em duas 

fases principais. A primeira, que se estendeu de novembro de 2012 a abril de 2013, consistiu 

em acompanhar o ritual da novena em si com poucas entrevistas. 

 No início das observações, a adaptação não foi muito fácil, devido a uma questão de 

saúde. Na época me encontrava em grandes dificuldades em me comunicar com as pessoas, 

pois estava com um problema na garganta e tinha muita dificuldade para falar. Mesmo assim, 

entrevistei algumas pessoas. Devido a essa questão, o foco principal nesse período foi 

acompanhar o ritual em si e seguir os agentes. 

 Essa situação se estendeu até abril de 2013, quando fui submetido a uma cirurgia e 

fiquei muito tempo em repouso. Uma circunstância que de início parecia desfavorável 

mostrou-se no desenrolar da pesquisa de grande ajuda. Observando a novena em si pude 

observar questões cruciais sobre o universo da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

No início, busquei produzir um olhar de estranhamento, o que não era natural pelo fato de ter 

tido uma formação católica. Contudo, com o passar do tempo constatei que pelo fato essa 

formação poderia se tornar uma vantagem. Estava imerso em um ambiente no qual se não 

tivesse familiaridade nenhuma com o catolicismo, a pesquisa poderia tomar outros rumos, 

levando muito tempo para compreender aspectos básicos de um ritual católico.  

 Na segunda etapa da pesquisa, a partir de agosto de 2013, as visitas ao santuário nas 

quartas-feiras começaram a ficar mais escassas e foi dada ênfase aos diálogos e entrevistas 

com os atores sobre a importância da novena em suas vidas. Foi um trabalho árduo e 

prazeroso ao mesmo tempo, que me levou a novos horizontes na pesquisa. Conversei com 

vários devotos, uma psicóloga voluntária e padre Gelson, que foi meu interlocutor entre os 

padres do santuário. No decorrer da narrativa, quando me refiro aos missionários, estou me 

reportando sobretudo às informações dadas por esse padre. 
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 Nesse sentido, posso indicar que minha trajetória de pesquisa remete àquilo que 

Roberto Cardoso de Oliveira escreveu sobre o que seria o trabalho do antropólogo: olhar, 

ouvir, escrever. Na primeira etapa, adotei o olhar enquanto pesquisador para analisar a 

novena. Mas o olhar por si só não bastava, fazia-se necessário ouvir o nativo. Nesse trajeto, 

procurei estabelecer uma relação dialógica com os diversos entrevistados, como um encontro 

entre iguais. Não no sentido de uma neutralidade idealizada, mas no sentido do que o próprio 

Oliveira expôs como “encontro etnográfico”: 

Ao trocarem ideias e informações entre si, etnólogo e nativo, ambos igualmente 

guindados a interlocutores, abrem-se a um diálogo em tudo e por tudo superior, 

metodologicamente falando, à antiga relação pesquisador/informante. O ouvir ganha 

em qualidade e altera uma relação, qual estrada de mão única, em uma outra de mão 

dupla, portanto, uma verdadeira interação. (OLIVEIRA, 2006, p. 24). 

 Foi essa relação dialógica que busquei ter com meus interlocutores, principalmente 

pelo fato da maioria dos diálogos terem sido com pessoas próximas do meu convívio social, 

como a mãe da minha chefe de trabalho, uma colega da universidade, uma colega do trabalho. 

Até mesmo em diálogos que seriam mais formais, como com um dos padres do santuário e 

uma das psicólogas voluntárias do Centro Redentorista de Ação Social (CRAS), a conversa 

foi entre iguais. A escolha metodológica no diálogo com os interlocutores foi sempre de 

deixar claro que eu era um estudante que estava analisando a novena, porém também 

acompanhava a novena como devoto.  

 Por isso, acredito que no trajeto de olhar, ouvir, escrever a tarefa de escrever é a mais 

árdua; não a parte do diário de campo, mas sim a de escrever a monografia. Descrever e 

analisar um evento que mexe com a vida de milhares de pessoas não é um trabalho fácil, mas 

ao mesmo tempo é um trabalho de profunda introspecção, pois me vi em vários momentos 

agindo como etnógrafo e outras como devoto. Foi essa “sensibilidade” de me deixar levar por 

essas duas facetas que consegui realizar minha pesquisa. Se agisse no sentido de uma tentativa 

de total distanciamento, não veria coisas que me deixando levar como um frequentador da 

novena acabou vendo. Nesse sentido, é um tanto semelhante ao que Favret-Saada (1990) 

expõe em seu trabalho “Ser afetado”. Em seu campo de pesquisa, onde a feitiçaria era um dos 

elementos fundamentais do universo em que a pesquisadora se encontrava inserida, nenhum 

dos nativos teve a ideia de falar sobre isso com ela pelo fato dela ser etnógrafa. Somente 

começaram a falar sobre feitiçaria a partir do momento em que pensaram que a pesquisadora 

tinha sido “pega” pela feitiçaria. Saada tentou fazer da “participação” seu instrumento de 

conhecimento, ela deixou-se afetar. 
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 No meu caso, acompanhava a novena junto com meus interlocutores e seguia todos os 

passos do ritual, como um devoto também. Isso fazia com que a pessoa se sentisse à vontade 

para os diálogos, ela sabia que eu era um pesquisador, mas também um devoto. Nesse 

contexto, foi uma interação entre iguais, o que foi fundamental no decorrer da pesquisa. 

 Foi essa “sensibilidade” que marcou minha experiência etnográfica, o presente 

trabalho é fruto da minha experiência com os agentes que fazem a novena ter vida: os 

missionários, os devotos e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.  

 O objetivo deste trabalho é percorrer os caminhos de tamanha devoção, e demonstrar a 

singularidade desse fenômeno religioso. Ao longo deste trabalho, procuro demonstrar quais 

são os principais aspectos da devoção na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a 

inter-relação dos agentes que fazem parte desse universo: a santa, os missionários e os 

devotos. 

 Durante toda a pesquisa, minha estratégia foi me deixar “levar” por esse universo e a 

partir das questões surgidas buscar referências na literatura antropológica que dialogassem 

com o que eu estava presenciando e experimentando em campo. 

 A novena realiza-se há mais de 50 anos no santuário que fica na Praça Portugal, bairro 

Alto da Glória, Curitiba. Milhares de devotos frequentam o santuário todas as quartas-feiras 

para participarem da novena. Devido ao imenso apelo popular a novena configura-se como 

uma das maiores manifestações religiosas da cidade, constituindo-se em um evento de grande 

dimensão. 

  A novena configura-se em um evento no qual milhares de pessoas acorrem ao 

santuário para louvar, pedir e agradecer a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A santa é uma 

mãe que acolhe a tudo e a todos, diferenciando-se dos “santos específicos”, que atendem a 

necessidades específicas. A devoção a um santo configura-se também pelas suas 

“especialidades”, como aponta Menezes (2004): “Os devotos de um santo são aqueles que 

estão de alguma maneira vinculados a ele, numa relação que envolve a fé, a amizade, a 

confiança. Qualquer pessoa pode pedir alguma coisa a um santo, principalmente se o pedido 

for diretamente relacionado à especialidade dele”. 

 Menezes vê na especialização do santo uma forma de aproximação e de vinculação 

com o fiel, mas a pesquisa demonstrou que esta proximidade e intimidade existe mesmo 
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Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não tendo nenhuma especialidade, pois ela é uma santa 

generalista. Essa questão é exposta no Capítulo 3. 

 O grande pilar da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o sistema de trocas 

de bens simbólicos, no qual a promessa, a graça recebida e o pagamento da promessa 

estabelecem a ligação dos devotos com a santa, muito semelhante com o que ocorre com o 

culto a Maria Bueno, conforme o trabalho de Conceição Aparecida dos Santos (2010). 

  Para a autora, o que sustenta o culto a Maria Bueno é o fato de este não ser 

institucionalizado, onde a troca de bens simbólicos é o que sustenta a devoção. No caso da 

novena o que ocorre é semelhante, só que o culto é institucionalizado, sob responsabilidade 

dos redentoristas, uma das congregações mais bem-sucedidas da Igreja Católica. 

 Sendo assim, a meu ver, a troca de bens simbólicos não é uma exclusividade que 

acontece apenas em cultos não–institucionais, a novena é um exemplo que mostra o contrário. 

Essa relação de troca encontra-se explicitada tanto no Capítulo 3 como no Capítulo 4. 

  O santuário é de responsabilidade dos redentoristas, os “especialistas em santuários” 

(STEIL,1996), conhecidos por sua habilidade em dirigir eventos e devoções de grandes 

proporções, como a novena em Curitiba. Ao se observar o santuário, percebe-se que tudo é 

organizado nos mínimos detalhes para que todas as atividades ocorram normalmente bem. Os 

redentoristas são de uma tradição na Igreja na qual eles são considerados especialistas em se 

trabalhar a moral e a fé do povo, segundo padre Gelson. 

 No livro “O sertão das romarias”, Steil analisa o santuário de Bom Jesus da Lapa na 

Bahia, e demonstra que os discursos dos devotos e o dos missionários divergem em vários 

aspectos. Não é visível na novena uma tensão entre o catolicismo oficial e o popular tal como 

aparece na obra de Steil. Muitos elementos que constituem o ritual da novena vem de “baixo 

para cima”, os redentoristas estão sempre atentos às demandas dos fiéis. O universo da 

novena não se configura como um palco de evidente tensão entre o popular e o oficial, mas 

mais de acordo e complementaridade. 

  Em um ambiente como esse, o papel da santa é um elemento-chave para a análise 

desse universo. Nesse sentido, minha análise vai de encontro com o trabalho de Oscar Calavia 

Saez, “O que os santos podem fazer pela Antropologia?”. Segundo Calavia Saez, a relação 

santo-devoto é uma relação entre sujeitos. A pesquisa mostrou que a novena é sustentada por 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como uma agente que age no concreto, na vida das 
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pessoas. As páginas que formam esse trabalho tentam demonstrar isso, que para uma análise 

de um fenômeno como a novena há que se dar a devida importância aos santos enquanto 

agentes que agem concretamente no mundo vivido.  

 O trabalho encontra-se assim dividido, no Capítulo 2 apresento o histórico do 

santuário e da novena, a trajetória dos redentoristas em Curitiba e as negociações para a 

construção do santuário, e o papel dos devotos nesse processo. Também faço uma descrição 

física do local. 

 No Capítulo 3, faço uma narrativa mais detalhada tendo por base o livrinho, termo 

nativo para designar o pequeno livreto que contém o roteiro da novena. No Capítulo 4, 

descrevo as diferentes formas de se expressar a devoção e as diferentes formas de retribuição 

que mantém a coesão da devoção. 
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2 O SANTUÁRIO 

O santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica localizado na Praça Portugal, 

bairro Alto da Glória, Curitiba-PR. Sua construção começou no dia 08/11/1966 e foi 

inaugurado em 29/06/1969
3
. O santuário é famoso pelas tradicionais novenas das quartas-

feiras, evento no qual milhares de pessoas comparecem ao local. Devido a essa imensa 

circulação de pessoas, a novena é um ambiente singular naquele ponto da cidade, o que torna 

o santuário não apenas um centro de referência da fé de muitas pessoas, mas um marco na 

vida da cidade como um todo. 

 

2.1 O INÍCIO  

 

     Antes de explicitar o santuário como espaço concreto, de devoção, é fundamental fazer 

um apanhado histórico de como os missionários redentoristas,- os responsáveis pelo local,- 

chegaram a Curitiba e em conjunto com os devotos construíram o santuário. 

A congregação dos missionários redentoristas foi fundada por Santo Afonso Ligório, 

conhecido como “apóstolo da periferia”, no ano de 1732 e é uma das congregações mais bem 

sucedidas da Igreja Católica, fazendo-se presente no mundo todo. A história dos missionários 

em Curitiba remonta à Província de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa província 

foi fundada em 1930 com a chegada de dois missionários norte-americanos, vindos da 

Província de Baltimore, EUA. Eram os padres Francis Mohr e Alphonso Rild
4
. 

Segundo padre Gelson, nessa época o número de padres era insuficiente para atender 

toda a população na região de Ponta Grossa. Foi diante desse quadro que Dom Antonio,- o 

bispo de Ponta Grossa na época,- no ano de 1934 começou a buscar um maior número de 

padres para sua diocese. Nessa empreitada, ele acabou enviando uma carta a Província de 

Campo Grande explicando a situação e os redentoristas aceitaram assumir a paróquia de 

Nossa Senhora dos Remédios em Tibagi. Foi assim que a congregação cujos padres deram 

início à construção do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba, chegou 

ao Paraná. Logo depois, no ano de 1944, assumiram também uma paróquia em Telêmaco 

Borba, a Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A expansão da ação redentorista no estado foi muito grande; foi nesse contexto que em 

1945 Dom Ático Euzébio da Rocha, bispo da Arquidiocese de Curitiba, convidou os 

                                                           
3
 Há um busto em frente ao santuário em memória da construção, onde está registrado o tempo em que levou 

para ser feito. 
4
 Essas informações são de Padre Gelson, meu principal interlocutor no santuário. 
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redentoristas a assumir os ministérios em Paranaguá, para tomar conta da paróquia Nossa 

Senhora do Rosário, padroeira da cidade. Mais tarde, em 1964, a paróquia de Nossa Senhora 

do Rocio foi instalada e ficou sob os cuidados dos missionários redentoristas.  

   Entre as décadas de 40 e 50 os missionários esporadicamente faziam o percurso 

entre Telêmaco Borba e o litoral, numa viagem que durava às vezes mais de um dia. Durante 

esse trajeto eles paravam em Curitiba para descansar. No ano de 1959, Curitiba viveu a 

experiência das Missões Populares
5
, através de uma missão redentorista, sobre a qual não tive 

oportunidade de levantar mais informações. As missões populares são uma “especialidade” 

redentorista, o próprio fundador da congregação Santo Afonso Ligório já a fundou sob esse 

aspecto.  

   No discurso redentorista está presente a facilidade dos missionários em saber 

trabalhar com a fé do povo, com a devoção popular. Santuários são centros de devoção 

popular, e nesse sentido vários santuários de grande devoção no Brasil estão sob os cuidados 

dos redentoristas. O santuário de Bom Jesus da Lapa na Bahia e o Santuário Nacional de 

Aparecida são dois expressivos exemplos. 

Com a missão popular de 1959, o bispo de Curitiba na época, Dom Manoel da 

Silveira D’Elboux, ficou muito satisfeito com o trabalho dos missionários e lhes ofereceu uma 

paróquia, segundo padre Gelson, para não ter que passar em Curitiba apenas para descansar 

da exaustiva viagem de Telemâco Borba até o litoral.  

Os missionários aceitaram a proposta, mas expuseram ao bispo que pretendiam 

construir um santuário
6
 que fosse na região central de Curitiba. Dom Manoel disse que não 

                                                           
5
  A Enciclopédia Católica popular assim define o que é Missões Populares: “Também chamadas sagradas 

missões ou missões ad intra, para as distinguir das *missões ad gentes (em terras de infiéis), são uma forma 

especialmente eficaz de *pregação (CDC 770) destinada a reavivar a fé e vida cristã dos batizados e a renovar 

as comunidades paroquiais. Trata-se de uma forma de pastoral extraordinária, complementar da pastoral 

ordinária. Mais ou menos sempre existiu na vida da Igreja, mas teve particular desenvolvimento a seguir ao 

Conc. de Trento, para defender as comunidades católicas da heresia (sobretudo protestante) e de as fazer sair 

da letargia espiritual em que se encontravam. Providencialmente surgiram nos sécs. XVI-XVII santos 

fundadores de institutos que se dedicaram a tais missões, como S. Vicente de Paulo, fundador da Congregação 

da Missão (1625), e Sto. Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas (1732 [...] (sem esquecer os 

Franciscanos, Monfortinos, Picpussianos e outros). Nas suas linhas gerais, as m. p. desenvolvem-se em três 

fases: 1) a pré-missão, destinada a sensibilizar os destinatários e a preparar os missionários (padres, religiosas 

e leigos, de fora, a que se juntam outros recrutados na comunidade a evangelizar); 2) a missão, de cerca de 

duas semanas de intensa atuação evangelizadora, dando grande importância aos contatos pessoais e à 

diversidade dos públicos (adultos, jovens, crianças, doentes, famílias...), visando a sua conversão e integração 

dinâmica na vida da paróquia; 3) a pós-missão para avaliação e reanimação, ao longo de 1 a 3 anos. Mais 

recentemente, passou a fazer parte da dinâmica das m. p. a constituição de grupos de vizinhos, que se reúnem 

periodicamente animados por um catequista, prolongando os resultados das m. p. (aos quais os Redentoristas 

chamam “assembleias familiares cristãs”, e os Vicentinos “comunidades familiares de caridade”). Acessível 

em: http://www.ecclesia.pt/catolicopedia/ 
6
 Padre Gelson assim definiu santuário: “O normal seria chamar paróquia. Por que santuário? Costuma-se na 

Igreja Católica falar que um lugar é um santuário quando ele consegue reunir pessoas de vários lugares para 
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era possível, que somente na periferia havia uma paróquia que eles poderiam assumir. Sendo 

assim, até que chegassem a um acordo, eles teriam que ficar provisoriamente na capela da 

Glória, que ficava em terreno particular, pertencente a tradicional família Leão
7
.  

 

FOTO 1 – CAPELA DA GLÓRIA 

 

FONTE: site www.cenasdecuritiba.wordpress.com 

É interessante destacar a questão dos padres rejeitarem uma paróquia na periferia, 

sendo Santo Afonso Ligório, o fundador da congregação dos redentoristas, ser conhecido 

como “Apóstolo da Periferia”. A explicação dos padres é que, naquela época, a locomoção 

entre os bairros era precária, os meios de transporte eram escassos, havia poucas linhas de 

ônibus. Construindo um templo na região central seria mais fácil para as pessoas se 

locomoverem, já que para o centro era mais fácil o acesso, com mais linhas de ônibus 

disponíveis. 

 

2.2 As novenas 

 

                                                                                                                                                                                     
um mesmo objetivo. Uma paróquia tem uma caminhada própria, que é uma caminhada que ocorre em vários 

lugares do mundo, quase igual. Mas o santuário reúne  pessoas de vários lugares, de várias classes numa só 

devoção, aí é um santuário. A basílica de Aparecida reúne pessoas a partir da devoção a Nossa Senhora 

Aparecida. O santuário Nossa Senhora de Fátima em Portugal também reúne pessoas a partir da devoção a 

Nossa Senhora de Fátima. Por isso é santuário, reúne pessoas de várias classes, de vários lugares, para uma 

mesma devoção”. 

   Vê-se que o discurso do padre enfatiza a questão que o santuário é um lugar para todos, sem distinções, ou 

seja, as diferenças ficam no mundo lá fora, dentro do santuário todos tem o mesmo objetivo: a devoção. 
7
 “A pedra fundamental da capela foi assentada em 4 de dezembro de 1895 e a benção e primeira missa oficiada 

em 25 de novembro de 1896. Dedicada a Nossa Senhora da Glória, ela foi erguida pelo desembargador 

Agostinho Ermelino de Leão, casado com Maria Bárbara, filha do Visconde de Nacar. A partir de 1900, 

passou a ser o templo preferido de muitas famílias curitibanas. A construção da capela marcou a integração do 

chamado Alto da Glória com o perímetro urbano da cidade e, no final do século 19, foi a sexta igreja católica 

de Curitiba.” Disponível em www.perpetuosocorro.org.br 
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O estado em uma época que a cidade passava por um grande impulso de 

industrialização e urbanização, se tornando cada vez mais um grande centro urbano, com a 

população aumentando cada vez mais, parecia ser um local ideal para a construção de um 

santuário de grande devoção. Diante desse contexto, vale destacar que desde as origens o 

santuário já foi estrategicamente pensado em receber grande número de fiéis.  

Em 1960, enquanto o santuário ainda não se tornava realidade, a capela da Glória, 

agora paróquia redentorista, começava a dar seus primeiros passos. Em seu primeiro ano eram 

realizadas às quartas-feiras apenas duas novenas em devoção a Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, uma às 7h30 e outra às 19h30. Um ano mais tarde foram acrescentados mais três 

horários: 15h, 16h, e 17h. No dia 30 de setembro de 1964, foram acrescentados mais dois 

horários. Em 1964 já eram 7 novenas  todas as quartas-feiras. 

Embora o intuito desse trabalho não seja analisar as causas da popularidade da 

novena, sabemos que alguns aspectos podem ter sido decisivos para tal. A novena começou a 

receber um número tão grande de fiéis que, segundo o site do santuário, já no ano de 1964, o 

número de frequentadores já alcançava a marca de vinte mil por semana. Essa ascensão tão 

grande pode ser analisada sob a perspectiva de que sendo a capela localizada na região 

central, o fluxo de pessoas realmente é maior do que em outras partes. Outro fator bastante 

curioso, segundo consta no site do santuário, é que se espalhou pela cidade que nas novenas 

de quarta-feira as pessoas podiam se confessar em qualquer hora do dia, fato este que 

geralmente não acontece em outras paróquias. Ou seja, a pessoa chegava e se confessava, sem 

muito mais delongas, de forma prática e fácil. Nesse sentido, é interessante pensar o ponto 

privilegiado da cidade em que se encontrava a capela e o serviço de confissão que era 

oferecido
8
. 

Com a crescente devoção e o grande fluxo de pessoas nas novenas das quartas-feiras 

o trânsito nos arredores da igreja tornou-se muito intenso e problemático, chegando a fechar a 

Rua João Gualberto, onde se localizava a capela, em certos horários. Tornou-se uma questão 

urbana e a prefeitura teve que intervir. Foi a partir daí que começou toda uma negociação 

entre espaço público e espaço privado. A prefeitura expôs que era preciso mudar de local a 

novena, e se comprometeu a arrumar um local para os missionários. Estes, por sua vez, 

aceitaram com a condição de que o outro local deveria ser próximo da capela da Glória, por 

dois motivos, pelo motivo já exposto, que era muito difícil o deslocamento para as regiões 

                                                           
8
 Como o eixo central desse trabalho é a novena e a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seus 

desdobramentos atuais, essas questões que envolvem a origem da grande devoção poderão ser tratadas em 

trabalhos futuros. 
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periféricas da cidade e o outro de que a devoção já se firmara naquela região. A prefeitura se 

comprometeu em arranjar um local mais próximo possível da capela da Glória.  

 A força católica na esfera política é visível por questões como essa que remetem ao 

histórico da importância da Igreja na sociedade brasileira como também por um fator 

essencial: os devotos. Nas negociações com a prefeitura, os missionários tinham um aliado 

poderoso, que eram as milhares de pessoas que frequentavam as novenas na capela da Glória. 

Pessoas das mais variadas classes sociais e estilos que já figuravam como uma força na arena 

de negociações na esfera pública. A questão espacial é fundamental também, a capela estava 

localizada num bairro de classe média alta. Com todas essas circunstâncias, a novena já 

poderia ser considerada como um evento de grandes proporções na cidade de Curitiba, com 

poder de influência na questão política e urbana. Um fenômeno religioso que se propagava 

para outras esferas da vida na cidade. 

O catolicismo na época era a religião mais influente na esfera política (e nos dias 

atuais também). O fato de negociar com a prefeitura um espaço público para a construção de 

um templo religioso na região central da cidade é muito simbólico. As novenas começaram a 

tomar grandes proporções e a devoção começara a se firmar naquela região do Alto da Glória, 

tanto que começou a causar problemas no trânsito, e a prefeitura teve que intervir. A Igreja, o 

Estado e os devotos entravam na arena de negociações para a construção do santuário. 

 Essa tríade Igreja-Estado-devotos é corrente no campo das negociações políticas na 

sociedade brasileira. Nessa lógica, os devotos são o “trunfo” da Igreja em muitas ocasiões.  

Beozzo (1984) expõe os casos emblemáticos da elevação de Nossa Senhora Aparecida ao 

“posto” de padroeira da nação e da inauguração do Cristo Redentor como exemplos da 

atuação política da Igreja na esfera nacional. 

  No período republicano a relevância política da Igreja não era tão intensa como fora 

nos períodos da colônia e do império. Com a Revolução de 1930 e a subida de Vargas ao 

poder, o Brasil viveu um momento de transição política e a Igreja viu nisso a oportunidade de 

aumentar seu poder de influência na esfera política nacional. 

   A elevação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil em 1930 é um 

exemplo de como a Igreja é hábil em negociar com o Estado. Conforme destaca Beozzo, 

Aparecida  

 

não fazia parte daquelas invocações apropriadas por alguma classe em particular ou 

algum grupo dominante, como era praxe acontecer. [...] Aparecida, ademais, não 

tinha por origem uma iniciativa diretamente episcopal ou clerical: a imagem foi 

encontrada por pescadores, vivendo do trabalho diário, e abrigada em casa de 

família e posteriormente numa capela tosca e humilde. (BEOZZO, 1984,p. 295) 
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  Beozzo expõe que com esse episódio, a Igreja demonstrava que tinha o objetivo de 

figurar como um agente decisivo na arena política, usando a grande devoção popular à 

Aparecida ao posto de padroeira da nação. Isso também ficou claro na inauguração da estátua 

do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1930. No evento, estiveram 

presentes Getúlio Vargas, todo seu ministério e o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 

Sebastião Leme- figura de grande sensibilidade política e um dos expoentes da Igreja nesse 

período. Beozzo atenta para o fato de que 

Aproveitando da presença dos bispos no Rio de Janeiro, pelas festas do Redentor, 

Dom Leme entrega ao Presidente Getúlio Vargas a lista das reivindicações católicas 

na futura Constituição, exaradas em nome do Episcopado Brasileiro.  

Depois de 40 anos o Episcopado Brasileiro reaparece unido perante o Governo, para 

discutir o estatuto da Igreja dentro da nação e perante o Estado. (BEOZZO, 1984, p. 

298) 

 

A consagração de Nossa Senhora Aparecida e a inauguração do Cristo Redentor em 

plena capital do país na época, quer dizer muita coisa. Os dois atos foram na presença dos 

representantes do alto escalão do governo. No mesmo ano uma santa de devoção popular é 

elevada ao “posto” de padroeira da nação. Na tríade Igreja-Estado-devotos há um elemento 

fundamental para tentar compreender as relações sócio-políticas na sociedade brasileira: o 

papel dos santos. 

 Calavia Saez(2009) demonstra que na literatura antropológica os santos ocupam um 

lugar subalterno, muitas vezes a categoria é reclassificada pelos antropólogos como deuses, 

espíritos ou demônios. Para Calavia Saez, os santos 

 

são muito importantes para o nativo, mas nem sempre para o antropólogo: este 

prefere em geral desencavar estruturas ou interpretar - em qualquer caso, ir fundo. 

Os santos podem parecer superficiais ou acessórios, e ficar, assim, amontoados na 

gaveta dos folcloristas, ou relegados a um contexto teórico que parece feito `a sua 

medida, o da religiosidade popular. (CALAVIA SAEZ, 2009, P.199) 

 

                     Na análise de fenômenos religiosos, como é o caso do presente trabalho sobre a 

novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não há como tratar os santos em um segundo 

plano, como um agente transcendental, no plano do abstrato, mas sim no plano do concreto. O 

santo é um agente de relações sociais. As pessoas constroem seu mundo pela intercessão e 

pelo intermédio dos santos. Ou seja, para se compreender o mundo dos homens, há que dar a 

devida importância aos santos.  

                 Sugiro que os santos são agentes ativos nas relações sociais, desde fenômenos mais 

localizados como a novena, quanto os mais globais como os casos apresentados, a elevação de 
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Aparecida como “padroeira da nação” e a construção do Cristo Redentor. A devoção a um 

santo não é algo superficial, intangível, pelo contrário, é totalmente tangível e se dá no 

concreto. 

 

2.3 A construção do santuário 

 

De acordo com os missionários, a prefeitura de Curitiba estava agraciando as etnias 

que contribuíram para a formação populacional da cidade com espaços públicos como as 

praças. Tal projeto visava homenagear as etnias que contribuíram para a formação 

demográfica da cidade. Praça do Japão, Praça da Espanha, Praça da Ucrânia são exemplos 

dessa política. 

Foi nesse contexto que surgiu a oportunidade que os redentoristas esperavam. O 

prefeito da época, Ivo Arzua Pereira, informou que o Consulado de Portugal abriria mão de 

sua praça e os missionários poderiam construir o santuário naquele local. O terreno onde se 

encontra hoje o santuário é denominado Praça Portugal. Segundo os missionários, a única 

exigência do consulado foi essa, que a praça continuasse a se chamar Portugal.  Sendo assim, 

os missionários deveriam apresentar um projeto de construção para a Câmara de Vereadores, 

caso contrário perderiam a concessão. No dia 12 de dezembro de 1965, o projeto foi aprovado 

pela lei municipal 2668 daquela data. 

O terreno foi documentado como uma concessão, não como uma doação. O imóvel 

pertence ao poder público, não à Mitra diocesana de Curitiba. Como nas palavras de um dos 

padres, “o imóvel pertence ao povo”. Segundo esse mesmo padre, o santuário não pertence à 

Mitra, mas a congregação dos redentoristas.  

 

 

 

 

FOTO 2- LOCALIZAÇÃO DO SANTUÁRIO 
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Fonte: www.googlemaps.com 

 

Essa tensão entre público e privado, que está presente na origem do processo de 

construção é visível nos dias de hoje, sob os mais variados aspectos. O santuário é 

redentorista, mas a praça é pública. Nesse contexto, os missionários não podem impedir, por 

exemplo, que ambulantes transitem pela praça. 

Concedido o terreno, ainda restava uma questão crucial: como arrecadar dinheiro 

para a construção? Diante desse impasse, os padres utilizaram a estratégia de pedir aos fiéis, 

que junto a sua Carta de Agradecimento
9
 depositassem uma quantia em dinheiro para 

arrecadar recursos financeiros para a construção. Foi assim que conseguiram o dinheiro, 

pedindo auxílio aos devotos.  Na reta final de construção, quando os recursos financeiros 

estavam escassos, os padres viram-se obrigados a pedir dinheiro emprestado da Basílica 

Nacional de Aparecida para poder concluir as obras do santuário. Meses depois, com a 

colaboração dos fiéis, foi possível devolver a quantia. À direita da entrada principal do 

santuário há uma placa em homenagem aos fiéis. 

 

FOTO 3–  PLACA EM HOMENAGEM AOS DEVOTOS 

                                                           
9
 As cartas de agradecimento é o ápice da novena, é o momento de maior comoção dos fiéis. Consiste na leitura 

de um testemunho escrito por um devoto que é narrado pelo celebrante. A questão das cartas será trabalhada 

no capítulo 3. 

http://www.googlemaps.com/
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Fonte: O Autor 

 A articulação para a construção do santuário envolveu essencialmente três agentes: 

órgãos públicos, os missionários redentoristas e os devotos. Foi um jogo de negociações entre 

essas três partes. A praça é pública; o santuário é redentorista, mas também é dos devotos. 

Essa é uma das causas do por que tantas pessoas acorrerem até o santuário, não só os devotos, 

mas também vendedores. É um espaço público. Portanto, ponto de encontro de milhares de 

pessoas, e é por isso que o santuário é um centro de sociabilidade por excelência. A devoção a 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi o grande impulso para que a fé de muitas pessoas 

fosse materializada no santuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4- FACHADA DO SANTUÁRIO 
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Fonte: www.panoramio.com 

 

 

2.4 Descrição física do santuário 

Foi contratado o arquiteto japonês Kozo Kassai para a construção do santuário. De 

acordo com os missionários, no terreno não era possível construir uma igreja nos moldes 

tradicionais pela falta de espaço. Os missionários também exigiram que de qualquer lugar do 

santuário fosse possível ver o altar. Dessa maneira, o arquiteto elaborou a planta do santuário 

de forma arredondada e de qualquer ponto a pessoa pode ver o altar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5 -ESBOÇO DO SANTUÀRIO 
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Fonte: O autor 

  

         O número 1 corresponde a entrada principal, o 2,3,4 e 5 às entradas laterais. O 

número 6 corresponde ao altar. 

 

FOTO 6- O ALTAR 

 

Fonte: O Autor 

 

O número 7 corresponde ao ícone lateral, o 8 ao Santíssimo Sacramento, o 9 ao 

confessionário, que nas quartas-feiras é aberto o dia todo. 

 

 

 

 

FOTO 7- O CONFESSIONÁRIO 
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Fonte: O Autor 

 

O número 10 corresponde as salas das pastorais, o número 11 são os bancos onde as 

pessoas sentam. O espaço que fica entre o 2 e o 5 é um local de bastante movimentação dentro 

do santuário, é onde  ficam  6 imagens. 

 

FOTO 8- AS IMAGENS 

 

 

Fonte: O Autor 

 

Da direita para a esquerda, são as imagens de São José (pai de Jesus), Jesus Cristo, 

Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Afonso de Ligório (fundador da 

congregação dos redentoristas), Virgem Maria e são Geraldo Magella. 
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3 A NOVENA 

            Neste capítulo, irei abordar a novena nos seus mais variados aspectos, com ênfase na 

experiência dos fiéis com o ritual. Será exposto o passo a passo de cada momento da 

celebração e como a efervescência dos devotos torna aquele ponto da cidade de Curitiba um 

local de peregrinação. 

 

3.1 Os temas da novena 

             Antes de explicitar o ritual da novena, cabe aqui primeiramente uma definição: 

“Exercício de piedade popular que, ao longo de nove dias seguidos, prepara uma festa        

religiosa ou procura alcançar uma graça”
10

. 

              Como a própria nomenclatura já remete, a novena é uma prática de nove dias 

seguidos, com o intuito de procurar alcançar uma graça. No caso do santuário de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, o trajeto da novena é marcado por 9 semanas seguidas, ou seja, 

cada quarta-feira a novena é sobre determinado tema específico; tema este que perpassará 

pelas próximas 9 semanas. Os temas da novena são dos mais variados: “Pelas famílias que 

estão em dificuldade. Que pelo diálogo busquem a paz e o perdão”. “Que o nascimento do 

menino Jesus traga união às famílias”. “Por todos os jovens que passarão por provas e 

vestibular, que Deus os ilumine”. 

              De acordo com padre Gelson, os temas são escolhidos a partir da própria demanda 

dos devotos: 

 

  “Geralmente escolhemos a partir ou do tempo litúrgico, que não é o “tchan” da 

coisa, mas o mais principal dos temas da novena é que os temas são escolhidos conforme a gente vai 

ouvindo as pessoas, as dificuldades das pessoas, as intenções que elas vão colocando, tem época que as 

pessoas estão pedindo mais pela saúde; tem época que as pessoas pedem pela família que tá desunida, 

escolhemos esse tema; tem época que é em relação à droga, escolhe o tema naquela área; então é muito 

a partir do anseio das pessoas. E elas falam conosco isso e nem se dão conta mas fala pra gente e a gente 

escolhe os temas a partir disso. A partir dos anseios mesmo das pessoas”. 

 

                 

              Com isso, vê-se que um importante aspecto da novena é construído pelas próprias 

pessoas, no sentido de que são os próprios devotos que veem suas intenções expostas como o 

tema do ritual. Não é um fator que vem de “cima para baixo”, no sentido que é algo imposto 

pela hierarquia católica. É claro que os padres tomam a decisão de que tema será, mas sempre 

levam em conta a demanda dos devotos. Nesse sentido, é interessante pensar como a novena é 

                                                           
10

 Fonte: Enciclopédia Católica Popular.  Acessível em: http://www.ecclesia.pt/catolicopedia 
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organizada pelos diferentes agentes, missionários e devotos. Assim como mencionado 

anteriormente em relação à colaboração entre igreja e devotos para a construção do santuário, 

a participação dos devotos na escolha dos temas das novenas aponta para uma situação não 

antagônica entre catolicismo oficial e popular. 

 

3.2 O livrinho 

                As novenas seguem um roteiro, que se encontra no livrinho que pode ser adquirido 

na loja de artigos religiosos que se encontra ao lado do santuário, ao custo de R$1,00 no 

momento da pesquisa. É seguindo ele que os celebrantes conduzem o ritual. 

 

FOTO 9-CAPA DO LIVRINHO 

 

Fonte: O Autor 

 

                  De acordo com os missionários, o livrinho é uma tradução de um  original da 

província de Baltimore nos EUA, ao qual eu não tive acesso, com adaptações as 

especificidades da devoção no santuário. Antes de qualquer nova adaptação ao livrinho, eles 

pensam muito entre eles para fazer essas pequenas modificações, pois tem que ver o que há 

por trás de toda essa devoção, que são os fiéis. 

                    Durante minha pesquisa, pude constatar que muitas pessoas acompanham a 

novena sem consultar o livrinho. Outras já decoraram a novena, todas as orações contidas no 

livreto já foram memorizadas. Apesar do fato de inúmeras pessoas já terem decorado a 

novena através dele, diria que este não é um manual, não é um guia, mas sim um suporte. O 

livrinho será útil aqui para nossa análise. Os devotos utilizam ele como um suporte, também o 

usarei dessa forma; através dele vou demonstrar passo a passo ao leitor o roteiro da novena 

para poder destacar os principais aspectos do ritual.      
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                      Na contracapa do livrinho aparecem informações básicas relacionadas ao 

santuário, tais como: apresentação da província à qual o santuário é ligado, (Missionários 

Redentoristas Província de Campo Grande); endereço e telefone do local; o site do santuário 

(www.perpetuosocorro.org) e o site dos missionários redentoristas (www.redentoristas.org.) 

                       Na primeira página do livrinho, se encontra um pequeno texto informativo 

intitulado Redentoristas e a Mãe do Perpétuo Socorro, o qual transcrevo abaixo: 

                          

Em 1866 o santo Padre, Papa Pio IX, ao entregar o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aos 

redentoristas, disse: “Fazei-a conhecida no mundo inteiro!” Esta linda devoção chegou em Curitiba em 

1960, junto com os Redentoristas, na pequena capela da Glória. 

No decorrer dos anos a devoção cresceu. No primeiro ano eram duas, hoje são dezessete novenas a cada 

quarta-feira, que do amanhecer ao anoitecer reúnem em média quarenta mil pessoas. 

Os Redentoristas convidam você para também fazer a experiência de Deus, nas missas, nas novenas e               

nas orações neste santuário da mãe do Perpétuo Socorro. Ela sempre nos conduz a Jesus, seu Filho !  

Que Nossa senhora do Perpétuo Socorro, do Alto da Glória, interceda pelos devotos,  que entre lágrimas 

e fé, escrevem perpetuamente essa história de graças. 

 

                        Com isto, ressalta-se o papel dos redentoristas dentro da Igreja Católica; seu 

trabalho é de missão, por isso eles seriam “especialistas” em Missões Populares. Os 

redentoristas trabalham com os princípios do fundador da congregação, Santo Afonso Ligório, 

e possuem uma ligação próxima com a cúpula da Igreja. Os redentoristas são propagadores de 

uma devoção altamente institucional que tem sua origem no Vaticano. 

 

3.3 A mãe do Perpétuo Socorro 

Louvando a Maria 

o povo fiel 

A voz repetia 

De São Gabriel 

 

Ave, Ave, Ave, Maria ! 

Ave, Ave, Ave, Maria ! 

 

O Anjo descendo 

Num raio de luz 

Feliz Bernadete 

À fonte conduz 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

Amém! 

http://www.perpetuosocorro.org/
http://www.redentoristas.org/
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                      Assim tem início a novena, com o cântico entoado fervorosamente pelos fiéis e 

a entrada do celebrante no altar. Todas as pessoas se põem em pé nesse momento para louvar 

a Maria. 

 

FOTO 10- O CELEBRANTE E OS FIÉIS NO INÍCIO DE UMA NOVENA 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

                             Logo em seguida, é feito o Oferecimento, expressado por todos: 

 

             Ó Mãe do Perpétuo Socorro/ ó meus amáveis protetores São José e Santo Afonso 

Maria/eu vos ofereço esta novena /por intenção dos doentes/ dos aflitos e atribulados/dos 

pobres pecadores/pelas necessidades da Igreja/pelas vocações sacerdotais, religiosas e 

leigas/por minha família /e por minhas intenções particulares. Dignai-vos atender-me 

bondosamente. Amém ! 

 

A novena é realizada em intenção para que a Mãe do Perpétuo Socorro, São José e 

Santo Afonso intercedam pelos devotos. O Oferecimento expõe  as características gerais da 

devoção no santuário. A novena é para os doentes, os aflitos, os atribulados, os pecadores. 

Muitas pessoas recorrem à novena para pedir a cura para doenças, seja para si mesma 

ou para outros. A novena é o lugar de pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro o alívio 

para o sofrimento. 
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O Oferecimento aponta ainda que a novena é também pelas necessidades da Igreja, 

para as vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Aqui destaca-se a relação entre a Igreja e, 

Nossa Senhora, que opera para que suas necessidades sejam satisfeitas. A Igreja mesma pede 

o auxílio de Nossa Senhora, que ela interceda pelas vocações, tanto dos sacerdotes como do 

público em geral. Finalmente, o Oferecimento apresenta a novena também como o momento 

do indivíduo pedir por suas intenções particulares e por sua família. 

Nesse contexto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma santa generalista. Menezes 

(2004) em seu estudo sobre o Convento de Santo Antonio, coloca que a devoção ao santo se 

dá por sua especialidade. Esse é o fator que aproximaria o vínculo do fiel com o santo. Na 

novena, a aproximação e o vínculo com a santa independem de alguma especialidade, pois 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro atende a tudo e a todos.   

           Sendo assim, a novena é feita para a Igreja, para o indivíduo e para os outros
11

.  

           Em seguida ao Oferecimento, são feitas as Invocações à Mãe do Perpétuo Socorro: 

                               

                              Eis aqui, ó mãe do Perpétuo Socorro/aos vossos pés um miserável 

pecador/que a vós recorre e em vós confia./Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de 

mim!/Ouço que todos Vos chamam o Refúgio e a Esperança dos pecadores;/logo então, sede 

Vós o meu refúgio e a minha esperança./Por amor de Jesus Cristo, socorrei-me./Dai a mão a 

um mísero caído,/que a Vós se entrega e recomenda./Eu bendigo e rendo graças a Deus, por 

se ter dignado conceder-me esta confiança em Vós/que eu considero um penhor de minha 

salvação eterna./Ah! É mais do que certo que no passado,/quando tive a desgraça de cair,/a 

Vós não recorri./Contudo, ó minha benigníssima Mãe,/ não me recuseis o Vosso socorro,/pois 

sei que com ele serei vencedor. Sim, sei que vireis em meu socorro/se a vós me 

recomendar;/mas temo as ocasiões de pecar,/receio deixar então de invocar o Vosso Auxílio,/ 

e deste modo perder-me./É esta a graça que peço/ e vos conjuro que ma concedais;/fazei, ó 

Maria/que eu a Vós recorra/em todos os assaltos que me der o inferno,/e que eu possa dizer-

vos continuamente:/Maria, ajudai-me! Mãe do Perpétuo Socorro,/Não permitais que eu perca 

o meu Deus! 

 

Nas Invocações, é ressaltado o papel do pecador, que recorre a Nossa Senhora e 

deposita total confiança nela, pois ela é o refúgio e esperança dos pecadores. Ela sempre está 

                                                           
11

 O ato de pedir pelo outro é uma das características fundamentais da devoção no santuário, sendo 

essa questão de fundamental importância ela será exposta e melhor desenvolvida mais adiante. 
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disposta a prestar socorro para quem vem em busca de seu auxílio, mesmo que este já tenha 

pecado e que porventura volte a pecar. Ela é o Perpétuo Socorro de seus devotos. 

Após as Invocações, são rezadas três Ave-marias e os fiéis pedem para que Maria 

rogue por eles: 

 

Celebrante: Maria, Saúde dos enfermos 

Todos: Rogai por nós. 

Celebrante: Maria, consoladora dos aflitos 

Todos: Rogai por nós. 

Celebrante: Maria, refúgio dos pecadores 

Todos: Rogai por nós 

Celebrante: Maria, rainha dos apóstolos 

Todos: Enviai-nos muitas e santas vocações. 

Celebrante: Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 

 

Algumas destas qualidades de Maria (saúde, consolo, refúgio) correspondem ao que os 

fiéis vem buscar na novena. Ao longo da pesquisa, pude verificar que grande parte dos fiéis 

vem pedir para que Nossa Senhora possa ajuda-las das mais variadas formas, que cure a 

doença, a aflição e todos os tipos de males. Nesse sentido, há uma sintonia entre o que o 

devoto busca e o que a novena oferece. A devoção no santuário se dá pela palavra, não pelo 

ícone. 

Logo após essa parte da novena, é feita uma oração: 

 

Ó Deus fiel e misericordioso,/que nos destes a graça de venerar a vossa bem aventurada 

Mãe, sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, concedei-nos que em todas as 

nossas necessidades, sejamos acompanhados pela proteção da Virgem Maria, e que depois 

de nossa peregrinação nesta vida, alcancemos o prêmio da Redenção Eterna. Vós que viveis 

e reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém !         

 

Nesta parte, é dada a ênfase de que Maria é a Mãe de Deus. Pela sua misericórdia ele 

deu a graça para que sua mãe pudesse ser venerada. É uma mensagem para demonstrar que a 

veneração por Nossa Senhora é uma graça divina. É através do Deus fiel que a devoção é 

possível. 



33 
 

Em seguida, é feita a Oração de Santo Afonso à Santíssima Virgem:  

Santíssima Virgem Imaculada,/Maria, minha Mãe,/ a vós que sois a Mãe do meu Senhor,/a 

Rainha do Mundo,/a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores/recorro hoje eu, que 

sou o mais miserável de todos./ Aos vossos pés me prostro, ó grande Rainha,/ e vos dou 

graças por todos os benefícios/que até agora me tendes feito,/especialmente por me haverdes 

feito,/ especialmente por me haverdes livrado do inferno,/por mim tantas vezes merecido./Eu 

vos amo Senhora amabilíssima,/ e pelo amor que vos tenho,/prometo servir-vos sempre/ e 

fazer quanto possa para que de todos sejais servida./ Em vós, depois de Jesus, ponho todas as 

minhas esperanças, /toda minha salvação./ Aceitai-me por vosso servo,/e acolhei-me debaixo 

do vosso manto,/ ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus,/livrai-me 

de todas as tentações,/ou impetrai-me força para vencê-las até a morte./ A Vós suplico o 

verdadeiro amor a Jesus Cristo,/de Vós espero alcançar uma boa morte./Minha mãe, pelo 

amor que tendes a Deus,/vos rogo que me ajudeis sempre,/mormente no último instante de 

minha vida./Não me desampareis enquanto não me verdes salvo no céu,/a bendizer-vos e a 

cantar as vossas misericórdias/por toda a eternidade. /Assim espero, assim seja. 

 

Essa é a oração de Santo Afonso Ligório para Nossa Senhora. O aspecto relevante a 

ser ressaltado aqui é que essa parte da novena o propósito é trazer a memória Afonso Ligório, 

patrono dos redentoristas, apesar de que para os devotos esse fato não parece ser de quase 

nenhuma importância, pois em momento nenhum da pesquisa eles mencionaram o santo. 

           O fato do fundador da ordem ter seu “espaço” dentro do ritual aponta para a 

institucionalidade da devoção, enquanto os atributos da santa (saúde, consolo, refúgio), 

refletem a fé popular. 

 

3.4 O cântico como momento de expressar a fé 

A novena começa com um cântico; os outros momentos em que são entoados cantos 

são logo após a oração de Santo Afonso à Santíssima Virgem, durante o Rito Eucarístico  e ao 

término da novena. Ou seja, os cânticos estão presentes no início, no decorrer e no desfecho 

da novena. Não há como pensar a novena sem pensar nos cantos. 

O cântico é passado no telão que fica acima do altar para os devotos acompanharem. 

Há um espaço reservado especialmente para músicos voluntários tocarem durante a novena ou 

no intervalo entre uma novena e outra. Das 36 páginas que contém o livrinho, 13 delas são 

dedicadas a letras de cânticos que são entoados durante as novenas. Estes fatos indicam a 

importância da música na celebração. 
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Para abordar essa temática, exponho algumas letras de cânticos que são bem comuns 

na novena: 

 

Eu confio em Nosso Senhor
12

 

Eu confio em Nosso Senhor, com fé, esperança e amor (bis) 

 

Mãezinha do Céu 

Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer quero te amar. 

Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu
13

. 

Mãezinha do céu, Mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também o sou. 

Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. 

Mãezinha do céu vou te consagrar, minha inocência guarda-a sem cessar. 

Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. 

 

Meu coração é para ti 

1- Meu coração é para ti, Senhor (4x) 

Refrão 

Porque Tu me deste a vida 

Porque Tu me deste o existir 

Porque Tu me deste o carinho 

Me deste o amor (2x) 

2-Pão e vinho são para ti, Senhor... (4x) 

Refrão 

3-A minha vida é para ti, senhor... (4x) 

Refrão 

 

Seja pelos músicos ou pela música ambiente, quando o devoto adentra o santuário, ele 

já sente que está em um lugar diferente. Enquanto o fiel aguarda o início da novena, ele ouve 

as músicas, seja pelo próprio som dos alto-falantes ou de alguma banda que está tocando 

naquele determinado horário. 

Nesse sentido, proponho que a música é um elemento mediador da relação entre os 

devotos e o sagrado (Nossa Senhora). Na hora dos cânticos, a emoção toma conta dos fiéis, e 

                                                           
12

 Os termos em negrito e sublinhado correspondem ao título do canto. 
13

 Refrão  da canção. 
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eles expressam as mais variadas formas de sentimento, alguns choram, outros exaltam-se de 

alegria. As melodias exaltam a devoção a Nossa Senhora e retratam o cotidiano, as angústias, 

as aflições das pessoas e ali, naquele momento, elas recorrem a proteção do Perpétuo Socorro. 

O que é da esfera do íntimo das pessoas é colocada nas mãos de Nossa Senhora e a canção é 

esse canal de mediação. Os cânticos são parte do ritual, mas o sentido que os devotos dão a 

eles são os mais variados possíveis. 

Uma senhora diz que é na hora dos cantos que ela sente a presença de Nossa Senhora: 

“Eu sinto nesse momento a presença dela, ela está ali”. O que é presente na fala dos 

interlocutores é que a novena transmite uma energia positiva, e os cânticos tem muito a ver 

com essa “aura”. 

As cenas são muito comoventes e a atmosfera emotiva é sentida por todos. Uma mãe 

chorando beija e abraça seu filho recém-nascido, um senhor chora segurando em suas mãos 

um daqueles papéis conhecidos como “lembrança de falecimento”, um jovem canta 

fervorosamente erguendo para o alto sua Carteira de Trabalho. 

Um senhor, visivelmente embriagado chega bem no momento em que as pessoas estão 

cantando e começa a andar pelo santuário dizendo: “É lindo, não é?”. As pessoas se assustam 

com a abordagem mas logo abrem um sorriso, algumas dizem: “Sim, é lindo !”. 

Um dos principais aspectos da devoção é visível nesses momentos. A fé, que é palavra quase 

unânime no discurso dos devotos é simbolicamente representada nesses atos corporais e pelos 

objetos que as pessoas trazem em suas mãos, objetos estes que dizem muito sobre suas vidas: 

carteiras de trabalho, título de eleitor, “lembrança de falecimento”. 

Essa característica da devoção foi bem observada por Menezes, 

 

A devoção também comporta uma série de atos corporais, que podem acompanhar 

os atos de fala, ou se realizar independentemente deles, durante as celebrações ou 

individualmente. [...]  Da mesma forma que os atos de fala exprimem uma 

modelização da linguagem, os atos corporais expressam a modelização dos 

movimentos , a reprodução de “técnicas corporais” de culto aos santos. (MENEZES, 

2004, p.240). 

 

Há uma certa padronização, são nesses momentos que a fé é expressada, os fiéis  

utilizam de maneira performática seus corpos, emoções e objetos. É a maneira de transmitir a 

mensagem para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Afinal, “ela está ali”, é uma amiga 

especial. Cada qual com suas singularidades, seus pedidos e agradecimentos particulares, mas 

seguindo um padrão, o momento certo em se comunicar e expressar dessa forma é na hora dos 

cantos, na Benção dos Artigos Religiosos e na Carta de Agradecimento. Esses são os três 
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momentos das emoções serem mais espontâneas e performáticas, são as etapas onde é nítida a 

relação santo-devoto.  

Passemos agora ao momento de maior significado simbólico em um ritual católico, o 

Rito Eucarístico, onde os atos corporais dos fiéis mudam drasticamente em relação a esses 

outros já citados. 

 

3.5 O Rito Eucarístico 

O Rito Eucarístico consiste no ato de trazer à memória a Paixão de Cristo, narrativa 

que remete ao evento conhecido como A Última Ceia. Foi nesse episódio que Jesus doou seu 

corpo e sangue para a humanidade-simbolizados pelo pão e vinho- para a remissão dos 

pecados. O Filho de Deus se fez vítima para a salvação dos homens. 

Essa relação do deus pôr-se em sacrifício foi muito bem exposta por Hubert e Mauss: 

 

                                   O sacrifício se apresenta assim sob um duplo aspecto. É um ato útil e é uma obrigação. 

O desprendimento mistura-se ao interesse. [...] No fundo, talvez não haja sacrifício 

que não tenha algo de contratual. As duas partes envolvidas trocam seus serviços e 

cada uma tem sua vantagem. Pois os deuses, eles também tem necessidade dos 

profanos. [...] Para que o sagrado subsista, é preciso dar-lhe sua parte, e é com a 

parte dos profanos que se faz essa reserva. Essa ambiguidade é inerente à natureza 

do sacrifício. (MAUSS & HUBERT, 2005, p. 106)  

 

  O sagrado e o profano necessitam um do outro, e é no ato do sacrifício do deus que 

isso é simbolicamente representado. O fiel necessita do deus, mas o deus também necessita do 

fiel. O profano e o sagrado complementam-se um ao outro. O ato de se alimentar do corpo de 

Cristo significa entrar em comunhão com ele, está diretamente se ligando ao divino. 

Nesse momento da celebração, no momento da distribuição das hóstias (o pão de 

Cristo) é entoado um cântico apropriado para a ocasião. Diferentemente de outros momentos 

da novena, nessa hora as pessoas não expressam as emoções que são visíveis em outras 

etapas, como na leitura da carta de Agradecimento. O que é muito visível é a introspecção das 

pessoas, o que é uma “regra” na hora de receber a comunhão.  

Na tradição católica, no momento que o indivíduo ingere o corpo de Cristo, ele deve 

se ajoelhar e conversar com Deus, pois está entrando em contato com a própria divindade. E 

realmente é isso que acontece na novena, no momento que os devotos recebem a hóstia as 

pessoas se ajoelham, fecham os olhos e oram.  

Um detalhe importante é que o santuário está sempre lotado e não há como todos se 

ajoelharem, daí o fato da maioria das pessoas receberem a hóstia e ficarem em pé, fazendo sua 
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prece particular. Devido ao grande número de pessoas, vários ministros
14

 da Eucaristia 

percorrem todo o santuário durante o Rito Eucarístico para que todo devoto que queira 

receber a comunhão possa fazê-lo. 

 

FOTO 11- DEVOTA RECEBENDO DAS MÃOS DA MINISTRA O CORPO DE CRISTO 

 

FONTE: O Autor 

 

O Rito Eucarístico é a expressão máxima da Missa, todo católico sabe disso. A 

Eucaristia é o principal momento . Mas então o por que de ser ofertado a Eucaristia em uma 

novena? Não é comum em que outras celebrações seja ofertada a Eucaristia, à exceção da 

Missa.  

Este é um ponto interessante para se pensar a relação entre Igreja-devotos. O fato de o 

Rito Eucarístico fazer parte de uma novena chamou-me chamou muito a atenção durante a 

pesquisa. Em uma conversa com um dos padres do santuário, perguntei a ele o porquê da 

eucaristia na novena, e ele me respondeu que, 

 

Segundo a Igreja, você pode distribuir a Eucaristia desde o momento que você tenha 

a reflexão da Palavra, e nós temos a Palavra. Poderíamos não distribuir, já pensamos 

em não fazê-lo, mas tem três questões:  1°) O valor que a Eucaristia tem para muita 

gente. 2°) O trabalho dos ministros da Eucaristia, são mais de 100.  3°) A mística da 

própria Eucaristia.  E uma devoção à Nossa Senhora, mas o centro é sempre Jesus. 

                                                           
14

 Na Igreja Católica, os ministros da Eucaristia são leigos que mesmo não sendo ordenados como padres, 
bispos, diáconso, etc. exercem alguns papéis que são do ofício desses. Por exemplo, numa comunidade um 
ministro pode celebrar uma novena, um culto, entre outros. 
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Nós temos a palavra de Jesus que é o Evangelho e temos a Eucaristia; centraliza em 

Jesus, embora a devoção seja à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você pode 

perceber que ao final da novena nós damos a benção com o Santíssimo Sacramento. 

Por quê? Porque a gente centraliza em Jesus do começo ao fim. O centro está em 

Cristo, por isso que a gente distribui a Eucaristia. 

 

Observa-se que é decisão dos padres ser ofertada a Eucaristia, mesmo levando em 

conta os aspectos referentes aos ministros e devotos. O interessante é perceber a ênfase dada 

na centralidade em Jesus, por mais que a devoção seja à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

No momento em que dialogava com o padre ele me mostra o ícone da imagem da 

santa e fala: “O mais importante no quadro é o centro que é Jesus aqui na mão da mãe. 

Perpétuo Socorro de Maria é o seu filho Jesus. O centro tá aí no Cristo”. 

 

FOTO 12- ÍCONE DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

 

FONTE: O Autor 

 

O discurso dos missionários é que tudo é centralizado em Cristo, mas as pessoas que 

vão até o santuário não pensam assim, o que elas expressam, seja através das emoções ou pelo 

discurso é a devoção à santa. A fé em Nossa Senhora é a fala mais presente. Nesse sentido, 

sugiro que a Eucaristia é a Igreja enquanto instituição marcando seu lugar no ritual. Embora 

não haja uma tensão explícita entre o institucional e o popular na novena, há um esforço por 

parte dos padres em colocar Cristo no centro, em um cenário onde a devoção é direcionada à 

Nossa Senhora.  

Desde os primórdios da devoção, lá na Capela da Glória, nas negociações com o 

Estado para a construção do santuário, os missionários tinham um aliado poderoso ao seu 
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lado, que eram os devotos. A questão é que os devotos possuem a sua aliada: Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro. A fé que os devotos colocam em Nossa senhora se dá no plano do 

concreto, que vai desde as realizações pessoais até a um plano mais geral.  

 

3.6 As cartas de Agradecimento 

Logo após o Rito Eucarístico é feita a Invocação a São José e a Oração pelas 

vocações. Após esta oração é realizada a leitura da Carta de Agradecimento, que é o momento 

de maior efervescência por parte dos fiéis. 

A Carta de Agradecimento consiste na leitura do testemunho de um devoto que obteve 

a graça de Nossa Senhora através da novena. Em cada novena, é lida uma carta. As cartas 

podem ser depositadas em uma urna que fica abaixo do ícone lateral ou pelo correio. De 

acordo com os missionários, antes de serem lidas na novena essas cartas não são modificadas 

em nada, elas são recolhidas e uma professora voluntária de língua portuguesa as lê para 

corrigir eventuais erros ortográficos. Após isso, elas são lidas na novena e algumas são 

colocadas no site do santuário. 

De acordo com os missionários, essa tradição começou na antiga capela da Glória, 

quando as novenas eram realizadas lá. As pessoas pediam para dar o testemunho e muitas 

delas se estendiam muito em seu discurso. Os padres de então decidiram que o testemunho 

deveria ser por cartas, dessa forma poderiam controlar melhor o tempo. 

Padre Gelson explica por que a questão do tempo é essencial na novena, 

 

                                             Se a novena demorar 35 minutos, o trânsito aqui já entope tudo. Tem horário certo. 

Tem a rádio, se a novena demorar mais de 30 minutos, a rádio corta a gente. Se eu 

der um microfone pra um testemunho, eu boto a novena para se perder. É toda uma 

lógica, uma estratégia, uma logística que tem que ser bem assegurada. 

 

 

Devido ao alcance da novena desde os seus primórdios, com a devoção que atrai 

milhares de pessoas ao local, os missionários têm que resolver questões que “não botem a 

novena para se perder”. Como a novena ultrapassa os limites do santuário, é necessário 

trabalhar com questões que a envolvem fora daquele ambiente, como o trânsito e as rádios. 

Durante a pesquisa, notei que realmente o tempo da novena é de 30 minutos, raramente 

passando esse tempo, e quando passa, é apenas por um ou dois minutos a mais. 

A leitura da Carta de Agradecimento dura em média um minuto e meio, e é um 

momento de muita atenção por parte dos fiéis. Os testemunhos variam muito: o rapaz que 

sofreu um acidente e sobreviveu; a mulher que teve seu carro roubado e que sofreu com os 
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trâmites burocráticos advindos disso; a avó que pedia um netinho e que conseguiu, entre 

outros. 

Abaixo alguns exemplos de cartas de Agradecimento que estão expostas no site do 

santuário: 

 

Senhores Missionários Redentoristas e queridos devotos: 

 

Comecei esta novena com o coração bem apertado. Tinha descoberto que minha mãe teria de 

fazer uma cirurgia para retirar um nódulo do seio. Passei semanas rezando com muita 

devoção. Estava desesperada e a única coisa que me acalmava era minha enorme fé em Deus 

e em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

E recebemos muitas graças, pois a cirurgia foi feita sem custos e o resultado foi o melhor 

possível, exatamente como pedi. O nódulo era benigno! 

Hoje finalizo minha novena com o coração leve e muito agradecido. Muito obrigada, minha 

Mãezinha do Perpétuo Socorro ! 

 

Uma devota eternamente agradecida. 

 

 

Senhores Missionários Redentoristas e queridos devotos: 

 

Em junho de 2013 tive uma pancreatite por ter abusado de bebidas alcoólicas. Fiquei 

hospitalizado por mais de dois meses, sendo 29 dias na UTI. Algumas pessoas, até médicos, 

alertaram meus familiares para se prepararem para o pior, já que meu estado era 

gravíssimo. 

Poucas vezes eu tinha vindo às novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entretanto, 

uma pessoa amiga, muito devota e frequentadora assídua das novenas, pediu a intercessão de 

Nossa Senhora para que Ela ajudasse na minha recuperação. 

Em agosto recebi alta do hospital e hoje, um ano depois, estou completamente recuperado e 

sem mais ingerir bebida alcoólica. Passei a ser devoto e frequento as novenas com 

regularidade. Todo dia rezo e agradeço a Deus e à querida Mãezinha e a todos que estiveram 

ao meu lado naquele momento difícil da minha vida. 

 

Um devoto eternamente agradecido. 
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Senhores Missionários Redentoristas e queridos devotos: 

 

Formei-me em 2004, mas tive problemas financeiros e não pude quitar as últimas parcelas da 

faculdade. Por isso, meu tão sonhado diploma ficou retido. Não consegui emprego na área 

porque não podia comprovar minha formação. Então comecei a estudar para concursos 

públicos que não exigiam o 3º grau. Estudava muito, mas o resultado esperado não 

acontecia. E era sempre uma decepção. 

Minha mãe, que sempre foi uma devota muito grata a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

sugeriu que viéssemos à novena e, com muita fé, pedir ajuda. Fiz isso e fui atendida sem 

demora. 

Durante uma nova prova senti a presença de Jesus e de Nossa Senhora. Cheguei em casa, e, 

ao conferir o gabarito, constatei que tinha tirado uma nota muito boa. E, na relação dos 

aprovados, eu me deparei com um 10º lugar entre as 30 vagas disputadas por quase três mil 

candidatos! 

Eu chorava e ria. Era muita alegria! E sei que isso só aconteceu graças a Deus e à Nossa 

Mãe do Perpétuo Socorro! Obrigada de todo o meu coração! 

 

Uma devota eternamente agradecida. 

 

Após a leitura, todos batem palmas, muita gente chora. Uma das devotas me disse: 

“Ali é o desfecho da coisa, e se sai dali renovada”. Em todas as cartas há a menção aos 

“senhores missionários redentoristas e queridos devotos” e “um devoto(a) eternamente 

agradecido(a)”. Segundo os missionários, essa forma de escrever já é uma tradição e todas as 

pessoas escrevem assim. 

As pessoas são eternamente agradecidas, o que as colocam em uma dívida eterna com 

a santa. Nesse quadro a Carta de Agradecimento é uma forma de retribuir a graça alcançada, 

mas a troca é desigual, no sentido que por mais que as pessoas paguem a promessa nada se 

iguala à graça alcançada. A graça é eterna e os devotos são eternamente gratos à Nossa 

Senhora, constantemente eles renovam esse compromisso, indo à novena ou realizando outros 

atos de gratidão. É bem pertinente aqui a questão do dom, tal como apresenta Mauss em seu 

célebre Ensaio sobre a Dádiva, no qual o autor teria descoberto um princípio social universal 

básico, assentado na tríade dar-receber-retribuir. No universo da novena, a relação dos 
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devotos com Nossa Senhora pode ser analisada sob esse viés, e a leitura da carta torna isso 

bem claro. 

Os devotos procuram a novena para buscar uma graça, e colocam todas suas forças e 

fé em Nossa Senhora para alcançar essa graça e esperam recebê-la. Quando recebem, elas 

sentem a obrigação de escrever essa carta como uma forma de retribuir a graça alcançada. É 

um agradecimento eterno, por mais que as pessoas retribuam das mais variadas formas
15

 ela 

está em dívida eterna com a santa. Dessa forma a vida do devoto está intimamente ligada à 

Nossa Senhora.  

Posso dizer que a Carta de Agradecimento é o que demarca o “lugar” dos fiéis dentro 

da novena, assim como o Rito Eucarístico demarca o “lugar” da Igreja. É na carta de 

Agradecimento que os variados aspectos da devoção podem ser melhor verificados, e um dos 

mais significativos é o ato de pedir pelo outro. 

Em todas as cartas que apresentei como exemplo, esse aspecto se encontra presente. 

Nesse sentido, Nossa Senhora atua como uma “madrinha” de relações sociais, é através dela 

que laços sociais são aprofundados e até mesmo vidas são frutos da atuação de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro. 

Casos como o da avó que pede pela gravidez da filha, ou da filha que pede pelo pai 

alcoólatra, são exemplos da ação de Nossa Senhora através da intervenção de terceiros. São 

exemplos de que para esses devotos, Nossa Senhora agiu em suas vidas e de terceiros. Ao 

fazer a novena, os devotos estão buscando algo que interfira para melhorar aspectos de sua 

vida, tanto no plano individual como daquele que o cerca. Muitas vezes, as pessoas que foram 

agraciadas pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não necessariamente 

frequentaram a novena, mas alguém próximo a elas o fez. 

A Carta de Agradecimento é uma espécie de “prova” de que a novena é eficaz, que 

Nossa Senhora opera no plano do concreto, na vida das pessoas. Esse é um aspecto essencial 

da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no santuário. A devoção não é marcada 

pela adoração a imagem da santa, como ocorre em outros grandes centros de peregrinação, 

mas sim na palavra (narrativa, cânticos, orações).  

A Carta de Agradecimento expõe o aspecto fundamental da devoção: a palavra. É na 

palavra que Nossa Senhora se manifesta. Eis aí um aspecto central: ela não tem uma “face” 

apenas, pois não é pela imagem que é feita a devoção. Ela se manifesta nos cânticos (“Nossa 

Senhora está ali”- relato de uma devota), nas orações e na narrativa (carta de Agradecimento). 

                                                           
15

 No próximo capítulo, esclareço as outras formas de agradecer a Nossa Senhora que são 

essencialmente importantes no universo do santuário. 
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Nesse sentido, Nossa Senhora tem muitas “faces”. É uma devoção de variadas facetas, e por 

isso o santuário é um universo tão diverso. 

A Carta de Agradecimento resume o que vem a ser a devoção no santuário do 

Perpétuo Socorro. Seguindo Mauss e Hubert, considero a novena como uma devoção marcada 

pela troca de bens simbólicos. A novena é uma forma de sacrifício, onde o devoto se dispõe a 

fazer a novena para que seus pedidos e anseios sejam atendidos, e esse sacrifício é uma forma 

de contrato entre ele e Nossa Senhora. A partir do momento que o devoto se propõe a ir na 

novena, Nossa Senhora está em dívida com ele. Alcançando a graça, é a vez do devoto 

retribuir, e ele retribui de várias formas, sendo uma delas escrevendo a Carta. 

A Carta de Agradecimento é o ápice do ritual justamente porque é a expressão 

simbólica da estrutura que mantém esse universo, onde a promessa, a graça e o pagamento da 

promessa sustentam a devoção. 

Essa relação de troca de bens simbólicos se encontra em trabalhos como de Conceição 

Aparecida dos Santos (2010), onde ela trata do culto a Maria Bueno, que se caracteriza pela 

não-institucionalização religiosa. Segundo ela, na ausência de institucionalização o que 

sustenta essa devoção “é o sistema de trocas de bens simbólicos, onde a promessa, a graça e o 

pagamento da promessa estabelecem a coesão e a ligação dos devotos com a santa”. 

No caso da novena, o culto é institucionalizado e o que sustenta a devoção é muito 

semelhante ao que sustenta o culto a Maria Bueno, que não é institucionalizado. Isso sugere 

que as trocas simbólicas na devoção a um santo independem da institucionalização. 

Nesse sentido, nos termos de Calavia Saez (2009), “os santos podem assim contribuir 

à redefinição de um campo religioso em que os agentes não sejam mais as igrejas instituídas 

(nem, diga-se de passagem, os indivíduos empíricos), mas todos esses objetos ativos que 

povoam nossas descrições do que entendemos por religião, em que a atividade religiosa não 

seja mais um epifenômeno ideológico da sua luta pela legitimidade, mas o conjunto de tudo 

aquilo que os nativos envolvem na sua ação religiosa”. 

Caso como o da novena demonstra que os santos agem no mundo independente da 

institucionalização (no caso, a católica). Ainda de acordo com Calavia Saez, “as pessoas 

relacionam-se com os santos com formas semelhantes às que regem a socialidade comum: 

estabelece-se entre sujeitos”.  A novena demonstra que a Igreja pode, por um lado, incentivar 

e promover e por outro, controlar e disciplinar as trocas, mas a relação primordial que os fiéis 

estabelecem através delas é com a santa, não com a Igreja e seus representantes.  

 

3.7 A finalização do ritual 
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Após a leitura da Carta de Agradecimento, é lido o Pensamento do dia, que consiste na 

leitura de um pensamento elaborado por um dos padres do santuário, como o exemplo abaixo, 

que se encontra no site do santuário: 

 
No capítulo quatorze, versículo vinte e sete do Evangelho de Lucas, Jesus fala do 

“seguimento”, que se concretiza pela atitude de carregar a cruz. Seguir Jesus não 

significa percorrer um caminho intelectual. Jesus lembra que, para entrar no céu, não 

basta chamá-lo de “Senhor”; mas, sim, viver as várias exigências do seguimento. 

Dessas exigências enumeramos algumas: 

 
Primeiro. Seguir Jesus é viver com ele, sendo seus discípulos. Significa dedicar-se 

um tempo para rezar, ficando em sua presença para aprender dele. Santo Afonso de 

Ligório definiu a oração como sendo uma conversa amorosa entre duas pessoas 

apaixonadas. Mas é necessário ouvir o que o outro fala, colocar em prática e viver 

honestamente. Por meio da oração, o seguimento de Jesus conduz em direção da 

prática. 

 

Segundo. Seguir Jesus significa viver como ele, continuando sua missão. Isto se 

realiza por meio do ser e do agir como Jesus, seja na família, no trabalho, na 

sociedade ou na comunidade. Jesus sempre agiu com profundo amor. Seu amor não 

ficou restrito a teorias. Mas acolheu os doentes e pobres, perdoou os pecados e 

condenou as injustiças. 

 

Terceiro. Seguir Jesus é ser missionário do Reino. É anunciar o evangelho em todas 

as circunstâncias de vida, sendo honesto, defendendo e testemunhando com coragem 

o evangelho, em todos os lugares, pois parece que muitos estão fechando os ouvidos 

e o coração a Deus. E, finalmente, seguir Jesus é assumir o mesmo destino dele. 

Essa é a parte mais difícil. “Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, 

não pode ser meu discípulo” – disse o Senhor. Portanto, o seguimento requer que 

haja dedicação, com vistas a agir em prol da salvação de todos, carregando a cruz 

em nome da fé. 

Que Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nos ajude a seguir Jesus, vivendo com ele, 

como ele, sendo discípulos-missionários do Reino. – Mãe do Perpétuo Socorro, 

rogai por nós! 

 

De acordo com os missionários, o pensamento é elaborado a partir da Palavra de Deus 

para as pessoas compreenderem melhor a liturgia. Um aspecto interessante é que a partir de 

toda a segunda-feira o Pensamento que será utilizado nas novenas de quarta já é 

disponibilizado no santuário, pois várias novenas do Perpétuo Socorro que são realizadas em 

todo o Brasil se utilizam do mesmo Pensamento que é usado no santuário. Esse é um dos 

múltiplos exemplos de que a novena não é um fenômeno fixo naquele ponto da cidade, ela se 

expande e se conecta com muitos outros lugares. 

Após a leitura do Pensamento do Dia é o momento das Intenções e Bençãos, que são 

as seguintes: 

                    

Pelos falecidos... 

Pelos doentes... 
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Por seus familiares... 

Pelas pessoas com as quais você convive... 

Pelo seu trabalho... 

Pelo seu estudo... 

Alegrias... 

Dores... 

Pelos desafios... 

 

Tudo pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e as bênçãos do Pai. 

 

Logo após as Intenções, é feita a Benção dos Doentes: 

 

Celebrante: Nosso auxílio está no nome do senhor. 

Todos: Que fez o céu e a terra. 

Celebrante: Senhor, ouvi a minha oração. 

Todos: Chegue a vós o meu clamor. 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Celebrante: senhor, que passastes pelo mundo fazendo o bem, curando a todos, nós vos 

pedimos que abençoeis os vossos filhos e filhas enfermos. Dai-lhes a força do corpo, a 

firmeza do espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para que voltando ao convívio dos 

entes queridos com alegria vos bendigam. Vós que viveis e reinais para sempre. 

Todos: Amém. 

Celebrante: Nosso senhor Jesus Cristo 

Esteja perto de vós para vos defender 

Esteja em vosso coração para vos conservar 

Que ele seja vosso guia para vos conduzir 

Que vos acompanhe para vos guardar 

Que sobre vós derrame sempre sua benção 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos: Amém. 

 

Após a Benção dos Doentes, é feita a Benção dos Artigos Religiosos: 
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Celebrante: Bendito, sois, Senhor, fonte e origem de toda benção, pois nos permitis este 

momento de fé e confiança. Permaneça ao nosso lado e conceda que usemos estes símbolos 

(terço, vela, água, orações, imagens), que são sinais de fé e piedade para nos transformarmos 

na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém ! 

Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Durante essa benção, é entoado este cântico: 

  

Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe 

Penhor seguro do Sumo Bem. (bis) 

  

 Durante o canto, o celebrante anda pelo altar aspergindo água benta em direção aos 

fiéis. É também um momento especial do ritual, é a hora em que os devotos erguem com as 

mãos objetos dos mais variados tipos, não apenas os propriamente religiosos, conforme é 

proferido pelo celebrante, mas também objetos cotidianos como chupeta, carteira de trabalho, 

certidão de nascimento, chave de casa, chave do carro e outros mais. 

  O fato das pessoas levarem itens dos mais variados para serem abençoados pode ser 

explicado pelo fato de que a partir daquele momento os objetos tornam-se sagrados para essas 

pessoas, imbuídas de um poder especial, são objetos que dizem muito sobre a vida da pessoa e 

a partir daquele momento tornam-se ainda mais especiais. 

 Logo após a Benção dos Artigos Religiosos, é feita a Benção com o Ícone de 

Nossa Senhora
16

, o celebrante pede para que os presentes olhem para a imagem de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro que fica acima do altar e coloquem nela suas angústias, aflições 

e pedidos. 

Logo em seguida, o celebrante faz a benção com o Santíssimo Sacramento e a novena 

se encerra com o seguinte cântico: 

 

Tão sublime sacramento/vamos todos adorar,/pois um Novo Testamento vem o antigo 

suplantar!/Seja a fé nosso argumento/se o sentido nos faltar. 

 

                                                           
16

 Em relação ao ícone, não me alonguei muito nessa questão justamente porque o objetivo deste trabalho é a 
devoção a Nossa Senhora, e a devoção se dá pela palavra, e não pela imagem. Uma discussão do ícone em 
diálogo com uma antropologia da arte poderá ser trabalhada em pesquisas futuras. 
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Como vimos ao longo desse capítulo, o ritual da novena ilustra os aspectos da devoção 

no santuário. Essa devoção se dá mais pela palavra (narrativa e cânticos) do que pelo ícone 

propriamente. Vimos isso analisando passo a passo a novena. O ritual começa com um 

cântico e também se encerra com um cântico. Ela começa com música e durante toda a 

novena ela se faz presente, juntamente com a narrativa.  

Seja por música e palavra, tais características representam o universo da novena, pelo 

menos durante aqueles trinta minutos
17

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A NOVENA PARA ALÉM DO RITUAL 

               

          Neste capítulo, abordarei as diferentes formas de trocas simbólicas que estabelecem a 

coesão no santuário, as diferentes formas de expressão da devoção e o papel fundamental dos 

redentoristas nesse processo. 

 

4.1 Outras formas de expressar a devoção 

                                                           
17

 A importância das palavras e ritos na novena merecem grande atenção, um debate mais profundo acerca 
dessa questão extrapolaria os limites desse trabalho. Essa temática poderá ser melhor explicitada em um 
trabalho futuro. 



48 
 

          Como vimos até aqui, a novena é um universo no qual as mais variadas formas de 

expressar a fé se fazem presentes. Vimos no capítulo anterior passo a passo de como se dá o 

rito religioso, mas o santuário é palco de diversas manifestações de devoção que vão além das 

que já foram expostas no capítulo 3. 

           São 17 novenas todas as quartas-feiras, sendo a primeira  realizada às 6 horas da manhã 

e a última as 22 horas. Nos horários das  7h, 12h e 21h é celebrada a missa juntamente com a 

novena. 

           A novena dura aproximadamente 30 minutos, quando há também missa junto dura no 

máximo 40 minutos. O santuário na quarta-feira nunca fica vazio. Quando se encerra uma 

novena, pessoas entram para poderem acompanhar a próxima sentadas nos bancos, há uma 

disputa muito grande pelos lugares. Muitas dessas pessoas chegam na metade da celebração e 

acompanham a novena perto da entrada.  No momento em que a celebração acaba elas entram 

no santuário e conseguem sentar-se nos bancos para acompanhar a próxima.  

           Nesse intervalo entre novenas o santuário continua muito movimentado, encontrando-

se cheio, quase quanto no momento do ritual. A devoção em suas múltiplas variedades são 

visíveis nesse momento, devotos encostam suas carteiras de trabalho no Santíssimo 

Sacramento, muitos vão até as imagens dos santos para fazerem preces particulares a eles, 

outros vão se confessar. Do lado de fora do santuário, é grande o movimento na loja de artigos 

religiosos e na Capela das Velas. As imagens que seguem ilustram essas expressões de 

devoção. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13-DEVOTOS AGRADECEM A NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
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Fonte: O autor 

 

 

FOTO 14 -FIÉIS AGUARDAM O INÍCIO DA NOVENA

 

Fonte: O autor 
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FOTO 15- DEVOTO E A IMAGEM DE CRISTO 

 

Fonte: O Autor 

 

 

FOTO 16- DEVOTOS E AS IMAGENS 

 

Fonte: O Autor 
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FOTO 17- BANDA ANIMA COM CANTOS EM UM INTERVALO ENTRE AS NOVENAS 

 

Fonte: O Autor 

 

Na rua Ivo Leão, que é a rua que fica ao lado do santuário, em dias de novena há   uma 

feirinha onde vendem-se frios, pipocas, lanches e sucos. Muitos devotos passam pela feirinha 

após a novena para fazerem seu lanche e conversar. 

  Aos fundos do santuário, há uma loja de artigos religiosos que é bastante 

frequentada. 

 

FOTO 18-LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS 

 

Fonte: O Autor 
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Nos fundos do santuário, encontra-se a capela das Velas, onde as pessoas acendem 

velas para fazerem pedidos e agradecimentos, é um dos lugares mais frequentados pelos fiéis, 

principalmente após a novena. 

 

FOTO 19- CAPELA DAS VELAS 

 

Fonte: O Autor 

 

Grande parte dos devotos após a novena já tem à mão uma vela que será acesa em 

seguida na Capela. O ato de acender a vela simboliza um pedido ou agradecimento e pode ser 

incluído no sistema de trocas simbólicas que mantém a coesão da devoção no santuário.  

 

   4.2 Promessa feita, promessa cumprida 

 

  A novena não se encerra nos 30 minutos do ritual. Após seu término, é possível ver 

que muitas pessoas continuam no santuário ou na Capela das Velas para cumprir suas 

promessas, e são essas próprias promessas que ajudam a moldar o próprio ambiente do 

santuário. 

  O santuário gerencia o CRAS (Centro Redentorista de Ação Social), que possui 

serviços na área de psicologia, fonoaudiologia,nutrição; há também a chácara de Acolhida 

para Dependentes Químicos. Segundo os missionários, todos esses serviços são oferecidos 

gratuitamente para população de baixa renda preferencialmente, mas se alguém que é devoto 

e tem uma boa renda e recorre a esses serviços, o CRAS também atende. 
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As pessoas que trabalham no CRAS são voluntários, e muitos deles assumem estes 

serviços para pagar alguma promessa feita a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como é o 

caso de uma psicóloga com quem conversei. Ela relata que há 11 anos seu marido passou por 

um problema cardíaco muito grave e ela fez uma promessa a Nossa Senhora para que o 

curasse e que, se seu pedido fosse atendido ela passaria a ser voluntária no CRAS. Ele 

conseguiu se recuperar e desde então ela passou a ser voluntária . 

  Na sala onde marcamos a conversa, na qual ela atende as pessoas, ela diz que “ A 

Igreja somos nós. É o que Jesus falava, graças a devoção à Nossa Senhora estou aqui. Nossa 

Senhora opera aqui”. E diz mais: “ A psicologia não resolve tudo, psicoterapia e devoção 

caminham juntos”. Ela mesma diz que o prédio onde ela atende, que fica na rua Amâncio 

Moro, foi doado por uma devota como pagamento de uma promessa.  

Contextos como esse são muito comuns no que diz respeito à devoção, é no processo 

de pagar promessas que toda uma dinâmica sustenta um universo. Para Conceição Aparecida 

dos Santos, em seu estudo sobre a devoção a Maria Bueno, intitulado “Como nascem os 

santos: O caso Maria Bueno”, ela sustenta que a devoção a Maria Bueno é marcada pela não 

institucionalização, 

                                  na ausência dessa institucionalização o que sustenta a devoção é o 

sistema de trocas de bens simbólicos, onde a promessa, a graça e o 

pagamento da promessa ou da obrigação estabelecem a coesão e a 

ligação dos devotos com a santa. (SANTOS, 2010, p.121) 

 

Na devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é justamente este aspecto que 

mantém a ligação dos devotos com a santa, é no pagamento da promessa que se estabelece a 

coesão, e a novena é institucional. Nesse quadro, a dádiva tal qual proposto por Mauss 

explica, a meu ver, essa relação. Todos devem dar, receber, retribuir. No caso, ninguém pode 

deixar de trocar, nem os devotos nem Nossa Senhora, sob o risco de prejudicar a coesão. Essa 

é a dinâmica que sustenta o universo da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As 

pessoas pedem, são atendidas e retribuem à santa. Retribuir a outros é retribuir a santa, é 

agradá-la, pois quem recebe uma graça é eternamente grato à ela. 

.Neste universo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma agente no sentido de que é 

uma companheira, uma amiga mesmo. Conforme Saez (2009), “a relação devoto-santo é uma 

relação entre sujeitos”. A relação dos devotos com a santa, seja na novena ou em seus 

desdobramentos, é justamente essa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um sujeito. 
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Nessa perspectiva, fica mais evidente a relação dos devotos com Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, ela é aquela que acolhe a todos, ela é a mãe do Perpétuo Socorro, ou seja, 

ela não é uma santa apenas com uma especialidade, que atende a um determinado pedido 

específico; ela atende a tudo e a todos, ela é o perpétuo socorro de quem a busca. Isso fica 

bem visível no próprio ritual da novena, no livrinho, e também no engajamento dos fiéis na 

devoção. Ao contrário de devoções como o caso Maria Bueno, a devoção a Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro é institucionalizada. É uma devoção onde o papel dos redentoristas é 

essencial para se entender a dinâmica da novena. 

 

4.3 Os “especialistas em santuários” 

 

O termo “especialistas em santuário” foi cunhado por Carlos Alberto Steil em sua obra 

O sertão das romarias, que consiste em um estudo sobre o santuário de Bom Jesus da Lapa na 

Bahia. Este santuário é um dos grandes santuários do Brasil que estão sob a responsabilidade 

dos redentoristas. 

No santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é visível que a atuação 

redentorista tem papel fundamental  na manutenção de um local que reúne milhares de 

pessoas. Na Igreja Católica eles são conhecidos como aqueles que sabem trabalhar a moral do 

povo e de serem  especialistas na evangelização, nas Missões Populares.  

Minha pesquisa de campo demonstrou que os redentoristas sabem dialogar e negociar 

com várias instâncias, seja com o Estado, empresas e os próprios devotos. O exemplo que já 

foi demonstrado aqui, quando da escolha do local para a construção do santuário reforça essa 

tese. A habilidade dos redentoristas em negociar com a prefeitura sabendo se utilizar do fato 

da tamanha devoção que já figurava como uma grande força.  

Pode-se considerar que os redentoristas são “especialistas em santuário”, pois eles são 

muito habilidosos em negociações, seja com os devotos ou com a esfera pública. No trabalho 

de Carlos Alberto Steil é demonstrado que há uma tensão entre catolicismo oficial e 

catolicismo popular, mas no caso aqui estudado isso não acontece, o discurso dos 

redentoristas e dos devotos podem divergir em alguns pontos, mas no final os dois lados saem 

satisfeitos. Diferente do que ocorre no trabalho de Steil, onde muitas crenças trazidas pelos 

devotos situam-se muito distante dos dogmas católicos, na novena ocorre é que nenhum dos 

devotos traz algum tipo diferente de crença que se distingue dos dogmas católicos. Os 

missionários continuam seguindo os passos de seu fundador, Santo Afonso Ligório, e os 

devotos continuam recebendo graças da santa.  
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4.4 O que traz é a fé 

A fé é a palavra que mais se ouve entre os devotos, todas as pessoas dizem que o que 

as motiva a ir na novena é sua fé. Em uma conversa que tive com Dona Maria Luiza, de 84 

anos, em um certo momento ela me disse: “Olha rapaz, completarei 84 anos no próximo 

sábado e várias coisas já me fugiram, mas a fé não foge”. 

A novena é o momento em que os devotos expressam a fé em Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro e esse sentimento é o que os move até lá, seja indo fisicamente ou ouvindo a 

novena pela rádio. Seja para pedir, agradecer ou simplesmente rezar e participar do ritual. 

Essa relação dos devotos com a novena reflete a questão que foi trabalhada por Oscar Calavia 

Saez em seu artigo “O que os santos podem fazer pela Antropologia?”, onde ele coloca que os 

santos são achados e domesticados pela Igreja, e não instituídos por ela. Ele vai além e afirma 

que a religião popular é a religião normal.  

No Brasil, é rica a complexidade do catolicismo, o que acontece em uma paróquia não 

é o mesmo que acontece na paróquia do bairro vizinho, porém a autoridade da Igreja se faz 

presente. Santuários como o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro demonstram bem isso, a 

forma de se relacionar com a santa são das mais diversas, e o trabalho dos redentoristas é  

manter essa devoção. 

Nessa perspectiva, posso dizer que a novena é o momento de expressão da fé, e essa fé 

é institucionalizada, e aí entra o trabalho dos redentoristas, “saber trabalhar a fé do povo”. 

Eles tem consciência que a fé já existe, e que seu papel é saber trabalhar a fé das pessoas. Só 

que essa fé das pessoas é em Nossa Senhora. 

A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba figura como um 

fenômeno de proporções no qual a devoção das pessoas colabora a moldar aspectos tanto de 

sua vida pessoal quanto no meio social em que ela vive. Ela vive e age conforme a sua relação 

com Nossa Senhora, e nesse sentido a novena se propaga. E isso é independente da novena ser 

católica ou não, o que resulta afinal das contas, é Nossa Senhora atuar como uma agente, 

como uma amiga dessas pessoas.Uma amiga de um devotos eternamente agradecidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo deste trabalho, procurei mostrar a singularidade da novena e a devoção a 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as características de tamanha devoção, e explicar como 

se dá essa devoção. O trabalho tentou mostrar que a devoção é sustentada pela troca de bens 

simbólicos. 

             No segundo capítulo vimos como os redentoristas usam a força da devoção para 

negociar com o Estado. No terceiro capítulo vimos como os rituais da novena articulam as 

trocas simbólicas (através dos pedidos, narrativas de agradecimento) dentro da liturgia de 30 

minutos. Também foi exposto o “acordo” entre a mobilização dos fieis em torno da Perpétuo 

Socorro e o ritual “cristocêntrico” da igreja. No quarto capítulo, foi exposto como os fiéis 

expressam outras formas devocionais que vão além do ritual. 

            No diálogo com outras etnografias, como a de  Conceição Aparecida dos Santos, foi 

verificado que casos de devoção como o de Maria Bueno, - santa popular, não canonizada,- 

como o da Perpétuo Socorro, institucionalizado pelos redentoristas, tem muitas semelhanças. 

Nos dois casos, a devoção se dá pelo sistema de trocas simbólicas, onde a promessa, a graça e 

o pagamento da promessa estabelecem a coesão dos devotos com a santa. Para Aparecida dos 

Santos, é devido a não-institucionalização que a devoção a Maria Bueno se configura dessa 

forma. 

             No caso da novena, diria que a própria Igreja, representada pelos redentoristas, faz 

parte do sistema de trocas. A todo o momento os redentoristas negociam aqui e ali, seja com o 

Estado ou com os próprios devotos. A institucionalização não quebra esse sistema de coesão, 

ela faz parte dele. 

              A troca se dá entre homens, coisas e santos, e por esse viés o estudo da novena 

demonstra que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a principal força nesse sistema de trocas. 

Ela é o eixo central nesse universo, tudo gira em seu torno. Nesse contexto, o trabalho de 

Calavia Saez foi de extrema importância para essa análise, a ideia de que os santos são 

tangíveis, que eles se dão no plano do concreto foi verificada no universo da novena. Há uma 

frase em seu texto que resume o que pude experienciar em minha pesquisa de campo. “Toda a 

engenharia simbólica da Igreja não é capaz de garantir que que um santo faça milagre-o que 

pode ser facilmente comprovado nesses imensos porões de santos malogrados que enfeitam as 

velhas igrejas católicas, ou nesses cultos espontâneos que surgem nos lugares mais 

imprevistos, por exemplo no túmulo de uma prostituta”. (CALAVIA SAEZ,2009). 

               A novena é um fenômeno construído tanto pelos devotos quanto pela Igreja, a 

“matéria-prima” da devoção vem dos fiéis, mas o controle vem da mão dos padres, seja na 
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construção do santuário, na escolha dos temas, na ordem litúrgica. Os padres administram 

nesses termos a devoção, mas não a constroem. A devoção não é estabelecida por eles.  

               O meu objetivo com este trabalho é sugerir que a novena é um exemplo de como os 

santos são importantes no mundo social, mostrando que a força propulsora que rege todo um 

sistema de trocas é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; tudo gira em torno dela, desde os 

pagamentos de promessa feitos pelos devotos até seu uso como “trunfo” pelos missionários 

em negociações políticas.  
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