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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção do bolo de Santo Antônio na 
paróquia de Bom Jesus dos Perdões em Curitiba/PR, bem como sua relação com a 
ingestão do sagrado, principalmente por meio do pão distribuído às terças após as 
novenas dedicadas ao santo, e do bolo vendido em sua festa. A Festa de Santo 
Antônio, anualmente realizada em 13 de junho, é celebrada em igrejas de todo o 
país. Na Igreja Bom Jesus dos Perdões, cerca de 40 mil frequentadores 
comparecem ao local em busca de graças como saúde, emprego, e principalmente 
casamentos. Missas, novenas, trezenas, agregam os devotos que rememoram a 
vida do santo franciscano. Em 23 anos de comemoração da data com a venda de 
bolo "com santo" (pequenas imagens inseridas no bolo), os devotos buscam, 
encontrando a imagem, o indício da concessão da graça pretendida. A variação do 
volume de bolo produzido ao longo destes últimos 23 anos é impressionante: de 50 
kg para 15 toneladas. Para organizar a produção desse montante, é necessário, na 
atualidade, acionar uma massa de 150 voluntários, que por motivos diversos 
interagem, doam seu tempo e trabalho e tornam a festa possível. Além disso, 
semanalmente às terças, a distribuição do "pão de Santo Antônio" também aciona 
uma rede de relações e de apoio que se organiza para tornar essa distribuição 
possível nas novenas dedicadas ao santo e outras atividades. Deste modo, 
podemos observar que a relação dos devotos com Santo Antônio legitima na Igreja 
de Bom Jesus dos Perdões a sentença "a Igreja é de Bom Jesus, mas sempre foi de 
Santo Antônio". 
 
Palavras chave: Santo Antônio. Devoção popular. Festas religiosas. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The research is aimed at the analysis of production of the cake to Saint Anthony 
which takes place at the parish of Bom Jesus dos Perdões (Good Jesus of 
Forgiveness), located in Curitiba, State of Paraná, and its relationship to the 
ingestion of the sacred, which takes place mainly through the distribution of bread on 
Tuesdays, and the selling of cake at the Feast of Saint Anthony.  The celebration 
occurs on June 13th at churches all over the country. Approximately forty thousand 
visitors come to the event at the parish, seeking grace, such as good health, a job, 
and mainly marriages. Masses, "novenas" and "trezenas" pay tribute to the life of the 
Franciscan saint. Along the 23 years of the event, devotees come to buy the cake, in 
hope of finding the saint figures inside the piece, which are a sign of the grace to be 
achieved. The growth of the amount of cake through these years is impressive: from 
50 kg to 15 tons. To achieve such a great amount, it is necessary to count on the 
help of a team of 150 volunteers, who take part in the Feast for different reasons, and 
give out their time and effort, in order to make the event possible. Moreover, people 
come together on Tuesdays in order to mobilize a net of relationship and support, so 
as to make the distribution of bread possible. So it can be noticed that the 
relationship of devotees to the Saint imparts legitimacy to the sentence: "The church 
is named after Good Jesus, but always belonged to Saint Anthony".  
 

Key-words: Saint Anthony. Popular devotion. Religious feasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção do bolo de Santo 

Antônio e a sua relação com a ingestão do sagrado, principalmente por meio de pão 

e bolo relacionados ao santo, na Igreja Bom Jesus dos Perdões de Curitiba/PR. 

A Festa de Santo Antônio, anualmente realizada em 13 de junho, é 

celebrada em homenagem ao santo em igrejas de todo o país. Na Igreja Bom Jesus 

dos Perdões, cerca de 40 mil frequentadores comparecem ao local em busca de 

graças como saúde, emprego, e principalmente casamentos. Missas, novenas, 

trezenas, agregam os devotos que rememoram a vida do santo franciscano.  

Em 23 anos de comemoração da data com a venda de bolo "com santo" 

(pequenas imagens – atualmente de silicone – que são inseridas no bolo a ser 

vendido), os devotos buscam, através do encontro da imagem no pedaço adquirido, 

o indício da concessão da graça pretendida. A proporção do volume de bolo 

produzido é impressionante: uma variação de 50 kg em 1995 para 15 toneladas em 

2017. 

A pesquisa foi iniciada em 2015, com o foco no evento da Festa de Santo 

Antônio e continuada nos dois anos seguintes.  O interesse que me levou a estudar a 

religiosidade popular e o culto aos santos foi principalmente a curiosidade frente ao 

aglomerado de mulheres jovens que se reuniam em filas cuja extensão contornava a 

quadra da Igreja Bom Jesus, todos os anos, nos dias 12 e 13 de junho.  

A metodologia consistiu em pesquisa de campo (observação participante); 

pesquisa documental (arquivos de jornais) e pesquisa bibliográfica. A utilização de 

nomes fictícios para todos(as) que contribuíram com as conversas informais foi com 

a intenção de preservar suas identidades e a privacidade enquanto devotos.  

A ideia do tema surgiu durante a realização de um seminário sobre Maria 

Bueno, na disciplina Métodos de Pesquisa em Antropologia, ministrada pela 

Professora Cimea Bevilacqua. O livro "Maria Bueno: Santa da Casa"1 trouxe para 

mim a questão de se apreender as representações que emergem das práticas e 

narrativas dos devotos, que dão vida e reproduzem o culto socialmente. Mais 

especificamente, no caso de Maria Bueno, de como os devotos se apropriaram da 

imagem e engajaram um processo de construção da personagem. Deste modo, tive 

                                                           
1
Livro das autoras: Sandra Jacqueline Stoll, Conceição dos Santos, Geslline Giovana Braga e 

Vanessa Durango. Curitiba: PR; Ed. do Autor, 2011. 
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a impressão de que a demanda das mulheres jovens pelo bolo em busca de 

casamento poderia ser interessante no sentido dessas narrativas.  

 Na fase do projeto inicial de campo desta pesquisa, procurei apreender 

quem era Santo Antônio na devoção popular e quais seriam as motivações para a 

busca do santinho no bolo. Outra questão era descobrir por que uma igreja intitulada 

Bom Jesus dos Perdões tinha tamanha tradição na festa deste santo específico.  

Na secretaria da Igreja, ao perguntar sobre a questão da venda do bolo com 

santinho, foi-me entregue um panfleto explicativo com as atividades da paróquia em 

que constavam as novenas de terças-feiras, dedicadas ao santo. A placa explicativa 

em acrílico na frente da paróquia também indicou a distribuição de pães nas 

novenas. A partir desses dados, organizei a observação semanal de novenas no 

horário de 15:00 horas, durante um período de 24 meses (este é um dos três 

horários em que a novena dedicada ao santo ocorre às terças, sendo os outros dois 

8:15h e 9:00h).  

Nessa fase inicial apresentei-me como pesquisadora aluna do curso de 

Ciências Sociais da UFPR, mas durante os períodos específicos da festa, em razão 

do dinamismo e rapidez das interações, apresentei-me ora como devota, ora como 

voluntária. Nos anos de 2015 e 2016 eu observei a parte da festa pelo olhar de 

quem vai buscar o bolo (filas, compra de tickets, barracas, venda de artigos 

religiosos e lírios). Em relação ao distanciamento requerido para a prática 

etnográfica, minha formação religiosa foi católica, mas há vinte anos não 

frequentava mais rituais da igreja. A repetição semanal das novenas, a decoração 

da igreja, as imagens de sofrimento me geraram grande incômodo inicial; que foi 

diluindo à medida em que pude observar as dinâmicas e interações entre os 

devotos. 

Em 2017 participei como voluntária durante os treze dias que antecederam a 

festa na preparação do bolo, que este ano foi de 15 toneladas. Para organizar a 

produção desse montante, é necessário orquestrar uma massa de 150 voluntários, 

que por motivos diversos interagem, doam seu tempo e trabalho e tornam a festa 

possível.  

A percepção da relevância da distribuição alimentar no cotidiano da igreja 

levou à ampliação do campo de apenas a festa e o bolo para as demais atividades 

da paróquia. O pão de Santo Antônio distribuído semanalmente nas novenas, as 

atividades filantrópicas vinculadas à distribuição de alimentos e chá da tarde aos 
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moradores de rua; e ainda as pílulas de Frei Galvão2, distribuídas mensalmente na 

última quarta-feira do mês.  

Com o desdobramento da pesquisa, foi possível observar que em um 

mesmo locus (igreja) em que ocorrem práticas rituais devocionais (específicos ou 

não), as interações entre os agentes variam conforme o grupo, função, posição 

hierárquica em termos de poder conferido, o que gera conflitos de ordens diversas.  

Na questão da busca pela materialidade da concessão da graça via 

alimentos, a expansão da prática de venda de bolo com santinhos (ou medalhinhas) 

em outras paróquias da cidade também foi observada. Paróquias como a de São 

Jorge (imagem de São Jorge), N. Sra. do Carmo (imagem de Santo Antônio), N. Sra. 

do Perpétuo Socorro (medalha de N. Sra. do Perpétuo Socorro), entre outras, em 

diferentes pontos geográficos da cidade passaram a produzir o bolo, com a 

finalidade de arrecadação de fundos para obras de caridade.  

O trabalho encontra-se dividido em dois capítulos. No capítulo 1, apresento a 

descrição da paróquia em suas características físicas, geográficas, um breve 

histórico de sua construção e as atividades desenvolvidas. No capítulo 2, o foco de 

análise é a festa de Santo Antônio e a produção do bolo, bem como a expansão da 

prática para outros locais. Mas ainda assim a Igreja é referida como "a que produz o 

maior bolo". Nas considerações finais, tem-se a reflexão sobre a busca da 

materialidade da concessão de graças por meio da ingestão de alimentos, e como a 

organização das interações são imprescindíveis para que o bolo aconteça. 

  

                                                           
2
A pílulas são pequenos pedaços de papel escritos e enrolados que devem ser ingeridos de acordo 

com as orientações do folheto: "Tomar 1 pílula no primeiro dia, outra no quinto dia e a terceira, no 
último dia da novena”. 
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2 A PARÓQUIA BOM JESUS 

 

2.1 OS ESPAÇOS DA IGREJA E SUAS ATIVIDADES  

 

A Paróquia Bom Jesus dos Perdões fica localizada na Praça Rui Barbosa, 

149, no Centro de Curitiba-PR (figura 1). A Praça interliga várias linhas de ônibus e 

tem ao seu redor pontos importantes, como Hospital Santa Casa (a 50m no lado 

direito); no lado esquerdo tem-se o Mercado da Cidadania, com o Armazém da 

Família - Matriz. O Colégio Bom Jesus e as Faculdades FAE estão na mesma 

quadra da igreja. O terminal Nossa Senhora do Guadalupe fica à distância de 1,8 

Km. Esta localização específica confere à paróquia um público diverso e com 

comportamentos distintos. Como trata-se de um ponto central da cidade, foi possível 

notar a circulação de transeuntes oriundos de diferentes bairros, e que passavam no 

local para fazer suas orações, pedidos ou agradecimentos sem necessariamente 

assistir a uma cerimônia inteira, seja missa ou novena. Mas há, também, 

frequentadores regulares, seja do espaço, seja de uma de suas atividades.  

 

FIGURA 1 -FACHADA DA IGREJA: IMAGENS DE SF 
(SÃO FRANCISCO), SBJ (SENHOR BOM JESUS) E SA (SANTO ANTÔNIO) 

 

 
 

FONTE:Acervo da Autora (2016) 
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Franciscanos provenientes da Alemanha organizaram a construção da 

igreja. Segundo pesquisa realizada por Frei Anselmo München, as estátuas da 

fachada da Igreja, Senhor Bom Jesus, São Francisco e Santo Antônio, estavam 

colocadas no dia da inauguração, 24 de julho de 1909. A pintura foi iniciada em 

agosto de 1916, por Frei Vincêncio e Paulo Hauer, e concluída em 1917. Os altares 

laterais, o de Santo Antônio e o de Nossa Senhora Rosário, foram iniciados em 1918 

e concluídos em 1922. O órgão de tubos foi comprado na Alemanha, e inaugurado 

no dia da Festa de Santo Antônio, no dia 13 de junho de 1924. 

Uma placa retangular em acrílico localizada frente ao portão da Igreja, 

menciona sua origem e atividades. Traz a indicação do local: 

Igreja Senhor Bom Jesus - construção de 1909 em estilo neogótico, 
dedicada ao Senhor Bom Jesus dos Perdões. Substituiu a capela original, 
em madeira, de 1901. A gruta dedicada à Nossa Senhora de Lourdes é de 
1907 e o convento dos franciscanos é de 1910. Abriga a Ordem Terceira de 
São Francisco e mantém tradições como a distribuição do "pão dos pobres"

3
 

de Santo Antônio, toda a terça-feira, e sua festa dia 13 de Junho (figura 2).  

FIGURA 2 - PLACA EXPLICATIVA EM ACRÍLICO 
  

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2017) 

 

                                                           
3
Na nave da igreja, logo perto da entrada à direita, tem-se a  imagem de Santo Antônio dentro de uma 

capelinha, e logo abaixo na parede uma placa com a inscrição "doação pão dos pobres"; existe uma 
abertura de cofre para receber as doações. As pessoas depositam no vidro da imagem inúmeros 
bilhetes com pedidos, conforme mostra a figura 3. 
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A relação da igreja com a devoção a Santo Antônio aparece desde o seu 

início, como se pode notar nas imagens presentes na fachada; na capelinha (figura 

3) no interior da igreja com o cofre embutido na parede, que contém a inscrição 

"doação para o pão dos pobres"; nos altares - lateral interno e externo (figura 4), ao 

lado da gruta; na celebração da festa do santo e na distribuição do "pão dos pobres" 

todas as terças. Observa-se a convivência, na igreja, das devoções a Santo Antônio 

(leiga) e a São Francisco (dos religiosos oficiais). 

 

FIGURA 3 - CAPELINHA DENTRO DA IGREJA 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2016) 

 

Frei Alberto Beckhäuser, em seu livro "Santo Antônio através de suas 

imagens", analisa os diversos símbolos associados à imagem do santo, inclusive ao 

chamado "Pão de Santo Antônio": 

A história do "Pão de Santo Antônio" remonta a um fato curioso que é assim 
narrado: Antônio comovia-se tanto com a pobreza que, certa vez, distribuiu 
aos pobres todo o pão do convento em que vivia. O frade padeiro ficou em 
apuros, quando, na hora da refeição, percebeu que os frades não tinham o 
que comer: os pães haviam sido roubados. Atônito foi contar ao santo o 
ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o lugar em que os tinha 
deixado. O Irmão padeiro voltou estupefato e alegre: os cestos 
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transbordavam de pão, tanto que foram distribuídos aos frades e aos pobres 
do convento (BEKHÄUSER, 1995, p. 91). 

FIGURA 4 - LATERAL DA GRUTA 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2017) 

 

Santo Antônio viveu na Itália no século XIII, foi conterrâneo de São 

Francisco. A devoção a Santo Antônio foi trazida ao Brasil pelos colonizadores. 

Segundo Megali: 

 

É venerado pelos soldados, que lhe dedicam honras militares e é orago de 
mais de 230 povoações brasileiras, mas para o povo em geral é o santo 
familiar, que acha objetos perdidos e o protetor dos casamentos (MEGALI, 

2003, p. 58). 
 

Como aponta Beckhäuser (1995, p.91), "olhando para a imagem de Santo 

Antônio percebemos que ele está revestido do hábito de São Francisco de Assis”. O 

hábito em forma de cruz com o cordão com três nós, "simbolizando a consagração a 

Deus como religioso franciscano". Sua imagem também em geral é associada ao 

lírio (pureza); à cruz (sua vocação missionária); e ao menino Jesus (este em forma 

de menino teria aparecido para o Santo). 
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Röwer (2011) afirma que "não padece dúvida que, de todos os santos 

canonizados, Santo Antônio é o mais popular", é "perpetuado no mundo inteiro, e 

isto através de sete séculos".  

Conforme traz a Revista Santo Antônio4 (2009), a lenda da fama de santo 

casamenteiro se deu pela atuação do santo frente a um decreto (em Pádua - 

Itália) que na época obrigava que casamentos só poderiam ocorrer entre pessoas 

do mesmo nível social. A população recorreu a ele, que em praça pública 

enfrentou o tirano, e resultou na revogação do decreto.  São muitos os milagres 

atribuídos a Santo Antônio, tais como: bilocações, curas, enfrentamento de 

demônios e ressurreições.  

A sua reputação de restituidor das coisas perdidas tem origem na lenda 

de que um noviço, que havia decidido abandonar a ordem, levou consigo um livro 

de Salmos que pertencia ao santo. No caminho o jovem foi acometido por um 

terror que o fez retornar à ordem e devolver o livro (Revista Santo Antônio, 2009).  

No pátio da igreja encontra-se a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes (figura 

5) que foi, segundo o livro de "Crônicas da Paróquia Senhor Bom Jesus", construída pela 

Ordem Franciscana Secular em comemoração de seu sétimo centenário e inaugurada 

em 21 de setembro de 1921. As estátuas de N. Sra. de Lourdes e de Santa Bernardete 

foram compradas na Alemanha. Podemos perceber a influência da imigração alemã, 

inclusive pelos freis franciscanos que organizaram a construção da igreja. 

 

FIGURA 5 - GRUTA DE N. SRA. DE LOURDES 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2016) 

                                                           
4
SAVAGLIA, Fernando (Editor) Revista de Santo Antônio de Pádua e Lisboa; Coleção Santos do 

Amor. Ano 1, n.1; 2009. 
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Na lateral esquerda da gruta, consta a imagem de Santo Antônio e na lateral 

direita a imagem de São Francisco e Bom Jesus na cruz. Os devotos depositam as 

velas no local frente às imagens e fazem suas orações. Pode-se observar que a 

devoção aos dois santos (Santo Antônio e São Francisco) é reiterada nos diversos 

espaços da igreja. 

No lado esquerdo do pátio fica o salão paroquial. O salão tem seu espaço 

partilhado pelo uso da Pia União de Santo Antônio, entidade filantrópica constituída 

por grupo de leigas, e liderado por uma representante da elite local. Conforme placa 

informativa em papel:  

Existe há mais de 91 anos, é responsável pelo funcionamento e 
manutenção do CEI - Santo Antônio de Pádua no Boqueirão, com 163 
crianças em horário integral. Pelo Abrigo Lar Antônia, que atende 24 horas, 
38 crianças de 0 a 3 anos ou até 5, em situação de risco social; e ainda 
assiste com o "pão dos pobres", todas as terças feiras, até 100 famílias de 

idosos ou doentes carentes em situação de vulnerabilidade social. 

Em outra faixa pode-se ler:  

PIA UNIÃO DE SANTO ANTÔNIO - "Pão dos Pobres" Desde 1925 
promovendo a devoção ao seu PATRONO e exercitando suas virtudes: a 
caridade e amor ao próximo. É mantenedora: PÃO DOS POBRES: Até 100 
famílias de idosos/ e ou doentes carentes. CEI SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA, no Boqueirão - 163 crianças em horário integral. LAR ANTÔNIA, 

no Campina do Siqueira - abriga 24 horas, 38 crianças de 0 a 2 ou mais. 

Todas as terças à tarde o grupo de senhoras leigas trabalha no salão 

paroquial em atividades manuais (panos de prato, bordados, crochês e trabalhos em 

tricô) para arrecadar fundos para as atividades. Além disso, arrecadam roupas e 

alimentos que são fornecidos a pessoas carentes que comparecem ao local. No 

bazar permanente, vendem os artigos fabricados pelas senhoras voluntárias e 

artigos religiosos (velas, medalhas, imagens, etc).  

Parte do espaço do salão paroquial é ocupado pela própria paróquia, para 

depósito de materiais e maquinários relativos à festa de Santo Antônio, e parte pelo 

SEFRAS, Serviço Franciscano Solidariedade, que em conjunto com a PIA, realiza o 

chá da tarde para moradores de rua sempre às 15 horas, dentre outras atividades. A 

população de moradores de rua frequenta o espaço do salão paroquial para o chá 

da tarde e para receber doação de alimentos, fornecidos pelos dois grupos, o da 

igreja e o da PIA. 



17 
 

 

O pátio tem um estacionamento, terceirizado, mas que não cobra de fiéis 

que vão participar das atividades religiosas. Em conversa com o pároco da igreja, 

ele diz que a Igreja terceirizou o estacionamento para obtenção de renda, e que 

parte desse dinheiro, mais o dinheiro depositado pelas pessoas no cofre “pão dos 

pobres” e outras doações (pessoas que trazem pão) são encaminhados para os 

moradores de rua da região, num projeto coordenado por um assistente social 

contratado pela igreja. O Frei comenta ainda que a Igreja abriu mão de descontos 

nos impostos (trabalhistas), criou um novo CNPJ para esse serviço, contratou um 

assistente social e um educador.  Afirma que a "filantropia e a caridade, fazem parte 

de um projeto maior, próprio dos franciscanos". Diz que "os serviços de caridade 

com os moradores de rua visam a promoção do sujeito, não apenas a questão de 

suprir sua necessidade"; cita que são "ideias de Paulo Freire e o modo de atuar 

franciscano". 

Ao lado da nave da igreja, existe capela, a sala de confissões, seguida pela 

loja de artigos religiosos e a Secretaria. Diariamente, pode-se observar movimento 

constante de pessoas comprando velas e medalhinhas. Presencio a cena de uma 

mulher cega, pedindo para que a vendedora descrevesse em detalhes os tipos de 

medalhas que havia de Santo Antônio, pois queria presentear a filha, que era 

devota. Pergunto à vendedora quais eram as medalhinhas mais vendidas: "Santo 

Antônio e São Francisco, mas vendo de todas".  

Em conversa com Elisabeth (54 anos), devota de Santo Antônio, que 

aguardava ser atendida na Secretaria, pergunto-lhe se ela percebe algum tipo de 

diferença entre os devotos de Santo Antônio e de São Francisco:  

“Os que gostam de São Francisco associam ele ao ecológico, aos 
bichinhos; enquanto o Santo Antônio é mais associado com casamenteiro e 
coisas perdidas. Eu mesma quando preciso encontrar algum objeto prefiro 
pedir ao Santo Antônio, mas muita gente prefere pedir a São Longuinho.” 

Dentro do pátio da Igreja, frente à porta principal, uma barraquinha de pães, 

bolos e mel são vendidos diariamente após as missas e novenas. Dona Ana (62 

anos), voluntária e frequentadora da paróquia há mais de 20 anos, realiza a venda 

dos produtos diariamente. Pães (R$10,00); Bolos/Pão de Ló (R$10,00) e mel 

(R$10,00). Ela ressalta que “são pães feitos pelos padres” na paróquia; "o mel vem 

de Rondinha". Pergunto-lhe certa vez pelo mel que vinha de Rondinha, e ela diz:  
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"De “Rondinha não vieram mais! O frei que estava responsável brigava 
muito com os meninos. Mas para os meninos esse dinheiro era uma 
mesadinha, que fez falta pra eles!"

5
. 

 
 

Nas missas e novenas de terças-feiras o público observado foi cerca de 70% 

de idosos (acima de 60 anos). Embora a maioria dos 70 % seja de mulheres, há 

muitos homens presentes (em geral como acompanhantes). A quase totalidade é de 

pessoas brancas e uma pequena quantidade de amarelas e negras. Pode-se 

observar pessoas de todas as classes sociais, com maioria de renda média ou 

baixa.  

Em conversa ainda com Elisabeth, comento sobre minha observação de que 

havia muitos idosos. Ela diz: 

 

"os jovens de vinte anos querem mais agito, então vão para a Canção Nova 
ou no padre do chapéu sertanejo, pessoal do movimento carismático". 

 

As missas na Igreja Bom Jesus ocorrem de segunda a sexta (7h,12h, 

18:30h); sábados (7h e 17:15h) e domingos (8h, 9:30h, 11h, 16h, 18h e 20h). Outros 

momentos celebrativos: a missa do Apostolado da Oração (primeira segunda-feira 

do mês às 16h); Adoração ao Santíssimo (terças às 15:30h); e a novena de Frei 

Galvão (última quarta feira do mês com a distribuição das pílulas nas missas das 7h, 

12h e 18:30h). A novena e bênção de Santo Antônio (terças às 8:15h, 9h e 15h) é 

tema do próximo item.  

A Igreja também realiza os sacramentos de Batismo e Matrimônio (horários 

agendados) e confissões (40 minutos antes das missas).   

Todas as quartas feiras, das 16h às 20h é oferecido um serviço de escuta à 

comunidade chamado "S.O.S. Família - Serviço de Escuta Bom Jesus" em 

atendimento gratuito e individual de aconselhamento, para pessoas que estejam 

passando por dificuldades pessoais ou familiares. 

 

2.2.  "ESSA IGREJA É DE BOM JESUS, MAS SEMPRE FOI DE SANTO ANTÔNIO"  

 

Em homenagem ao dia do falecimento de Santo Antônio, que ocorrera em 

13 de junho, é comemorado o seu dia. Mas em razão de seu sepultamento, que 

                                                           
5
 Posteriormente notou-se que se o mel voltou a ser fornecido e vendido. 
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segundo registros foi realizado em 17 de junho, uma terça feira, este dia da semana 

foi associado ao santo. 

Na igreja de Bom Jesus, "a Novena e Benção de Santo Antônio" é realizada 

"toda terça às 08:15, 09h e 15h, e nas missas das 7h, 12h e 18h30"; conforme 

folheto informativo. 

Especificamente nas novenas de Santo Antônio, realizadas terças feiras às 

15:00 horas, observou-se a baixa ou nula quantidade de jovens (abaixo dos 20) e 

crianças presentes. Do público total, cerca de 70% são mulheres. Segundo Dona 

Ana (62 anos, há 20 anos frequenta a paróquia e participa de várias atividades), a 

igreja tem muitos idosos "muita gente na terceira e quarta idades!". Ela afirma: - 

“Essa Igreja é de Bom Jesus, mas sempre foi de Santo Antônio” – referindo-se à 

tradição da distribuição dos pães de Santo Antônio às terças feiras. Diz ser devota 

principalmente de São Francisco.  

A novena de Santo Antônio tem duração de 30 minutos. É seguida de outro 

ritual, "Adoração ao Santíssimo", que também tem duração de 30 minutos. 

A Novena de Santo Antônio costuma seguir um folheto onde constam: 

 
Novena de Santo Antônio 
1- Saudação e canto inicial 
2- Oração  
Todos: Grande confessor e doutor da Igreja, Santo Antônio: confiado 
na vossa incomparável bondade, e no grande poder de intercessão 
que tendes junto de Deus, a vós me dirijo nesta novena, que vos 
ofereço, Vós que sempre tivestes compaixão dos necessitados e dos 
que sofrem, voltai para mim vosso olhar de bondade, alcançai-me a 
graça que vos peço. Fazei que neste dia a vós consagrado eu 
aprenda amar melhor a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo Nosso 
Senhor, Amém. 
3- Leitura Bíblica 
4- Saudações a Santo Antônio 
D - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, sacrário do Divino 
Espírito Santo; alcançai-me dele os dons e auxílios da graça. 
T - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, reclinatório do Deus 
Menino; consegui-me dele a inocência daquela idade. 
D - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, amantíssimo filho 
de Maria Santíssima; fazei-me também digno filho de tão soberana 
Mãe. 
T - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, descobridor das 
coisas perdidas; não permitais que eu perca o caminho da salvação. 
D - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, lírio formoso de 
pureza; inspirai-me profundo amor à mais bela das virtudes. 
T - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, modelo prefeito de 
humildade; fazei meu coração semelhante ao vosso. 
D - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, defensor da fé; 
comunicai-me a verdadeira docilidade às doutrinas da Igreja. 
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T - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, luz brilhante do 
universo; iluminai a minha cegueira, para que eu fuja das trevas dos 
vícios e dos pecados. 
D - Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, serafim abrasado de 
amor divino; inflamai o meu coração neste fogo sagrado, para que 
sempre arde nas suas belas e amorosas chamas. 
 
5- Responsório: 
 
Se milagres desejais, 
Recorrei a Santo Antônio;  
Vereis fugir o demônio 
E as tentações infernais. 
Recupera-se o perdido, 
Rompe-se a dura prisão 
E no auge do furacão 
Cede o mar embravecido. 
Todos os males humanos 
Se moderam, se retiram. 
Digam-no aqueles que o viram,  
E digam-no os paduanos. 
Recupera-se o perdido, 
Rompe-se a dura prisão 
E no auge do furacão 
Cede o mar embravecido. 
Pela sua intercessão 
Foge a peste, o erro, a morte;  
O fraco torna-se forte 
E torna o enfermo são. 
Recupera-se o perdido... 
Glória ao Pai, ao Filho... 
Refrão: Recupera-se o perdido... 
V- Rogai por nós, Santo Antônio. 
R- Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. 
Oremos: Ó Deus, nós Vos Suplicamos que a intercessão votiva de 
vosso glorioso confessor e doutor Santo Antônio alegre a vossa 
Igreja, para que, fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar 
a glória eterna, Por Jesus Cristo, Nosso Senhor, Amém. 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
8- Canto Final 
Santo Antônio, rogai por nós. (bis) 
1- Jubilosos vos saudamos, grande servo do Senhor.  
Santo Antônio nesta vida sois o nosso protetor. 
2 - Entre os santos que já reinam gloriosos no céu,  
sois constante dispenseiro dos mais ricos dons de Deus. 
3- Ao Menino-Deus nos braços nossos rogos transmiti. 
Ah! Valei-nos sempre, sempre, e a Jesus conduzi! 

 

Podemos notar que nas Saudações a simbologia da imagem é acionada: o 

reclinatório do Deus Menino, o lírio e a referência à pureza, confessor e doutor da 

igreja (livro e a cruz). Além de características como: filho de Maria, modelo perfeito 

de humildade, docilidade, luz do universo e defensor da fé. 
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No Responsório as referências são mais fortes em relação às funções: 

recuperar o perdido, romper a prisão, iluminar o caminho, livrar dos males e proteger 

das tentações infernais, da peste, do erro, da morte e da doença. De qualquer modo, 

o foco é de proteção ampla e não aparece a referência ao caráter casamenteiro. 

O padrão geral das novenas é o de seguir o folheto distribuído aos presentes 

momentos antes. Após a saudação, o canto inicial e a oração conforme consta no 

folheto, uma leitura bíblica é realizada (mesma da missa do domingo anterior), 

seguida de um comentário ou reflexão sobre o texto lido. Em seguida são 

pronunciados por todos a saudação a Santo Antônio e o responsório, além das 

orações (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai). Durante o canto final, o frei asperge 

a água benta sobre os fiéis que estão posicionados em pé, percorrendo todos os 

bancos.  

A fila do pãozinho então rapidamente se forma, e em geral duas pessoas 

distribuem cerca de dois ou três pães pequenos, embalados em saco plástico ou, 

por vezes, de papel. Um grande cesto de vime acomoda os pães, que foram 

abençoados durante a cerimônia. 

Dependendo do celebrante, podem existir variações no ritual da novena. 

Presenciei algumas vezes o frei celebrante, em vez de ir até os bancos para aspergir 

água nos fiéis, convidar e pedir que as pessoas levassem até a frente do altar as 

chaves da casa e do carro, alimentos como pão, sal e água, ou outros objetos que 

gostariam que fossem abençoados. Uma vez reunidos todos em frente ao altar, ele 

aspergia a água benta.  

Em outras vezes, presenciei o frei na despedida final da novena, dizer que a 

maioria das pessoas não ficava para a "Hora Santa" ou "Adoração ao Senhor", e que 

sabia que as "pessoas eram ocupadas, mas que era importante agradecer também".  

Dona Ana disse que cerca de dois mil pães são distribuídos nas terças; 

sendo a produção dos pães feita por voluntários na própria paróquia, que se 

organizam na segunda feira para fazer a massa, assar e ensacar. Ela enfatiza que o 

pão tradicional da novena de Santo Antônio é aquele que se coloca na dispensa de 

alimentos, ou em potes de açúcar ou arroz, com o intuito de nunca faltar alimentos 

na residência. É produzido sem fermento e torrado, de modo que é um pão duro, 

preparado para esta finalidade específica (garantir a fartura). O outro pão vai 

fermento e, portanto, é comestível. 
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Em certo período, notei a mudança de um pão comestível para outro 

bastante seco e novamente para o comestível. Em conversa com dona Ana, eu lhe 

pergunto se existia alguma razão para a mudança notada. Ela explica então a 

função de cada pão, e diz que:  

 

 “o pessoal reclamou do pão e pediu para voltar com o outro tipo; "se você 
for ver, algumas pessoas que pegam dois ou três pãezinhos para comer, já 
é um almoço"; e "então o frei acabou voltando com o pão" [o comestível].  

 

Ela diz ainda: 

 

"antes o frei comprava, agora é feito na padaria da igreja. Aquele da festa 
de Santo Antônio é de guardar, esse [da novena] não, ele embolora, esse 
sai caro para fazer porque vai ovos, é de comer".  
 

E continua:  

“Na casa da praia, a primeira coisa que fiz quando comprei a casa foi levar 
uma imagem de Maria, que está lá. Na praia junta muito bolor, o sal vira 
água, o arroz vira pedra, e o pãozinho está lá há 10 anos; não estraga, não 
cria bolor. Eu não troco, o povo troca, eu deixo na cristaleira da cozinha. 
Minha irmã coloca no pote de açúcar. E quando trocam deixam para os 
passarinhos comerem.”  

Certa vez, observei o desconforto de algumas senhoras que notaram uma 

outra que havia derrubado um saquinho de pão e não recolhera do chão. Três 

mulheres fizeram referência a esta cena: “A mulher deixou o pão no chão!”Em tom 

de recriminação. Arrastaram o saquinho com o pé, para que não fosse esmagado 

pelo pessoal da fila; hesitaram em pegar e não recolheram do chão.  

Em outra ocasião, um senhor, antes do início da novena, se dirigiu direto em 

cima do cesto de pães e começou a encher os bolsos. Uma senhora foi até o 

microfone e disse que os pães seriam distribuídos no final da novena.  

Em conversa com o pároco, Frei José, ele comentou que "um empresário 

lhe disse que ia na novena pegar os pães para comer com manteiga em casa". Ele 

disse que esse não era o sentido da distribuição dos pães, pois estes eram “pães 

dos pobres para os pobres”. No entanto, o caráter sagrado que adquire o pão faz 

com que este não seja pensado por parte dos agraciados como alimento apenas. 
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3 A FESTA DE SANTO ANTÔNIO 

 

3.1 A FESTA E A DIVULGAÇÃO DO BOLO 

 

A Festa de Santo Antônio é a principal celebração anual da paróquia de Bom 

Jesus. Embora haja referência a festas do Santo no início do Século XX, atualmente 

afirma-se que a festa tem 23 anos (data relatada como sendo do primeiro bolo); de 

modo que festa e venda do bolo se confundem.  

A festa é realizada em comemoração ao dia do Santo, dia 13 de Junho. 

Juntamente com São João (dia 29 de Junho) e São Pedro (dia 24 de Junho), Santo 

Antônio é referenciado nas festas juninas. 

 

FIGURA 6 - DIA DE FESTA 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2015) 

 

A festa acontece no pátio da Igreja (figura 6) e no salão paroquial. No pátio 

da igreja e na sala de confissões, tem-se o grupo de voluntários coordenados por 

dona Ana. No salão paroquial e do lado esquerdo do pátio tem-se em separado, o 

grupo coordenado pela PIA de Santo Antônio. Estes dois grupos distintos se 

constituem de forma independente um do outro, e atuam de forma independente no 
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mesmo território, cada um na produção do seu próprio bolo e distribuição de 

alimentos. 

Do lado direito no pátio em frente à igreja, organizado pelo grupo de dona 

Ana, são dispostas: uma barraca grande para venda de pastéis, salgados, 

refrigerantes e quentão; uma barraca que vende artigos de lã (cachecóis, meias, 

gorros) feitos por voluntárias; uma barraca de artigos religiosos (secretaria da igreja); 

uma barraca de venda de lírios plásticos de diversas cores e na qual se tem ainda 

um grande cesto de pãezinhos disponível ao lado de uma caixa de madeira com a 

indicação "Doações para os pães"; além das mesas e cadeiras plásticas dispostas 

pelo pátio. 

Considerando-se o conjunto das atividades paroquiais em termos de 

calendário anual, a Festa de Santo Antônio é a grande festa da igreja. Em 2016 

houve tentativa se de instaurar festas para Bom Jesus e São Francisco, com pouco 

resultado. 

Todos os anos, a partir do dia 31 de maio, a igreja anuncia via panfletos 

(figura 7), faixa no portão e mídias como o Facebook, a Festa e a Trezena de Santo 

Antônio.  

Nos treze dias que antecedem o dia de comemoração do Santo são 

realizadas as novenas como parte de todas as missas, conforme folheto abaixo. 

 
FIGURA 7 - PANFLETO DISTRIBUÍDO PELA IGREJA (FRENTE) 
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FIGURA 7 - CONTINUAÇÃO: PANFLETO DISTRIBUÍDO PELA IGREJA (VERSO) 
 

 

 

Nos dias da festa, que se inicia com a venda do bolo, cerca de seis freis 

franciscanos ficam no pátio e oferecem a bênção. Em geral perguntam o nome da 

pessoa e fazem uma oração (Bênção de Santo Antônio). Em alguns horários foi 

possível observar filas com 10 pessoas para cada frei. Muitas mulheres pedem para 

tirar fotos com os freis que lhe deram a benção. Também na fila do bolo muitas 

mulheres fazem selfie ou fotografam a imagem de Santo Antônio da decoração do 

bolo. 

Existe uma ou outra variação na festa em termos de organização de 

barracas e organização de filas. Em 2016 havia ainda uma tenda aberta em lona, em 

que se tinha uma televisão que passava palestras gravadas sobre a paz no mundo. 

As pessoas podiam se sentar nas cadeiras plásticas e assistir.  

Em 2015, por exemplo, havia churrasquinho assado numa churrasqueira 

improvisada no pátio. O frei fazia o anúncio: "vai um espetinho? Só quatro reais!!!" O 

frei que resolve a falta de ficha de uma pessoa que queria levar um espetinho e diz 

"não se preocupe que vai tudo para o mesmo bolso!", dá o troco em moedas que 
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carregava no bolso. Outra vez o frei anunciava: "olha o espetinho! quem comprar 5 

leva 6; vamos comprar espetinho que eu quero ir embora pra casa!" e "quem quiser 

a benção eu também dou, só estou sem batina, mas sou padre!"; "espetinho antes 

do bolo ou depois do bolo! com santo ou sem santo!". Muitas pessoas da fila na 

barraca de pastéis reclamavam do tempo de espera, mais de trinta minutos para um 

pastel; e a desorganização das senhas na entrega.  

Neste mesmo ano de 2015, em frente à gruta Nossa Senhora de Lourdes, 

no final da tarde, alguns cantores com violão improvisaram um espaço para cantar e 

muitas pessoas se reuniram ao redor para assistir à apresentação. 

Podemos notar que no folder da igreja, bem como nas reportagens da 

imprensa, fica mais evidente a venda do bolo como evento principal; que em geral 

começa a ser vendido em 10 de junho. No ano de 2017 foi antecipado para um dia 

antes, por sugestão ou iniciativa do pároco. 

A partir de 08 de junho as redes de televisão e jornais também anunciam a 

fase de preparo do bolo (figuras 8 e 9), conforme exemplo nas reportagens abaixo: 

FIGURA 8 - REPORTAGENS ANUNCIAM VENDA DO BOLO 
 

 
 

FONTE: Jornal Bem Paraná, 08 de Junho de 2015, Caderno Cidades, p.08 
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FIGURA 9 - REPORTAGENS ANUNCIAM VENDA DO BOLO 

 

 
 

FONTE: Jornal Bem Paraná, 12 de Junho de 2015, Caderno Cidades, p.08 

 

Nas reportagens podemos notar que a Igreja Bom Jesus é referida como a 

que oferece "o tradicional bolo de Santo Antônio" e o maior bolo. Outras paróquias 

também são citadas, principalmente a Paróquia Nossa Sra. do Carmo. 

Em junho de 2014, em entrevista com Dona Rose (68 anos), voluntária da 

paróquia do grupo de dona Ana, ela disse que o bolo era vendido desde 1995 e que 

o primeiro bolo pesava 50 kg. No ano de 2014 o bolo tinha 10 toneladas e quarenta 

mil pessoas enfrentaram filas (de cerca de 30 minutos a uma hora de espera) nos 

quatro dias de venda (de 11 a 14 de junho) daquele ano.  
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A evolução do bolo em termos de tamanho ou toneladas é impressionante, e 

se explicita na seguinte tabela: 

 

TABELA 1: A VENDA DO BOLO DE SANTO ANTÔNIO NA PARÓQUIA DE BOM JESUS – 
CURITIBA/PR 
 

Ano Publicação Manchete Quantidade Link 

1995   50 Kg Informação pessoal – primeiro bolo 

1996 a 
2009 

  Sem registro  

2010 10/06/10 

Santuário do Carmo 
tem venda de bolo de 
Santo Antônio nesta 
quinta-feira 

18 mil pedaços 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/santuario-do-carmo-tem-venda-de-
bolo-de-santo-antonio-nesta-quinta-feira-
00ksxnao8wf90t1ye8ig0an2m 

2011 10/06/11 
Procura pelo bolo de 
Santo Antônio em 
Curitiba é grande 

35 mil pedaços 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/procura-pelo-bolo-de-santo-antonio-
em-curitiba-e-grande-
4ssdumnvftxip5o2carod4ifi 

2012 11/06/12 
Bolo de Santo Antônio 
já é vendido em 
paróquias de Curitiba 

9 toneladas 
12 mil santinhos 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/bolo-de-santo-antonio-ja-e-vendido-
em-paroquias-de-curitiba-
2isan35a7gpmxilzzhltvhaoe 

2013 11/06/13 

Santo casamenteiro é 
comemorado com bolo 
de 10 toneladas em 
Curitiba 

10 toneladas 
16 mil santinhos 
160 pessoas 
preparo 
43 mil pedaços 

http://jornaldopovoparana.com/santo-
casamenteiro-e-comemorado-com-bolo-de-10-
toneladas-em-curitiba/ 

2014 11/06/14 

Sorte e fé lançadas! 
Venda do bolo de 
Santo Antônio em 
Curitiba começa hoje 

12 toneladas 
15 mil santinhos 
50 mil pedaços 

http://jornaldopovoparana.com/sorte-e-fe-
lancadas-venda-do-bolo-de-santo-antonio-em-
curitiba-comeca-hoje/ 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/paroquias-de-curitiba-comecam-a-
vender-bolo-de-santo-antonio-
eq0c9ih7nqrf0rfuc68r2snda 

2015 10/06/15 
Começa a venda do 
bolo de Santo Antônio 

12 toneladas 
14 mil santinhos 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/comeca-a-venda-do-bolo-de-santo-
antonio-1gphzsujxsm585rl78mnwoe6d 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/t
radicional-bolo-de-santo-antonio-comeca-ser-
vendido-em-curitiba.html 

2016 08/06/16 
3 paróquias vendem o 
bolo de Santo Antônio 

14 toneladas 
21 mil santinhos 

http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/
conheca-algumas-curiosidades-sobre-o-bolo-
de-santo-antonio/ 

2017 09/06/17 5 paróquias 
15 toneladas e 
20 mil santinhos 

G1 Paraná  
https://www.google.com.br/search?q=gazeta+
povo+bolo+santo+antonio+quantidade&ie=utf-
8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1eyaWK6-
FZOvwgSmoKGABQ 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/santuario-do-carmo-tem-venda-de-bolo-de-santo-antonio-nesta-quinta-feira-00ksxnao8wf90t1ye8ig0an2m
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/santuario-do-carmo-tem-venda-de-bolo-de-santo-antonio-nesta-quinta-feira-00ksxnao8wf90t1ye8ig0an2m
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/santuario-do-carmo-tem-venda-de-bolo-de-santo-antonio-nesta-quinta-feira-00ksxnao8wf90t1ye8ig0an2m
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/santuario-do-carmo-tem-venda-de-bolo-de-santo-antonio-nesta-quinta-feira-00ksxnao8wf90t1ye8ig0an2m
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/procura-pelo-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-e-grande-4ssdumnvftxip5o2carod4ifi
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/procura-pelo-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-e-grande-4ssdumnvftxip5o2carod4ifi
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/procura-pelo-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-e-grande-4ssdumnvftxip5o2carod4ifi
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/procura-pelo-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-e-grande-4ssdumnvftxip5o2carod4ifi
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bolo-de-santo-antonio-ja-e-vendido-em-paroquias-de-curitiba-2isan35a7gpmxilzzhltvhaoe
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bolo-de-santo-antonio-ja-e-vendido-em-paroquias-de-curitiba-2isan35a7gpmxilzzhltvhaoe
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bolo-de-santo-antonio-ja-e-vendido-em-paroquias-de-curitiba-2isan35a7gpmxilzzhltvhaoe
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bolo-de-santo-antonio-ja-e-vendido-em-paroquias-de-curitiba-2isan35a7gpmxilzzhltvhaoe
http://jornaldopovoparana.com/santo-casamenteiro-e-comemorado-com-bolo-de-10-toneladas-em-curitiba/
http://jornaldopovoparana.com/santo-casamenteiro-e-comemorado-com-bolo-de-10-toneladas-em-curitiba/
http://jornaldopovoparana.com/santo-casamenteiro-e-comemorado-com-bolo-de-10-toneladas-em-curitiba/
http://jornaldopovoparana.com/sorte-e-fe-lancadas-venda-do-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-comeca-hoje/
http://jornaldopovoparana.com/sorte-e-fe-lancadas-venda-do-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-comeca-hoje/
http://jornaldopovoparana.com/sorte-e-fe-lancadas-venda-do-bolo-de-santo-antonio-em-curitiba-comeca-hoje/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/paroquias-de-curitiba-comecam-a-vender-bolo-de-santo-antonio-eq0c9ih7nqrf0rfuc68r2snda
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/paroquias-de-curitiba-comecam-a-vender-bolo-de-santo-antonio-eq0c9ih7nqrf0rfuc68r2snda
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/paroquias-de-curitiba-comecam-a-vender-bolo-de-santo-antonio-eq0c9ih7nqrf0rfuc68r2snda
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/paroquias-de-curitiba-comecam-a-vender-bolo-de-santo-antonio-eq0c9ih7nqrf0rfuc68r2snda
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/comeca-a-venda-do-bolo-de-santo-antonio-1gphzsujxsm585rl78mnwoe6d
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/comeca-a-venda-do-bolo-de-santo-antonio-1gphzsujxsm585rl78mnwoe6d
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/comeca-a-venda-do-bolo-de-santo-antonio-1gphzsujxsm585rl78mnwoe6d
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/tradicional-bolo-de-santo-antonio-comeca-ser-vendido-em-curitiba.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/tradicional-bolo-de-santo-antonio-comeca-ser-vendido-em-curitiba.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/tradicional-bolo-de-santo-antonio-comeca-ser-vendido-em-curitiba.html
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/conheca-algumas-curiosidades-sobre-o-bolo-de-santo-antonio/
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/conheca-algumas-curiosidades-sobre-o-bolo-de-santo-antonio/
http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/conheca-algumas-curiosidades-sobre-o-bolo-de-santo-antonio/
https://www.google.com.br/search?q=gazeta+povo+bolo+santo+antonio+quantidade&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1eyaWK6-FZOvwgSmoKGABQ
https://www.google.com.br/search?q=gazeta+povo+bolo+santo+antonio+quantidade&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1eyaWK6-FZOvwgSmoKGABQ
https://www.google.com.br/search?q=gazeta+povo+bolo+santo+antonio+quantidade&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1eyaWK6-FZOvwgSmoKGABQ
https://www.google.com.br/search?q=gazeta+povo+bolo+santo+antonio+quantidade&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1eyaWK6-FZOvwgSmoKGABQ
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Em final de maio também se iniciam os preparativos e a organização da 

festa e a produção do bolo. No ano de 2017 foram produzidas cerca de 2.500 

massas de pão de ló que vão compor posteriormente na montagem as três camadas 

do bolo. Neste ano, segundo dona Ana o bolo foi de 15 toneladas (formas com 

tamanho de 80x120 cm) e 20 mil santinhos de silicone (imagem do Santo).  

Dia 08 de Junho, a capela é transformada em sala de distribuição, em que 

se prepara um bolo de cerca de 3 metros de extensão, ornamentado com a imagem 

de Santo Antônio. Ao redor deste bolo, cortado apenas no dia 13 de junho, circulam 

grandes tabuleiros com a mesma massa e preparo com doce de leite e granulado, 

mas não ornamentados com a figura do santo, conforme figura 10 abaixo: 

 

FIGURA 10 - O BOLO DE SANTO ANTÔNIO PRODUZIDO PELA IGREJA 
 

 
 

FONTE: Reportagem Prefeitura Curitiba (2017) 

Em versão obtida em conversa com o grupo de voluntárias da Paróquia, 

durante a preparação do bolo, "no início a igreja começou vendendo bolos recebidos 

de doações" e nestes ainda não se colocava o santinho. "Mas eram bolos de todos 

os tamanhos, alguns embatumados, outros muito secos, não se sabia as condições 

de higiene (...) de todo tipo".  
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Em conversa com Dona Ana, ela afirmou que:  

“O primeiro bolo foi feito para comemorar o aniversário do frei pároco da 
época. Daí estava faltando lençóis no convento, e o frei teve a ideia de 
colocar medalhinhas do Santo Antônio para arrecadar o dinheiro. Eu lembro 
que ele comprou o tecido, mandou fazer os lençóis, que acabaram ficando 
curtos". 

E ainda:  "o frei vinha de São Paulo, e lá já faziam isso. Depois, tentou-se 

vender os bolos recebidos de doação, que não deu certo, depois teve-se a ideia de 

produzir o bolo em Rondinha e depois o bolo foi feito aqui, há 4 anos". 

 

3.2 O GRUPO E A PRODUÇÃO DO BOLO CONCORRENTE PRODUZIDO PELA 
PIA: 

 

Segundo versão obtida com voluntárias na Pia de Santo Antônio, a origem 

do bolo foi a de um pagamento de promessa. Segundo Dona Sandra:  

“a história do bolo começou há muitos anos, quando uma senhora que 

“participava da Pia, devota de Santo Antônio, estava com o marido doente e 
fez a promessa. O bolo ela fez em casa e foi distribuído como pagamento 
da promessa. Depois a Sra. repetiu no ano seguinte porque a vizinha havia 
gostado, e assim o bolo foi aumentando, até que no quarto ano não foi 
possível mais fazer o bolo em casa e foi então transferido para a paróquia.”  

Da mesma forma que as duas versões da origem do bolo, a festa organizada 

pela Pia de Santo Antônio ocorre nos mesmos dias, mas dentro do salão paroquial. 

É constituída por outra equipe independente de voluntárias, que há muitos anos 

participam da Pia enquanto entidade de caridade, liderada por senhora da elite local. 

No lado esquerdo do pátio da igreja, na área em que fica o estacionamento, 

ficam dispostas uma barraca de presentes surpresa (pacotes com preços 

específicos em que se compra sem saber o que tem dentro dele); uma barraca de 

artigos religiosos; uma barraca de salgados e refrigerantes e mais ao fundo dois 

banheiros químicos.  

Dentro do salão paroquial, no espaço ocupado pela Pia de Santo Antônio, 

tem-se mais artigos religiosos dispostos num balcão; em outro, artigos de crochê e 

tricô produzidos por voluntárias da Pia; um balcão da venda de fichas; e outro para a 

venda de bolos e doces.  

No lado direito do salão, fica disposta a imagem de Santo Antônio amarrada 

a centenas de fitas brancas, e um baú de madeira para as pessoas depositarem os 
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seus pedidos. Os fiéis escrevem os pedidos no papel, depositam no baú e fazem 

então um nó na fita branca.Uma folha de instrução indicava: "seu pedido e um nó 

forte na ponta da fita" (2016); e "Use a ponta da fita, do final para dentro. Faça o 

pedido juntamente com o nó. Os pedidos ficam juntinhos, um a um. É uma tradição 

antiga. Não fazer o laço no meio da fita. A esperança é o combustível do cristão. 

Santo Antônio intercedei por nós", conforme figuras 11 e 12. 

FIGURA 11 - SANTO ANTÔNIO E FIGURA 12 - PRÁTICA DA AMARRAÇÃO DE NÓS 
 

  
 

FONTE: Acervo da Autora (2017) 

 

No ano de 2016, o pároco da igreja proibiu a venda de bolos por parte da 

Pia. As voluntárias da Pia organizavam a mesma massa de pão de ló com doce de 

leite (e santinho), mas embalavam em pacotinhos de papel alumínio previamente 

organizados em um cesto de vime. Além disso, recebiam doações de bolos 

recheados de frutas, que eram vendidos em fatias. Não puderam mais vendê-los por 

ordem expressa do pároco da igreja.  

Num primeiro momento, é difícil notar que na mesma festa e no mesmo 

espaço territorial há uma divisão territorial e política entre a equipe da Pia e a equipe 

da paróquia. É necessário um certo tempo de observação para que a dinâmica 

dessa divisão fique clara. Não fosse pelo frei ter proibido a venda de bolos (de Santo 
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Antônio, de fatias embaladas em papel alumínio; ou os de frutas, recebidos de 

doações) muitos fiéis não teriam sequer percebido.  

Aqueles que nos anos anteriores iam direto ao salão, seja porque não havia 

fila grande, ou porque os pedaços já estavam embalados, ou por outro motivo, se 

surpreenderam: em 2016 não foi possível comprar bolo "porque o frei proibiu"; 

"agora só tem bolo lá na igreja". 

Participantes da PIA afirmaram que parte renda era compartilhada com a 

paróquia, o que simultaneamente permitia certa autonomia. Sendo assim, não 

haveria motivos para a proibição do bolo da Pia, a não ser a maldade do frei: 

“ele quis fazer maldade pra nós e fez pro povo!” 
“a gente sempre dava uma percentagem para ele da festa.” 
“a gente precisa do dinheiro para as crianças!” 
“ele proibiu receber doação de bolos de frutas, que a gente recebia; porque 
bolo só podia lá; era só lá.” 
“ele simplesmente proibiu; era não, não e não, mesmo falando, pedindo e 
dizendo, é NÃO!”  
“a gente conseguia arrecadar mil reais por dia.” 

As reações iniciais da PIA frente a proibição do bolo foram bastante 

negativas; mas vale ressaltar que, segundo uma de suas componentes, o bolo teria 

tido início no passado, por iniciativa de uma integrante da PIA, não da paróquia: 

“eu disse pra ele que ele vai pro inferno quando morrer!”  
“porque meu pai me dizia que se há gente ruim é pra mostrar para os bons 
que podem ser bons! [referindo-se à maldade do padre] Esse padre é ruim, 
ruim,ruim!” 

O pároco responsável pela paróquia concentrou na igreja o controle sobre a 

atribuição e distribuição de sacralidade aos alimentos – como por exemplo, a 

afirmação em torno do sal: "sal benzido, eletambém não permitiu". 

Conforme afirmações de voluntária da PIA, além da proibição do bolo houve 

também a restrição do espaço da paróquia ao longo do tempo. Anteriormente, a PIA 

era quem ocupava todo o espaço do salão paroquial, agora dividido pelos 

maquinários da paróquia e pelo SEFRAS: "porque ele (o frei) tirou o espaço só por 

tirar". 
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Segundo conversa com Dona Clara, todos os anos a Sra. Gestora da Pia 

reunia em sua casa seus empregados para fazerem o bolo e o empadão. Ela 

enfatiza que os produtos utilizados pela Sra. Gestora:  

“são de primeira qualidade", "o pastel é feito com carne fresquinha de 
primeira", "porque a Sra. G. é muito caprichosa" e "ainda há gente boa 
neste mundo". "A Sra. G. é a responsável pela Pia de Santo Antônio e a 
renda que a gente consegue com as vendas vai para a casa de acolhimento 
de crianças, Lar Dona Antônia. 

Conforme a figura 13, uma simples placa impressa em papel ofertava o bolo 

da PIA, com o seguinte anúncio:  

Temos o tradicional bolo da PIA União. Ele contém nossos votos de muita 
doçura, alegria, saúde, fé e esperança em melhores dias. Sempre, 
confiando em Deus, na paz de Cristo e exercitando o exemplo do patrono 
Santo Antônio. R$ 4,00. 

FIGURA 13 - PLACA QUE ANUNCIA "O TRADICIONAL BOLO DA PIA" 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2015) 
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Durante o trabalho de voluntariado pude observar muitas pessoas 

perguntando pelo outro bolo embrulhado em papel alumínio: "onde fica aquele bolo 

que vinha no papel alumínio?" A resposta de algumas voluntárias da igreja:"não tem 

mais, só tem esse!".  

Isto sugere uma avaliação positiva também de devotos/consumidoras(es) 

em relação ao bolo da Pia. Certo dia um jovem perguntou-me por que não tinha 

mais o bolo que vinha "naquele papel alumínio", a resposta que consegui improvisar: 

"não tem mais, é só aqui agora". Minhas colegas de voluntariado (de dentro da 

igreja) pareciam expressar surpresa e como não soubessem de qual bolo o rapaz 

estava falando: “Podia ter aqueles bolos já embalados, fica mais prático!" (mulher, 

30 anos). “Eu sempre tinha azia quando comia bolo... mas esse eu comi e dormi 

como um anjo!" (mulher, 40 anos). 

Na figura 14, os devotos compravam o bolo de Santo Antônio produzido PIA, 

"aquele que era embalado em papel alumínio". 

 
FIGURA 14 - VENDA DE BOLO PRODUZIDO PELA PIA 

 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2015) 
 
 

De qualquer modo, a PIA procurou alternativas, que surgiram inicialmente 

devido à proibição. Colocaram em forminhas docinhos (brigadeiros, dois amores, 
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bombons, etc.) que continham no fundo da embalagem de alguns doces a imagem 

do santo (reproduzindo a lógica de indício de graça pelo encontro da imagem), 

conforme figura 15, abaixo. 

 

FIGURA 15 - EMBALAGEM DAS FORMINHAS DE DOCES VENDIDOS PELA PIA 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2016) 
 
 

Quando notei a tentativa de burla às restrições do pároco, conversei com a 

vendedora e elogiando a iniciativa, disse:  

 
P: Eu vi que tinha um adesivo do santo Antônio nos docinhos (referindo-me 
aos brigadeiros). 
V: Fala baixo, fala baixo, se o padre descobre ele proíbe! 

A mesma lógica de adequação aparece na venda de lírios bentos de Santo 

Antônio. A paróquia detém o monopólio da venda dos lírios de plásticos. Cada lírio 

tem grudado em seu caule uma mensagem do Santo e um pãozinho embalado em 

plástico. 

Segundo conversa com voluntária da paróquia na venda de lírios de plástico: 

“Cada cor de lírio tem um significado: o amarelo para a prosperidade, o branco para 

paz, o rosa para o amor e o azul para saúde. Tem gente que já leva um de cada pra 

garantir" (mulher, 65 anos). 
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Nas barracas da PIA, podemos encontrar apenas lírios de papel (também 

com mensagem), feitos artesanalmente. Podemos observar conforme figuras 16 e 

17 abaixo. 

 
 

FIGURA 16 - LÍRIOS CONFECCIONADOS PELA PIA DE SANTO ANTÔNIO 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2016) 

 

FIGURA 17 - LÍRIOS PLÁSTICOS VENDIDOS PELA PARÓQUIA 
 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2016) 
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Em 2017 houve acomodação ao novo contexto, em que tanto os discursos 

condenatórios sobre o monopólio da paróquia na comercialização do bolo quanto as 

alternativas práticas a ele desaparecem do contexto da festa. Ao perguntar 

especificamente se colocaram novamente os adesivos, como no ano anterior, obtive 

como resposta que não. Adquiri os docinhos apesar da resposta negativa, e 

encontrei novamente na embalagem o santo. 

 

3.3. O BOLO DA PARÓQUIA E AS FILAS GIGANTES 

 

Todos os anos a venda do bolo da paróquia é responsável pelo grande 

movimento de pessoas que circulam durante os dias de festa. As filas, muitas vezes, 

tornam-se bastante grandes.  

A fila principal do bolo ocorre no corredor entre uma barraca e outra, se 

estendendo para fora dos portões e por vezes contornando a quadra. Uma ou duas 

pessoas organizam as pessoas, indicando aos idosos uma outra na lateral.  

Em 2015 o tempo de espera chegou a ser de uma hora e meia, em 2016 o 

tempo reduziu para cerca de 30 a 40 minutos em horários de pico (no almoço e 

depois das 16:00 horas). Em 2017 a venda do bolo iniciou-se dia 09 de junho (um 

dia antes que os anos anteriores), formando-se gigantesca fila apenas no dia do 

Santo, dia 13 de Junho.  

A maioria das pessoas presentes na festa são mulheres jovens, que vêm 

acompanhadas de 3 ou 4 amigas; e muitas idosas, que vêm com vasilhas para levar 

para filhas e netas. Segundo Dona Ana: "vem muita gente das empresas também, e 

outros vêm buscar o bolo como sobremesa (...) Vem muita avó que compra de 20 a 

30 pedaços para dar para netas e filhas". 

Disse ainda: "a maioria dos que procuram o bolo são viúvas e solteiras, e 

que os homens vão, porque trabalham perto e na hora do almoço eles querem uma 

sobremesa; (...) e tem muita empresa perto”. 

Interessante observar que há, nesta fala de Dona Ana, indicações sobre os 

dois aspectos significativos do bolo: - seu caráter alimentar, com a afirmação de que 

ele seria comprado por empresas e pessoas como sobremesa, sendo uma 

mercadoria a ser consumida por suas características materiais; - e a sacralidade do 

bolo e seu vínculo com o caráter casamenteiro do santo, pois as avós vão lá 
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comprar pedaços para filhas e netas, contribuindo, assim, para o sucesso 

matrimonial das mulheres da família e, consequentemente, sua continuidade.  

Os comentários entre as mulheres na fila revelam a relação entre o consumo 

do bolo, a descoberta de uma das imagens de Santo Antônio na fatia e o sucesso 

(ou não) em relacionamentos amorosos:  

"ano passado eu não consegui, mas este ano eu tenho esperança";  

"minha prima achou";  
"a [beltrana] está namorando";  
"eu achei três vezes e até agora nada!". 

A grande maioria das devotas, inúmeras, ao chegarem no balcão de entrega 

das fatias de bolo, enfatizavam:  

"Uma fatia! com Santo!". 

Presenciei alguns poucos rapazes que diziam:  

"Pra mim eu quero sem santo! Eu não quero casar não, viu?" (rapaz, 24 
anos)"Mas eu não quero com o santo não, tá?" (rapaz, 20 anos). 

Em resposta, as voluntárias: 

"Mas ele não é só santo casamenteiro! É também pra saúde, 

prosperidade..." (voluntária, 54 anos) 
"Ah, mas não se preocupe, Santo Antônio também dá outras graças, não é 
só casamenteiro!" (voluntária, 92 anos!) 

De forma geral, 98% das pessoas que compravam a fatia de bolo 

mencionavam o desejo de casamento. Algumas jovens, sem qualquer preocupação 

de atrasar a fila, tentavam convencer a voluntária que lhe atendia a arrumar-lhe uma 

fatia com o santo, com os seguintes argumentos:  

"olhe, eu preciso muuuuito! faz três anos que eu venho comprar bolo e 

nada!" (mulher, 24 anos) 
"estou encalhada mesmo, você não poderia me ajudar a achar o santo?" 
(mulher, 30 anos) 

As possibilidades de burlar a sorte, tanto por parte das voluntárias quanto de 

frequentadoras (principalmente), que pediam para inserir as imagens em fatias 

específicas:  

"Você não tem nenhum santo sobrando? Meio perdido? (...) Não é 
possível!!!" 
"Muitas vezes está dentro da massa, nem sempre dá pra ver, tem de tentar 
a sorte!" - resposta das voluntárias. 
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Em outra situação, eu cumprimento uma jovem devota, que aguardava o frei 

na secretaria, que diz ao apontar para a bandeja de papel que tinha em mãos, com 4 

fatias de bolo:  

"vou burlar o sistema, estou aqui esperando o frei para benzer o bolo! (...) 
porque eu comprei os santinhos e vou colocar no bolo para cada um lá em 
casa". 
 

Dona Ana comentou certa vez o fato de muitas moças comprarem santinhos 

na secretaria para colocar no bolo:  

"ainda se fosse para uma idosa, ou uma criança, mas isso não se faz!" 

A referência ao status "encalhada" foi utilizado também por repórteres que 

fizeram reportagens sobre o bolo e o evento: 

"a mulherada encalhada pode vir comprar o bolo!" (um repórter, 28 anos) 
"as moças que quiserem encontrar um namorado podem vir comprar o bolo 
e tentar a sorte" (repórter, 34 anos) 

 

Outros pedidos referiam-se: 

"será que você não tem uma fatia com santo? É para uma pessoa doente!"; 

"É para uma criança!" 

Moças que acentuavam o caráter de desespero no pedido e também as 

crianças (que eram poucas), sensibilizavam mais as voluntárias que estavam na 

entrega; que por sua vez chegavam nas voluntárias do corte de bolo e diziam: 

 
"Arruma aí um bolo com santo, é pra uma criança!" 
"Você tem alguma fatia com santo? A moça está desesperada!"  
"Você corta, e quando sentir um santo no bolo você deixa separado para 
esses casos" - recomendaram. 

Muitas devotas vão todos os anos buscar o bolo para ajudar a paróquia no 

sentido da arrecadação, outras pela tradição da festa ou devoção ao santo, e outras 

ocasionalmente:  

"compro todo ano o bolo, mas não vim ano passado" 
"não venho todo ano"; 
"todo ano eu venho, gosto muito de Santo Antônio" 

O caráter especial do bolo com a imagem do santo em sua decoração foi 

mencionado inúmeras vezes, inclusive com a devolução do ticket quando o 
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comprador entendia que a fatia do bolo distribuída não seria a do corpo do bolo 

principal:  

"Ahh não é daquele bolo? [apontando para a imagem] (...) puxa!" 
"Não é da imagem do bolo? Então eu fui enganada, vou devolver!" 
"Quando vai ser o corte do bolo do santo?" A resposta das voluntárias foi: 
"no último dia!"; que seria o dia do Santo. 
"A massa daquele bolo é especial, menos seca". 

 

A mudança da imagem do santinho de metal para o de silicone (figura 18) foi 

notada e comentada por muitos frequentadores: 

"Puxa, não é mais de metal?" 
"Ai que pena, eu gostava mais da de metal!" 
"Pois é para não quebrar o dente" 

 

Uma mulher comenta sobre o formato do santinho em silicone e diz que uma 

conhecida quebrou um dente e se casou com um dentista argentino. A outra mulher 

também diz: "eu também achei, quase engoli!" e mostra o santinho. 

 

FIGURA 18 - SANTINHO DE SANTO ANTÔNIO EM METAL E EM SILICONE 
 

 
 

FONTE: Acervo da autora (2017) 
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O preço da fatia também foi mencionado, tanto por voluntárias(os) como por 

frequentadoras:  

"acho 5,00 reais caro, mas vale a pena" 

"caro o bolo por 5,00 Reais mas para um pedaço de bolo grande é 
aceitável" 

"Nossa, que fatia pequena, pra cinco Reais!" 

 

O tamanho da fatia variava em relação à voluntária que ficava no corte do 

bolo.  Algumas eram generosas na largura, outras nem tanto, e outras ainda 

cortavam o pedaço tão pequeno que alguns pediam devolução ou troca. 

Inúmeros comentários entre os frequentadores sobre acontecimentos 

relacionados a achar o santo na fatia de bolo, enquanto esperavam na fila: 

 
"Uma conhecida que foi comprar o bolo com a esperança de se casar, pois 
estava namorando há 7 anos e o rapaz não fazia o pedido. Aí ela encontrou 
o santo no bolo e colocou ele na água. E dois meses depois o rapaz pediu 
para se casar com ela. E já estão casados há 7 anos" 
"Eu ganhei o bolo do marido e nós dois tiramos o santinho mas já éramos 
casados"  
"Meu noivo não achou e ficou decepcionado, eu achei dois!"  
"Serve para arrumar namorado e ter sorte ou saúde" 
"Nunca soube de alguma história que deu certo" 
"É legal para pedir emprego, saúde, união da família, compra de casas, 
carros, alguma graça acontece""moça fácil acha bastante, querem moça 
séria pra casar" (Mulher, 62 anos, devota) 

 

Outros frequentadores são mais céticos: 

 
"Comprar bolo pra tentar casar? Mais fácil virar o bicho de ponta cabeça 

num copo d´água!" (rapaz, 18 anos, acompanhante de uma amiga devota). 
"Achar o santo é uma questão de sorte e não necessariamente você vai 
arranjar um namorado achando um santinho". (mulher, 24 anos). 
"Eu nunca comprei, mas conheço amigas que compraram e acharam! Mas 
até agora estão solteiras!" (mulher, 30 anos) 

 

Em determinado momento, observei uma mulher sair da igreja cantando em 

voz alta: "o senhor que estais no céu, apague o meu fogo no chuveiro!" - o pessoal 

ao redor ri e um frei comenta a cena: "os limites do céu e inferno são muito 

próximos". 

Em relação às diversas classes sociais de pessoas que circulam 

cotidianamente na igreja, foi possível observar duas situações: de um lado, muitas 

senhoras compravam grandes quantidades de fatias de bolo e levavam para seus 

parentes. De outro, os moradores em situação de rua, que semanalmente estão 
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presentes nas atividades filantrópicas, como o chá da tarde e doação de alimentos, 

convivendo nesse espaço. Cabe ressaltar o incômodo que provoca a presença de 

pessoas que, no cotidiano, estão sempre presentes no espaço da paróquia, devido 

às ações filantrópicas, mas que parecem não se encaixar ali no momento da festa, 

em que o comércio (do bolo) e não a doação (do pão para os pobres) é a forma de 

distribuição dos alimentos.  

Muitos pedintes abordavam as pessoas presentes, com pedidos de dinheiro 

e alimentos. Um segurança, que pareceu ser do estacionamento terceirizado da 

igreja, abordava os pedintes dizendo que não poderiam pedir dinheiro ali. No início 

da noite, observei a cena de um senhor de bicicleta que falou com uma senhora 

sobre sua necessidade de comprar gás para a sua família em casa. Foi abordado 

pelo segurança, e aparentemente constrangido tentou explicar sua situação, sem 

sucesso. A senhora disse para o segurança que não daria dinheiro, mas que lhe 

compraria um café com leite e um pastel. Ele ficou contente e aguardou o demorado 

pedido da fila dos salgados. Enquanto isso, uma assistente social chegou até ele, 

perguntou sobre a necessidade do gás e disse que no dia seguinte iria levar até ele, 

anotando o endereço e telefone. O rapaz aguardou a senhora lhe entregar o pastel e 

partiu. Outra vez observei um grupo de cinco rapazes, vestidos com bermudas 

largas, bonés e alargadores, que foram rapidamente atendidos por um frei que lhes 

entregou bolo, sem precisar ficar na fila. 

 Em outro momento, um morador de rua entra e vai pedindo de pessoa em 

pessoa um pedaço de bolo. Alguém lhe dá a metade. Ele acha o santo e sai 

gritando: "eu achei o santo, eu vou casar de novo"! 

É interessante observar que a perspectiva de distinção entre o bolo 

(comprado) e o chá ou o pão (distribuídos) se coloca para os funcionários e 

voluntários da igreja, mas não para este morador de rua, que exulta com a pequena 

imagem encontrada como os demais consumidores do bolo, e a vincula a um 

sucesso matrimonial. 

 

3.4  OS PREPARATIVOS E A PRODUÇÃO DO BOLO 

 

Os preparativos da festa na paróquia se iniciam no final de maio, com 

reuniões dos organizadores com cerca de 150 voluntários que são separados em 

equipes. Dona Ana é a coordenadora responsável por orquestrar todos os 
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voluntários. Em seu caderno, ela organiza os nomes e horários de pessoas que 

ficarão responsáveis pelo preparo da massa do pão de ló, que envolve desde a 

pesagem dos ingredientes da receita, a untagem e o alisamento da massa nas 

formas, o forno e o armazenamento. Além desta equipe, tem-se a da montagem do 

bolo, a do corte, da distribuição; e a das barracas de venda de tickets, de salgados e 

artigos religiosos.  

São produzidas em torno de 2.500 formas de pão de ló em cerca de dez 

dias, pela equipe de produção que trabalha das 6:00 às 23:00 horas. A equipe é 

pressionada a produzir uma média de 300 formas ao dia, contando ainda com 

imprevistos de toda a ordem: batedeira que estraga e deste modo tem-se que parar 

o processo até que um técnico a conserte, perda de fornadas porque o forno que 

não foi fechado corretamente, voluntário que não mede a quantidade de água 

correta que consta na receita, queda de energia, etc. 

Há quatro anos a igreja tem produzido a massa em um anexo lateral à 

cozinha do convento. Anteriormente o processo era realizado no convento em 

Rondinha. Em conversa com voluntárias, mencionaram a questão da dificuldade de 

se colocar as pessoas em ônibus, levá-los até lá e depois trazer a todos e 2.000 

formas de massas de volta.  

Uma voluntária disse:  

"Muitas de nós dormia lá mesmo, a gente acordava super cedo, como 5:00 
da manhã e trabalhava direto".  

Outra continua:  

"E o frei [fulano responsável pelo convento]!!! Nossa como ele era ruim, 

fazia a gente esfregar aquelas formas até ele achar que ficou bom". 

E ainda: 

"Fora que o forno era à lenha, e ele implicava que a gente não podia pegar 
lenha verde, (...) a gente tinha que carregar e ficar alimentando o forno o 
tempo todo!" 

  

Provavelmente a transferência da produção para a igreja diminuiu a 

ingerência dos freis no processo e aumentou a autonomia das atuais responsáveis 

pela coordenação dos voluntários. 

Em torno do dia 08 de junho inicia-se a fase de montagem do bolo, que se 

constitui em: retirar o papel manteiga da massa, molhar essa primeira camada com 

uma calda (preparada com açúcar, casca de laranja, anis e outras especiarias); 
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aplicar a camada de doce de leite; empilhar outra camada de pão de ló com a calda; 

a inserção dos santinhos (separados previamente em pacotinhos de papel na 

quantidade de 25, a fim de que se tenha um padrão de distribuição); passar outra 

camada de doce de leite, empilhar a terceira massa que recebe outra camada de 

doce de leite; fazer o contorno do bolo com doce de leite; e por fim esparramar o 

granulado. 

No dia 08 ainda, a equipe de montagem regida por Dona Clara prepara o 

bolo com a imagem de Santo Antônio na capela previamente preparada com a mesa 

do bolo principal e laterais; e balcão com guardanapos, sacolas, pratos e garfinhos. 

Dona Clara comentou (2017):  

“Puxa, finalmente vou poder passar a minha coroa para esta menina. 
Finalmente alguém pegou o gosto pela decoração e ainda é caprichosa!” 
(referindo-se à iniciativa de uma jovem de 23 anos em ajudá-la na 
decoração e ser eficiente)". 

Neste dia Dona Clara repetiu o comentário acima para várias voluntárias, 

reiterando sua vontade de passar adiante o cargo e feliz por ter encontrado uma 

pessoa competente. 

 

FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO DO BOLO 
 

 
 

FONTE: Reportagem Prefeitura de Curitiba (2017) 
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A equipe de preparação da massa é coordenada diretamente por Dona Ana; 

a equipe de montagem organizada por Dona Clara. Ambas estão na produção do 

bolo desde o início, há 23 anos. Foi possível observar certa rivalidade, talvez pelo 

fato de ser Dona Ana quem decide qual voluntária vai para qual equipe (montagem 

ou produção) - ou seja, era muito evidente certa disputa de poder em termos de 

quem manda onde, além da questão do saber fazer.  

Dona Ana disse:  

"A montagem é o pior lugar, eu detesto ficar lá, porque sempre quando vou 
passar o doce de leite ele enrola na massa, eu não consigo com aquilo" 

 

Na parte da estrutura, Dona Ana compra e distribui os aventais, toucas e 

luvas nas diferentes fases do processo. Em cada dia de festa, todos recebem um 

avental limpo e de cor diferente. Ela afirmou que recolhe todos os aventais 

diariamente e os lava em sua casa, com a ajuda de sua irmã. 

A paróquia oferece aos voluntários o café da manhã, almoço, café da tarde e 

jantar. Voluntários também ajudam as cozinheiras da paróquia na preparação das 

refeições. 

Em reunião ocorrida em 28 de maio de 2017, inúmeras recomendações 

foram passadas por Dona Ana aos 40 voluntários presentes, dentre elas: 

 
"Ter disponível uma jarra com água e um banquinho, caso alguém passe 
mal" 
"A equipe de recepção/distribuição deve sempre utilizar avental e crachá 
(...) e ter sempre um sorriso no rosto, senão assusta o povo" 
"Na área de produção, utilizar sempre o uniforme, senão a imprensa 
notifica" 
"Manter limpo o chão, tirar a luva para varrer" 
"Não sair no pátio com avental sujo de bolo!" 
"A equipe da distribuição: não achatar ou amassar as fatias, um dia uma 
mulher me devolveu o bolo, estava um purê! (...) se a vasilha for pequena, 
pegar prato" 
"Não trocar santinhos, se ver que vai mais com a cara de uma do que de 
outra" 
"O corte deve ser padrão: dois dedos cada fatia!" 

 

Na reunião ficou clara a distinção entre a responsabilidade religiosa, do frei, 

e de organização prática, de Dona Ana.  
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Conforme o Frei José, o pároco, disse nesta reunião:  

"a festa tem a parte material, que se divide em três momentos: o bolo, os 
artigos religiosos e as barracas de salgados e bebidas. E a parte espiritual, 
que começa dia 31 de maio com as trezenas (...) o frei Vitório, os freis do 
Bom Jesus, da Aldeia de Rondinha e da Casa da Filosofia (os três 
conventos pregadores) irão estar presentes". 

Ele ressaltou aos voluntários o significado da palavra "entusiasmo" que vem 

do "entusiasmare":  

"colocar o deus que existe dentro de você para fora (...) de modo que as 

pessoas que vêm para a festa tenham interesse em frequentar conosco 
com a mesma fé".  

Ele lembrou ainda, ser um ano importante de comemorações "de 100 anos 

da aparição de Nossa Senhora de Fátima e 300 anos de aparecimento da imagem 

de Nossa Senhora Aparecida".  

O frei também convidou os presentes a participarem de uma reunião 

(30/05/17 às 19h) na Igreja de N. Sra. de Guadalupe: 

"para uma reflexão sobre a população de rua e entender o problema da 
administração municipal (...) É uma reunião que envolve todas as igrejas do 
setor centro: Guadalupe, Bom Jesus, Catedral, Rosário, Perpétuo Socorro, 
Estanislau, São Vicente, Divino e da Ordem".  

Quem continuou a reunião foi Dona Ana. Ela disse que a venda do bolo 

ocorreria de 09 a 13 ou 14 de junho "ou enquanto tiver bolo", e que foi determinado o 

preço de R$5,00 a fatia. Seguindo o seu caderno de anotações, ela deu dicas 

comportamentais e de cuidados com os ingredientes. 

Os ingredientes como açúcar são arrecadados por doações de fiéis 

(solicitados nas missas) e uma empresa de farinha de trigo há muitos anos tem 

doado toda a farinha. Ovos, granulados, gordura vegetal, fermento e o doce de leite 

são adquiridos pela paróquia. 

Em conversa com Dona Ana em 2015 ela comentou sobre a tentativa de 

padronizar o processo de produção: 

 
"tem a que pesa a farinha e os ingredientes" 
"tem a que bota na mesa", 
"tem a que fica na batedeira", 
"a que tomba o bolo na bacia" 
"a que espalha o bolo na forma" 
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"tem a que alisa"  
 "e tem a que assa o bolo". 
 

E continua:  

"Daí tem o tempo certo da batedeira bater. São só dois minutos, o açúcar, a 

água, e os ovos, são dois minutos só. Depois se coloca a farinha de trigo, 
são só mais dez minutos, e encerrou; porque se você bater mais do que dez 
minutos queima a massa!'. 

A novidade este ano (2017) era a de que haveria dois pontos de venda, a da 

fila normal na capela e outra para os idosos, na sala do frei José.  Ressaltou os 

cuidados de higiene daqueles que cortam e distribuem o bolo, utilizarem avental, 

luva e espátula, manterem limpo o ambiente, não falarem em cima do bolo. 

Recomendou cuidado com o desperdício, principalmente com o granulado, pois 100 

kg do produto custa R$5.500,00; e que se utiliza 250 kg; além de que serão gastos 

R$12.000,00 com doce de leite.  

Enfatiza: "Então tudo custa!". 

Disse que no ano anterior achou vários santinhos em aventais utilizados, de 

voluntárias que recolheram os santinhos que caíram: "se cair [do pratinho] coloque 

no bolo da pessoa!". 

Disse que na compra dos santinhos, o frei José não a consultou e que ele 

fora enganado, porque ele comprou santinhos de silicone mas que pareciam de 

plástico. Perguntou da possibilidade de devolução e o frei disse que não era 

possível. A voluntária ao meu lado diz: "a alternativa seria embalar os santinhos de 

metal em plástico celofane, um a um, e que "dá um trabalho louco!". 

Outra questão foram os aventais que tinha encomendado (de 40 e vieram só 

20); e a justificativa foi que não se sabe ao certo quem perdeu o tecido. Ela 

diz:"Todos os anos somem uns cinco ou seis aventais, porque o povo não devolve, 

então tive que encomendar!".  

Um voluntário afirmou: "Nossa, enganaram o frei e enganaram a senhora!!!". 

Importante ressaltar que todas as atividades são desenvolvidas por 

voluntários. O que traz dificuldades práticas em termos de organização e 

padronização do trabalho, bem como de controle das atividades e da presença dos 

participantes. Também resulta em tensões ao longo do processo, por interpretações 

diferenciadas do procedimento adequado e a ausência de uma autoridade 

inquestionável capaz de dirimir os conflitos. 
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O perfil dos voluntários era a de maioria de senhoras (acima de 50 anos), 

que participavam da festa há anos (maioria de 05 a 23 anos). Alguns poucos jovens 

participaram do processo da montagem. A profissão e a classe social eram 

destacadas por Dona Ana em muitos momentos:  

 
"eu sou voluntária, mas trabalhei com comércio a vida toda" 

"essa não é qualquer uma"  
"aqui trabalhando na festa tem doutor, advogado, professora da UTFPR, 
aposentadas..." 

 
Em conversa com Elisabeth sobre a motivação das voluntárias ela disse: 

 
"tem voluntárias que tem a motivação de participar pela devoção, outras 
porque são amigas pessoais de Dona Ana (...) que todo ano pede ajuda" 
"outros a gente sabe que vem pela comida!" 

 

Várias voluntárias da PIA comentaram sobre os benefícios de ser voluntário 

como forma de agradecimento a Santo Antônio: 

"deixei o marido em casa, ele tem Alzheimer, pedi para uma vizinha olhar" 
(...) "porque Santo Antônio é poderoso!" (mulher, 67 anos, participante da 
PIA).

6
 

A participação e a doação de trabalho em atividades da igreja traria como 

benesses "coisas boas". Várias voluntárias da paróquia também mencionaram os 

benefícios de participar da igreja e ser devota do Santo: "depois você vê as coisas 

boas acontecendo..."   

 

3.5 A EXPERIÊNCIA COMO VOLUNTÁRIA 

 

Uma das dificuldades de pesquisa deste campo, foi o fato de a festa se 

realizar anualmente em um curto período de tempo. A decisão de participar do 

voluntariado foi motivada pela curiosidade de entender o processo interno da 

produção do bolo e as interações interpessoais. 

Nas conversas com Dona Ana depois das novenas, meses antes da festa 

ela comentou da necessidade de jovens que pudessem participar de alguma 

atividade da festa e solicitou meu telefone. Disse que havia muitas senhoras idosas, 

                                                           
6
 Momentos depois a filha desta senhora aparece, arranca da cabeça da mãe a touca de lã que 

vestia, e nervosamente passa a mão na cabeça da mãe numa tentativa de penteá-la. A filha disse: "a 
sra. fica muito feia de toca, mãe; a senhora tem que se valorizar!" E a mãe responde:"mas está um 
vento frio nas orelhas!", mas obedeceu à filha. 
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e que necessitava de pessoas que se dispusessem para o serviço pesado: pesar a 

farinha, por exemplo, implica em retirar do chão um pacote de 5 kg, pesar, e passar 

adiante. Quando recebi sua ligação, solicitando ajuda, não sabia que o trabalho era 

muito mais pesado do que eu poderia imaginar.  

Minha iniciação começou diante da balança de farinha. Em questão de um 

minuto ela me mostrou a balança, a receita inteira e a meia receita, descritas em 

papel branco colado na parede. 

A instrução recebida foi: 

 

"aqui está a balança, é importante descontar a tara; aqui está a receita para 
a massa inteira e aqui está a meia; coloca o fermento direto no pacote da 
farinha; o emustab na água, vá colocando no balcão e cuidado para medir 
certo a água!" 

 

Na parede podia-se ler: 

 
Receita de Bolo  
(inteira) 
1 L de água 
300 g de emustab [gordura vegetal] 
5 kg de farinha 
300 g de fermento 
3.200 Kg de açúcar 
68 ovos 

 

Parecia ser tarefa super fácil, apenas prestar atenção nas medidas. Com o 

passar do tempo, a farinha fina misturada ao fermento parecia fazer uma névoa 

invisível que penetrava insuportavelmente nas narinas. Além disso, toda a equipe 

precisava trabalhar em sincronia, pois as batedeiras esperavam pelos kits de 

farinha, que por sua vez eram esperados pelas equipe de alisar o bolo, que 

empilhava as formas na prateleira, até que fosse liberado o forno. 

Dona Ana dizia:"precisamos produzir 300! Já teve ano que foi produzido 

400!!!". Ela disse que para as 15 toneladas, são necessários cerca de 25 mil ovos; 

quase três toneladas de farinha, duas toneladas e meia de açúcar, três toneladas de 

doce de leite, 500 kg de granulado e 150 kg de fermento. 

A experiência pessoal contribuiu não apenas para a ampliação do campo, 

mas também na compreensão da dinâmica e do peso do trabalho voluntário exigido. 

Minha estratégia foi conseguir participar e experienciar tudo o que fosse possível. 

Então, quando alguém saía para almoçar ou para o café, eu me dispunha a ajudar, 
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ainda que brevemente. Com isso, consegui vivenciar e ter ideia do peso da bacia da 

batedeira, que precisa ser virada nas bacias; o peso da forma de alumínio, que 

precisa ser colocada no forno, etc. 

Depois de algumas horas na mesma atividade, a atenção fica prejudicada, e 

por vezes tive dúvidas se não confundi as medidas dos kits (de colocar apenas 150 

g de fermento na farinha, no kit de receita inteira, por exemplo). Várias vezes me foi 

perguntado se eu estava medindo certo a água: "você está medindo certinho a 

água? Senão dá variação na massa..." 

Também presenciei a cena de uma voluntária jovem (30 anos) que não 

fechou a porta do forno de maneira correta e precisou escutar sérias reprimendas 

sobre ter sido perdido uma fornada. 

Embora seja voluntário, o trabalho de cada uma é constantemente avaliado 

tanto pela organização quanto pelas demais voluntárias. As discórdias e as fofocas 

foram observadas entre as participantes, muitas vezes no sentido do desempenho, 

ou da falta dele: 

 
"a [fulana] ficou no celular passando mensagem o tempo inteiro!" 

"a [beltrana] não lavou as formas!" 
"a outra deixou a xícara sem lavar, lá na pia..." 

 

O ritmo do trabalho é afetado por imprevistos em um processo que, embora 

de grandes proporções, traz incertezas tanto pelo caráter excepcional (realizado 

apenas uma vez por ano) quanto pela mão de obra pouco controlada resultante do 

voluntariado. Em outro momento a batedeira maior estraga, e a equipe fica horas 

esperando o conserto, e utilizando apenas a batedeira menor (havia apenas duas 

disponíveis). 

Talvez não fosse tão difícil se não considerássemos a pressão por 

desempenho, o barulho das máquinas, o calor do forno e muitas horas seguidas 

realizando a mesma função. 

Na fase de montagem e distribuição do bolo, participei brevemente na 

montagem, mas fui designada por Dona Ana para ficar na equipe do corte do bolo. 

Foram 4 dias, cortando fatias de bolo das 07:00 às 20:00 horas.  

A interação neste contexto de tarefa de corte (duas duplas cortavam) foi bem 

mais estressante que a pesagem. A pressão pelo corte "correto" das fatias era 

constante, seja porque éramos observadas pela colega da frente, seja porque a 
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dupla do lado cobrava e advertia se o tamanho excedia o que elas consideravam ser 

adequado. O problema era que as massas de pão de ló tinham variações 

importantes de altura, além do fato de que a equipe de montagem nem sempre 

molhava as três camadas do bolo, então tinha-se ainda a variação da maciez.  

A sincronia também era requerida na equipe do corte, pois se uma dupla 

exagerasse no tamanho da fatia, para mais ou para menos, os compradores 

comparavam e muitas vezes devolviam ou diziam diretamente que preferiam a 

pessoa que cortava o bolo em fatia "mais generosa". 

Certo dia, o conflito em termos de tamanho de fatia foi apontado pelo frei 

José, que apareceu trazendo consigo uma balança. Solicitou que cada uma das 

voluntárias cortasse uma fatia e fosse pesar: com frequência havia divergências 

significativas. A não padronização da produção provocava ainda mais dificuldades, 

impedindo que a orientação inicial aparentemente simples, de que a atenção nas 

fatias fosse conforme padrão inicial – "dois dedos de espessura" – não fosse 

necessariamente bem sucedida: considerando a variação na altura, nunca era 

possível cortar uma fatia de tamanho exato. No segundo dia, uma colega minha do 

corte foi dispensada da função: "No corte, não funcionou" segundo dona Ana.  

FIGURA 20 - O TRADICIONAL BOLO DA IGREJA BOM JESUS 
 

 
 

FONTE: Reportagem Gazeta do Povo em 09/06/2017; foto de Ivonaldo Alexandre 
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A pressão das filas, pela rapidez na entrega das fatias também foi relevante. 

Dona Ana advertira que:  

 

"não se podia cortar as fatias com antecedência, porque as pessoas 
queriam ver cortando, para garantir a sorte no achar o santo" 
"e precisa cuidar para não desmontar as fatias no prato!!!" 

 
 

No primeiro dia da festa, Dona Ana recrimina:  

"uma mulher devolveu as três fatias que vocês deram, porque estavam 
desmontadas! Ela disse que veio aqui para comprar fatias de bolo, e não 
refugo, restos de bolo!"  

E por último, a pressão das voluntárias da distribuição, que queriam 

agilidade e precisão na disposição das fatias nas vasilhas. Cerca de 60% dos que 

compravam bolo traziam suas vasilhas, mas de modo geral, muito pequenas para a 

quantidade de fatias requeridas. 

As tentativas de padronizar o impadronizável, seja pelo montante de 15 

toneladas de bolo, seja pela questão da falta de treinamento dos voluntários, ficou 

bastante evidente. 

Minha admiração pelo voluntariado e pela capacidade de doação dos 

envolvidos no processo de produção do bolo cresceu substancialmente; pois sem o 

trabalho destes a festa não seria possível. 

 

3.6 EXPANSÃO DA PRÁTICA PARA OUTROS SANTOS E PARÓQUIAS  

 

No ano 2016 na Igreja Bom Jesus houve a tentativa em realizar a festa de 

Bom Jesus (dia 06/08) e de São Francisco (dia 04/10), mas ocorreram em menor 

proporção de tamanho e população e sem a venda do bolo com imagem. 

Na realização da festa do padroeiro da igreja em agosto, ao final da 

celebração da missa ofertou-se aos participantes uma confraternização com lanches 

doados por frequentadores da igreja. O frei celebrante disse ao final: 

"essa é uma tentativa ainda tímida realizar a festa de Bom Jesus. Vamos 
ainda fazer um balanço do que deu certo" 
"A igreja deve também compartilhar e doar, então estão todos convidados 
para uma confraternização surpresa no pátio da igreja" 
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Várias mesas de plástico foram enfileiradas e coberta com uma grande 

toalha branca, na qual estavam dispostos sanduíches, bolos e refrigerantes. 

Curiosamente, não existem registros fotográficos deste evento no facebook (mídia 

social) da paróquia; em contraste a outros eventos como a Festa de Santo Antônio, 

a do Trânsito de São Francisco, e muitos outros. 

Na festa de São Francisco, houve encenação da passagem da morte do 

santo em evento que se denominou "Trânsito", com duração de três dias. Houve 

anúncio de venda de pastéis, apenas. Ao final da missa do dia 04 de Outubro, 

ofertou-se aos participantes um bolo (pão de ló) com refrigerantes, que foram 

dispostos em mesas no pátio da igreja. Durante a tarde houve a bênção dos 

animais. 

Embora a tentativa de realização de outras festas pela paróquia Bom Jesus 

ter sido reconhecida como tímida, a tradição na produção e distribuição do bolo de 

Santo Antônio é indiscutível. É reconhecida pela imprensa e pelos frequentadores 

como a que fornece "o tradicional bolo do santo casamenteiro" e como a que produz 

o "maior bolo". 

Deste modo, a venda de bolo de doce de leite (15 toneladas) com 20 mil 

imagens do santo, iniciada em Curitiba na Paróquia Bom Jesus, passa a ser uma 

inspiração para várias outras paróquias da cidade, inicialmente vinculadas a Santo 

Antônio, mas que depois se ampliam também para outros santos.  

Segundo reportagem da Gazeta do Povo7 (08 de junho de 2017) a Igreja 

Santuário Nossa Sra. do Carmo, no Boqueirão também serve o bolo de três sabores 

(doce de leite, ameixa e abacaxi). São 50 voluntários na produção de 110 bolos de 

42 Kg (cerca de 4 toneladas), com 4 mil imagens do santo. 

A reportagem cita ainda:  

- A Paróquia Santo Antônio do Parolin, com bolo (de doce de leite e abacaxi) 

no tamanho aproximado de 50 metros, com 80 imagens. 

- A Paróquia Santo Antônio no Boa Vista, serve bolo (de doce de leite e 

cobertura de chantily) com quase duas toneladas e 6 mil santinhos, produzido por 25 

voluntários.  

- A Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Guabirotuba, distribuiu bolo de 

doce de leite e pêssego, no total de 5 mil pedaços e 1.500 santinhos; produzido por 

80 voluntários. 

                                                           
7
 Reportagem: "Bolo de Santo Antônio vendido em Curitiba é de pão de ló e recheado com doce de 

leite e frutas" em Gazeta do Povo, Caderno Bom Gourmet, com colaboração de Amanda Luder.  
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A expansão da prática para outros santos foi observada nas paróquias de 

São Jorge e Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.   

A Paróquia São Jorge, no bairro Portão, comemorou no dia 23 de Abril o dia 

do santo, com um bolo de 25 metros para celebrar a festa de seu padroeiro. O bolo 

foi recheado com centenas de imagens de São Jorge. Segundo informações do site 

da paróquia, a produção envolveu mais de 10 voluntários, sendo que o valor do 

dinheiro arrecadado seria revertido para obras sociais. O preço de cada fatia foi de 

R$ 3,00 Reais. 

No Santuário Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, a celebração ocorreu no dia 

27 de Junho com a Missa das Rosas. No dia 21, em razão da comemoração dos 57 

anos de Novena, houve a distribuição de bolo no tamanho de 27 metros e 5 mil 

medalhas (cerca de 200 kg). Interessante notar a informação de que a Igreja do 

Perpétuo fez parceria com a Paróquia de Santo Antônio do Boa Vista e a Paróquia 

São José para a produção do bolo:  

"Para o trabalho, o bolo gigante conta ainda com o apoio e a mão de obra 
voluntária de 20 senhoras boleiras das Paróquias Santo Antônio e São 
Jorge, de Curitiba/PR, que já são experientes na produção de bolos dos 
seus padroeiros. Já para a organização e distribuição, haverá apoio de mais 
de 30 voluntários do Santuário Perpétuo Socorro. A receita do bolo gigante 
será preparada nas dependências da Paróquia Santo Antônio, no bairro Boa 
Vista. 

FIGURA 21 - IMAGENS E MEDALHAS (SANTO ANTÔNIO, SÃO JORGE  
E NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO 

 

 
 

FONTE: Acervo da Autora (2017) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Brandão (2011), afirma que o catolicismo brasileiro “é o sistema de crença e 

de culto que mais se aproxima da religião aberta ou da religião de todos”. Como 

religião da pessoa, do casal, da família, da rede de parentes, e também da 

comunidade, o catolicismo abrange os mais diversos modos de vida comunitária, 

que podem ocorrer na paróquia ou à margem dela.  

O autor analisou perguntas referentes a religião realizadas pelo Censo, em 

que menciona a pergunta formulada “Qual a sua religião?”, e faz notar que não 

haver a pergunta “Como você vive a sua religião”. A partir desta questão, comenta: 

Quero reforçar esta diferença porque justamente quando se trata do 
catolicismo, tão importante quanto a pergunta: “Você é católico?”é a 
pergunta: “E como é que você vive o seu ser católico?” De fato, em um 
mundo cada vez mais polissêmico não apenas no campo da religião, mas 
em praticamente todos os outros, as alternativas de vivência de uma fé 
religiosa, de uma crença, de um sistema de sentido não propriamente 
religioso (como a antroposofia, a ecologia profunda ou a logosofia) pode 
variar mais no que toca às formas de vivência “daquilo em que eu creio” do 
que na confissão que me identifica e congrega com outros seguidores 
“daquilo em que eu creio”(Brandão, 2011, p.91). 

Assim, se perguntar a mórmons ou testemunhas de Jeová, como eles vivem 

suas religiões, as respostas serão muito mais alinhadas dentro de cada religião do 

que as respostas de católicos, ao ser-lhes proposta a mesma questão. O autor 

menciona que o percentual de adeptos de religiões que exigem de seus convertidos 

fervoroso rigor, tem-se mantido constante ao longo dos anos, apesar do esforço 

contínuo para atração de novos fiéis. Nesse contexto, ele indica a resenha de 

Faustino Teixeira sobre o Censo 2010 do IBGE: 

Os sem-religião, que no Censo de 2000 representavam a terceira maior 
declaração de crença no Brasil, mantiveram o seu crescimento, ainda que 
em ritmo menor do que o ocorrido na década anterior. Eles eram 7,28% no 
Censo de 2000 e subiram agora para 8% (um índice que comporta mais de 
15 milhões de pessoas), e o seu registro mais significativo continua sendo 
no Sudeste. Esse crescimento não indica, necessariamente, um 
crescimento do ateísmo, mas uma desfiliação religiosa, um certo 
desencanto das pessoas com as instituições religiosas tradicionais de 
afirmação do sentido. (Brandão, 2011, p.95). 

Steil (2009) afirma não fazer mais sentido a divisão tipológica entre 

catolicismo popular devocional e catolicismo clerical, ao se tentar entendê-los como 

sistemas fechados ou totalidades que apontariam para divisões de classe social ou 
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de posição institucional. Deste modo, na tentativa de se identificar fronteiras, 

tradição e modernidade pareceriam antagônicos ou excludentes, em vez de plurais. 

A Festa em homenagem a Santo Antônio é celebrada em igrejas de todo o 

país na data de 13 de junho. Na Igreja Bom Jesus dos Perdões, cerca de 40 mil 

frequentadores comparecem nas missas, novenas e trezenas em busca de graças. 

Nesta paróquia, em particular, a festa e o bolo se confundem. Muitas variações e 

mudanças são observadas: no aumento da quantidade produzida de bolo (de 50Kg 

para 15 toneladas); nas diversas formas de adaptação: mudança do local de 

produção (de Rondinha para as instalações na paróquia); a troca da imagem de 

metal para a de silicone; nas interações entre os voluntários; nas tentativas de 

padronização do processo e na imposição de regras.  

Segundo Perez (2011), "as festas religiosas são as atividades urbanas mais 

antigas do Brasil" e mesmo que aparentem perder a vitalidade ou a tradição, estão 

em constante processo de metamorfose e de criação de novas diversificações. 

Afirma que:  

Nossas festas, sejam laicas ou religiosas, oficiais ou populares, em sua 
multiplicidade de manifestações (...) mostram uma maneira singular de viver 
o fato coletivo, de perceber o mundo e de com ele se relacionar (PEREZ, 
2011, p.28). 

A expansão da prática para as outras paróquias, também apresentou 

variação: a receita tradicional era de pão de ló com doce de leite. Em muitas 

paróquias o bolo é de frutas (abacaxi, principalmente). 

O trabalho dos voluntários, nos dez dias que antecedem a festa, evidencia a 

mudança de ritmo e intensidade da vida daqueles integrantes, conforme a afirmação 

de que:  

Festas, notadamente religiosas, marcam os tempos fortes, os momentos 
culminantes, as alternâncias de ritmo e de intensidade da vida coletiva, a 
periodicidade das passagens. Pautam, ainda, as formas de agregação e de 
solidariedade coletiva e indicam as emoções e as paixões comuns". 
(PEREZ, 2011, p.26). 

Na análise da ingestão do "sagrado", enquanto graça desejada, 

principalmente por meio do pão e do bolo, foi possível observar que se verifica 

também em outras atividades da igreja. Como por exemplo, na tentativa de Dona 

Ana em reforçar que os pães feitos na paróquia "eram pães feitos pelos padres", na 
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bênção de alimentos como o sal, na preferência pelo bolo com a decoração do corpo 

de Santo Antônio, e na ingestão das pílulas (papelotes minúsculos) de Frei Galvão, 

distribuídas na novena sempre celebrada na última quarta-feira do mês.  

Santo Antônio Santana Galvão, Frei Galvão, foi o primeiro santo brasileiro 

beatificado, pelo papa Bento XVI, em maio de 2007. Sua novena é tem um foco tem 

um foco mais restrito: a cura e as mazelas como o desemprego. Ao final da 

celebração, sem nenhuma explicação sobre o surgimento, a função ou a história das 

pílulas, são distribuídas os pacotinhos plásticos que contém um folheto e um 

pacotinho de papel branco com as pílulas de papel.  

Consta ainda: "Pílulas de Frei Galvão: não são pílulas de farmácia, mas 

pílulas devocionais. As pílulas de Frei Galvão nasceram do grande amor que o santo 

dedicava aos doentes e da sua profunda devoção a Maria Mãe de Deus".  

Para minha surpresa, certa vez, enquanto eu calmamente recolhia um 

exemplar de cada santinho e panfletinho para a minha coleção, um frei de repente, 

ele se aproxima e diz em tom irritado: "você não deveria pedir para os santos! você 

deveria rezar para Nossa Senhora, porque ela que é nossa intercessora!"; "e esses 

papéis são deixados por pessoas que nem são católicas!!!" "olha essas fitas, ainda 

por cima vermelhas!". 

Duas semanas depois eu percebo que era o mesmo frei, celebrando agora a 

missa de Frei Galvão. No final, a bênção das pílulas de Frei Galvão, "único santo 

brasileiro" sem nenhum outro comentário ou sobre a função das pílulas. O mesmo 

frei que irritado condenou minha suposta devoção aos santos, indicando que a 

devoção correta seria a de Nossa Senhora, celebrou a missa de Frei Galvão e 

abençoou as pílulas. 

Isto faz pensar em como os representantes oficiais da igreja lidam com as 

práticas e os usos que os fiéis fazem do espaço. Em conversa com um dos 

voluntários na festa de Santo Antônio, ele afirma que "nem todos os freis da igreja 

concordam com a festa e o bolo de Santo Antônio, (...) mas têm de engolir, porque a 

arrecadação garante a sobrevivência do convento por um ano inteiro". 

Saez (2009) argumenta que a devoção aos santos aparece muitas vezes na 

literatura como uma dimensão secundária, sentimental e inferior, se comparadas às 

doutrinas e rituais públicos. O autor sugere a substituição do termo devocional pelo 

relacional, pois seria uma relação estabelecida entre sujeitos. Afirma que: 
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Nas religiões teístas, o contrato entre Deus e o fiel é traçado a uma 
distância que equivale à que existe entre o sujeito e o objeto: crer, criar, 
adorar, são ações que unem sujeitos e objetos – nomes e complementos 
diretos. O culto aos santos, pelo contrário, é uma relação com formas 
semelhantes às que regem a socialidade comum: estabelece-se entre 
sujeitos (p.204). 

Os devotos escolhem "tratar com um santo", um sujeito entre muitos outros, 

que é escolhido por razões variadas: pode ser o santo da cidade, da profissão, das 

características e feitos que poderiam solucionar as aflições (SAEZ, 2009, p.204). 

Zaluar (1983) afirma que a proteção dos santos era sempre requerida em 

situações de "transição de um estado socialmente definido para outro" - como 

partos, batismos, casamentos, doença e morte - e seria invocada para se 

reestabelecer as experiências nas quais não tinha controle. A autora salienta que no 

que tange o pagamento de promessas, o devoto não estaria apenas se aproximando 

desta unidade suprema que seria o santo, mas estaria também "se aproximando dos 

seus semelhantes e reforçando os laços que os uniam aos que faziam parte da rede 

de suas relações (Zaluar, 1983, p. 95). 

Tavares (2010) afirma que as representações populares de culto aos santos, 

em eventos como festas, orações e promessas, teriam finalidade de restaurar 

funções sociais e relações de devoção, à medida que reforça os laços entre os 

indivíduos. Foi possível observar nesta pesquisa uma inversão do que afirma o autor 

em termos de reforços de laços sociais, considerando-se que os conflitos 

estabelecidos pelas diferentes pressões foram significativos. 

Durante o trabalho de voluntariado, foi possível observar as repetidas 

narrativas sobre as vantagens da devoção a Santo Antônio, em relação ao seu 

poder de conceder graças. A grande maioria tinha a adicionar algum episódio 

particular ou que lhes foi contado por terceiros, de realizações atribuídas ao santo 

casamenteiro. Observou-se ainda que num mesmo locus (igreja) em que ocorrem 

práticas rituais devocionais (específicos ou não), as interações entre os agentes 

variam conforme o grupo, função, posição hierárquica em termos de poder 

conferido, o que gera conflitos de ordens diversas; mas com um fim específico que é 

a produção do maior e mais tradicional bolo de Santo Antônio da cidade. 
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