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RESUMO 

O presente trabalho tem o propósito de reunir fatos históricos e linguagens artísticas, bem como 

elementos da tradição dos primórdios da religião cristã para permitir entender a figura de Maria, 

a Mãe de Jesus, mulher que, além da força e vigor com que enfrentou os desafios de sua vida, 

continuou a exercer influência decisiva ao longo da história do cristianismo, tanto no Oriente, 

quanto no Ocidente. Muitas pessoas têm revelado milagres de cura em nome de Maria, 

comprovados cientificamente. Ao discutir o fenômeno do milagre, limitamo-nos por questão 

de método, a abordar as afluências dos crentes a cinco grandes santuários: Fátima, Lourdes, 

Aparecida, Kibeho e Medjugorje, porque nesses é que se têm registrado os maiores afluxos de 

peregrinos anualmente. Aparições, milagres e devoções transformam Maria na mulher mais 

poderosa que existiu na face da terra e que nos dias atuais ainda exerce uma influência jamais 

atingida no empoderamento feminino. O estudo, além de cobrir o aspecto religioso e sua 

infância, adolescência e maioridade, também faz um retrospecto histórico de como evoluiu a 

devoção a ela, com especial ênfase no Império Romano do Oriente. Não sem razão, nosso 

grande foco também é a análise da arte sacra, no encontro das obras marianas de dois grandes 

expoentes: Theodore Metochites, com seus mosaicos bizantinos da Igreja de São Salvador de 

Chora do século XIV, hoje Istambul, Turquia e Cláudio Pastro, com seus azulejos modernos da 

Basílica de Nossa Senhora de Aparecida do século XXI, em Aparecida, no Brasil. Este exame 

também abrange os enfoques a seguir. A analogia, a investigação da arte sacra e a necessidade 

da preservação dos patrimônios culturais do oriente e do ocidente. A relação entre o artista, sua 

obra e o processo criativo no exame da semiótica na contemporaneidade, expostas em Chora e 

em Aparecida, através das imagens do Cristo Pantocrator e da Virgem Imaculada. A transição 

da arte, educação e história da cultura, navegando entre o estético e o litúrgico em seu processo 

interdisciplinar, visando reconhecer o estado universal e atemporal da arte cristã. 

Palavras chave: Santa Maria. Arte sacra. Claudio Pastro. Basílica de Aparecida. São Salvador 

de Chora. Semiótica. 

 

 



ABSTRACT 

The present work has the purpose of bringing together historical and artistic facts, as well as 

elements of the tradition of the early Christian religion, of understanding the figure of Mary. 

She is the Mother of Jesus, a woman who, in addition to the strength and vigor with which she 

faced challenges of his life, she continued to exert decisive influence throughout the history of 

Christianity, both in the East and in the West. Many people have revealed healing miracles in 

the name of Mary, scientifically proven. In discussing the phenomenon of the miracle, we limit 

ourselves by method, to address the affluence of believers to five great sanctuaries: Fatima, 

Lourdes, Aparecida, Kibeho, and Medjugorje, because these are where the most significant 

influxes of pilgrims have been registered annually. Apparitions, miracles, and devotions make 

Mary the most powerful woman on earth, and she still exerts an influence on women's 

empowerment. The study, in addition to covering the religious aspect and its childhood, 

adolescence, and adulthood, also provides a historical retrospective of how devotion to it 

evolved, with particular emphasis on the Eastern Roman Empire. Not without reason, our great 

focus is also on the analysis of sacred art, at the confluence of the Marian works of two great 

exponents: Theodore Metochites, with its Byzantine mosaics of the 14th century Church of St. 

Savior of Chora, today Istanbul, Turkey and Claudio Pastro , with its modern tiles from the 21st 

century Basilica of Our Lady of Aparecida, in Aparecida, Brazil. This paper also covers the 

following approaches. The analogy, the investigation of sacred art and the need to preserve the 

cultural heritage of the east and the west. The relationship between the artist, his work, and the 

creative process in the examination of semiotics in contemporary times, exposed in Chora and 

Aparecida, through the images of Christ Pantocrator and the Immaculate Virgin. The transition 

of art, education, and cultural history navigating between the aesthetic and the liturgical in its 

interdisciplinary process, aiming to recognize the universal and timeless state of Christian art. 

Keywords: Holy Mary. Sacred Art. Claudio Pastro. Basilica of Aparecida. Church of San 

Salvador de Chora. Semiotics. 

 

  



 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 9 

   

1 A HISTÓRIA DE MARIA, A MÃE DE DEUS: COMO UMA SIMPLES 

MULHER SE TRANSFORMOU NA FIGURA FEMININA MAIS PODEROSA 

DA  TERRA ..................................................................................................................... 

 

 
 

11 

1.1 A MÃE UNIVERSAL, SUAS APARIÇÕES E MILAGRES .......................................... 14 

1.1.1    Guaratinguetá, Brasil, Outubro de 1717 ....................................................................... 19 

1.1.2 Bauru, Brasil, 1995 .......................................................................................................... 21 

1.1.3 Guadalupe, México, 1531 ................................................................................................ 27 

1.1.4    Lourdes, França, 11 de fevereiro de 1858 ..................................................................... 33 

1.1.5 Fátima, Portugal, 13 de maio de 1917 ........................................................................... 39 

1.1.6    Kibeho, Ruanda, 1982 ..................................................................................................... 52 

1.1.7 Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, 17:40, 2015 .......................................................... 56 

1.1.8 Análise das aparições e seus milagres ............................................................................ 64 

1.2 A HISTÓRIA POUCO CONHECIDA DE MARIA ......................................................... 68 

1.2.1 A Infância de Maria ........................................................................................................ 68 

1.2.2 A noiva e a anunciação do anjo ......................................................................................  70 

1.2.3 Viagem a sua prima Isabel ............................................................................................. 77 

1.2.4 A manifestação de José ................................................................................................... 78 

1.2.5 As acusações a Maria ...................................................................................................... 80 

1.2.6 O nascimento de Jesus .................................................................................................... 82 

1.2.7 O início da vida pública de Jesus e as Bodas de Caná ................................................. 89 

1.2.8 A morte e ressurreição de Jesus ..................................................................................... 92 

1.2.9 A dormição - morte e assumpção de Maria e o surgimento de sua devoção ............. 96 

2 A HERANÇA DA ARTE, CULTURA E RELIGIOSIDADE 

DEDICADAS A SANTA MARIA .................................................................................. 

 
100 

2.1 A IGREJA DE SÃO SALVADOR DE CHORA .............................................................. 100 

2.1.1 O Império Bizantino e o Cristianismo ........................................................................... 101 

2.1.2 A História da Igreja de Chora ....................................................................................... 106 

2.1.3 A Singularidade da Arquitetura e sua Distribuição Espacial ..................................... 113 

2.1.4 O apogeu da Arte Bizantina e o ouro de seus Mosaicos .............................................. 120 

2.2. A BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA .............................................. 142 

2.2.1 Contextualização histórica ............................................................................................. 142 

2.2.2. A imagem da Imaculada Conceição e os templos para as peregrinações .................. 148 

2.2.3 A construção da Nova Basílica ....................................................................................... 153 



2.2.4 Cláudio Pastro e a Concepção Pastoral da Arte na Basílica ....................................... 162 

2.2.5 A decoração da Cúpula da Basílica e Colunas ............................................................. 177 

2.2.6 O altar – A Convergência das quatro naves ................................................................. 180 

2.2.7 Os vitrais da Basílica ....................................................................................................... 183 

2.2.8 O Campanário de Bênçãos ............................................................................................. 183 

2.2.9 O revestimento interno da Basílica e pisos .................................................................... 186 

2.2.10 As festividades dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e sua Coroação .............. 187 

2.3 

 
A NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO DO MONUMENTO COMO 

PATRIMÔNIO CULTURAL E MATERIAL DA HUMANIDADE ............................... 

 

191 

3 O ENCONTRO DA ARTE SACRA: A PERCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO 

SENSÍVEL, AS TÉCNICAS DE MONTAGENS E A UNIVERSALIDADE DO 

BIZANTINO DE ONTEM E O CONTEMPORÂNEO DE HOJE ............................ 

 

 

 
195 

3.1 A SUBLIME BELEZA DA ALMA DA VIRGEM IMACULADA ................................. 227 

3.1.1 O mosaico de Maria e Os Anjos da Igreja de São Salvador de Chora e sua 

interpretação iconográfica .............................................................................................. 
 

230 

3.1.2 A representação visual e a iconologia dos azulejos da Virgem Imaculada 

Conceição da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida ............................................... 

 
249 

3.2 O RESPLENDOR E O PODER DIVINO DO CRISTO PANTOCRATOR .................... 277 

3.2.1 A significação iconográfica do mosaico de Jesus e Theodore Metochites da Igreja 

de São Salvador de Chora .............................................................................................. 

 

281 

3.2.2 Os azulejos do Cristo Sol Pantocrator da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida 

e a acepção iconológica ................................................................................................... 

 
299 

 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 319 

   
 Índice remissivo das imagens ......................................................................................... 322 

   

 REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 332 

   
 ANEXO 1 – Curso de Arte Sacra de Cláudio Pastro ................................................... 343 

 ANEXO 2 -  Primeiro projeto de construção da Basílica de Aparecida .................... 413 

   

 

 

 

  



INTRODUÇÃO 

 

Nosso principal desafio no presente trabalho é o de trazer à compreensão um fenômeno 

religioso que já atravessou dois milênios de história e que vem acompanhando  a evolução do 

cristianismo através dos tempos. Trata-se de Maria, também conhecida por Virgem Maria, 

Nossa Senhora e Mãe de Deus, entre outros títulos. A partir do século I, nos primeiros mil anos, 

quando no Império Romano a religião oficial era o Cristianismo e começou a avançar pela 

Europa, Maria foi considerada uma figura que alcançava o mesmo nível dos imperadores. 

Estudar a história, a arte sacra e suas correlações com a comunicação imagética, da Basílica de 

Aparecida e da igreja de São Salvador de Chora, suas relações de ensinamento litúrgico e o 

estudo semiótico são elementos necessários  para ajudar a compreender este fenômeno.  

No primeiro capítulo trataremos especificamente da personagem histórica de Maria, que 

não está disponível nos textos oficiais da Igreja Católica, no Novo Testamento. Tivemos que 

recorrer a textos apócrifos, não oficiais, mas que tem sido utilizados pelas comunidades cristãs 

ao longo dos milênios. Dois deles são o Protoevangelho de Thiago e o Evangelho de Pseudo 

Matheus, apresentados por Rodrigo Alvarez, sobre os quais discorreremos, que trazem relato 

de testemunhas ou de tradição oral. Identificamos oportunamente também um texto apócrifo 

descoberto pelo padre Santiago Martin, que traz uma abordagem sui generis, em que a própria 

Maria teria relatado importantes passagens de sua vida a João Evangelista. O interessante, e  

analisaremos isso, é que os textos são coincidentes em boa parte, mas trazem fatos divergentes 

que atuam como contraponto na análise, tornando-a muito mais rica. Também no primeiro 

capítulo exploraremos um assunto estreitamente ligado com a figura de Maria, que são os 

milagres que vêm sendo reportados graças à sua intercessão e que são acompanhados de estudos 

científicos de apoio. A partir dessa vertente, trataremos dos maiores santuários dedicados à 

devoção a Maria no mundo. Maureen Orth, Patrícia Carvalho e Lopes, entre outros, também 

nos ajudam de forma significativa nesta análise. 

Como pano de fundo para essa abordagem, passaremos no segundo capítulo a analisar 

fatos históricos que remontam aos primeiros séculos, para entender a evolução do cristianismo, 

a sua relação com o Império Romano e seu crescimento ao longo dos séculos. Será interessante 

notar como  o Estado se imiscui na religião, fato que se repetirá inúmeras vezes, tanto no Oriente 

como no Ocidente. Surgiram inclusive evoluções do culto diretamente associadas com o 

império, tal como a influência dos primeiros imperadores romanos do Oriente na convocação 

de concílios, ou devoção à Maria, com o empenho da imperatriz Pulquéria, no século V, nos 



primórdios do cristianismo como religião oficial do Império.  Este contexto histórico será muito 

relevante para permitir compreender a história da igreja de São Salvador de Chora entre o século 

IV e o século XIV, quando foi ricamente decorada com mosaicos e sua obra se tornou uma das 

principais referências da arte bizantina religiosa, ilustrando essencialmente a vida de Jesus 

Cristo e de Maria, sua mãe. Um personagem foi decisivo para a decoração dessa igreja, que foi 

Theodoro Metochites, oficial de governo de Andronikos II, um dos últimos imperadores do 

Império Romano do Oriente. Por ironia, mas não por acaso, a tomada de Constantinopla pelos 

turcos em 1453 e posterior conversão da igreja de São Salvador de Chora em mesquita, tornou 

possível a preservação da maior parte das obras da igreja, que chegaram até a nossos dias  

praticamente intactas. Chamo à atenção para alguns autores, tal como Kiliçkaya, Ousterhout, 

Pastro, Lopes, Brooks, Evans, Grabar, Janssen, Mcbride-Limaye, Rayner, além de outros, que 

tornaram possível a reconstituição histórica destes fatos e dos templos.  

Também aqui incluímos a história da construção e decoração artística de um templo 

recente, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, cuja construção se iniciou em 1951 e com seus 

acabamentos ainda em fase de conclusão. De um lado temos a história de Nossa Senhora 

Aparecida, o desenvolvimento do culto, com a influência da colonização portuguesa e o quanto 

o afluxo de devotos a partir de 1717, quando a imagem foi encontrada no rio Paraíba do Sul, 

levou à construção recorrente de novos e maiores templos. No contexto da construção da Nova 

Basílica temos a excepcional participação do artista sacro Cláudio Pastro. Não recorreu a 

mosaicos, como Theodore Metochites no século XIV em Chora, mas se valeu da azulejaria para 

elaborar inúmeros painéis ilustrativos da vida de Jesus.  

Por fim, no capítulo três vamos compreender a imagem iconográfica da obra de arte 

sacra, sua comunicação, os espaços sagrados, as técnicas, linguagens e materialidade. Na 

relação da arte no passado para a construção do novo, trataremos de quatro obras de arte de 

ambas as igrejas, fazendo seu estudo semiótico, traçando correlação entre ambas e suas 

interpretações.  Antes disso, vamos discorrer sobre a arte, recorrendo a teóricos, tais como 

Belting, Cauquelin, Crispolti, Dondis, Farina, Gombrich, Gomes Filho, Kiliçkaya, Lomazzo, 

Manguel, Pastro, Prette e Rizolli. Também esteve presente a dissertação de mestrado deste 

autor, de 2013, levando em conta que as obras da basílica de Aparecida analisadas nesse 

trabalho anterior já davam ênfase à arte, associada com a função doutrinária e de catequeze. 

Para reforçar esse entendimento, lanço mão aqui de Prette (2009, p. 8-9), quando afirma que é 

importante entender uma obra de arte, ontem e hoje, pois é um poderoso meio de comunicação, 

que remonta aos primórdios da humanidade.  
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CAPÍTULO 1 

 

A HISTÓRIA DE MARIA, A MÃE DE DEUS:  

COMO UMA SIMPLES MULHER SE TRANSFORMOU NA FIGURA FEMININA 

MAIS PONDEROSA DA TERRA  

 

Até então, Maria era personagem coadjuvante, com apenas seis falas na tragédia 

sagrada dos Evangelhos, sem a importância que um dia terá – sem que ninguém 

imagine em quantas Marias – ela irá se multiplicar ao receber o título de Nossa 

Senhora e começar a ser cultuada por meio de imagens às quais se atribuirá o 

poder de fazer milagres e interceder junto a Jesus para que ele atenda aos 

pedidos dos fiéis. (ALVAREZ, 2015, p. 113). 

 Aparições, milagres, devoções… relatos de paixão, fé, crença e veneração, transformam 

Maria na mulher mais poderosa que existiu na face da terra e que nos dias atuais ainda exerce 

uma influência jamais atingida no empoderamento feminino.  

 Maria pode ser traduzida ou escrita de diferentes formas. No espanhol como María, no 

inglês como Mary, no japonês escrito como マリア, no hebraico pode ser escrita e traduzida 

como ִמְרָים ou por Miriam, no aramaico como Maryãm, no árabe como Maryam e no grego 

koiné1 como Μαριας ou Μαριαμ. 

 
1 O koiné foi o primeiro dialeto comum na Grécia e chegou a servir como uma língua popular no Mediterrâneo 

Oriental ao longo do período romano. Foi também a língua original do Novo Testamento da Bíblia e da Septuaginta 

(tradução grega das escrituras judaicas). 
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 Segundo Mateus 1:16-25, Lucas 1:26-56 e Lucas 2:1-7, foi uma mulher judia de Nazaré, 

identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a mãe de Jesus e que conceberia Seu Filho 

através de intervenção divina. Maria teria vivido na Galileia no final do século I a.C. e início 

do século I d.C. É venerada e considerada pelos cristãos como a primeira porta-voz do 

catolicismo e a esposa de Deus. 

 Maria também é conhecida como Maria de Nazaré e é aclamada pelos católicos romanos 

e ortodoxos como Virgem Maria, Santíssima Virgem, Santa Maria, Imaculada Conceição, 

Nossa Senhora, Mãe de Deus, entre outros títulos. É sob a ótica destas duas religiões, a Católica 

Romana e Ortodoxa que estaremos  tratando da universalidade de Maria. 

 Desde o começo do século I, após a morte de seu filho Jesus, e na sequência de sua 

própria morte, fenômenos supranaturais têm ocorrido e vêm crescendo com o passar dos 

tempos. Ainda hoje e em sua contemporaneidade – pois ela vai se renovando com o passar dos 

séculos – esta veneração à Maria continua forte e percorre caminhos pelo mundo, nos mais 

diferentes idiomas e regiões, que estimulam uma corrente devocional e que fortalece os 

alicerces do catolicismo. Seguindo os caminhos de Maria pelo mundo, constatou-se que suas 

aparições estão relacionadas a pessoas em situação de crise, ou seja, envolvimento com as 

guerras mundiais, guerras no leste europeu, nas guerras civis africanas ou nos conflitos internos, 

alertando para os seus perigos, tragédias, doenças, mortes ou simbolizando o caminho da 

felicidade e da cura pela paz.  

 Da antiga Iugoslávia, atual Bósnia-Herzegovina, vêm as mais recentes manifestações 

relacionadas a Maria com aparições regulares a um grupo de pessoas e milagres ao redor do 

mundo divulgados em consequência dos fenômenos desse local. 

 Outra ocorrência em torno da Santa Maria, vinda de uma região muito pobre de Ruanda, 

na África, deixa extasiada a população e o mundo, tendo como personagens principais três 

alunas de um colégio público. 

 No Brasil, em uma cidade do interior do estado de São Paulo, foi erguida a maior igreja 

do mundo em homenagem à Maria e também por conta do crescente número de peregrinos que 

vão visitar a imagem da Imaculada Conceição encontrada no rio. Junta-se a isto a crença nos 

milagres e relatos que cercam o achado da estátua e suas revelações. Histórias extraordinárias 

contadas através de documentos e objetos deixados na igreja durante séculos. 
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 Vem da América Central outro acontecimento que intriga os cientistas e comove uma 

nação. Os mexicanos acreditam ser um povo especial por conta da aparição de Maria e de sua 

misericórdia diante das crianças desprezadas. 

 Em Portugal se deu outro fenômeno envolvendo a Santíssima Virgem e pastorinhos 

locais, que fez o país entrar no seleto grupo dos quatro maiores centros de peregrinação mariana 

do mundo. Devido ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a cidade tornou-se um dos mais 

importantes destinos internacionais de turismo religioso, recebendo cerca de seis milhões de 

pessoas por ano. 

 E fechando a lista destes locais singulares, em outra região da Europa aparece uma 

cidadezinha interiorana da França. Em Lourdes, numa pequena gruta junto ao rio Gave de Pau, 

apareceu a Virgem Maria a uma menina de nome Bernadette. Após aprovação da Igreja Católica 

atestando as aparições marianas, Lourdes tornou-se uma das localidades de maior destaque 

religioso em toda região francesa. 

 Nesta parte dos estudos relacionados a este projeto de pesquisa, para as análises 

comportamentais influenciadas pelos milagres de Maria, entraremos no discurso da 

religiosidade ao analisar o papel do Vaticano para validar os milagres da Igreja e o 

comportamento popular das crenças, fé, devoção e paixão. Ingressaremos nos estudos da 

comunicação de massa e das interpretações dos jornais de época que publicaram relatos 

verídicos das testemunhas das aparições de Fátima, e ao mesmo tempo contestando em algumas 

vezes a veracidade dos fatos. E adentraremos também nas análises de Maurice Merleau-Ponty 

sobre a fenomenologia, percepção e a patologia mental. Todavia, o propósito central não é a 

discussão religiosa, fenomenológica ou comunicacional, dos acontecimentos que cercam Maria 

ao redor do mundo, e sim os fatos marcantes que iniciaram a veneração, fortalecimento da 

devoção desta entidade e sua transformação da mulher comum na mulher superpoderosa, com 

suas representações e influências nas artes, letras, saúde, arquitetura e urbanismo, tornando-se 

na mulher mais venerada da terra. 

 O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez (2017, p. 23) defende que o fenômeno do milagre 

só existe no momento em que as pessoas acreditam nele. Já os padres redentoristas de Aparecida 

e outros padres da Europa têm feito análises críticas sobre os acontecimentos na arquidiocese 

local, encaminhando os mais importantes para análise do Vaticano, com as devidas 

comprovações exigidas pela Santa Sé, quando há a necessidade de reconhecimento formal da 

Igreja para o fato.  
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 No contraponto do entendimento dos milagres e aparições, entramos também no 

comportamento da alucinação e nos estudos da patologia mental. De acordo com o pensamento 

fenomenológico e filosófico do francês Maurice Merleau-Ponty, podemos encontrar as 

alucinações inerentes ao grupo religioso e também encontrar as alucinações subjacentes que 

estão encobertas, implícitas, latentes, ocultas, subentendidas ou veladas. 

 E por fim, no outro lado da religião, a escritora portuguesa e também jornalista Patrícia 

Carvalho traz um texto laico onde faz uma análise criteriosa para descrever os fatos de acordo 

com as leituras dos textos publicados em periódicos da época e registros da arquidiocese local 

sobre as aparições para os três pequenos pastorinhos de Portugal. Segundo ela, ao separar os 

textos apologéticos religiosos e os textos de contra-ataque dos republicanos contestando as 

ações da Igreja, a pesquisa serve para que cada um possa tirar as suas próprias conclusões sobre 

os acontecimentos que cercaram Fátima.  

 

1.1 A MÃE UNIVERSAL, SUAS APARIÇÕES E MILAGRES 

 

Rodrigo Nascimento Alvarez, escritor brasileiro, jornalista e correspondente internacional, 

em seu livro de 2017, Milagres, narra os acontecimentos que cercam a imagem de Aparecida 

no Brasil e relata através de entrevistas, os milagres e as graças dos fiéis por intermédio da 

intercessão da Virgem Maria. Baseados em fatos reais, os milagres narrados mostram o amor, 

a crença e a devoção da população brasileira para com Nossa Senhora. Além das entrevistas, 

outros exemplos destes fenômenos supranaturais estão expostos na Sala das Promessas, 

localizada na parte inferior da Basílica de Aparecida, com milhares de exemplos de 

intervenções atribuídas à Virgem Maria. Os adoradores de Aparecida vão ao Santuário Nacional 

para pedir e agradecer por milagres ou graças conseguidas. Como exemplo, uma das formas de 

agradecimento é trazerem os ex-votos. Esta palavra é derivada do termo latino “ex-voto 

suscepto”, que significa “por uma graça alcançada”.  

 A construção da Sala das Promessas em 1974 (figura 1) e com inúmeras mudanças e 

reformas depois, teve a finalidade de receber todos esses ex-votos. Também conhecida como 

“Sala dos Milagres”, nesta sala que é o segundo lugar mais visitado do santuário, está 

organizada a exposição dos objetos, fotos, cartas e testemunhos de fé dos devotos conhecidos 
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e desconhecidos, que de alguma forma conseguiram realizar seus pedidos e clamores. É um 

jeito de homenagear e demonstrar a devoção e o agradecimento à Virgem Maria de Aparecida. 

 As ações de ofertarem os ex-votos é uma tradição antiga construída pelo cristianismo e 

introduzida aos brasileiros pela cultura dos portugueses que desembarcaram no Brasil em seu 

descobrimento. No começo, em Guaratinguetá, após o achado da imagem, as primeiras 

oferendas foram feitas na capela de Itaguaçu, erguida no local onde foi encontrada a santa pelos 

pescadores nas margens do Rio Paraíba. A responsável por cuidar da imagem da Virgem 

encontrada nas águas do rio foi Silvana da Rocha que construiu, de início, um pequeno oratório 

de madeira para guardar a santa e que depois se transformaria na primeira capelinha de 

Aparecida. Silvana era mãe de João Alves, um dos três pescadores que acharam a estátua, e 

responsável em conservar e guardar durante 10 anos a imagem da santa.  

 Alvarez (2017, p. 145) relembra que certa vez, algum tempo depois do Milagre dos 

peixes, o então Pe. Vilella mandou o sacristão buscar a imagem, que se encontrava na capelinha 

de Silvana, para ser transferida para a casa de Deus, a igreja de Guaratinguetá. Mas aconteceu 

algo inesperado e a imagem no dia seguinte apareceu na antiga capelinha. Alterado pelo insulto 

à sua ordem, o padre acusou o pescador João Alves, filho de Silvana e um daqueles que 

encontraram a imagem no rio, de ter roubado a santa e tê-la colocado de volta na capelinha. Por 

conta deste ato, logo em seguida mandou prendê-lo, ordenando trazer de volta a santa para a 

igreja. Mas eis que a estranha ação torna-se a repetir e a estátua reaparece na antiga capelinha. 

Diante desta situação, não tendo como culpar o pescador João de ter roubado a santa pela 

segunda vez, por estar preso, o Pe. Vilella soltou o pescador e atribuiu a este episódio um dos 

primeiros milagres de Aparecida, deixando a imagem sob os cuidados de Silvana da Rocha. 

 Devido à crescente demanda de ofertas para a santa e ao aumento do número de visitas 

dos devotos à capelinha, viu-se a necessidade de aumentar o espaço de peregrinação e de 

recebimento dos ex-votos. Segundo o site oficial da Basílica de Aparecida, o a12.com., a 

cronologia do crescimento do espaço reservado para as oferendas após a construção da 

capelinha começou a partir de 1745. A abertura da Sala das Promessas, ou “Sala dos Milagres” 

(figura 2) foi na construção anterior à Matriz Basílica, ou Basílica Velha, mas já tinha ganhado 

espaço ao lado da sacristia da igreja inaugurada por Pe. Vilella, a igreja de Guaratinguetá. 

Tempos depois, já em 1886, a sala foi transportada para a recém construída Basílica Velha e no 

ano de 1913 a Sala passou para um grande salão situado na praça Nossa Senhora Aparecida, 

perto do Convento Velho, devido à reforma da basílica para a festa de coroação da Imagem. No  
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Fig. 1. Antiga Sala dos Milagres de Aparecida. 

 

 

Fig. 2. A sala hoje chama-se Sala das Promessas ou a Sala dos Ex-votos. Em sua concepção atual, a sala mudou 

de lugar, ficou mais ampla, moderna, arejada e bem iluminada. 
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ano de 1958 a Sala foi transferida para o Hotel Recreio e, em 1966, instalou-se no primeiro 

andar da Torre Norte da Basílica Nova. A partir de 1974, toda a Sala desceu para o subsolo da 

Basílica permanecendo até os dias de hoje. Em 2003 houve uma grande reforma da Sala das 

Promessas, deixando-a mais iluminada, alegre, moderna e dinâmica, que é a atual organização 

e formato do local de exposição dos ex-votos. 

 Hoje, a Sala das Promessas recebe aproximadamente 19 mil ofertas de ex-votos por mês, 

sendo que no mês de outubro, período de comemoração do aparecimento da imagem, esse 

número chega a 30 mil. Como exemplo da grandeza desta devoção, só de fotografias, há na sala 

cerca de 70 mil imagens (figura 3). 

Por uma tradição que veio desde os primeiros séculos do cristianismo, e que 
chegou ao Brasil pelos portugueses, quem recebia um milagre deveria levar algo 

que o representasse, como uma pintura ou uma parte do corpo (um coração 

moldado em cera por exemplo) e deixar na igreja. É o que se conhece por ex-

voto, na expressão original do latim. 

Quando a fotografia chegou ao Brasil, no século XIX, os devotos de Nossa 
Senhora Aparecida passaram a levar também seus retratos – que, de certa forma, 

passaram a funcionar como ex-votos. 

Estas fotos fazem parte de uma enorme coleção guardada no arquivo da Sala 
das Promessas e trazem momentos inéditos do quotidiano brasileiro de diversas 

épocas: são peregrinos e pagadores de promessas agradecidos por seus 

milagres. (ALVAREZ, 2017, p. 153). 

 Para comemorar o aniversário do achado da imagem no rio e seus milagres, a Cúria 

Diocesana de Aparecida e os padres redentoristas, que cuidam da basílica, pediram para o 

jornalista Rodrigo Alvarez que escrevesse um livro sobre os acontecimentos que cercam os 300 

anos da aparição da imagem nas águas do Rio Paraíba (figura 4).  

 Para isso, foi liberado o arquivo da Sala das Promessas para conhecer e pesquisar, as 

milhares de histórias que contam as relações da crença, fé, coragem e devoção à santa de 

Aparecida. Foram leituras de quase 4 mil relatos, documentos históricos e entrevistas com os 

envolvidos nas histórias depositadas nos arquivos do santuário. 

 Dos inúmeros milagres dedicados à Santa Maria de Aparecida, o primeiro deles foi o da 

multiplicação dos peixes, depois do achado da estátua da Virgem Maria Imaculada Conceição, 

no Rio Paraíba. Outro milagre muito conhecido aconteceu em meados de 1850, quando um 

escravo de nome Zacarias, preso por correntes, ao passar pelo Santuário, pediu ao carcereiro 

permissão para orar à Nossa Senhora Aparecida. Após autorização, ao se ajoelhar e rezar, as 

correntes sozinhas soltam-se de seus pulsos, deixando Zacarias livre.  
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Fig. 3. Cada objeto deixado na Sala das Promessas é a expressão do agradecimento ou súplica de um pedido, 

representando algo do cotidiano do devoto, como uma situação de risco de vida, saúde, problemas, etc. 

 

 

Fig. 4. Foi no Porto Itaguaçu, bem próximo ao Santuário Nacional, que em 1717 os pescadores encontraram a 

imagem de Nossa Senhora Aparecia nas águas do Rio Paraíba do Sul. 
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 1.1.1 Garatinguetá, Brasil, outubro de 1717 

 

 Há duas fontes que certificam o achado da imagem. De acordo com o Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Aparecida no Brasil, que é anterior a 1743, e do Arquivo da Companhia de 

Jesus, de Roma na Itália, há relatos documentados sobre a história pelos padres José Alves 

Vilela, em 1743, e por João de Morais e Aguiar, em 1757. Estes relatos se encontram no registro 

do Primeiro Livro de Tombo da Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. 

 Segundo esta documentação, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de 

outubro de 1717. Neste período, o conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e 

Minas de Ouro, Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, estava de passagem pelo 

povoado – hoje cidade – de Guaratinguetá (figura 5), no vale do Paraíba, no trajeto de uma 

viagem até Vila Rica. 

 Para presentear o ilustre convidado, o povo de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa 

em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida na comunidade. E, apesar de não ser 

temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no Rio Paraíba com a intenção de 

oferecerem peixes ao conde.  

 Em seus barcos, diante da apreensão da nobre visita e da baixa temporada de peixes na 

região, os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso rezaram para a Virgem 

Maria e pediram uma ajuda divina. Depois de várias tentativas desastrosas, desceram o curso 

do rio até chegarem na região do Porto Itaguaçu. Lá, próximo da desistência da pescaria o 

pescador João Alves jogou sua rede novamente. Desta vez, ao invés de peixes, apanhou uma 

pequena estatueta de Santa Maria, sem a cabeça. Ao lançar a rede pela segunda vez, apanhou a 

cabeça da imagem que, em seguida, foi envolvida em um pequeno pano. Após o achado 

juntaram as duas partes da estátua de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (figura 6). Diz a 

lenda que a figura da santinha teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la 

do lugar. A partir daquele momento, aconteceu o milagre. Os três pescadores apanharam tantos 

peixes que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que a quantidade de pescados em 

cada barco era tão grande que ameaçou afundar as embarcações. Esta foi a primeira intercessão 

atribuída à santa de Guaratinguetá e reconhecida oficialmente pelo Vaticano. 

Entre as dezenas de milhares de graças alcançadas atribuídas a Santa Maria de 

Aparecida, das quais apenas algumas foram oficialmente reconhecidas pelo Vaticano como 

milagres, citamos um acontecimento mais recente. 
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Fig. 5. Atual cidade de Guaratinguetá vizinha da cidade de Aparecida, no interior do Estado de São Paulo, de onde 

partiram os três pescadores que encontraram a imagem da Virgem Imaculada Conceição. 

 

 

Fig. 6. A pequena estatueta encontrada no rio é feita de barro, tem 36 centímetros de altura e pesa 2,50 kg. É uma 

imagem da Virgem Santíssima Imaculada Conceição que depois foi colocado a coroa e o manto azul marinho 

bordado em dourado, que permanecem até hoje. 
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 1.1.2 Bauru, Brasil, 1995 

 

 Situado ao centro-oeste do Estado de São Paulo, Bauru (figura 7) é o município mais 

populoso desta região paulista. Fica a uma distância de cerca de 326 km da capital paulistana e 

foi fundada em 1896. 

 A cidade de Bauru desenvolveu-se a partir de uma campanha criada pelo governo de 

Getúlio Vargas que estimulava a Marcha para o Oeste. Incentivador do progresso e da ocupação 

brasileira nas regiões centrais isoladas, Vargas foi o responsável pelo crescimento populacional 

na região.  

 No início do século, a monocultura cafeeira ganhou força, porém se enfraqueceu e 

perdeu espaço para a industrialização do município e sua urbanização. Com a chegada da 

ferrovia e depois da rodovia, ganha infraestrutura e logo após ocorre um significativo aumento 

da população. Atualmente, a industrialização, juntamente com o setor terciário, é a principal 

fonte de renda municipal alcançando o 68º maior PIB brasileiro. No campo da agricultura, 

ganhou força após a década de 1950 com a cana-de-açúcar. 

 O setor cultural de Bauru também é riquíssimo, sendo um importante centro cultural da 

região. Valem destacar o Jardim Botânico e o Horto Florestal como grandes áreas de 

preservação ambiental e o Teatro Celina Lourdes Alves Neves, o Centro Cultural e o 

Automóvel Clube, importantes locais municipais de visitação e de desenvolvimento cultural na 

zona urbana da cidade. 

 Rodrigo Alvarez (2017, p. 45-59) conta a incrível história do acontecimento que vem 

desta cidade interiorana de São Paulo, e que foi reconhecido e aprovado como milagre pelo 

Vaticano. Desta importante região interiorana brasileira vem o caso do paralítico que andou em 

Aparecida, apesar da quinta vértebra estraçalhada, cercando de emoção os relatos de Lorival 

Leonetti Junior, um humilde cidadão de Bauru.  

 Eram meados de 1991 quando por um fatídico descuido o lavrador Lourival foi golpeado 

pela colhedeira no arrozal em que trabalhava. As lâminas afiadíssimas cortaram-lhe o corpo e 

o atingiram na cabeça, deixando-o paraplégico.  

 Para Lourival, tudo aconteceu muito rápido quando a gigantesca máquina comandada 

por ele começou a soltar fumaça na coleta do arroz. Com a máquina andando, tentou descobrir 
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qual era o problema de uma fumaça que saia na parte posterior. Ao se levantar viu as enormes 

lâminas de aço, ainda girando à sua frente. De repente, um forte barulho e um tranco travou a 

colhedeira e o humilde motorista foi arremessado da cabine. As lâminas cortaram-lhe todo o 

corpo tingindo de vermelhidão todos os lados daquele lugar. A palha seca do arroz, levemente 

amarelada, tornou-se rubra de sangue do pobre condutor. Ao tentar sair das cortantes facas todo 

ensanguentado, sentiu uma grande pancada na cabeça romper seu crânio, e em uma enorme 

escuridão, tudo se apagou.  

 Depois de um longo ano em estado vegetativo e sem esperanças de sua melhora pelos 

familiares, o próprio pai pediu sua eutanásia. Mas, o médico responsável por Lourival, seguindo 

um rigoroso protocolo ético e legislativo, desaconselhou tal procedimento, reforçando que o 

enfermo ainda estaria vivo. Lourival ficou em coma profundo durante quase dois anos e meio 

e quando acordou descobriu que estava paralisado da cintura para baixo. Aos 23 anos, o pior 

diagnóstico veio de forma devastadora e lamentável pelo médico. De nada tinha adiantado a 

colocação dos pinos, placas e parafusos neste período de letargia, a coluna destruída na quinta 

vértebra não teve conserto.  

 Desesperado com seu futuro e não encontrando nenhuma razão para viver, o pobre 

morador de Bauru tentou por inúmeras vezes tirar a própria vida. Certa vez, apesar do 

acompanhamento psiquiátrico, Lourival que estava com a arma de seu pai retirada de um cofre, 

colocou-a em sua boca e apertou o gatilho com várias tentativas. Mas, com a pólvora antiga e 

úmida ou talvez por uma intercessão divina, o tiro não foi disparado. 

 Quando a angústia e o desânimo tomaram conta do desafortunado rapaz, até chegando 

a culpar Deus pela situação, seu enteado questionou sua fé. Perguntou se o padrasto não 

acreditava mais na intervenção dos santos e implorou que fizesse um pedido para aquela que 

era sua devoção, a Santa de Aparecida, para que devolvesse seu andar. E assim o fez. 

 Alvarez (2017, p. 49) relata o acontecimento: “Nossa Senhora Aparecida… com a 

intercessão da Senhora junto a Deus” e continuou, “Se tantas pessoas já alcançaram graças, 

por que é que eu não posso?” E neste diálogo eloquente com a santa, tomou uma decisão que 

mudaria sua vida. “Eu não vou esperar que a senhora me dê essa graça não… eu vou agradecer 

logo porque, se tiver mesmo esse milagre, vai ser no caminho que ele vai acontecer”.  E partiu 

em busca de sua graça. 
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 Para iniciar sua peregrinação, Lourival (figura 8) trocou o mecanismo de sua cadeira de 

rodas por engrenagens de bicicleta e marcou o começo da caminhada em um posto de gasolina, 

com o nome providencial, Posto Sem Limites. O percurso de Bauru até Aparecida ia ser penoso, 

longo e perigoso, mas, com a fé reestabelecida, decidiu organizar a rota da viagem confiante. 

 Sem apoiadores para a insana empreitada e desdenhado por quase todos, o cadeirante 

colocou em prática sua missão. No início, ele mesmo estava desacreditando se conseguiria 

atingir sua meta de aproximadamente 320 quilômetros de distância de Bauru até São Paulo e 

depois mais uns 180 quilômetros até Aparecida, dependendo da rodovia a ser percorrida. 

 Já nos primeiros quilômetros as ações e pensamentos começaram mudar. Rodando sua 

cadeira pelo acostamento da estrada, num freio brusco de caminhão, o motorista Jacaré 

perguntou qual era o destino do andarilho e ofereceu carona. “Meus parente tão me esperando 

na rodovia Castelo Branco”[sic], disse quase sem fôlego. Chegando na parada solicitada na 

Castelo Branco, Jacaré não avistou ninguém aguardando Lourival. Num impulso quis trazê-lo 

de volta, mas o pedido do pagador de promessa convenceu-o que seu juramento era chegar 

sozinho em Aparecida. Afinal, faltavam “apenas” 400 quilômetros. 

 Durante o percurso não deixava que empurrassem sua cadeira e também não aceitava 

qualquer valor em espécie. Sem dinheiro no bolso e recebendo ajudas esporádicas de alimentos, 

Lourival chegou a comer restos de comidas achadas pelo chão. Vários desconhecidos paravam 

seus carros para conversar e certa vez, um jornalista quis entender sua história (figura 9). 

 Na manhã seguinte, foi acordado com um enorme ruído e avistou um potente helicóptero 

com um cinegrafista registrando sua peregrinação. Pronto! A partir daquele momento nunca 

mais teria paz. Mas, mesmo com a paz abalada, ajudas importantes viriam a acontecer. Em 

outra ocasião, já famoso pelas mídias de comunicação de massa, estava com a cadeira de rodas 

em péssimo estado e com muita dificuldade em continuar seu percurso. De repente, sem fazer 

nenhum pedido, uma apresentadora de televisão ofereceu uma cadeira novíssima para ele poder 

continuar sua missão. Segundo Alvarez (2017, p. 53) na época a apresentadora pediu segredo 

de seu nome. Era Hebe Camargo. 

 O midiático cadeirante concedeu entrevistas e conheceu artistas famosos, ao passar pela 

capital de São Paulo onde deveria pegar a marginal do Rio Tietê, na intersecção que ligava as 

rodovias Castelo Branco com a Presidente Dutra. Os guardas de trânsito separaram uma  
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Fig. 7. Bauru é o município mais populoso do centro-oeste do Estado de São Paulo. Situado a 326 km da capital 

paulistana, vem desta cidade a história de Lorival, o cadeirante que voltou a andar. 

 

        

Fig. 8. Lorival Leonetti Junior, em meados de 1994 durante a peregrinação de 600 km, rumo ao Santuário de 

Aparecida para alcançar sua graça. Fig. 9. Hoje Lourival tem 48 anos, anda normalmente e vai todos os anos a 

Aparecida em romaria, a pé ou de bicicleta, para agradecer o milagre. 
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faixa exclusiva para que pudesse trafegar tranquilamente. Graças aos Céus, a primeira parte da 

viagem estava cumprida. 

 No decorrer do cumprimento da promessa, na segunda parte da viagem na rodovia 

Dutra, em uma das paradas foi surpreendido por um visitante importante. O médico Sérgio, que 

tinha acompanhado Lourival antes da viagem, estava esperando por ele com um colchão de 

água para descansar. Em um alívio profundo, deitou e dormiu profundamente.  

 Uma barulheira acordou o andarilho que descansava de sua jornada exaustiva. Eram os 

berros do policial militar que acompanhava a saga religiosa e que presenciou histericamente 

algo extraordinário com as pernas do paralítico. 

“_Faz de novo… faz de novo! 

_Fazer o quê? Lourival respondeu ainda sonolento.  

_Você mexeu a perna! 

_Claro que não… como eu vou mexer a perna? 

_Mexeu sim, Lourival… são espasmos que você está tendo. Era o Dr. Sérgio, 

também surpreso com o acontecido. _Não era pra isso acontecer… mas tá 

acontecendo! 

Ao perceber aquilo que parecia um milagre, e mais do que tudo uma 

consequência de sua promessa, Lourival lembrou-se do que ele mesmo havia 

dito. 

“Se tiver essa graça, vai ser no caminho que ela vai acontecer”. 

Lourival se pendurou na cinta que o prendia à cadeira de rodas, como se fosse 

se levantar, e percebeu que seu corpo reagia aos estímulos outra vez.  

_Minhas pernas tão vivas! Ele gritou certo de que algo milagroso acontecia 

diante do médico, de alguns policiais e de muitos curiosos que faziam uma roda 

enorme em sua volta. 

Lourival sentiu uma vontade que havia mais de 6 anos não sentia. 

_Quero fazer xixi! 

_Como assim? O médico lhe perguntou, impressionado, completando: 

_Faz na sonda, você tá de sonda.  

_Mas tá doendo.  

_Tá doendo??? 

_Então você tá realmente sentindo seu corpo… Você tá sentindo de novo”! A 

excitação do médico confirmava o que Lourival estava pensando: Aquele 

acontecimento desafiava a razão. (ALVAREZ, 2017, p. 54-55). 

 

 Diante do acontecido, uma enorme força tomou conta do rapaz que continuou sua 

jornada. Faltando apenas uns 4 quilômetros e com dezenas de pessoas acompanhando o pagador 

de promessa, o jovem avistou uma placa indicando a cidade de Aparecida. Neste momento, 
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começou a libertação das peças que o prendiam na cadeira de rodas havia meses. Primeiro foi 

o cinto de segurança, depois as fraldas e na sequência a sonda. 

 Ao chegar em Aparecida, a primeira vontade foi a de assistir à missa na basílica. Quando 

as portas se abriram de manhãzinha, foi recebido pelo bispo Osvaldo e o guarda Pedro. Após a 

missa a vontade seguinte foi de agradecer a imagem guardada em um cofre de ouro e vidro 

blindado e colocado a 4 metros de altura, a estátua da Santa de Aparecida. 

 Ali, junto ao Trono de Nossa Senhora, o mais ilustre cadeirante do momento era 

aguardado pelo cardeal-arcebispo de Aparecida, Dom Aloísio Lorscheider. Emocionado pela 

santa, de ver o cardeal e com um sentimento de força fora do comum, teve a certeza de que 

andaria naquele momento. Pediu ao guarda que segurasse a cadeira e em um só movimento se 

levantou. Mas, o que seria o milagre, foi na verdade um terrível, triste e grande tombo que lhe 

quebrou o nariz no chão, enchendo de sangue o granito sagrado. Milhares de coisas passaram 

pela cabeça do pobre paraplégico. Desde o terrível acidente que o paralisou, o pedido e sua 

promessa, a torturante viagem, a fé e sua força, agora o que vinha em sua mente eram as 

gozações de todos diante da fracassada tentativa do milagre. Charlatanismo, oportunismo, 

exibicionismo… todos os ‘ísmos’ para adjetivar o impostor pagador de promessas da graça que 

não tinha sido alcançada. 

 Foi quando o pesadelo e o pensamento maldoso foi interrompido pelo Cardeal Dom 

Aloísio que o indagou: “_ Seu Lourival, o senhor saiu de tão longe, viajou tanto tempo… e vai 

fazer desse jeito? Vamos fazer direito?” 

 Levantaram o coitado deixando-o sentado no chão, enxugaram o sangue de seu nariz, 

rezaram e o deixaram descansar um pouco. Logo Lourival sentiu forças novamente para se 

levantar do chão. Ao ficar de pé conseguiu se equilibrar sem nenhuma ajuda ou corrimão. Neste 

momento foi o cardeal que deu um ‘empurrãozinho’ que faltava, perguntou se o ereto rapaz não 

queria dar um primeiro passo. Depois disto continuou… 

 “_ Mais um passo, seu Lourival… Só mais um!” 

 E assim, seguiram-se três inacreditáveis passos. 

 Quem presenciou o acontecimento na basílica de Aparecida não teve dúvidas que aquele 

homem, que foi quase morto pela colhedeira, ficou paralítico, saiu de Bauru em uma cadeira de 

rodas, sem andar, com fraldas e sonda, fosse capaz de mexer novamente as pernas e andar. 
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 Para certificar a veracidade do fato e a pedido da arquidiocese de Aparecida, Lourival 

Leonetti Junior passou por uma maratona de exames e inúmeros médicos, que se repetiram 

incansáveis vezes para atestar as condições do visitante de Bauru. Foi comprovado que apesar 

da quinta vértebra estraçalhada e com uma outra quebrada, o ex-paralítico tinha voltado a andar. 

 Classificado como “Milagre pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida” pela 

arquidiocese de Aparecida, o processo foi encaminhado para avaliação no Vaticano. 

 Depois disto, ainda demoraram seis anos entre sessões de fisioterapia e de psicologia 

para que Lourival pudesse recuperar os movimentos de suas pernas normalmente. E, num dia 

ensolarado na cidade interiorana de Bauru chegou um telegrama convidando o ilustre pagador 

de promessa a comparecer na Basílica de Aparecida. O tão esperado processo havia sido 

aprovado pelo Vaticano e sua excepcional história havia se tornado oficialmente um milagre 

diante da Santa Sé. 

 

 1.1.3 Guadalupe, México, 1531 

 

 Muitas vezes as histórias, acontecimentos ou fenômenos em torno de Maria são tão 

poderosos que formam um lugarejo, cidade, estado ou mesmo um país. Isto aconteceu na cidade 

de Guadalupe (figura 10) no México com a Santa de Guadalupe, onde a imagem de Maria, 

apareceu no tilma2, ou na capa da roupa de um simplório índio no ano de 1531, e se constituiu 

na identidade de uma nação. A partir daquele fenômeno, a história, religiosidade, crença e 

valores de um povo seriam construídos. 

 Maureen Orth (2015, p. 33) relata a história sobre a aparição e as comemorações em 

torno da padroeira dos mexicanos.  

 Foi em um manto confeccionado de fibras de tilma, usado na época por um índio, que 

ficou originalmente estampada a imagem da Virgem Maria após sua aparição (figura 11). 

Pesquisadores e fabricantes têxteis afirmam que um tecido como esse tem a durabilidade de no 

máximo 20 anos. Contrariando a ciência e a resistência das fibras, a tilma de São Juan Diego  

 
2 Tilma ou tilmàtli é um tecido de origem indígena, dos povos pré-colombianos, de baixa qualidade. 

Confeccionado a partir da espécie do cacto agave maguey. 
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Fig. 10. No interior da Basílica de Guadalupe, os visitantes encontram um órgão de 11.000 tubos ao lado direito 

do altar. A tilma com a imagem da Virgem está no centro, em uma parede de tom amadeirado e dourado. 

 

 

Fig. 11. Para passar pertinho da tilma sagrada, com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, os visitantes 

começam pela parte de trás do altar da Basílica e acessam esteiras rolantes. As esteiras passam bem devagar pela 

imagem da Santa e os devotos têm uma oportunidade única de poder chegar tão perto. 
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Cuauhtlatoatzin, onde está estampada a imagem da Santa Maria ou a de Nossa Senhora de 

Guadalupe, está intacta há quase 500 anos. 

 

 Um exemplo devocional do povo mexicano está expresso nas faces da população, 

principalmente nos dias que antecedem a grande festa da padroeira do México. Transmitida ao 

vivo a todo o país, a Festa de Nossa Senhora de Guadalupe em 12 de dezembro mostra o fervor 

nos corações do povo e a paixão na alma de um país.  

 Para entender historicamente esta veneração, durante a guerra contra a Espanha pela 

independência do México em 1810, os soldados carregavam a imagem de Guadalupe com eles. 

O mesmo aconteceu um século depois, em 1910, com a revolução interna. Outro fato 

interessante é a piedade e a benção, concedidas pela Virgem Maria para com as crianças 

desprezadas na colonização espanhola, devido à sua mestiçagem entre índios e espanhóis. 

Acredita-se que a misericórdia da Santa Maria de Guadalupe para com estes caboclos infantis 

transformou-se no símbolo La Raza que é a própria definição do conceito da raça mexicana. 

Por conta de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da La Raza, o povo mexicano tem 

a certeza de ser especial. 

 As comemorações para a Festa de Guadalupe (figura 12) começam cedo. Nas vésperas 

milhares de devotos e peregrinos cumprem suas promessas de diferentes formas. Nos 

acostamentos das rodovias movimentadas, filas intermináveis com milhares de andantes 

sozinhos ou em grupos, levam os crédulos em um caminho com o mesmo objetivo comum, ir 

até a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Além dos andarilhos, a essa peregrinação se 

juntam ciclistas, carros diversos, cavalos, carroças e cadeirantes. 

 O longo caminho dura até dez horas por dia e só é interrompido por paradas para 

descanso, em pousadas que cobram preços modestos, para que a maioria das pessoas possam 

se hospedar. Outras vezes, nem precisam pagar, dormindo no chão ao som da música local e 

quando amanhece, são recebidos por um singelo café da manhã gratuito. Voluntários que 

trabalham e ajudam nestas hospedagens confirmam que a cada ano, cerca de 5 mil peregrinos 

passam pelos locais de descanso. 

 No pensamento mexicano, a relação da Virgem com o México é algo único, sendo que 

uma parte pertence à outra simultaneamente. No dia da padroeira (figura 13) milhares de 

pessoas se encontram na praça em frente à basílica. Com os olhos em lágrimas, mães com seus 

filhos doentes chegam para pedir a ajuda milagrosa, famílias inteiras por gerações percorrem o   
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Fig. 12. A Basílica de Guadalupe lembra uma grande tenda moderna e o formato circular não é por acaso. Segundo 

o Boletim do Santuário de 2014, a forma da basílica permite que a Virgem seja admirada de qualquer ponto. 

 

 

Fig. 13. O Dia de Nossa Senhora de Guadalupe se comemora anualmente em 12 de dezembro. Neste dia, se festeja 

o milagre da impressão da imagem de Santa Maria no manto do indígena Juan Diego. Nossa Senhora de Guadalupe 

é padroeira do México, Filipinas, do continente americano e das crianças que correm perigo de não nascer. 
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mesmo caminho para ver a Santa. Anônimos chegam todos os anos para alcançar uma graça, 

orar pelo pedido feito ou pela dádiva alcançada.  

 Orth (2015, p. 36) recorda os detalhes da parte interna da Basílica de Nossa Senhora de 

Guadalupe.   Ao lado do altar principal, protegido por vidros, está exposto o manto de tecido 

de quase 500 anos. Os fiéis passam comovidos em frente da peça, em cima de uma esteira 

rolante com movimentos contínuos, que não os deixam mais que alguns segundos diante a capa 

sagrada. Para a escritora, de acordo com a história aceita pelo Vaticano, foi em 1531 que a 

Virgem Maria falou na língua nahuatl3, pela primeira vez para o índio, que foi batizado e muito 

tempo depois, em 2002, canonizado. 

 No milagre da aparição, Maria em sua conversa teria dito ao índio que comunicasse ao 

bispo para que construísse uma igreja naquele local chamado de Morro Tepeyac, que em outros 

tempos tinha sido local de culto da deusa asteca da terra. Porém, a conversa não foi positiva e 

o bispo não quis recebê-lo pessoalmente, ao invés disto, incrédulo, pediu para que o índio 

mostrasse algum sinal.  

 Em outra conversa, Maria então teria dito ao índio que subisse um morro, colhesse 

algumas flores e ofertasse ao bispo. Naquela época não seria uma tarefa fácil pois estavam no 

inverno e a estação do florescimento era a primavera, mesmo assim, Juan conseguiu colher 

várias rosas e embrulhando em seu manto de tilma, levou para presentear o bispo.  

 Quando o bispo decidiu se encontrar com Juan Diego, ao tentar entregar-lhe as rosas, o 

índio abriu seu manto e as rosas caíram. Nesse momento, no lugar onde estavam as rosas, 

apareceu estampada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Santíssima. Acredita-

se que esta é a única vez que uma imagem da Santa Maria apareceu pintada. 

No dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu no México para um 

indígena de 57 anos chamado Juan Diego, a quem ela pediu que recolhesse com 

a sua tilma, um manto típico feito de tecido muito pobre, rosas de Castela que 

tinham florescido apesar do inverno e as apresentasse ao arcebispo dom Juan 

de Zumárraga como prova das aparições. Quando Juan Diego desdobrou o 

manto com as rosas diante do arcebispo, as pessoas presentes perceberam que 

estava impressa sobre a tilma do indígena a imagem que hoje o mundo inteiro 

conhece como a de Nossa Senhora de Guadalupe. Acontece que essa imagem 

 
3 Língua asteca falada na região da América Central e México, desde o século VII dC. Era a língua dominante da 

região e que foi usada até o período pós-clássico da história mesoamericana. Desde a expansão da cultura tolteca 

no período pré-colombiano, o nahuatl se espalhou por outras partes do continente para se tornar a principal língua 

utilizada na região representada hoje como México. Reconhecida como língua mexicana, sua queda aconteceu no 

século XVI, com a invasão espanhola. 
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impressa sobre o manto de São Juan Diego tem características extraordinárias 

que desafiam a ciência há cinco séculos. (QUEVEDO, 1996, p. 33). 

 Pesquisadores em História da Arte declaram semelhança da pintura de Guadalupe com 

as imagens sacras europeias do século XVI. Outros estudiosos da Igreja, em estudos recentes 

sobre os signos, defendem que há uma influência asteca na iconografia da pintura católica e 

que seria muito difícil um índio analfabeto descobrir tais ícones representativos. 

 A jornalista Orth (2015, p. 36) destaca o fenômeno religioso. Impressionante é o fato de 

que a imagem não se deteriorou nestes quase 500 anos. Pelo contrário, continua com suas cores 

vivas como se tivesse sido pintada recentemente. Apesar de o tecido ser rústico, de fibras 

naturais e ter meio milênio, a parte de onde vem a pintura tem uma textura diferente do resto 

do pano, com uma suavidade que se parece com a seda.  Esta tilma esteve pendurada na basílica 

por mais de um século e sem proteção alguma contra o clima, sujeira ou fumaça. Segundo a 

diretora do museu da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, Nydia Mirna Rodrigues 

Alatorre, a pintura tem as características de uma fotografia impressa em tecido, mas, com uma 

técnica apuradíssima. Ela lembra que certa vez, em 1785, um auxiliar de limpeza 

imprevistamente deixou cair ácido nítrico sobre a pintura do tecido e sem explicação plausível, 

ela se manteve intacta. Avaliações científicas recentes atestam que, por conta do incidente, há 

uma leve alteração na cor do tecido, na parte de fora da pintura, como se fosse uma mancha de 

água um pouco mais escura que o tom natural. 

 Em outra ocasião, em 1921, Luciano Pérez Carpio, um ativista pró intolerância religiosa 

e que era funcionário do governo, seguindo ordens, tentou destruir o manto sagrado para 

enfraquecer a sedução na divindade e o poder do clero. Colocou um buquê de rosas aos pés da 

caixa de vidro que guardava a capa sagrada, com dinamites na parte interna do pacote de flores. 

Ao explodir, a bomba destruiu o altar, o genuflexório4 de mármore, deformou o crucifixo de 

bronze e os candelabros que estavam ao redor. Inexplicavelmente, como uma ação supernatural, 

a caixa de vidro, o manto e a imagem da santa não sofreram nenhum arranhão. A diretora Nydia 

Mirna brada em nome da Santa Sé: “Quando desaparecer a devoção à Virgem de Guadalupe, 

desaparecerá a identidade do México!”  

  

 
4 Trata-se de uma peça de mobília destinada para se ajoelhar, fazer adoração ou preces. Fixa ou móvel, acolchoada 

ou não, esta peça geralmente é feita de madeira, mas também podem ser utilizados outros tipos de materiais. 

Alguns modelos têm uma pequena prateleira na parte de baixo do apoio dos braços, para colocação de livros ou 

qualquer outro objeto religioso. 
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 1.1.4 Lourdes, França, 11 de fevereiro de 1858 

 

 Entrelaçadas aos milagres e sobrepostas às aparições, vêm as curas físicas e espirituais 

como as que acontecem atualmente em Medjugorge e que estão sendo investigadas pela 

arquidiocese local antes de serem relatadas ao Vaticano. Segundo Orth (2015, p. 38) para 

entender o processo de avaliação e o grau de exigência da Santa Sé, diante dos fenômenos dos 

milagres e aparições pelo mundo, Lourdes (figura 14) é o mais famoso destino de peregrinações 

marianas e é a localidade recordista de curas milagrosas do planeta, com mais de 7 mil relatos 

desde os anos de 1800. Destes 7 mil eventos registrados nas igrejas locais, apenas 69 foram 

oficialmente reconhecidos pelo Vaticano. 

 Na base do Pirineus no sudoeste da França, encontra-se o Santuário Sagrado de Nossa 

Senhora de Lourdes. Na cidade de Lourdes tudo é mensurado em escalas superlativas, por 

exemplo, toda a área sagrada tem mais de 50 hectares, espaço para 25 mil devotos em uma 

basílica construída abaixo do nível das ruas e que recebe o equivalente a 6 milhões de visitantes 

anualmente.   

 Esta monumental igreja subterrânea foi edificada em 1958 para as comemorações dos 

100 anos da primeira aparição da Virgem Maria para a jovem Bernadette Soubirous (figuras 

15a e 15b), em 1858. A jovem camponesa tornou-se Santa Bernadette em uma cerimônia de 

canonização em 08 de dezembro de 1933. No complexo religioso francês, ao lado da basílica 

debaixo da terra, há também a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes com sua água milagrosa.  

 Desta região sagrada, a pesquisadora Orth (2015, p. 38) descreve a história contada por 

mais de um século, sobre a Santa Maria ter chamado e aparecido para Bernadette Soubirous em 

uma gruta no caminho que ela percorria no interior da França. As aparições de Lourdes 

começaram em 1858 e tornaram-se pública quando Bernadette, uma camponesa de apenas 14 

anos, foi questionada por sua mãe se era verdade a história que tinha acabado de ouvir. A outra 

irmã contou à mãe que Bernadette teria visto a imagem de uma mulher na gruta de Massabielle, 

a cerca de um quilômetro e meio do centro da cidade, enquanto ela caminhava com a irmã e 

uma outra amiga. 

 Era o final do inverno francês em 11 de fevereiro de 1858, quando três jovens 

adolescentes saíram pela mata para apanhar lenhas que iriam ser vendidas para ajudar no 

sustento das famílias e matar sua fome. Bernadette Soubirous, que mais tarde se tornaria a Santa  
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Fig. 14. Ao cruzar o portão principal do Santuário de Lourdes, podemos ver a Basílica de Nossa Senhora do 

Rosário e acima dela a Basílica da Imaculada Conceição. Construídas em estilo românico-bizantino, recebeu 

posteriormente uma ornamentação de mosaicos venezianos. 

 

     

Fig. 15a. Marie-Bernard Soubirous ou Bernardette Soubirous, nasceu em Lourdes no dia 7 de Janeiro de 1844 e 

morreu em Nevers em 16 de Abril de 1879. Fig. 15b. Após quase 150 anos de sua morte, não existe o mínimo 

sinal de putrefação. Em 18 de novembro de 1923 o Papa Pio XI assina o decreto que reconhece a heroicidade das 

virtudes de Bernadette. Ela está exposta em uma urna, com uma fina camada de cera e encontra-se desde 3 de 

agosto de 1925 na Igreja de Saint Gildard, em Nevers, França. 
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Bernadette, sua irmã Toinette e a amiga Jeanne Abadie, estavam caminhando quando se 

depararam com uma poça de água perto da gruta de Massabielle. Quando Bernadette resolveu 

atravessar a água, retirou os sapatos e suas meias e antes que pudesse pular a poça, ouviu um 

barulho diferente ecoando da gruta como se fossem duas ventanias súbitas e violentas.  O 

estranho é que ao reparar nas árvores e arbustos ao redor, nenhuma delas se mexia. 

 Foi então que a jovem Bernadette pressentiu na gruta uma forte e hipnotizante luz com 

uma pequena imagem feminina. A figura tinha quase o seu tamanho, trajava um vestido branco 

com uma faixa azul amarrada na cintura, um rosário nas mãos e rosas douradas aos seus pés. 

Depois disto, ao voltar para casa, a adolescente bem que tentou manter segredo desta aparição, 

mas, sua irmã Toinette acabou contando à mãe delas o acontecido. A mãe transtornada pela 

história puniu severamente as duas filhas com castigos e impetuosidades físicas. Mesmo assim, 

três dias depois, Bernadette voltou à gruta da aparição com as outras duas parceiras para levar 

água benta e testar se a imagem aparecida não era de origem maligna. A pequena mulher 

iluminada, ao receber a água benta, com um singelo gesto inclina sua cabeça e agradece. A 

partir deste instante começam as conversas com a imagem esplendorosa. 

 Em uma das conversas, em 18 de fevereiro, Bernadette foi avisada pela aparição para 

voltar para a gruta diariamente e que o ato se repetisse durante duas semanas. Em suas palavras 

teria comunicado a promessa de fazer a jovem vidente feliz, mas não naquele mundo e sim no 

próximo. E a notícia sobre as aparições se espalhou pela cidade. Neste momento, o interesse 

tomou conta de todos e principalmente das autoridades de segurança pública e dos governantes 

municipais. Assustados, os pais de Bernadette proibiram o regresso da filha à gruta assim como 

o comissário de polícia Jacomet também interditou a aproximação da jovem ao lugar da 

aparição (figura 16).  

 Desafiando tudo e a todos, a jovem retornou por vontade própria e no dia 24 de fevereiro 

a mulher brilhante pediu orações e penitências pela conversão dos pecadores. Um dia depois a 

imagem iluminada convocou Bernadette de novo, agora para cavar um buraco no chão e tomar 

a água que brotaria daquele lugar. E Bernadette cumpriu a sua vontade. No local indicado, do 

qual foi retirada a lama e cavado o buraco, começou a sair água que originou a fonte da Gruta 

de Nossa Senhora de Lourdes. 

 A notícia se difundiu pelos quatro cantos e a água que saia das paredes da gruta tornou-

se milagrosa. Filas intermináveis se formaram de doentes e moribundos de toda a França, para 

a cura de diferentes moléstias. A partir daí fenômenos inexplicáveis começaram acontecer.  
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Fig. 16. Gruta de Massabielle, em Lourdes, onde ocorreram as aparições de Nossa Senhora a uma menina pobre 

do local, hoje Santa Bernardete de Soubirous, a partir de fevereiro de 1858. À frente dos sacerdotes em celebração 

se vê um espelho d´água de fonte que brotou na gruta, levando à cura de muitas pessoas que nela se banham.  
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O primeiro milagre confirmado foi de uma mulher que teve sua mão direita destruída em 

decorrência de um acidente e que voltou a se movimentar.  Em 1860, um professor de nome 

Verges registrou sete fatos de curas que desafiaram qualquer explicação médica e que foram 

confirmados como milagres pelo Vaticano.  

 Com a crescente especulação religiosa e diante de uma catarse nacional, o governo 

mandou fechar a gruta com penalidades ríspidas para quem desacatasse tal mandato.  Neste 

momento as aparições e milagres de Lourdes haviam se tornado questões de Estado na França, 

com uma comoção generalizada da população e que era contrária ao mandato do governo. Os 

clamores dos franceses foram tão intensos que geraram uma intermediação do imperador 

Napoleão III com ordens de reabertura da gruta em 04 de outubro de 1858.  

 No dia 25 de março, Bernadette, contrariando as ordens estabelecidas pelo governo, foi 

de novo ao encontro da senhora iluminada. Percorreu um caminho desconhecido pelas demais 

pessoas e que só ela sabia e ao chegar no local da aparição, a figura feminina lhe confessou:   

 “_Eu sou a Imaculada Conceição!"  

  A partir daquele momento descobriram quem era a aparição e a intercessora da jovem 

Bernadette. Era a luz e voz da Santa Maria, a Santíssima Virgem Imaculada Conceição.  

 Em um outro encontro no dia 7 de abril de 1858, algo espantoso aconteceu. Em pleno 

domingo de Páscoa quando a camponesa Bernadette estava conversando com Nossa Senhora, 

entrou em êxtase profundo, ficando imóvel por um longo tempo segurando uma vela acesa. Em 

um certo momento, com boa parte da vela derretida em suas mãos, um médico que estava no 

local tentou ajudar examinando as mãos da jovem, mas não encontrou nenhum vestígio de 

ferida, marca ou queimaduras.   

 A última vez que a jovem camponesa viu e ouviu a Mãe de Deus foi em 16 de julho 

quando foi ao Seu encontro na gruta. Ao ver a Santa Maria teria exclamado: “Eu nunca a tinha 

visto tão bonita antes!". 

 Diante da comoção nacional em torno da aparição na gruta de Lourdes, em 17 de 

novembro de 1858, o Vaticano decidiu criar uma comissão de inquérito para investigar estes 

acontecimentos. E, em 18 de janeiro de 1860, a Santa Sé e o bispo local atestaram que "A 

Virgem Maria apareceu de fato à jovem Bernadette Soubirous". 
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 Com o reconhecimento do Vaticano e da arquidiocese local, sobre as aparições e a água 

milagrosa, Lourdes tornou-se o centro de peregrinação mariana mais famoso do mundo. 

Juntamente com Fátima, Aparecida e Guadalupe, faz parte dos quatro santuários mais visitados 

do planeta, recebendo juntos cerca de dezoito milhões de peregrinos e devotos todos os anos. 

 Os fenômenos das aparições, suas curas e a água milagrosa são representações de fé 

para os católicos. Para comprovar a importância deste lugar, todos os últimos Pontífices, sem 

exceção, estiveram no local para visitações e orações. Francisco I, Bento XVI, João Paulo II, 

Paulo VI, João XXIII e Pio XII, deixaram suas preces na Gruta e na Fonte de Nossa Senhora 

de Lourdes em diferentes épocas. 

 O Papa Pio XII em 1958 ordenou uma peregrinação a Lourdes em uma encíclica5 para 

as comemorações do centenário da primeira aparição da Santa Maria. O Papa João Paulo II 

esteve em Lourdes por três vezes e o Papa Bento XVI concluiu uma visita no local em 15 de 

setembro de 2008 para comemorar os 150 anos das aparições de 1858. 

 Orth relembra sua visita à Gruta de Lourdes ainda no ano de 2015. Com as pedras 

desgastadas por milhões de pés que ali passaram, justamente no local onde a Virgem Santíssima 

havia pedido para Santa Bernadette cavar o buraco que brotaria a água milagrosa, outros 

milhares de pessoas buscam conforto ou as curas para as suas enfermidades. Atraindo gente do 

mundo todo diariamente para se banharem em sua fonte, as filas intermináveis de cadeirantes 

ou andantes, que circundam as ruas da cidade ao lado das lojas de presentes religiosos, tem um 

objetivo comum que é o de se molhar e orar para Nossa Senhora, a fim de curar suas doenças. 

 No dia que Maureen Orth entrou na fonte chovia pesado no povoado e fazia muito frio. 

Apesar dos calafrios, todos foram obrigados a seguir um rigoroso procedimento, precisaram 

despir-se de suas roupas, vestir uma túnica de linho branco e dar um rápido mergulho, em uma 

seção individual, nas águas geladas e sagradas apoiando-se apenas nos voluntários do lugar. 

 Orth (2015, p. 39) lembra que na hora do congelante mergulho, uma bondosa voz 

feminina irlandesa expressa: “Declare sua intenção, faça o sinal da cruz e acompanharemos 

você até lá embaixo!” A partir daí, lá embaixo, o nervosismo mistura-se à água extremamente 

fria, resultando em uma paz profunda e estimulante. 

 
5 Carta solene, dogmática ou doutrinária, dirigida pelo papa ao clero do mundo católico, ou somente aos bispos 

de uma mesma nação. 
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 Outra história emocionante envolvendo o Santuário de Lourdes foi logo após a Segunda 

Guerra Mundial. Depois do término da Segunda Guerra, militares das Forças Armadas 

francesas e alemãs reuniram-se na cidade de Lourdes para louvar a pacificação e sarar as feridas 

causadas na guerra. Hoje, em toda primavera, grupos de veteranos de guerra multiplicam as 

legiões de peregrinos e devotos que vão saudar Nossa Senhora. Somado a este grupo da 

Segunda Guerra estão os 184 soldados combatentes americanos que foram feridos no Iraque e 

Afeganistão, que vão com suas famílias para a romaria anual promovida pelos militares com 

cerca de 35 países, juntando-se para celebrar a paz e a vida. 

 Destes heróis sobreviventes um destaque é para a coronel reformada do exército 

americano, Dorothy A. Perkins, de 60 anos. Triatleta e mãe de dois filhos, esta ex-militar 

comandava um exército de 480 homens em Fort Hood, Texas, quando os Estados Unidos da 

América foram atacados em 11 de setembro de 2001. Com uma carreira brilhante, Perkins já 

estivera no Iraque por duas vezes como inspetora de armamento e durante dez anos trabalhou 

no Exército com operações especiais. 

 Para Perkins, a fé sempre foi o centro dela mesma e sem família por perto, a Virgem 

Maria sempre a amparou. 

“Minha fé sempre foi o centro do que sou”, diz. “É uma escolha que fiz cedo.” 

Sem família que a amparasse, a Virgem Maria tornou-se sua âncora. “Ela nos 

ama tanto quanto quisermos. Ela foi intermediária, me direcionou para 

estabelecer uma relação mais próxima de Jesus.” Para Dorothy, “Lourdes força 

a pessoa a olhar para si mesma espiritualmente. Tudo acontece muito rápido no 

mundo e precisamos estar atentos a isto. Somos dominados pelos meios de 

comunicação, engolidos pelo dia a dia. As pessoas não se forçam a olhar para o 

que é mais importante: a integridade da alma”. (ORTH, 2015, p. 39). 

  

 1.1.5 Fátima, Portugal, 13 de maio de 1917 

 Patrícia Carvalho nasceu na cidade do Porto, Portugal. Formada em Ciências da 

Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, começou como jornalista e tornou-se escritora 

com dois livros publicados. No livro de 2017, “Fátima: Milagre ou construção?” a autora 

investiga o fenômeno da aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima em Portugal, perto da 

comemoração de seu centenário. Seu estudo baseia-se em documentos antigos que relatam 

como tudo aconteceu e também mostram hipóteses não comprovadas pelos jornais de época 

levantando dúvidas e contestando seus milagres. 
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 No dia 13 de maio de 1917, três pequenos pastorinhos disseram ter visto a Virgem 

Santíssima nos campos aos arredores da antiga aldeia de Aljustrel, atual cidade de Fátima 

(figura 17). O fato ocorreu em um momento muito difícil para os portugueses, no período de 

uma luta violenta entre nações na Primeira Guerra Mundial e entre os conflitos da mudança 

política do governo na recém-criada República com a Igreja. No meio desta tensão nacional e 

internacional, os acontecimentos fenomenológicos de Aljustrel geraram uma comoção no país 

de forma estratosférica e inimaginável.  

 Crença, paixão, fé, devoção e esperança tomaram conta da nação portuguesa. Uma luz 

no final do caminho tinha acabado de se acender e havia voltado a confiança de todos. 

 Carvalho (2017, p. 25) relata que o ano de 1917 teve um início difícil em Portugal. Em 

janeiro o governo entra oficialmente na Guerra e manda seus soldados para os campos de 

batalha. Em Lisboa começam os efeitos deste violento conflito mundial com a redução da 

iluminação das ruas e a escassez dos alimentos para o povo, o que gera um desespero coletivo. 

Juntando-se a isto, na periferia, resquícios da epidemia de febre tifoide ainda não tinha sido 

totalmente controlada. Na raiva em conter sua fome, o povo num impulso insano ataca o interior 

do país e os transportes públicos. Aldeias invadidas e bloqueadas para impedir ajuda externa e 

assaltos aos sacos de batatas e outros alimentos junto à alfândega, destinados às cidades do 

Porto, Braga e Vila Real. A loucura tinha se apossado da nação. O ápice deste desvario 

aconteceu na capital, justamente do mês de maio de 1917.  Quando o governo determinou o 

aumento do preço dos bens essenciais e principalmente dos alimentos básicos como a batata e 

o pão, motins começaram a se espalhar por Lisboa com assaltos a armazéns, padarias e 

mercearias. O saldo da enorme confusão e muito vandalismo, foi de 23 mortes, entre homens e 

mulheres, 50 feridos e mais de 100 pessoas presas.  

 Ataques à Igreja também foram documentados, assim como a rebeldia ao alistamento 

militar nas Forças Armadas tinha se estabelecido, com um número elevado de rapazes se 

negando a comparecer à convocatória para a guerra. Neste momento, o caos domina a nação e 

seus habitantes, como descreve a autora. 

Havia fome, combatiam-se epidemias mortíferas, os festejos de Carnaval 

daquele ano foram cancelados por decreto governamental, continuava o ataque 

à Igreja (“Cruzes derrubadas a tiro!”, Igrejas Assaltadas”, “Até os cemitérios!” 

são manchetes na edição de 2 de maio do semanário católico de Leiria (O 

Mensageiro) e, além de tudo isso, havia a guerra, que exigia a partida de cada 

vez mais homens jovens e fortes, cujos braços eram necessários nos campos. A 

falta de vontade de partir não facilitava a vida ao Governo que, logo a 11 de 
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janeiro, publica um anúncio de primeira página de O Século, dirigido aos 

“mancebos de 17 aos 20 anos – cidadão dos 21 aos 45 anos”, no qual se avisa: 

“Não se tendo apresentado, até 31 de dezembro findo, para receber a instrução 

militar obrigatória, aos domingos, todos os portugueses de 17 aos 20 anos de 

idade, como os obriga a lei do recrutamento, recomenda-se a todos que estão 

nesta condição que têm que apresentar-se quanto antes, a fim de não sofrerem 

as penas severas que lhes são impostas pela falta de cumprimento da lei, 

especialmente em tempo de guerra, que é o atual”. (CARVALHO, 2017, p. 26). 

 E assim chegou o dia 13 de maio de 1917, em um domingo ensolarado na aldeia de 

Fátima. Como de costume, os habitantes foram à missa dominical na igrejinha de Fátima. Os 

pequenos primos Lúcia, Jacinta e Francisco (figura 18) também estiveram na missa para ouvir 

o padre Manuel Marques Ferreira falar em nome do Pontífice Bento XV sobre a necessidade 

de mais orações e preces para o restabelecimento da paz no mundo. Jacinta e Francisco eram 

irmãos e primos de Lúcia que era a mais velha dos três. 

 Em sua rotina após a missa, as três crianças foram pastorear suas ovelhas perto da Cova 

da Iria que era de propriedade da família de Lúcia. Rezaram o terço como de hábito e por volta 

do meio-dia, com a temperatura do sol bem mais quente, disseram ter visto uma luz mais intensa 

que o sol iluminar a imagem de uma “Senhora”. Depois disto, tentaram manter segredo, mas, a 

prima Jacinta, quebrando seu voto de silêncio, confidenciou à própria mãe a ocorrência. 

 Neste período de maio, a história era contada apenas entre os familiares e poucos 

acreditaram no fantasioso enredo da Cova da Iria. Mas em 13 de junho, apenas um mês após o 

fato da primeira aparição, no meio às festividades do Dia de Santo Antônio, as três crianças 

forçaram todas as famílias conhecidas a irem ao local da imagem ao invés da festa do santo. 

Algumas pessoas convidadas já estavam no lugar e cerca de 50 pessoas esperavam as três 

crianças ansiosas. Uma destas pessoas que estava ali para comprovar o milagre era Maria dos 

Santos, que mais tarde se chamaria “Maria da Capelinha” ou “A tesoureira de Fátima”, que 

depois deste episódio, ficou responsável em recolher todas as oferendas que depositavam neste 

local e contabilizar os donativos. 

 Maria dos Santos recorda o momento da segunda aparição da imagem para as crianças. 

Lúcia teria exclamado para Jacinta que a Santa Maria estaria chegando, pois um relâmpago 

teria cortado o céu. Neste momento as três crianças fixaram seus olhares para cima e começaram 

a conversar com a Virgem Santíssima. Mesmo que só os três pastorinhos conseguissem ver e 

ouvir a “Senhora”, todos ali presentes acreditaram no milagre e ajoelhando-se na relva entre os 

arbustos, prestaram muita atenção nas perguntas que Lúcia fazia para Nossa Senhora. Após um  
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Fig. 17. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado na Cova da Iria, na cidade de Fátima, em Portugal, 

é um dos mais importantes santuários marianos do mundo, construído entre 1928 e 1953. No primeiro plano à 

esquerda se observa a Capela das Aparições. 

 

 

Fig. 18. Os três pastorinhos que afirmaram ter testemunhado as seis aparições de Nossa Senhora, entre 13 de maio 

e 13 de outubro de 1917: à esquerda Lúcia Santos, com 10 anos à época, e seus primos maternos, Francisco Marto, 

com oito anos e Jacinta Marto, com sete anos, ambos irmãos.  
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longo silêncio, quebrado apenas pelo barulho do zumbido das abelhas a colher o pólen das 

flores, Lúcia em voz alta comenta que Santa Maria havia partido: “Pronto! Agora é que já não 

se vê. Já entrou para o Céu e já se fecharam as portas”. 

 No dia seguinte, 14 de junho, Lúcia foi sozinha ao encontro do vigário local, que 

registrou a segunda conversa. Pelo relato da menina, a figura se limitou a responder apenas as 

perguntas que eram conduzidas a Ela, iniciando a conversa com uma pergunta: “Então o que 

me quer?”, e no final disse para voltar no próximo dia 13. O padre Manuel Marques Ferreira 

incluiu novas informações referentes à imagem vista por Lúcia e neste testemunho, o padre 

descreveu a vestimenta da aparição (figura 19): 

O trajo era: um manto branco que da cabeça chegava ao fundo da saia, era 

dourado da cintura para baixo dos cordões a atravessar e de alto a baixo e nas 

orlas era o ouro mais junto. A saia era branca toda e dourada em cordões ao 

comprido e a atravessar, mas só chegava ao joelho; casaco branco sem ser 

dourado, tendo nos punhos só dois ou três cordões; não tinha sapatos, tinha 

meias brancas, sem serem douradas; ao pescoço tinha um cordão d’ouro com 

medalha aos bicos; tinha as mãos erguidas; tinha nas orelhas uns botões muito 

pequeninos e muito chegados às orelhas; separava as mãos quando falava; tinha 

os olhos pretos; era de meia altura. (CARVALHO, 2017, p. 28). 

 A senhora vestia um manto branco e uma saia com detalhes dourados, usava brincos, 

estava sem sapatos, mas de meias brancas e um cordão de ouro pendurado no pescoço. Uma 

mulher aparentemente comum em sua vestimenta, mas um detalhe chamou a atenção. O 

interessante é lembrar que para a época, a saia na altura dos joelhos era algo inconcebível para 

uma mulher digna e tradicional e também para a sociedade. Parece um pequeno pormenor, mas 

a Igreja corrigiu esta informação mais tarde. 

 Dois meses se passaram desde a primeira visão e em 13 de julho a comoção geral tomou 

conta dos acontecimentos. Mário Godinho, morador de Lisboa e um ex-militar que atuou na 

guerra, confessou em depoimentos nos jornais da época que esteve presente na terceira 

aparição. Por insistência de sua mãe, fervorosa devota ao culto da Santa Maria, quando soube 

que três camponeses estavam vendo a Virgem Santa, implorou para o filho que a levasse para 

a Cova da Iria para pedir proteção ao filho que estava em ação de guerra e ao outro que estava 

para seguir o irmão. Lá presenciou algo incomum e que transformou as vidas das três crianças 

para sempre. Pela primeira vez, os três pastorinhos de Aljustrel foram fotografados e também 

experimentaram novas emoções andando de carros motorizados, algo extraordinário para três 

pobres camponeses do interior do país que nunca tinham visto um automóvel na vida. 
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 Nesta altura o número de curiosos e crentes tinha aumentado muito em relação ao mês 

anterior. Mesmo sem a ajuda dos jornais ou outros meios de comunicação, só com a propaganda 

feita através das conversas das pessoas ou escritas em cartas, a divulgação teve um efeito 

multiplicador. A autora lembra de uma carta escrita entre duas irmãs. A jovem Maria Delfina 

Carvalho Reis e Silva de 17 anos e a irmã Maria da Madre de Deus de 16 trocaram cartas 

relatando os casos do dia 13 de julho. Escreveram que havia muita gente no lugar e que não se 

falava de outro assunto. Entre as pessoas estavam a Maria da Capelinha e um estudante de 

medicina que viria ser o responsável pelo posto de socorro médico do futuro Santuário de 

Fátima. O aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, na época com 25 anos, 

estava visitando os parentes quando um irmão padre convidou a todos para irem até a Cova da 

Iria presenciar as aparições. 

 Neste terceiro episódio, segundo as anotações e documentos guardados na arquidiocese 

local pelo Padre Manuel Marques Ferreira, o encontro começou com a oração do terço, liderado 

desta vez por Lúcia e em seguida, os diálogos com a Imaculada Conceição. Nesta conversa, a 

Virgem Maria veio pedir novamente que retornassem no próximo dia 13, no mesmo horário e 

que rezassem o terço dedicado à Nossa Senhora do Rosário para abrandar a guerra, uma vez 

que só Ela poderia atender. Lúcia, logo depois, teria feito três solicitações à santa: a primeira 

era na conversão de uma mulher, a segunda pela melhoria de uma criança e a terceira era pela 

morte rápida de um enfermo. Santa Maria respondeu que no prazo de um ano atenderia dois 

pedidos, a mulher seria convertida e a criança estaria curada. A pequena pastorinha teria feito 

uma última súplica: “Faça um milagre para que todos acreditem”, ao que ela concordou e, 

inclinando Sua cabeça, fez a promessa de que em três meses faria com que todos aqueles que 

estivessem presentes, acreditassem. 

 Em 13 de agosto enquanto quase 5 mil pessoas aguardavam pelos três videntes na Cova 

da Iria, os pequenos estavam em outra parte da região, na Vila Nova de Ourém. Artur de 

Oliveira, morador de Ourém, havia convidado os pastorinhos para visitar sua casa dias antes e 

lá passariam alguns dias em companhia de sua família e seus filhos. Depois disto, com uma 

segunda intenção, levou-os novamente para serem interrogados perante um grupo de religiosos 

e políticos locais para falarem sobre as aparições. Enquanto isso, na Cova da Iria a multidão 

aguardava impaciente a chegada das três crianças. Não tardou para espalharem a notícia do 

rapto dos pastorinhos, o que foi desmentido posteriormente. Já cansados de esperar por horas e 

quase desistindo da espera, as pessoas começaram escutar explosões vindas da árvore onde a 

imagem aparecia, o que causou gritaria assustando a todos que começaram a sair correndo 
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aterrorizadas do local. Logo após veio uma bonança com um colorido celestial no céu e um 

sentimento de redenção profunda pairou no ar. 

 A autora, Patrícia de Carvalho, relata em seu livro o depoimento de Manuel Gonçalves 

Júnior, que esteve no local da aparição um mês antes, e que presenciou aquele assustador 13 de 

agosto na Cova da Iria. 

Quando se comentava o rapto das crianças (...) houve um forte e inexplicável 

estrondo junto à carrasqueira6, que atemorizou todo o povo, começando a fugir 

e a gritar comovidamente – havendo até algumas síncopes – e que junto ao sol 

se formou uma nuvem com as cores do arco íris. Joaquim Inácio Vicente, de 

Santa Catarina da Serra, declararia ao padre de Fátima: “Um pouco depois da 

hora indicada para as aparições, quando o povo estava já desanimado e prestes 

a retirar-se, ouviu duas fortes denotações semelhantes ao estampido de bombas 

ou tiros vindos do lado da carrasqueira e no mesmo instante vê a grande massa 

de povo a fugir, fugindo ele também.” Depois o grupo de pessoas voltou para 

junto da árvore – que, a essa altura, era pouco mais que um minúsculo toco 

desprovido já dos ramos e folhas que os devotos lhe tinham arrancado – “como 

que arrastado por uma corrente elétrica”.  É marcante o cenário que descreve a 

seguir: Esta hora foi para todos quantos lá se encontravam uma hora de terror. 

Uns perderam os sentidos, outros julgaram ser aquele o último dia de sua vida 

e ser ali o dia de seu Juízo, e para alguns, depois foi uma maravilha ao verem 

as admiráveis cores que sucessivamente iam tornando as nuvens que 

embaciavam os raios solares – cores de encarnado vivo passar a cor-de-rosa e 

desta a azul – cor de anis, como me foi declarado minutos depois em minha casa 

por várias pessoas. (CARVALHO, 2017, p. 42). 

 O dia 13 de setembro chega quente, mas com o calor do sol em intensidade menor que 

nos meses anteriores. Agora, por conta dos jornais e das fotografias, a história e as três crianças 

tornaram-se famosas e midiáticas. Multiplica-se a população para presenciar as aparições, ver 

e estar com os pastorinhos, uma vez que eles teriam se ausentado daquele lugar no mês de 

agosto. Padres, religiosos, crentes e curiosos juntam-se aos milhares de observadores que 

buscam ver ou sentir o milagre. Alguns estão ali apenas para estar perto dos videntes famosos, 

para cumprimentá-los ou tirar fotos juntos. Há os desanimados que não conseguem presenciar 

nada, nem estar com as crianças. E outros mais crédulos, que com todas as forças acreditam 

firmemente enxergar e sentir tais fenômenos que circundam os momentos das aparições. 

 Como de costume, os três pastorinhos rezam o terço e aguardam a vinda da Virgem 

Imaculada. Quando a Mãe de Deus chega, as crianças piedosamente ficam ajoelhadas por todo 

 
6 Arbusto de pequeno porte, com copa ampla e densamente ramificada desde o chão. As folhas são verdes, 

abundantes e rígidas e o tronco tortuoso, curto e acinzentado. Comum na região de Portugal e em toda a bacia 

mediterrânica. 
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o tempo da conversa e olham fixos para o local da imagem que aparece só para eles na parte de 

cima da carrasqueira. O comerciante Gilberto dos Santos, outra testemunha do local, relata uma 

experiência única dizendo que viu os pequenos e o arbusto serem tomados por um círculo 

luminoso, colorido com as cores do arco-íris e transparente. O círculo tinha um rastro como que 

de uma estrada vinda do céu, entre o sol e o seu nascente no horizonte.  

 Neste momento, um fenômeno diferente se iniciou com outras pessoas, e que 

começaram a presenciar algo supranatural. No céu, uma forma oval, de cor viva e cintilante, 

com a parte mais larga virada para baixo desenhava uma comprida linha reta que começava na 

parte de cima e terminava no firmamento. Logo depois alguns viram chuvas de flores que caíam 

abundantemente, mas que não chegavam ao chão e uma cor amarelada tomando conta da 

atmosfera. Nos relatos dos presentes há uma afirmação dizendo que, o que se passou naquele 

lugar, neste pequeno intervalo de quinze minutos, é difícil de descrever, mas com certeza quase 

impossível de se esquecer. 

 A chegada do dia 13 de outubro era uma data muito esperada. Afinal, naquele dia a 

Virgem Santíssima mostraria a todos, o sinal do milagre de sua existência. Acredita-se que 

estavam presentes um recorde de testemunhas e devotos, para alguns que estavam no local 

houve uma discordância e falaram entre 15 mil a 80 mil pessoas. Já o periódico O Século, 

informou que existiam em torno de 30 mil a 40 mil pessoas. A verdade é que o pequeno vale 

se converteu em um mar de gente à espera do milagre.  

 O dia amanheceu tempestuoso e muito diferente dos meses anteriores das aparições. O 

sol, que acompanhou caloroso os eventos, estava ausente e ninguém acreditava que este seria o 

cenário para o encerramento da última visita de Nossa Senhora à Cova da Iria. O ambiente 

estava triste com a despedida anunciada daquela entidade amada e venerada, e muitos ainda 

achavam que uma tempestade iria cair no lugar. Nos relatos de Maria Magdalena de Martel 

Patrício, publicado em 19 de outubro, em um artigo do jornal O Dia, ela descreve suas 

impressões sobre as horas que antecederam o dia 13 de outubro, e a hora da despedida. “_Toda 

a noite, toda a madrugada choveu uma chuva miudinha, persistente, que encharcava os 

campos, que entristecia a terra, que ia trespassando até os ossos de uma humidade fria, as 

mulheres, as crianças, os homens e os animais que cruzavam as estradas lamacentas, ao 

caminharem apressados para a Serra do Milagre.” Já outra testemunha presente chamada 

Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, autora do folheto A minha peregrinação à Fátima, 

conta a sua versão dos fatos. “_Na madrugada afora fazia um calor sufocante ameaçando uma 
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tempestade e que passado pouco tempo principiou a chover e a chuva foi aumentando, tocada 

por um rígido e frigidíssimo vento.” E num terceiro testemunho, Avelino de Almeida, do jornal 

O Século, diz que: “Pelas dez horas, o céu tolda-se totalmente e não tardou que entrasse a 

chover e a bom chover. As cordas de água, batidas por um vento agreste, fustigam os rostos, 

encharcando o macadame e repassando até aos ossos os caminhantes desprovidos de chapéus 

e de quaisquer outros resguardos.”. 

 Para Carvalho (2017, p. 63) dos três testemunhos que antecederam a aparição de 13 de 

outubro, o mais interessante é o artigo de Avelino de Almeida que foi publicado no periódico 

O Século sobre os momentos da aparição deste dia. Avelino foi ex-seminarista e conduziu sua 

escrita rendendo-se a República e separando a religião e a Igreja, para uma análise laica dos 

acontecimentos. Devido a este motivo e com este texto, a Igreja conseguiu comprovar como 

foram irrefutáveis e miraculosos os fenômenos da Cova da Iria. Avelino centraliza seu texto 

nas “trinta ou quarenta mil criaturas” que se deslocaram de lugares muito distantes para irem 

ao encontro da última aparição da Santa Maria. Lá, completa ele, “há muita gente, como que 

em êxtase.” E segundo o jornalista o que acontece depois com as pessoas e com o céu, foi algo 

maravilhoso e surpreendente. 

“Assiste-se então a um espetáculo único e inacreditável para quem não foi 

testemunha dele”, escreve. Mas o que ele descreve a seguir não é qualquer 

milagre a que ele próprio tenha assistido, mas o fato de ter visto “toda a imensa 

multidão voltar-se para o sol, que se mostra liberto de nuvens, no zénite.” Este 

“lembra também uma placa de prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o 

mínimo esforço”, porque “não queima, não cega”. E esta é ainda a descrição 

do que Avelino de Almeida teria visto, acrescentando: “Dir-se-ia estar-se 

realizando um eclipse. Mas eis que um alarido colossal se levanta, e aos 

espectadores que se encontram mais perto se ouve gritar: ‘Milagre, milagre! 

Maravilha, maravilha!’”. (CARVALHO, 2017, p. 64). 

 Na sequência do texto impresso, Avelino descreve de forma impessoal a impressão do 

povo. “Aos olhos deslumbrados daquele povo (...), o sol tremeu, o sol teve nunca vistos 

movimentos bruscos fora de todas as leis cósmicas – o sol ‘bailou’, segundo a típica expressão 

dos camponeses...”. Outras testemunhas ainda diriam ter visto o rosto de Nossa Senhora 

risonho, o sol girando sobre si mesmo como em uma roda de fogos de artifício a ponto de 

queimar a terra ou a o sol a mudar de cor constantemente.  Para a escritora Patrícia Carvalho, o 

jornalista Avelino não quis se posicionar naquilo que viu e acreditou, mas mostrou-se no lugar 

do povo a sua percepção (figuras 20). 
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Fig. 19. A imagem de N. Sra. de Fátima, tal qual se revelou nas aparições aos três pequenos pastores, usava uma 

túnica branca até os pés, representando sua pureza e santidade, um manto branco com bordados amarelos e o terço 

nas mãos, incitando os fiéis a orarem. 

 

Fig. 20. Cena do Milagre do Sol, que foi um acontecimento testemunhado por cerca de trinta a quarenta mil 

pessoas, em 13 de outubro de 1917, na Cova da Iria. Depois de uma chuva torrencial, o céu ficou límpido e o Sol 

aparecia como um disco opaco, girando no céus. Diversas curas foram relatadas, com testemunhos médicos. 
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 Um outro artigo publicado por Avelino de Almeida, agora no periódico Ilustração 

Portuguesa, um jornal pouco confiável, o jornalista se posiciona como cético e com a ajuda de 

fotografias descreve que havia uma multidão olhando fixa para o céu, mais como curiosidade 

do que de maravilhamento. E muitas outras estavam mais preocupadas em posar para as 

fotografias. Depois, repete o texto publicado no outro jornal, O Século, sobre a percepção do 

povo no lugar da aparição.   

 Depois daquele dia 13 de outubro de 1917, a Cova da Iria e a aldeia de Aljustrel não 

seriam mais as mesmas e nem os mais crédulos imaginariam em que aquele lugar iria se 

transmutar. Pode-se dizer que um dos milagres seja esta transformação. 

 No lugar da Cova da Iria seria construído o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima (figura 21), um santuário mariano dedicado à Mãe de Deus, com um complexo de 

inúmeros edifícios incluindo as duas basílicas e a Capela da Aparição (figura 22), que no futuro 

seria um dos maiores centros de peregrinação do mundo, com mais de 3 milhões de visitantes 

todos os anos. Segundo Patrícia Carvalho, estima-se que foram gastos aproximadamente 80 

milhões de Euros para a construção do santuário. 

 A construção do santuário começou em 1919, apenas dois anos após os milagres, com 

a edificação da Capelinha das Aparições. No decorrer do tempo o santuário foi sendo 

expandido, juntando à capela mais duas basílicas, o que representou um grande aumento na 

capacidade do número de peregrinos em área coberta. Mas não foi fácil o processo, sendo que 

os planejamentos urbanísticos criados de início, para colocar uma ordem na construção do 

santuário, tiveram pouco efeito prático. E, aquilo que se vê hoje é o resultado de intervenções 

pontuais que atendiam às necessidades daquele momento, ao invés de um plano unificado e 

organizado a longo prazo. 

 Sua estética arquitetônica é diversificada e mistura estilos. O Santuário de Fátima é 

composto principalmente pela Capelinha das Aparições com o Recinto de Oração no lado 

externo, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário com suas colunatas e a enorme Basílica da 

Santíssima Trindade do lado oposto do pátio (figura 23). No complexo também se encontram 

as casas de retiros de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores, uma Via Sacra 

nos Valinhos e o Centro Pastoral Paulo VI. Conta também com espaços culturais e outras 

edificações para os setores administrativos, local de acolhimento de peregrinos, atendimento 

médico, lojas de comércio, salões para encontros e congressos e outras atividades. O santuário 

teve ainda o aporte financeiro de vários artistas, nacionais e internacionais, para a realização de  
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Fig. 21. Vista interna da Basílica de N. Sra. de Fátima, em estilo românico, e que foi construída entre 1928 e 1953. 

Junto ao arco à direita do altar central está o túmulo de Francisco Marto, falecido em abril de 1919. Junto ao arco 

da esquerda encontramos o túmulo de Jacinta Marto, falecida em fevereiro de 1920. Ambos foram canonizados 

pelo Papa Francisco, em maio de 2017. Também lá se encontra Lúcia, que se tornou carmelita, vivendo na reclusão 

do mosteiro em Coimbra, com o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Faleceu em 2005.  

 

     

Fig. 22. A Capelinha das Aparições está localizada logo abaixo do santuário antigo e foi construída entre abril e 

junho de 1919. O pedestal onde se encontra a imagem marca o local onde se acredita Nossa Senhora apareceu.  

Fig. 23. A Basílica da Santíssima Trindade tem o título de Basílica Menor e está localizada no complexo do 

Santuário de Fátima, dispondo de 8633 lugares sentados e 40 000 m² de área. É considerado o quarto maior templo 

católico do mundo. O novo edifício foi integralmente pago com os donativos dos peregrinos. 
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inúmeras outras novas obras e manutenções, no decorrer dos quase 102 anos desde a primeira 

aparição em 13 de maio de 1917. 

 

 Em 2017 foram festejados os 100 anos da aparição da Virgem Santíssima com a 

presença do Pontífice Francisco no Santuário de Fátima e a presença de milhares de devotos. 

Milhões de telespectadores puderam acompanhar as comemorações em transmissão ao vivo nas 

redes de televisão do mundo inteiro. 

 E o lugarejo, localizado no meio da Serra de Aire, a aldeia de Aljustrel, cresceria nas 

mesmas proporções do santuário e viria fazer parte do concelho de Ourém, da província da 

Beira Litoral, transformando-se na Cidade de Fátima, uma das mais importantes cidades de 

Portugal e um dos maiores centros religiosos do mundo. Sua fama mundial deve-se ao relato 

das aparições da Virgem Maria reportadas pelos três pastorinhos desde 13 de maio até 13 de 

outubro de 1917. Por outro lado, o poderoso impulso gerado pelas aparições e pelo santuário, 

foi responsável pelo crescimento relevante de uma área do país que era pouco desenvolvida. 

 Foi na Reforma7 de 1517 a 1648 que a imagem de Maria como mãe universal, santa e 

intercessora, foi rejeitada pelos protestantes. As novas doutrinas religiosas defendiam uma 

atenção única e orações somente para Deus. Entretanto, foram nas conquistas espanholas e 

portuguesas, dos séculos 15 e 16 do Novo Mundo, que Maria ganhou milhões de novos 

adoradores católicos e se alastrou pela América do Sul, Ásia e África. Atualmente a maior força 

dos novos formandos religiosos católicos vem da África. 

 Em conversa com o Provincial Pe. Leonardo da Silva Costa, CSSp, em fevereiro de 

2019, da Congregação do Espírito Santo sob a Proteção do Imaculado Coração de Maria8 da 

Província do Brasil, o maior número de novas vocações para a vida religiosa vem da África. E 

é nesta região que todos os esforços estão sendo concentrados para o fortalecimento e 

propagação da fé e da doutrina cristã católica apostólica e romana. 

 
7 A Reforma Religiosa foi o movimento que rompeu a unidade do Cristianismo centrado na Igreja de Roma. Esse 

movimento é parte das grandes transformações econômicas, sociais, culturais e políticas ocorridas na Europa nos 

séculos XV e XVI, que enfraqueceram a Igreja permitindo o surgimento de novas doutrinas religiosas. 

 
8 Os Espiritanos formam uma Congregação resultado da união de duas congregações. A primeira fundada pelo Pe. 

Cláudio Poullart des Places no Domingo de Pentecostes de 1703, em Paris – França, e a segunda pelo Pe. Francisco 

Libermann no ano de 1841. Houve a fusão das duas congregações no ano 1848, formando a Congregação do 

Espírito Santo sob a Proteção do Imaculado Coração de Maria. 
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 Para perceber a importância do catolicismo na África nos dias atuais, o padre formado, 

em algumas tribos e comunidades, é considerado a pessoa mais importante daquela sociedade. 

Uma vez escolhida esta vocação para seus estudos e vida, o futuro noviço não poderá mais 

retornar para este grupo. Mas, se ordenado padre, a comunidade inteira se organiza para 

presentear este religioso com um carro novo ou uma casa. 

 E a adoração à Maria se propaga atravessando os continentes. Além de Medjugorje na 

Europa, é justamente de Ruanda na África que vem outro relato das mais recentes manifestações 

de Maria para seus devotos e seguidores.  

 

 1.1.6 Kibeho, Ruanda, 1982 

 

 Foi nesta cidadezinha africana chamada Kibeho, ao Sul de Ruanda (figura 24), cercada 

de muita pobreza, que a Virgem Maria apareceu para 3 meninas e informou antecipadamente 

os horrores e matanças que castigariam o lugar. Anos depois, em 1994, aconteceu o genocídio 

de Ruanda, matando mais de 800 mil pessoas. Nesta triste história africana, a tribo dos Hutu 

que era maior dizimou a tribo Tutsi, que era menor, em 3 meses de batalhas. 

 Vamos voltar no tempo. Era março de 1982 e o bispo de Ruanda pediu ao médico 

Venant Ntabomvura para ir a um colégio de moças consultar 3 jovens que diziam ver e 

conversar com a Virgem Maria. Lá, nas encostas de Kibeho, o médico otorrinolaringologista 

de 89 anos, Ntabomvura, relata que conversou primeiro com a jovem Alphonsine Mumureke. 

Em seus relatos, diz que a primeira aparição aconteceu em novembro de 1981, e a comunicação 

com a Santa acontecia como se fosse uma conversa telefônica, que durava infindáveis horas.  

 A Santa Maria apareceu para 3 estudantes adolescentes. Primeiro veio para Alphonsine, 

em seguida para Anathalie Mukamazimpaka e por último para Marie Claire Mukangango 

(figura 25). Algo em comum com as 3 meninas são as incontáveis horas de conversas com a 

Virgem Maria, a quem chamavam de Mamãe e que também se auto proclamou de Nyina wa 

Jambo, ou a Mãe da Palavra. 

 Na sequência, o encontro do médico com Anathalie foi em sua residência. A humilde 

casa da devota ficava perto da escola e dentro dela haviam muitos rosários e uma variedade de 

inúmeras estatuárias da Santa. Em meio desta representação religiosa, a jovem relatou que a  
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Fig. 24. Santuário de Nossa Senhora de Kibeho, também conhecido por Santuário de N. Sr. as Dores, localizado 

em Kibeho, Ruanda. Tornou-se o único lugar oficial da Virgem Maria na África, após a aprovação do Vaticano 

para a veneração a Maria. Ruanda é o testemunho religioso do país mais católico da África.  

 

Fig. 25. A partir de 1981, a Virgem apareceu a sete jovens adolescentes de Kibeho, sob o título de Mãe do Verbo. 

As três que aparecem na foto são as que receberam aparições mais frequentes: A partir da esquerda: Nathalie 

Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango e Alphonsine Mumureke. 
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Virgem Maria apareceu pela primeira vez a ela quando rezava o terço e que a chamou pelo 

nome: “Anathalie, minha filha”. Com a aparência de uma jovem mulher de idade aproximada 

entre 20 e 30 anos, a Virgem falava em kinyarwanda9 com uma voz serena e suave. Usava um 

vestido branco e véu azul e nunca disse a razão da escolha da menina para os fenômenos que 

se seguiram. Mas, confessou que aparecia conforme a sua vontade, com quem, onde e na hora 

que preferisse. Anathalie, afirma que a Santa nunca defendeu uma religião específica, mas fez 

o seguinte comunicado: “Ela só pede que a amemos tanto quanto ela nos ama”.  

 Foi em 15 de agosto de 1982, dia da Festa de Ascensão de Maria ao céu, que a grande 

profecia foi revelada. O que seria um dia de muita alegria entre os moradores e a comunidade 

católica de Kibeho, logo se tornou na anunciação do mais terrível, triste e sangrento episódio 

da história de Ruanda. O médico Venant Ntabomvura estava presente e mais um dos moradores 

da região, Gaspard Garuka. Garuka menciona que neste dia as meninas choravam muito pois a 

imagem da Virgem Maria também vertia lágrimas. Ele recorda que Alphonsine caiu algumas 

vezes pois aquilo que ela via era muito aterrorizante e assustador, chegando a implorar para que 

escondessem tais imagens de seus olhos.  

 Anathalie confirmou as aparições e as imagens. Reforçou dizendo que Maria previu 

exatamente o que iria ocorrer 12 anos depois com o genocídio de 1994. Imagens de horror, 

sofrimento, mortes com lanças, agonia, rios de sangue, fogo, cabeças decapitadas, valas 

coletivas e uma imensa escuridão. Tudo tinha sido anunciado e assim foi consumado. 

 Das 3 escolhidas, Alphonsine partiu para o exílio e tornou-se monja na Itália. Anathalie 

conseguiu escapar de Ruanda indo para a República Democrática do Congo e depois para o 

Quênia. Já Marie Claire não teve chance de fugir e foi assassinada no genocídio.  

 Em 29 de junho de 2001, quase 20 anos depois da primeira aparição de Maria para 

Alphonsine, o bispo de Ruanda Augustin Misago reconheceu, através do Vaticano, a veracidade 

das aparições da Virgem Maria em Kibeho. 

 Assim como Kibeho que esperou quase 20 anos para o reconhecimento da autenticidade 

de suas aparições, Medjugorje também aguarda esta aprovação. Até 2015 existiam cerca de 24 

lugares em espera desta aprovação pelo Vaticano. Medjugorje sofre um impasse que atrapalha 

sua avaliação. De um lado há os padres franciscanos e a paróquia que acreditam piamente nos 

 
9 Conhecida como Urufumbira em Kisoro, Uganda, é uma língua oficial de Ruanda e um dialeto da 

língua Ruanda-Rundi falada por pelo menos 12 milhões de pessoas em Ruanda, República Oriental Democrática 

do Congo e partes adjacentes do sul de Uganda. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kisoro&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjpXtDV2CHpH1EpL6IbZVCwhT4GNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhcUgCQO7DAff10_G4RWIcT3dsWIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Official_language&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiiI87vW4mLPAMGvgSXbxhz4SLMNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgB0E5XlFtQAAhs3N6yaDQFrdzAdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda-Rundi_language&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhirwwVtThRpli_ENRinQgdXiLoslw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhMvv5_LMWrphWW1Kq_yzVmvSy8pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhMvv5_LMWrphWW1Kq_yzVmvSy8pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhMvv5_LMWrphWW1Kq_yzVmvSy8pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhcUgCQO7DAff10_G4RWIcT3dsWIw
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fenômenos na região, já os bispos locais não dão credibilidade e contestam tais acontecimentos. 

Para resolver a questão, foi nomeada pelo Vaticano uma equipe para avaliar as aparições de 

Medjugorje e que concluiu seus estudos em 2014. 

 Michael O’Neill, 39 anos, formado em Engenharia Mecânica e Design de Produtos pela 

Universidade de Stanford é a maior autoridade em estatísticas sobre a Virgem Maria. Fez um 

levantamento das aparições de Maria desde o ano de 40 d.C. Em ordem cronológica, faz uma 

investigação sobre os fenômenos sobrenaturais que começaram desde o Concílio de Trento, 

com a reação da Igreja Católica com a Reforma feita no catolicismo, há mais de 450 anos. Das 

2 mil aparições relatadas pelo mundo, apenas 28 são validadas pelos bispos locais, que são os 

primeiros a atestar a veracidade dos acontecimentos, depois são encaminhados para a Santa Sé 

e no final somente 16 foram reconhecidas pelo Vaticano. 

 Em seu livro de 2015, Exploring the Miraculous, Neill desvenda o minucioso processo 

de avaliação feito pelo Vaticano para a aprovação e reconhecimento das aparições pelo mundo. 

Alguns fatores para atestar o milagre como “Verdadeiramente Extraordinário” ou a sua 

“Autenticidade”, variam desde a análise mental dos videntes até a suspeita de alguém querer 

ganhar fama e riqueza através das aparições de Maria, sendo condenadas pela Igreja. 

 Para a Igreja, tentar ficar famoso ou enriquecer através das visões, principalmente por 

aqueles que são escolhidos, quer sejam verdadeiros ou falsos tais relatos, é crime grave diante 

das avaliações minuciosas aferidas pelo Vaticano e o seu reconhecimento como milagre 

verdadeiro. Segundo Neill, a Igreja não obriga a acreditar em tais aparições e muitos religiosos 

como padres e bispos, não acreditam em tais fenômenos. Segundo o padre Johann Roten, diretor 

de pesquisa da Biblioteca Mariana da Universidade de Dayton, com mais de 100 mil obras 

sobre Maria, em sua obra de 2018, O Discípulo de Maria junto à Cruz, diz: “É difícil distinguir 

o que é de Maria do que é captado e interpretado pelo vidente”. Para ele, o mais importante 

não é o fenômeno da aparição e sim a base da fé que será estabelecida. 

 Orth (2015, p. 46) menciona o padre jesuíta Robert Spitzer, diretor do Magister Center 

da Califórnia, onde estuda o fenômeno da fé associado à física e à filosofia. Spitzer acredita 

que, não se pode misturar a fé que envolve o milagre com a ciência, e ainda defende que, 

“Milagres transcendem a natureza material de tudo.” Para o padre, há um paradoxo no estudo 

do milagre e sua análise científica. Para ele, a ciência sempre procura as leis físicas na natureza 

e não se pode fazer um teste científico para os milagres sem levar em conta outros fatores, 

apenas baseado nos resultados físicos e suas leis. 
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 Do lado da Igreja, como parte do processo de investigação dos milagres, os possíveis 

videntes passam por baterias de testes. Como exemplo, nos videntes de Medjugorge testaram 

ruídos altos e tentativas de que piscassem, enquanto estavam em transe no momento das 

aparições. Em 2001 uma revista científica de prestígio internacional publicou uma de suas 

experiências avaliativas para o fenômeno: 

Em 2001, a revista Journal of Scientific Exploration mencionou que os 

visionários apresentavam “desconexão parcial e variável com o mundo exterior 
no momento da experiência”. As sensações sonoras e luminosas extremas 

percorreram normalmente seus cérebros, mas “o córtex cerebral não percebe a 

transmissão dos estímulos neuronais auditivos e visuais”. Até agora a ciência 

não tem explicação. 

Entre os médicos, o que você e eu poderíamos chamar de milagre 

frequentemente é designado como “remissão espontânea” ou “regressão à 
média”. Frank McGovern, o urologista de Boston que cuidava de Arthur Boyle, 

afirma que o câncer ter praticamente desaparecido é um acontecimento “raro”, 

mas estatisticamente possível. No entanto, acrescenta: “Também acredito que 
existem momentos na vida humana em que vamos além do que jamais 

previmos”. (ORTH, 2015, p. 31-32). 

 Teria o calor imenso que Boyle sentiu quando Vicka Ivankovic-Mijatovic segurou sua 

cabeça nas mãos tido algum papel na cura? Segundo a literatura médica, “demonstrou-se que a 

regressão espontânea de alguns cânceres é associada à indução de febre e ativação da 

imunidade”. Segundo Orth (idem, p. 33), Boyle afirma que, embora continuasse seus testes 

depois de voltar de Medjugorge, “foi a fé que me permitiu atingir um estado de paz no qual 

meu sistema imunológico se reiniciou e matou o câncer. Tudo isso foi feito através de Deus”.  

 

 1.1.7 Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, 17:40, 2015 

 

 Em um vilarejo da Bósnia-Herzegóvina, em Medjugorje (figura 26), Ivan Dragicercevic 

ajoelha-se em um altar para conversar com Maria. Abaixa a cabeça, ergue os olhos para o céu 

e num estado de êxtase, sorri. Em um momento murmura algo, noutro em silêncio ouve 

atentamente, e assim é seu diálogo diário com a Virgem que, sem piscar, dura 10 minutos. 

 Dragicervic é um dos 6 jovens pobres que em 1981 iniciou a conversa com a imagem 

que se identificou como a “Rainha da Paz”. Os relatos destas primeiras visões que apareceram 

para 4 meninas e 2 meninos iniciaram uma sequência de milhares de mensagens que 

recomendam muitas orações aos fiéis e perdão aos pecadores (figura 27). 
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Fig. 26. A primeira construção da igreja de São Tiago terminou em 1897, mas teve que ser refeita e a reconstrução 

durou de 1934 a 1969. Tornou-se o Centro de Informações Católico sobre as Aparições de Nossa Senhora. Estima-

se que dois milhões de pessoas visitem anualmente a Vila de Međjugorje, na Bósnia e Herzegovina. 

 

 

Fig. 27. Observa-se os videntes de Medjugorge durante uma aparição, em 1981. Da direita para a esquerda Ivan 

Dragicevic, Vicka Ivankovic-Mijatovic, Marija Pavlovic-Lunetti, Mirjana Dragicevic-Soldo, Jakov Colo, e Ivanka 

Ivankovic-Elez. 
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 Começa a partir deste acontecimento uma das maiores concentrações dos recentes 

fenômenos de adoração à Virgem Maria na atualidade e que reúne anualmente milhares de 

devotos do mundo todo. Para Maureen Orth, premiada jornalista que vem percorrendo o mundo 

contando histórias inusitadas desde a época em que trabalhou como voluntária no Peace Corps 

(Corpo da Paz) americano, na década de 1960, Dragicervic tinha 16 anos, e Medjugorje, na 

época pertencente à Iugoslávia controlada pelos comunistas, ainda não emergira como um 

centro de curas milagrosas e conversões espirituais, que atrairia 30 milhões de peregrinos nas 

três décadas seguintes. (ORTH, 2015). 

 Um dos inúmeros milagres que se manifestaram em Medjugorje aconteceu com um 

norte-americano originário de Boston, EUA. Em setembro de 2000, Arthur Boyle estava 

invadido por câncer em todo o corpo e desenganado pelos médicos. Por insistência de amigos 

foi visitar o vilarejo em busca de algum conforto na vida, já desanimado e arrasado. Logo na 

primeira noite, após se confessar na Igreja do Apóstolo São Tiago, um alívio repentino veio 

apressadamente com o desaparecer da angústia e da depressão. Disse que era como se um peso 

enorme tivesse saído de repente de suas costas. Com suas próprias palavras Boyle narra e 

compartilha o acontecimento:  

“Sabe quando você carrega alguém nas costas numa luta de brincadeira na 

piscina, e de repente a pessoa desce e você se sente leve e livre? Eu me sentia 

assim. Nossa, o que aconteceu comigo?! Por quê?” Na manhã seguinte, com 

seus amigos Rob e Kevin, ele conheceu em uma joalheria outra “vidente”, 

Vicka Ivanhovic-Mijatovic, e lhe pediu ajuda. Ela segurou a cabeça dele entre 

as mãos e rogou à Virgem Maria que suplicasse a Deus para curá-lo. Boyle disse 

que teve uma sensação incomum ali mesmo, na loja. Ela começou a rezar em 

minha intenção, Rob e Kevin puseram as mãos em mim, e o calor que percorreu 

meu corpo por causa da oração me fez suar.” (ORTH, 2015, p. 24). 

 Uma semana depois, ao voltar para Boston, fez uma tomografia de rotina para 

acompanhar a evolução do câncer, no Hospital Geral de Massachusetts. Para surpresa geral, os 

exames detectaram uma regressão no tamanho dos tumores, quase a sumir. Desde o episódio, 

Arthur Boyle mudou sua vida e transformou-se em porta-voz do poder de cura de Jesus Cristo 

e de Sua Mãe, e do poder de sua presença.  Em 2015, com 59 anos e 13 filhos, trabalhava como 

guia turístico, levando os inúmeros devotos com destino ao vilarejo de Medjugorje, para onde 

já retornara por 13 vezes (figuras 28a, 28b e 28c). 

 Ao analisar o fenômeno sobre a adoração à Maria, vemos que orar pela intercessão da 

Virgem Maria e ser seu devoto, é uma ação global. Segundo documentos, como no Evangelho  
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Fig. 28a. Medjugorje é uma vila, situada no município de Čitluk, ao Sul da Bósnia e Herzegovina, onde tem 

ocorrido as aparições desde 1981. Em cirílico-sérvio, Medjugorje quer dizer: “no meio dos montes”. É um pequeno 

lugarejo que ganhou notoriedade com as aparições de Nossa Senhora. Ao centro da foto observa-se o santuário de 

Medjugorje, que foi adaptado na parte posterior com um altar externo para as cerimônias, diante da quantidade de 

peregrinos que para lá acorrem anualmente. 

 

     

Fig. 28b. Arthur Boyle em destaque, curado de um câncer agudo no pulmão em setembro de 2000, quando os 

médicos só lhe devam mais seis meses de vida. Fig. 28c. Arthur Boyle após a cura tem se dedicado a dar 

testemunho de sua cura mundo afora, divulgando a devoção à Nossa Senhora -  Rainha da Paz e a servir de guia 

das peregrinações de devotos a Medjugorje, onde mais de 600 outros casos de cura foram relatados e comprovados, 

sob investigação científica.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Citluk
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3snia_e_Herzegovina
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de João, a Virgem diz ao seu Filho que o vinho tinha acabado na festa de Bodas de Caná, onde, 

de acordo com João, há a primeira interlocução de Maria e que resultou no primeiro milagre, o 

do vinho. Já em 431 d.C., através do III Concílio Ecumênico, em Éfeso, Maria foi nomeada 

Theotokos ou Mãe de Deus. A partir de então, nenhuma mulher foi mais venerada que Maria. 

Tornou-se o símbolo mundial de amor incondicional pelo filho e também sinônimo de 

sofrimento e sacrifício. Já seu manto relaciona-se com a segurança e proteção.  

 É interessante saber que nos relatos sobre as aparições estes fenômenos estão em sua 

maioria relacionados às crianças muito pobres, de comunidades isoladas, cercadas por conflitos 

de guerras e, quando são acompanhadas por sinais vindos do céu ou por algo inexplicável, este 

fascínio se multiplica. 

 Maria é universal. Foi inspiração nas artes visuais, música, na arquitetura e na literatura, 

como a escultura de Pietá, de Michelangelo, na Catedral de Notre-Dame em Paris, na música 

As Vésperas da Beata Virgem de Monteverdi, na igreja de Santa Maria Maggiore em Roma, 

na pintura renascentista da Madonna e seu Filho, de Da Vinci, nos mosaicos bizantinos de 

Istambul e Ravena, na Basílica de Aparecida no Brasil, Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 

em Portugal, entre outras obras (figuras 29, 30, 31 e 32). Para os muçulmanos, assim como para 

os católicos, Maria é idolatrada e leva o título de mulher mais sagrada na religião. Por exemplo, 

no Alcorão ela aparece como Maryam e é citada mais vezes que a Maria, na Bíblia Sagrada, 

no Novo Testamento, com apenas 4 citações. 

 Uma importante homenagem é a Catedral de Nossa Senhora de Paris. Em meados de 

2019, no final da escrita desta tese de doutorado, a Igreja católica sofreu um severo revés com 

um imenso incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris, um edifício construído em 

homenagem à Santa Maria, na França.  

 A Catedral de Notre-Dame de Paris, também conhecida como Catedral de Nossa 

Senhora de Paris, está entre as mais antigas igrejas francesas, com sua arquitetura em estilo 

gótico. Com o início da construção no ano de 1163 e seu término em 1260, o edifício dedicado 

à Virgem Maria, mãe de Jesus, situa-se na Île de la Cité em Paris, no centro da capital francesa 

e rodeada pelas águas do rio Sena. Ao invés da aparência das grossas paredes das antigas igrejas 

românicas, que na robustez de suas formas, exerciam a função de solidez e poder, a arquitetura 

gótica da catedral, com suas linhas verticais longilíneas e elegantes, representa as flechas em 

direção ao divino, resultando em um aspecto mais leve, com janelas mais amplas e altas,  
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Fig. 29. A Pietá de Michelangelo - representa Jesus morto nos braços de sua mãe. Esculpida em 1498, está exposta 

na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A assinatura “sui generis” de Michelangelo na obra, quando tinha apenas 

23 anos, está sobre a fita que atravessa o peito de Maria: MICHAEL ANGELUS. BONAROTUS. FLORENT. 

FACIEBA(T), ou seja, «Miguel Angelo Buonarotus de Florença fez. Fig. 30. Mosaico de Nossa Senhora e Jesus, 

localizada na Basílica de Santo Apolinário, em Ravena, que está toda revestida com mosaicos do século VI.  

 

     

Fig. 31. Catedral de Notre Dame de Paris - foi construída entre 1163 e 1345, na Isle de la Cité (Ilha da Cidade) – 

IV distrito de Paris, é um dos templos mais antigos em estilo gótico. Sofreu muito com as intempéries e falta de 

conservação ao longo do tempo e durante a Revolução Francesa chegou a ser utilizada como armazém. Napoleão 

Bonaparte mandou restaurá-la e nela foi coroado imperador da França, em 1804. Notre Dame foi restaurada 

algumas vezes, sendo a última durante 2019, quando sofreu um grande incêndio em 15 de abril, resultando em 

doações de todo mundo pela sua recuperação. Fig. 32. Pintura do renascimento, Madonna e o menino, conhecida 

como a Virgem de Granada ou Madona Dreyfus, cuja autoria é atribuída a Leonardo da Vinci, ou 

Verrocchio ou Lorenzo di Credi. Mesmo contendo uma tênue auréola na cabeça dos personagens, para Pastro  

(2015) isso não torna a imagem sacra, mas religiosa, por conta das emoções e comportamento humano retratados.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Verrocchio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_di_Credi
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decoradas com belos vitrais coloridos que filtram a luz natural e criam um clima místico, 

pujante e celestial, em seu interior.  

 Em 15 de abril de 2019 a catedral foi acometida por violentas labaredas causando danos 

ao seu teto, pináculo e nas rosáceas dos vitrais. Nos dias que seguiram o acidente, as causas 

ainda eram desconhecidas, mas investigações posteriores levaram a crer na relação do incêndio 

com as obras de restauração que estavam em curso na igreja.  

 No resultado desta tragédia, ficou, uma vez mais, patente a comoção mundial, 

especialmente no catolicismo, pela perda parcial deste símbolo tão significativo e devocional à 

Maria. No meio desta tragédia, todos os povos se uniram para reerguer este emblema francês e 

global, que também é um patrimônio histórico, cultural e material da humanidade. 

 São impressionantes os números que envolvem a veneração à Maria. Nos centros 

religiosos católicos, para se ter uma ideia, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é a 

imagem mais reproduzida de uma mulher. Milhares de pessoas são atraídas para estes retiros 

como o Santuário de Guadalupe do México, o Santuário de Lourdes na França, o de Fátima em 

Portugal, de Knock na Irlanda e o Santuário de Aparecida, no Brasil. Além da prática e do 

exercício da fé, estes centros movimentam bilhões de dólares no comércio e no turismo 

religioso, gerando milhares de empregos no mundo todo. 

 O maior desafio, entretanto, é encontrar relatos sobre Maria para poder contar sua 

história e trajetória. Os indícios de sua vida começam nas Escritura Hebraicas, que são textos 

do Mediterrâneo datados do século I, no Novo Testamento e em algumas escavações 

arqueológicas. No Novo Testamento, Maria é citada, diretamente, em poucos momentos: 

Anunciação (Lucas 1:26-28; 1:30-33); Visita a Isabel (Lucas 1:46-55); Nascimento de Jesus 

(Mateus 1:18 e Lucas 2:4-7, 16-19);  Apresentação de Jesus ao Templo (Lucas 2:22, 34-35); 

Jesus no Templo (Lucas 2: 48, 51); Bodas de Caná – Início da Vida Pública de Jesus (João 2:3-

5); Durante a Vida Pública de Jesus (Mateus 13: 55-56) e (Marcos 3:31-35); Paixão e Morte de 

Jesus (João 19:25-27); Após a Ascenção de Jesus (Atos dos Apóstolos 1, 14). 

 De acordo com a Bíblia Sagrada, Maria viveu em Nazaré em uma época onde o 

território judeu era controlado pelos romanos. Ao engravidar, seu futuro marido e carpinteiro, 

José, sentindo-se traído, tentou repudiá-la em segredo. Mas, ao dormir, José sonhou com um 

anjo que lhe ordenou que agisse de forma contrária e desse o suporte necessário para Maria e 

seu filho Jesus que iria nascer. E assim foi.  
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 O nascimento de Jesus é mencionado apenas 2 vezes, uma vez no Evangelho de Mateus 

e outra vez em Lucas. Já Maria é mencionada inúmeras vezes nos Evangelhos de João e 

Marcos, mas mesmo assim, sua história não é contada de forma completa. Segundo o padre 

Berthand Budy, professor e membro do Instituto Internacional de Pesquisas Marianas da 

Universidade de Dayton, Ohio, nos Estados Unidos e também autor de uma trilogia de estudos 

sobre a mãe de Jesus, intitulada de Maria da Galiléia, a história de Maria sofre muitas 

incertezas. O autor diz que os evangelistas demoraram de 40 a 60 anos depois da morte de Jesus 

para escreverem sobre Ela, e para complicar, não eram biógrafos. Por esta razão, além do longo 

período de memória que poderia ter se perdido os acontecimentos, ainda há muitos relatos 

vindos de terceiros para compor a história de Maria registrada nestes evangelhos. 

 Os estudos mais recentes sobre Maria voltam-se para a personagem judia onde a 

pesquisadora Maria Enriqueta Garcia, em sua dissertação em teologia sagrada no Instituto 

Mariano, mostra que a relação de Maria com seu Filho nos leva à luz do mundo, que é o próprio 

Jesus. Nesta relação de luz há uma analogia às mães judias que acendem suas velas no Shabat10. 

Assim, vemos que a relação de Maria conosco e com o mundo, é uma relação da luz que se 

encontra com Deus tornando-se uma relação sagrada. 

 A partir do século I, nos primeiros mil anos, quando no Império Romano a religião 

oficial era o Cristianismo e começou a avançar pela Europa, Maria foi considerada uma figura 

que alcançava o mesmo nível dos imperadores. Tratada como membro imperial, trajava as 

mesmas roupas, tecidos e cores púrpura e dourado da corte. 

 Já no segundo milênio, Maria sofreu uma mudança significante. Foi a partir do século 

XII, segundo os relatos da historiadora Miri Rubin, da Universidade Queen Mary de Londres, 

que Maria se transformou em uma figura mais popular, acessível, bondosa e gentil. A partir 

deste momento transformou-se na mãe substituta nos mosteiros, conventos e igrejas. O 

interessante na análise do fenômeno da transformação de Maria, mãe de Jesus, para a mãe 

substituta e, por conseguinte, a mãe de todos nós, começa em um período onde as noviças e 

noviços ingressavam muito jovens em seus conventos, separando-se de suas mães biológicas. 

Para Rubin, a partir deste momento, “o amor de mãe passou a expressar o cerne da história 

 
10 Shabat é o nome dado ao dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o sétimo dia em Gênesis, após 

os seis dias de Criação. Apesar de ser comumente dito ser o domingo de cada semana, é observado a partir do pôr-

do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado. O exato momento de início e final do shabat varia de semana para 

semana e de lugar para lugar, de acordo com o horário do pôr-do-sol. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cria%C3%A7%C3%A3o_(teologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4r-do-sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4r-do-sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-feira
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religiosa”. Para se ter uma ideia da representação de Maria mãe de Jesus para a Maria mãe 

universal, perguntaram certa vez para o maior representante da igreja católica nos dias de hoje, 

o Pontífice Francisco, o que significava para ele Maria, e ele respondeu: “Ella es mi mamá”. 

 

 1.1.8 Análise das aparições e seus milagres 

 

 Os católicos em sua religiosidade e diante da fé, devoção e paixão, representados por 

cantos, preces e orações, vindos de lugares tão distintos do mundo para estarem o mais perto 

possível da Santa Maria, através de Lourdes, Fátima, Guadalupe, Aparecida, Kibeho ou 

Medjugorje, dão os testemunhos de esperanças para milhões de almas imbuídas de sua crença, 

a acreditarem que de alguma forma a Nossa Senhora irá trazer luz, conforto, cura, paz, alegria, 

bem-estar e outras qualidades para os seus destinos. 

 Por outro lado, no caso da alucinação de que trata Merleau-Ponty, podemos resumir sua 

descrição dizendo que o espaço, tempo e a causalidade são ofícios e multiplicações de uma 

função primordial da existência: a intencionalidade de nosso corpo fenomenal. Esse campo 

básico do conhecimento é a função existencial do arco intencional, que se confunde com o 

próprio campo perceptivo e sua dinâmica. Podemos colocar que, na busca da integridade da 

alma e na elevação do espírito, encontramos a necessidade do corpo físico de se unir às 

manifestações de Santa Maria e assim continuar existindo. 

Assim, eu e outro não somos duas substâncias distintas uma da outra. O outro é 

quem lhe libera de minha própria ambivalência: somos, ele e eu, duas variáveis 

de um mesmo sistema. Por um mecanismo de projeção eu lhe atribuo qualidades 

que na realidade são minhas e, inversamente, por introjeção, considero como 

próprias, qualidades que são suas. (...) A função da linguagem é só um caso 

particular da relação geral do eu com o outro, que é a relação entre duas 

consciências das quais cada uma se projeta na outra. (MERLEAU-PONTY, 

1990, p. 65). 

 Nestes estudos sobre as aparições em Lourdes, Fátima, Guadalupe, Aparecida, Kibeho 

e Medjugorge mostramos como os problemas políticos-sociais-econômicos e uma série de 

fenômenos religiosos, modificam o pensamento de um povo, transformam uma comunidade, 

constroem uma cidade e mexem com o comportamento de um Nação. O poder da crença em 

busca de uma vida melhor, equilíbrio mental, conversão espiritual, recuperação de uma 

enfermidade, fortalecimento da fé, da paz mundial e para a cura de todos os males, faz-nos 
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refletir sobre os caminhos que devemos seguir em nossas condutas e pensamentos, e em que 

devemos ou não, acreditar.  

 O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez (2017, p. 23) reforça que o milagre só existe 

para aquele que acredita: “Sempre entendi que, antes de tudo, o milagre existe no momento em 

que as pessoas acreditam nele”. E que no processo evolutivo da religião, a centralização está 

atrelada na crença, na fé e na devoção onde os valores são formados a partir destes três poderes. 

Mas, no contraponto da crença popular e seus milagres, vem a Igreja que precisa avaliar os 

fatos no âmbito local para depois de uma exigente seletiva, escolher os principais 

acontecimentos para levar para um exame final, o diagnóstico da aprovação pelo Vaticano. 

 Diante disto, o filósofo Merleau-Ponty entra com um outro parâmetro para entender os 

milagres através do estudo do fenômeno e da alucinação que busca as relações com os 

problemas psicopatológico que cada um pode desenvolver. 

 De acordo com Campos e Coelho (2002, p. 17) em seu artigo que abrange o estudo da 

alucinação e da percepção, segundo as investigações de Merleau-Ponty em 1994, a ação dos 

milagres e das aparições podem estar relacionadas à mente humana, às suas patologias clínicas 

e nas investigações de dois campos que se complementam, na existencial e na fenomenológica, 

resultando no processo alucinatório.  

 O estudo discorre na discussão do conceito de alucinação nos campos psicoterápico e 

psicopatológico e a relação do fenômeno com a percepção a partir do pensamento de Merleau-

Ponty sobre a percepção. A partir do ponto sensorial humano, levanta-se uma visão crítica das 

concepções clássicas de alucinação fundamentadas em epistemologias objetivistas e a 

contextualização do fenômeno alucinatório no âmbito de uma ontologia existencial e 

psicológica. Campos e Coelho reforça que:  

Para entender o fenômeno alucinatório em Merleau-Ponty, é necessário retomar 

brevemente sua concepção do ato perceptivo, fundamentada na noção de 

intencionalidade do corpo fenomenal. A descrição fenomenológica da 

percepção realizada pelo filósofo mostra que a consciência reflexiva é precedida 

e significada por um ser primordial antepredicativo e inacabado. Essa camada 

do ser é imanente à existência, porém incognoscível, pois é a própria condição 

para o conhecimento. O ser é potencialidade de um horizonte de experiências 

possíveis. Horizonte esse configurado pelo campo de experiências perceptivas 

de um corpo fenomenal. Essa é a tese fundamental de Merleau-Ponty. 

(CAMPOS e COELHO, 2002, p. 17). 
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 Campos e Coelho (Idem p. 20-22) aponta em seu estudo sobre Merleau-Ponty (1990, p. 

66) que, para entendermos a alucinação, precisamos entender o funcionamento da percepção 

cerebral, diante da psicopatologia e da psicoterapia, tendo como resultado a existência humana. 

Ou seja, o que está na base do conhecimento humano é o espanto dele mesmo. Assim, consegue-

se ao entender a percepção cerebral e suas vertentes, criar o contato do corpo ao mundo e 

esquematizar este corpo para a intenção. Um bom exemplo é como a criança percebe um objeto 

que querem dar para ela. Esta criança olha o objeto e não para a mão de quem o oferta. O 

espanto do olhar é para fazer que o objeto faça parte de seu corpo e que ainda está separado. 

Isto é alucinar. Para o autor, a alucinação é diferente da apreciação. Na apreciação, entramos 

no mundo também pela visão, mas diferentemente da relação entre os corpos, esta visão 

trabalha em outro sentido, por exemplo quando andamos, apesar de nós não nos vermos andar, 

sabemos para onde vamos. A característica de cada um é a sua maior expressão e percepção, e 

assim, fica caracterizada a imagem. Todos nós temos nossa marca única e nossas próprias 

reações fenomenológicas, assim como as expressões, sensibilidades, o próprio olhar e as 

interpretações daquilo que acontece ao nosso redor. 

 Ao buscar o âmago através da existência humana, a fenomenologia integra o sujeito e 

as coisas em um todo indissociável resultando na vivência. É o caso do corpo que quer 

incorporar o objeto que está separado dele e assim continuar sua vida. Ou no milagre para dar 

o sentido do viver. Essa diluição da dicotomia sujeito-objeto possibilita o entendimento da 

doença mental como um fenômeno decorrente de um engajamento do ser no mundo sendo, isto 

é, provida de sentido. A polarização entre o normal e o patológico é infundada sob um ponto 

de vista fenomenológico. Portanto, o estudo da percepção aqui proposto encontra-se 

indissoluvelmente ligado a uma revisão dessas concepções. Essa nova perspectiva vai de 

encontro com a teoria clássica da percepção e de seus distúrbios, que apoia grande parte da 

prática clínica na área da psicopatologia. 

 Um clássico exemplo de alucinação nos dias atuais ocorre com frequência na própria 

cidade de Aparecida, junto ao mausoléu do Beato Redentorista Pe. Victor Coelho. Muitos 

romeiros passam por seu túmulo para visitá-lo e tentam comprovar o fenômeno milagroso de 

ouvir as batidas de seu coração. Para os devotos, o milagre ocorre por conta do batimento de 

um coração que ainda vive dentro do túmulo, muito tempo após a morte de seu portador. Para 

a ciência e os religiosos redentoristas, o que ocorre é o som do pulsar das batidas do coração do 

indivíduo que tentar ouvir os batimentos sobrenaturais do padre beato, ao pressionar o próprio 

ouvido contra o mármore. 
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 E para desfecho dos contrapontos desta pesquisa, foi analisado o estudo da escritora e 

também jornalista Patrícia Carvalho que levanta os acontecimentos dos milagres de Fátima 

através de documentos registrados nos periódicos impressos portugueses antigos. Foram 

inúmeras leituras dos depoimentos e publicações dos jornais da época, que em algumas vezes 

atestam a veracidade dos fenômenos e em outras vezes questionam se estes milagres não foram 

forjados pela Igreja para acalmar os ânimos da população em meio de uma crise religiosa, 

política e social. 

 Para esta análise final, as referências utilizadas foram baseadas nas teorias da 

comunicação de massa, de Mauro Wolf, para entender o pensamento da sociedade de massa, a 

interpretação dos artigos e quais foram os objetivos dos jornais de época. A Teoria hipodérmica 

foi criada no período das duas grandes guerras mundiais com o objetivo da difusão em grande 

escala da comunicação para o grande público. Os elementos principais abrangentes da teoria 

hipodérmica são, de um lado a novidade do próprio fenômeno da comunicação de massa, e do 

outro, a relação do fenômeno com os trágicos acontecimentos e experiências violentas 

totalitárias do período que se encontra a história. Mauro Wolf define o funcionamento da 

comunicação de acordo com o seu comportamento: 

O estímulo, em sua relação com o comportamento, é a condição primária, ou o 

agente, da resposta: “A estreita relação entre os dois torna impossível definir 

uma forma dos limites do outro. Juntos, eles constituem uma unidade. 

Pressupõem-se reciprocamente. Estímulos que não produzem respostas não são 

estímulos. E uma resposta deve necessariamente ter sido estimulada [...]. 

(WOLF, 2005, p. 10). 

[...] Os meios de comunicação de massa constituíam “uma espécie de sistema 

nervoso simples, que se estende para tocar cada olho e cada ouvido, numa 

sociedade caracterizada pela escassez de ralações interpessoais e por uma 

organização social amorfa” Katz, E.; Lazarsfeld, P. (1995, p. 4, apud WOLF, 

2005, p. 11). 

 Patrícia Carvalho, em seu livro, questiona exatamente a função da comunicação dirigida 

àquele povo que estava sofrendo um período difícil na história com a entrada de Portugal na 

Primeira Guerra Mundial, a escassez de alimentos e a briga do Estado com a Igreja em um 

pesado conflito interno. Vale lembrar que depois da última aparição, quando a Igreja começou 

a se manifestar, alguns jornais a atacaram gratuitamente com acusações que marcam os 

primeiros trabalhos jornalísticos da imprensa republicana. Diante dos fatos, é certeza que algo 

de extraordinário aconteceu na Cova da Iria e que a imprensa ajudou a Igreja na difusão destes 

acontecimentos, mesmo assumindo postura de oposição manifesta. 
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1.2 A HISTÓRIA POUCO CONHECIDA DE MARIA 

 

 Quem é esta mulher, que foi escolhida para mãe de Jesus e que se tornou santa? 

A história de Maria é uma parte importante da história do Cristianismo, mas que poucos 

desvendaram com profundidade. O acesso à verdadeira história é difícil. Poucas informações 

são encontradas no Novo Testamento e nas Escrituras e por conta desta incerteza, o que acaba 

por acontecer é que se projeta nela valores culturais que não eram necessariamente os seus. Ao 

longo dos tempos é vista como a figura da deusa, a jovem virgem, a mãe sofredora. Assim como 

Jesus é o homem ideal, Maria também é a mulher ideal, destaca a pesquisadora e professora de 

estudos judaicos e do Novo Testamento da Universidade Vanderbilt, Amy-Jill Levine (2003, 

volume I, introduction), em seu livro A Feminist Companion to John. 

 Olhando para as paredes internas da Igreja de São Salvador de Chora, que iremos 

explorar no capítulo 2.1, acompanharemos muitas passagens da vida de Maria, desde a sua 

gestação até a morte, descritas em mosaicos. As imagens são tocantes e nos deixam extasiados, 

a admirar e pensar, como Theodore Metochites o artífice das obras de Chora, tenha alcançado 

tais informações sobre Maria, com tamanha riqueza de detalhes. A fim de ilustrar a história de 

Maria como em uma história em quadrinhos, vamos lançar mão desses mosaicos bizantinos, ao 

relatar o que nos parecem ser as etapas principais de sua vida. 

Os escritos oficiais da Igreja Católica, os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, 

o Livro dos Atos dos Apóstolos e cartas aos primeiros cristãos, falam muitíssimo pouco de 

Maria e a mãe praticamente desaparecem dos Evangelhos quando Jesus deixa Nazaré. 

 

 1.2.1 A Infância de Maria 
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Vamos aqui explorar alguns evangelhos apócrifos11, como o Protoevangelho de Thiago 

e o Evangelho de Pseudo Matheus12 que relatam sobre a vida de Maria, em especial a sua 

infância. Rodrigo Alvarez (2015, p. 20-25) ao tratar de tais evangelhos faz menção de que em 

especial o Protoevangelho de Tiago, também chamado Livro de Tiago,13 era muito utilizado 

pelos sacerdotes católicos. Tende a ser mais aceito pela Igreja Ortodoxa e recusado pela Igreja 

de Roma. A nosso ver, isto vai fazer muito sentido ao nos depararmos com os maravilhosos 

mosaicos notadamente os de Chora, celebrando a vida de Maria, da mesma forma que a devoção 

a Maria se desenvolveu no âmbito da Igreja Ortodoxa. Relata ainda que foram encontrados 140 

manuscritos desse Livro, sendo que o mais antigo data de 300 d.C. 14 Uma questão a se entender 

melhor é o porquê de a Igreja, desde sua constituição e formalização de seus textos doutrinários, 

ter incorporado tão poucos detalhes sobre a vida de Maria e mesmo da vida de Jesus até se 

tornar adulto, sugerindo que a opção sempre foi a estrita atenção ao período da ação pastoral e 

doutrinária de Jesus. 

Joaquim, assim chamado o pai de Maria, era frequentemente desdenhado pelos                                                                                                                                                                                                                 

sacerdotes, segundo Alvarez (Idem, p. 90). Na verdade, ele não fora agraciado com uma 

descendência, o que levava os outros a crerem que estava sendo castigado por Deus, de acordo 

com os conceitos da cultura religiosa judaica da época. Certa vez, o sacerdote se recusou a 

aceitar sua oferta para o sacrifício do culto no templo, e sua humilhação foi muito grande, pois 

isso ocorreu na presença de seus amigos e vizinhos que com ele tinham ido a Jerusalém. Depois 

dessa recusa, Joaquim teria se retirado por quarenta dias no deserto para rogar pela 

complacência divina. Ana, sua esposa, também orava intensamente, compartilhando da mesma 

angústia do marido, até que lhe apareceu um anjo, dizendo que o Senhor escutara a sua oração 

e que ficaria grávida. Daria à luz a uma criança que seria falada em todo o mundo, ao que Ana 

teria respondido que, fosse menino ou menina, seria dedicado integralmente ao Senhor. Por seu 

lado, também Joaquim teria recebido mensagem semelhante do anjo, com o detalhe de que seria 

uma menina, que deveria ser chamada de Maria e estaria dedicada a Deus desde sua infância 

 
11 Apócrifo tem o significado de falso ou de obscuro, não oficialmente reconhecido pela Igreja Católica. 
12 Pseudo Mateus, pois não está provado que se trate do mesmo Mateus Evangelista 
13 Segundo Alvarez, o Protoevangelho de Tiago recebeu muitos títulos ao longo das décadas, mas que optou pelo 

título adotado por Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, entre os séculos II e III. 
14 Ressalva Alvarez que a transcrição que adota do Livro de Tiago se baseia no Papyrus  Bodmer V, escrito em 

grego e que pertenceria à Biblioteca Bodmeriana, em Colônia, na Suiça. Foi publicado em 1958, por Michel 

Testuz, sob o título ‘A natividade de Maria”. (ALVAREZ, 2015, p. 212). 
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(figura 33). Entre sete e nove meses depois, Ana deu à luz Maria e só lhe permitiu amamentar 

depois que parasse de sair sangue de seu corpo, conforme o preceito judaico (figura 34). 

Alvarez (Ibidem, p. 95) afirma que ambos os textos apócrifos de Tiago e Mateus relatam 

que no quarto de Maria ninguém tinha permissão de entrar e que aos 6 meses deu sete passos 

em direção à mãe. Também este momento está representado em mosaico (figura 35). Quando 

Maria fez um ano, Joaquim ofereceu um banquete e ela foi abençoada pelos sacerdotes, também 

este fato representado em mosaico (figura 36). Segundo esses textos Joaquim queria levá-la ao 

templo, mas Ana o convenceu a esperar mais um ano. Aos três anos, foi levada ao templo e 

recebida por um sacerdote que teria dito: “O Senhor Deus exaltou seu nome entre todas as 

gerações. Em você o Senhor vai revelar sua redenção ao povo de Israel nos últimos dias”. Vide 

mosaico da apresentação no templo em (figura 37). Os pais ficaram encantados com a 

desenvoltura da menina e decidiram deixá-la com os sacerdotes no templo, para que se juntasse 

a uma comunidade de virgens (uma espécie de convento de moças dedicadas à oração). Maria 

cantava e estudava as leis e vivia feliz. Após isso, não se vê mais nesses textos apócrifos 

qualquer menção a Ana e a Joaquim. 

 

 1.2.2 A noiva e a anunciação do anjo 

 

Ao completar 12 anos, em sequência ao relato do parágrafo anterior, Alvarez (Opus 

Citatum, p. 99) relata que os sacerdotes judeus não podiam permitir que ela continuasse no 

templo, pois começara a menstruar, o que a tornava impura para o serviço do templo e o Livro 

do Levítico (15:19-24) fundamentava essa decisão dos sacerdotes. Então, segundo o Evangelho 

de Pseudo-Mateus, o sumo-sacerdote Abiatar convocou os viúvos da Judéia para que 

comparecessem ao templo, todos levando seus cajados. No dia seguinte eles compareceram e o 

sumo-sacerdote conservou os cajados por uma noite na parte mais sagrada do templo, junto à 

Arca da Aliança. No próximo dia, após as oferendas, o sumo-sacerdote retirou os cajados para 

entregá-los aos viúvos. Aquele cajado no qual uma pomba assentasse, seria o sinal do escolhido 

de Javé. Nenhuma pomba assentou e o sumo-sacerdote voltou à parte sagrada do templo para 

orar, ao que um anjo teria lhe sussurrado ao ouvido que o menor cajado tinha ficado esquecido 

junto à Arca. Era o de José, que foi chamado aos gritos pelo sacerdote. Quando José segurou o 

cajado, uma pomba muito branca sobrevoou o templo e subiu na direção do céu, e José teria  
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Fig. 33. Cena da Boa Nova - anunciação do Anjo a Santa Ana, para avisar-lhe que teria uma filha. Ana está parada 

em frente à casa, com as mãos abertas, orando e voltada para o anjo que lhe traz a boa nova.  

 

 

Fig. 34. Nascimento de Maria -  Na cena, Ana já dera à luz e estava sentada numa cama, acompanhada de algumas 

mulheres que a ajudam. Ao lado direito se observa mulheres segurando Maria e preparando o seu primeiro banho. 

Junto à porta, também  à direita,  se observa seu pai Joaquim.   
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Fig. 35. Os primeiros passos de Maria – no lado esquerdo da cena está uma mulher em pé, com as mãos abertas, 

para dar a Maria o apoio que necessita  para dar seus primeiros passos, enquanto Ana está sentada com as mãos 

abertas para receber Maria que vem caminhando em sua direção. Fig. 36. A benção a Maria – na cena se vê três 

sacerdotes sentados em uma mesa e o Joaquim com a filha Maria nos braços, apresentando-a para que recebesse a 

benção deles.  

 

 

Fig. 37. Apresentação de Maria ao Templo – Joaquim e Ana apresentam Maria ao sacerdote Zacarias. Na parte 

superior da cena, se vê Maria sentada em uma poltrona e um anjo se aproxima dela. 
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dito a Abiatar: “_Sou um homem velho e tenho filhos. Por que me entregam uma jovem que é 

mais nova até que meus netos?” Além disso, segundo o Livro de Tiago, José não queria se casar 

com uma adolescente, para não ser motivo de zombaria (figura 38). 

Então, Maria recebeu de um anjo a notícia de que ficaria grávida do Espirito Santo e 

que daria à luz a um filho que seria o Salvador do Mundo. Maria, que tinha voltado para a casa 

dos pais, estava numa situação muito desconfortável, ainda mais considerando que Nazaré era 

um pequeno vilarejo, onde todos se conheciam. Seria uma situação insustentável, e a tradição 

mandava expulsar ou apedrejar as adúlteras, a depender de quão complacente fosse o homem a 

quem ela estive prometida. Mesmo quando a gravidez ocorria entre o casal de noivos, ainda 

assim algum falatório sempre havia, principalmente no sentido de que a mulher não sabia se 

conter em sua virgindade até o momento adequado (figura 39). 

Os evangelistas oficiais, Lucas e Mateus, tratam desse momento da Anunciação (figura 

40). Lucas descreve com maior riqueza de detalhes o que iria ocorrer, como que explicando o 

porquê das coisas a Maria:  

26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré, 27. a uma virgem desposada com um homem que se chamava 

José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. 28. Entrando, o anjo disse-

lhe: “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo”. 29. Perturbou-se ela com essas 

palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. 30. O anjo 

disse-lhe: “Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. 31. Eis 

que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. 32. Ele será 

grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 

seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó 33. e o seu reino não terá 

fim”. 34. Maria perguntou ao anjo: “Como se fará isso, pois não conheço 

homem?” 35. Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a 

força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que 

nascer de ti será chamado Filho de Deus. 38. Então disse Maria: “Eis aqui a 

serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o anjo afastou-se 

dela. (LUCAS, 1:26-35 e 38). 

 Mateus (1:18) é lacônico, limitando-se aos fatos: “18. Eis como nasceu Jesus Cristo: 

Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu 

por virtude do Espírito Santo”.  

Vamos incluir em nossas considerações uma nova fonte aos evangelhos oficiais e aos 

evangelhos apócrifos citados. Trata-se de publicação do Pe. Santiago Martín (2012, p. 5-11) 

intitulado O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Relata ele que um especialista em 

manuscritos chamado J. E. Gamurrini descobriu em 1884, na biblioteca da Abadia de Santa  
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Fig. 38. Maria é entregue a José – o que se observa é o sacerdote Zacarias entregando a José o cajado dele, que 

havia brotado, segundo uma das tradições, como sinal de que fora o escolhido por Deus para desposar a Maria. 

Enquanto ele se aproxima do sacerdote, Maria e os demais sacerdotes o observam. Esta cena tem como evento 

precedente a convocação do sacerdote Zacarias a todos os viúvos da região. Deveriam entregar-lhe os seus cajados, 

que ficariam no espaço sagrado do templo por uma noite. O cajado que brotasse seria o do escolhido. 

 

     

Fig. 39. José leva Maria para sua casa – cena posterior ao ato do sacerdote Zacarias, confiando-lhe Maria para que 

a levasse para casa, até chegar o momento do casamento. José está representado acompanhado por seu filho, que 

visivelmente é mais velho que Maria. Há também outra cena da vida cotidiana, na igreja de Chora em que José se 

despede de Maria para ir ao trabalho, na qual ele aparece acompanhado do filho.  Fig. 40. Cena da Boa Nova – é 

o momento da anunciação. Maria está envolvida com a coleta de água em uma cisterna, em sua rotina diária, 

quando um anjo vindo do céu lhe anuncia que teria um filho.  
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Maria de Arezzo, na Itália, um documento intitulado Itinerarium 15, que conta as experiências 

vividas por uma monja do século IV que foi visitar a Terra Santa, partindo da Espanha, ainda 

sob o domínio romano. Esse documento teria sido copiado na Abadia de Montecassino, onde 

os monges beneditinos se dedicavam a reproduzir documentos que depois distribuíam a outras 

abadias beneditinas.16 O documento quando descoberto estava incompleto. Faltavam-lhe o 

início e a última parte, além de folhas que foram substituídas por informações sobre Israel da 

época. Uma segunda cópia, esta completa, que sobreviveu às invasões bárbaras acabou por 

chegar às mãos do Pe. Santiago Martín. 

De acordo com Martín (Idem, p. 15-19), a monja em questão se chamava Eugéria. 

Quando de sua viagem à Terra Santa, em 395, acabara de morrer o imperador Teodósio, que 

também era de origem espanhola. Ele deixou o Ocidente sob o reinado de seu filho Honório e 

o Oriente, que incluía a Palestina, a seu filho Arcádio. Nessa época, reinava relativa calma no 

império, quando Eugéria viajou. O que se supõe é que ela teria uma elevada posição social e 

econômica, o que lhe possibilitou a viagem, pois necessitava de dinheiro e influências para 

poder viajar e voltar a salvo, como ocorreu. Em seu livro ela anotou todas as impressões que 

teve durante a viagem e anexou um texto escrito que recebeu, já traduzido para o latim, das 

mãos de um monge grego, companheiro de São Jerônimo.17 Esse monge grego ao que consta 

teria vivido em Belém, na época em que Eugéria por lá passou, entre os anos de 387 e 420. 

Eugéria ficou entusiasmada com o texto e resolveu anexá-lo ao seu Itinerarium, porém 

fazendo ressalvas de o texto eventualmente poder conter algum conteúdo herético, já que 

diversas heresias grassavam dentro do cristianismo entre o Ocidente e a Ásia. Eugéria faz 

questão de apontar os seus receios quando faz a apresentação do texto, mas também dá 

testemunho de que o recebera de um monge que garantira tratar-se de documento autêntico, e 

que sua leitura para ela fora piedosa e de grande proveito espiritual. Enfim, Martín submeteu o 

documento ao Museu de Arqueologia, que confirmou tratar-se do Evangelho Apócrifo da 

Virgem Maria.  Diversos padres dos primórdios da Igreja fizeram referência ao texto, sem saber 

se de fato existira, apenas levando em conta a tradição oral. Seu texto é citado pelo monge 

 
15 Palavra do latim que significa: itinerário, percurso. 
16 A título informativo, os livros eram copiados em série nos Scriptorium de certos mosteiros, como o de 

Montecassino, enquanto um monge lia em voz alta, os demais transcreviam e  as cópias eram distribuídas para 
outros mosteiros, catedrais e palácios.  
17 São Jerônimo, que se chamava Eusebius Sophronius Hieronymus, nasceu em Estridão em 27 de março de 347 

e faleceu em 30 de setembro de 420 em Belém. É considerado um dos quatro grandes padres latinos, em Sagradas 

Escrituras (Bíblia) além de teológo, filósofo e historiador. Traduziu a bíblia do hebraico e do grego para o latim, 

a pedido do papa Damásio I. 
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galego Valério, no século VII. O inusitado deste texto é que pretende ser as memórias da 

Virgem Maria, narradas a João Evangelista na cidade grega de Éfeso. 

Importante ressaltar que este Evangelho Apócrifo da Virgem Maria serve de 

contraponto a diversas abordagens apontadas no Livro de Tiago e no Protoevangelho de 

Mateus, como veremos na sequência da história de Maria. 

Martín (Opus citatum, p. 13-19) relembra que o início do relato de Maria a João 

surpreende. Sugere que ela tivera até esse momento uma vida regular com seus pais e não que 

ficara trancafiada em um templo desde os três anos de idade. A menção de que seus pais a 

prometeram em casamento com seu primo José nos parece muito distante de uma negociação 

compulsória como a dirigida pelo sumo-sacerdote Abiatar. A relação com seus pais parece 

intensa e não a de alguém que tivesse acabado de chegar de um “convento”, onde tivesse 

passado toda a sua infância reclusa.  Ela relata que tinha 15 anos e fazia alguns meses que se 

tornara mulher e ressalta a João a ternura que tinha sua mãe Ana e a suave firmeza de seu pai 

Joaquim. Destacou que numa ocasião nesse período, Asaf, o rabino local em Nazaré, que fazia 

a leitura da Torah, emudeceu num dado momento da leitura de Isaías, e não havia quem o 

fizesse falar a respeito. Então, alguns membros da comunidade, incluindo seu pai e José seu 

pretendente, levando-se em conta que não tinham acesso à Torah, foram procurar Adonias, o 

cananeu, que sabia de memória os seus textos, para entender o que emudecera o sacerdote Asaf. 

O texto de Isaías falava de um Messias que viria para salvar o seu povo, mas que seria imolado 

como um cordeiro, o que desencantou a muitos dos que ali estavam e esperavam um rei 

libertador. Ela pessoalmente não entendia como podia vir um Messias que fracassasse no final. 

Os argumentos de suas amigas, primos e antepassados pareciam-lhe cheios de razão. Achava 

lógico que Deus interviesse a nosso favor, como já havia feito no passado. E continuou seu 

relato, como descreve Martín: 

Estava ajoelhada, com minha roupa modesta presa acima dos joelhos para não 

gastá-la, quando ele apareceu [...] Estou me referindo ao anjo Gabriel [...] 

“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo”, foram suas primeiras 

palavras. Naturalmente era de provocar espanto [...] Ele se deu conta em seguida 

e tentou tranquilizar-me: “Não temas, Maria, porque encontraste graça diante 

de Deus. Irás conceber em teu ventre e darás à luz um filho, a quem darás o 

nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor 

lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó pelos séculos 

e seu reino não terá fim” [...] “Como ocorrerá isso se eu não conheço varão?” 

Não se tratava de algo sem importância [...] Deus não poderia contradizer Deus. 

Deus não poderia ter semeado em minha alma, durante toda a minha vida, uma 
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necessidade de pureza e de consagração, para depois conduzir-me por caminhos 

contrários [...] O anjo soube dissipar as minhas dúvidas [...]  “O Espírito Santo 

descerá sobre ti”, afirmou, “e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 

Por isso aquele que nascer será santo e será chamado Filho de Deus”. 

(MARTÍN, 2012, p. 24). 

Quanto à anunciação em si, esse relato é bastante coincidente com o descrito no 

evangelho de Lucas. Talvez uma explicação para João começar o seu evangelho pela vida 

pública de Jesus seja porque ele já tinha o relato de Maria contando com tantos detalhes a vida 

dela e de Jesus nos anos anteriores à vida pública de Jesus. Não faria de fato qualquer sentido 

ele voltar ao assunto no Evangelho. 

Maria, no seu relato a João, disse que praticamente não conseguiu dormir naquela noite, 

pois ficou rezando e estava em dúvidas se fora sonho ou realidade e inclusive criando fantasias: 

se Moisés precisou ser tirado da mãe e ser educado pela família de um faraó, será que seu filho 

também lhe seria tirado? Relata Martín (2012, p. 25): “Compreende-me, João. Acreditei estar 

louca. Era tudo complicado demais para mim, que tinha somente quinze anos e mal havia saído 

de minha aldeia para visitar populações vizinhas”. 

Maria disse que contou a seus pais sobre o que lhe havia ocorrido no dia anterior e se 

ofereceu para que examinassem que continuava virgem. Eles se ofenderam com isso e se 

puseram a orar e depois a abraçaram intensamente, por conta do que o Senhor nela realizava. 

Joaquim decidiu que ele contaria a José o que ocorrera. A seguir, Martín revela esta passagem 

do testemunho de Maria a João como uma evidência muito forte de que, Maria não morou no 

templo até a idade de ser prometida a um marido, e sim vivera com seus pais e no convívio do 

vilarejo de Nazaré, segundo este texto apócrifo: 

Para meu pai meu nome era sagrado. Que minha fama e minha honra pudessem 

ser postas em dúvida pela gente da aldeia era algo que ele não aceitava. Sempre 

teve orgulho de mim, porque não era como as outras moças, não participava das 

bagunças que às vezes faziam outras crianças e não coqueteava, como faziam 

minhas amigas com os jovens da aldeia. E agora todo aquele orgulho vinha 

abaixo. (MARTÍN, 2012, p. 40). 

 

 1.2.3 Viagem a sua prima Isabel 
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No Evangelho de Lucas (1:36-39) o anjo Gabriel avisa Maria que sua parente Isabel 

concebeu um filho na sua velhice; e já estava no sexto mês aquela que era tida por estéril, 

porque a Deus nenhuma coisa é impossível”. Diz o evangelista que Maria se levantou e foi às 

pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, ter com Isabel. 

 Segundo o Evangelho Apócrifo da Virgem, ela relata a João que seu pai Joaquim decidiu 

que ela deveria sair naquela mesma tarde (a posterior à noite da anunciação do anjo), rumo ao 

Sul, em direção a Ain Karem, onde morava Isabel. Era uma viagem longa, difícil e perigosa. 

Sabia Joaquim que de Caná saíam muitas caravanas na direção de Jerusalém, de onde Ain 

Karem ficava bem próxima. Foi procurar novamente Adonias, para conseguir alguém que 

levasse Maria até sua parente, pois ele não poderia se ausentar. Adonias, segundo Maria, 

recomendou seu próprio irmão, Manassés, que era rico e influente. Joaquim a acompanhou até 

Caná, pedindo a Manassés que a acolhesse até que pudesse pegar a próxima caravana. Manassés 

os recebeu muito bem e Maria foi recolhida por Lia sua esposa na ala das mulheres na casa.  

 No dia seguinte, rezou pelo menor dos dois filhos de Lia, sob suspeita de epidemia.  O 

menino sarou após sua oração e o casal ficou muito agradecido com ela Maria. A caminho de 

Ain Karem, próximo de Jerusalém, Zacarias, marido de Isabel, estava a aguardar Maria. Ele 

não podia falar, pois ficara mudo ao desacreditar que o Senhor tornaria fértil sua esposa de 

idade avançada. Ao encontrar Isabel, ela saudou Maria, dizendo: “_Bem-aventurada sejas tu 

entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como é possível que a mãe do Senhor venha 

a mim? Porque apenas chegou a meus ouvidos a tua saudação, o menino que trago no ventre 

se agitou de alegria. Feliz é aquela que acreditou, porque se cumprirão coisas que lhe foram 

ditas por parte do Senhor”.  Maria se assustou com esse cumprimento, pois não revelara a 

ninguém sobre sua gravidez, exceto a seus pais, e não era possível que outros soubessem. Ela 

ficou com Isabel por três meses. 

 

 1.2.4 A manifestação de José 

 

Apenas o evangelista São Mateus (1:18-25) fala muito superficialmente do 

envolvimento de José nos acontecimentos da gravidez de Maria. João Evangelista no texto 

apócrifo, por outro lado, relata os comentários de Maria, assim que viajou para a casa de sua 
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prima Isabel. Seu pai Joaquim, ao retornar para Nazaré, entristecido com o fato de que sua filha, 

sua pequena como ele chamada, iria ficar exposta ao escárnio da população, começou a chorar. 

Deus falou ao seu ouvido e disse que ele deveria ter confiança em seus desígnios. Então 

Joaquim voltou e decidiu tratar o problema de frente com José. Ana disse-lhe que José passara 

lá pela manhã e que estava tão enamorado que lhe partia o coração pensar no golpe que estava 

prestes a receber. Joaquim não titubeou. Procurou a José naquele mesmo dia, para dizer que 

Maria estava grávida, mas que era completamente inocente, algo difícil de José acreditar, muito 

embora soubesse que Maria sempre tivera uma conduta irrepreensível desde a infância e que 

era admirada por todos. Disse que sabia não ser José o responsável, mas garantiu que Maria era 

inocente e que o assunto não viera a público. Mas por quê Joaquim não lhe disse toda a verdade?  

A confissão de Maria a João foi a de que Joaquim teria dito a Deus, faço a sua vontade, 

mas foi o Senhor que nos meteu nesta enrascada, por isso deve nos tirar dela. Assim ele ficou 

irredutível em dizer qualquer coisa a mais a José. Este, por sua vez, pediu que Maria não 

voltasse mais ao povoado e que as informações da gravidez e do parto não viessem a público. 

Disse que pediria o repúdio ao rabino, porém em segredo, sem que se impusesse castigo a Maria 

como adúltera. O texto de Martín (2012, p. 42-45) continua ao afirmar que, Joaquim não 

abraçou José, nem lhe deu os dois beijos de paz com que sempre se saudavam ao se encontrarem 

e se despedirem. Sentia ter feito aquele pobre rapaz sofrer e o amava como a um filho. 

Compreendia a sua dor e não reprovava a sua atitude, embora o tempo todo estivesse esperando 

um milagre.  

 Quando depois disso o anjo apareceu a José, segundo contou Maria, tudo ficou 

esclarecido. Voltamos a chamar a atenção na citação acima para o fato de José ser alguém 

relativamente novo. Ainda que se considere a possibilidade de ele ser viúvo, teria seus 25 a 30 

anos no máximo, se é que tanto, para ter tanta proximidade de Joaquim e ser tão querido por 

Maria. Uma distância etária muito grande tornaria mais difícil essa relação com alguém tão 

jovem como ela. Nos Mosaicos de Chora, um deles mostra uma cena da vida cotidiana entre 

Maria e José durante sua gravidez (figura 41) e nele aparece representado um filho de José, que 

teria a faixa etária de Maria ou pouco mais. É razoável a possibilidade de que o Pseudo 

Evangelho de Mateus ou o Livro de Tiago tenham sido utilizados como referência em Chora, 

já que tais livros eram bastante aceitos na Igreja do Oriente. 

 Como relata o Evangelista Mateus, José precisou da intervenção do anjo para explicar-

lhe o que ocorrera com Maria, para que ele pudesse aceitar a situação e continuar com Maria. 
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Já segundo o Pseudo Evangelho de Mateus, conforme relata Alvarez, quando as pessoas do 

local descobriram que Maria estava grávida, José foi acusado pelos sacerdotes do templo por 

violar a virgem que lhe fora confiada. Foi a tribunal e Maria testemunhou a seu favor, dizendo 

que não tivera contato com homem algum. Eles foram examinados para confirmar à população 

que não houvera violação. 

 

 1.2.5 As acusações a Maria 

 

 Alvarez (2015, p. 73-77) põe em discussão uma questão interessante. No Evangelho de 

Mateus (1:23) ele diz que a “virgem ficará grávida”. Mas ressalta que no original hebraico o 

significado da palavra virgem era de jovem. Diz ele que na verdade Deus acabou criando um 

grande problema (ou foram os homens que criaram? pergunta ele). Se Maria era virgem, 

continua ele refletindo, e ainda morava com os pais, como é que chegaria grávida, dizendo ao 

noivo que um anjo lhe aparecera anunciando um monte de coisas improváveis que não 

aconteceriam a uma mulher comum? Como explicaria isso ao velho José, que mal conhecia, e 

aos moradores de Nazaré?  De fato, a discussão será interminável, e arremata: 

Será discutido, por exemplo, se a virgindade foi só até o momento do parto, ou 

se, mesmo depois do nascimento do filho, Maria continuou virgem, como 

sacramentará o Vaticano. Surgirá também a pergunta sobre a possibilidade de 

ela e José terem tido filhos depois do casamento de Jesus, pois há muitas 

menções de irmãos dele no Novo Testamento e muitos teólogos não veriam 

nenhum pecado se tivesse sido esse o caminho escolhido por Deus. Mas o pior 

de tudo isso (pois essas até certo ponto foram discussões aceitáveis entre os 

cristãos) é que menos de cem anos depois da morte de Jesus, surgirá uma 

corrente, extremamente perturbadora, pregando que a virgindade era uma 

grande invenção e que Maria havia traído José. (Idem, p. 75). 

 E arremata que, muito antes do ano 100 d.C., Justino o mártir, que era um teólogo 

importante do início do cristianismo, gastou páginas de seus manuscritos para acusar os rabinos 

judeus de calúnia, dizendo que os sacerdotes de sua nação fizeram o nome de Jesus ser 

profanado diante do mundo.  Isso foi tão intenso que o historiador Peter Schäfer, na obra “Jesus 

in the Talmud”, chamou este tipo de comentário de “uma contra narrativa altamente ambiciosa 

e devastadora para a história da infância contida no Novo Testamento”. Em 1242, devido a 

muitas citações ofensivas de rabinos, isso gerou revolta entre os cristãos e os livros de 
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Talmude18 foram queimados em Paris. Em 1632, por conta dos continuados conflitos a respeito 

disso, líderes judaicos da Polônia decidiram que todas as referências a Jesus seriam omitidas 

nas edições futuras do livro, para se evitar provocações.  

 Entre as provocações citadas por Alvarez (Ibidem, p.78) está a do filósofo grego, Celsus, 

que teria vivido por volta do ano 100, ou seja, em torno do século II. Ele afirmava que “a mãe 

de Jesus foi expulsa pelo carpinteiro que a tinha pedido em casamento, por ser culpada de 

adultério e ter engravidado de um soldado...’ Fomos buscar a obra de Orígenes de Alexandria19 

rebatendo as muitas injúrias de Celso contra o cristianismo, sendo uma delas essa contra a 

virgindade de Maria. A tese de Celso se concentrava em termos gerais em demonstrar que Jesus 

Cristo não era Deus, embora não tenha posto em dúvida sua historicidade (grifo nosso). Atacar 

a integridade de sua mãe seria um instrumento excepcional para demonstrar as péssimas 

condições em que se envolveu o seu nascimento, o que não poderia ser admitido por alguém 

que se intitulava ser divino. E Orígenes contra-atacou: 

“A mãe de Jesus 32. Voltemos às palavras atribuídas ao judeu: a mãe de Jesus 

foi expulsa pelo carpinteiro que a tinha pedido em casamento, por ser culpada 

de adultério e ter engravidado de um soldado chamado Pantera, e vejamos se os 

autores desta fábula de adultério da Virgem com Pantera e repudiada pelo 

carpinteiro não a forjaram cegamente para poderem negar a conceição 

milagrosa pelo Espírito Santo. Efetivamente, por causa de seu caráter 

inteiramente miraculoso, eles poderiam ter falsificado a história de outra 

maneira, mesmo sem admitir involuntariamente, por assim dizer, que Jesus não 

tinha nascido de matrimônio comum. Era muito natural que aqueles que não 

admitem o nascimento milagroso de Jesus forjassem alguma mentira. Mas fazer 

isso sem nenhuma base e mantendo que a Virgem não tinha concebido Jesus de 

José fazia escancarar a mentira a toda pessoa capaz de discernir e refutar as 

ficções. Seria uma coisa razoável, com efeito: o homem que tanto fez pela 

salvação do gênero humano para que todos, gregos e bárbaros, enquanto 

dependesse dele, na espera do juízo de Deus, se abstivessem do vício e fizessem 

tudo para agradar ao Criador do universo, este homem não tivesse nascimento 

miraculoso, mas o mais ilegítimo e vergonhoso de todos os nascimentos? 

Pergunto aos gregos e mais particularmente a Celso, o qual, compartindo ou 

não de suas ideias, em todo caso cita Platão: aquele que faz as almas descerem 

aos corpos dos seres humanos acaso levará ao nascimento mais vergonhoso do 

que qualquer outro, sem mesmo o introduzir na vida humana por um 

matrimônio legítimo, o ser que arrostaria tantos perigos, instruiria tantos 

 
18 Talmude – é uma coletânea de livros sagrados dos judeus; um registro das discussões rabínicas relativas à lei, 

ética, costumes e história do judaísmo.  
19 Considerado um dos pais da Igreja Oriental, que se destacou por sua erudição e um dos três pilares da teologia 

cristã, juntamente com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Nasceu em Alexandria, em 184 d.C e morreu 

em Tiro, no Líbano em 253 d.C. 
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discípulos, afastaria para longe a onda de vício da massa humana? Não será 

mais de acordo com a razão que cada alma, introduzida num corpo por razões 

misteriosas — falo aqui nos termos da doutrina de Pitágoras, Platão, 

Empédocles, citados por Celso — seja assim introduzida por seu mérito e seu 

caráter anteriores? Portanto, é provável que esta alma, mais útil por sua 

incorporação à vida humana do que a de grande número de pessoas, para não 

parecer preconceituoso dizendo de todas, tenha tido necessidade de um corpo 

que, não só se distingue dos corpos humanos, mas também é superior a todos. 

(Orígenes contra Celso, Volume 20, Parte I - Compilação de Roque Frangiotti, 

Edições Paulinas, 2004, p. 47-48). 

 Este é um embate que encontramos ao longo de toda a história de Igreja. Sempre que se 

queria atacar a fé cristã, um de seus baluartes a serem feridos era exatamente Maria,  Mãe de 

Deus. Mas também temos exemplos impressionantes de devoção a ela, como veremos ao longo 

deste trabalho. 

 

 1.2.6 O nascimento de Jesus 

 

Alvarez (2015, p. 88) continua seu relato ao dizer que, depois que circulou a notícia da 

gravidez de Maria, pois já não era mais possível escondê-la, ela teve que ouvir muitos 

comentários zombeteiros porque não fora capaz de se comportar até o casamento. As mesmas 

coisas também ouviram Ana, Joaquim e José. O mais importante é que sabiam onde tinham se 

metido e que se tinham comprometido a fazer a sua parte. Mas essas questões se foram 

dissipando com o passar dos dias. 

Martín (2012, p. 67-73) menciona que nesse meio tempo foi lido em Nazaré um decreto 

do imperador Augusto, válido para todo o império, determinando que cada homem voltasse 

com seus familiares ao seu local de nascimento. Na realidade se tratava de uma medida 

econômica, cujo principal objetivo era o de controlar a todos, e cobrar-lhes os impostos. Para 

Maria e José o problema seria o de deslocamento até Belém, que ficava a sul de Jerusalém e 

que lhes consumiria uma semana, em uma viagem fatigante, com risco de sofrerem atentados e 

pilhagens. A principal questão era o estado de Maria que, com a iminência do nascimento de 

Jesus, teria que viajar no lombo de um burro ou mula por todo esse tempo, sendo que ela se 

sentia permanentemente cansada.  
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Isto traz à evidência o fato de José ter migrado do Sul, de Belém, junto a Jerusalém, para 

Nazaré na Galiléia, distante 145 km. As vias eram mais tortuosas e seguiam o caminho do Rio 

Jordão, que era a rota durante a dominação romana (63 a.C. a Sec. IV d.C.). A rota das 

montanhas cruzava a Samaria, que era evitada pelos judeus. Segundo Morten Jensen (2017, p. 

29), da Escola Norueguesa de Teologia, a Galiléia fizera parte do Antigo Reino de Israel, que 

viveu seu auge mil anos ante de Jesus nascer, durante os reinados de Davi e Salomão. Depois 

a unidade do reino se desfez por guerras civis e a Galiléia acabou nas mãos dos Assírios, quando 

muitos foram mortos ou escravizados. Essa região acabou invadida por grupos pagãos ao longo 

dos séculos. Apenas em fins do século II a.C. os judeus recuperaram sua independência, graças 

aos reis sacerdotes da família dos Hasmoneus, que voltaram a recuperar terras a partir de 

Jerusalém, inclusive alcançando a Galiléia. Muitos pagãos da área foram convertidos à força ao 

judaísmo e dezenas de acampamentos foram ocupados por famílias oriundas dos arredores de 

Jerusalém. Assim, a Galiléia era considerada uma terra de imigrantes para os judeus.20 Esta é 

uma explicação muito provável, a de que os ancestrais de José tenham migrado para lá, a partir 

do Sul, explicando sua origem em Belém. 

Já Alvarez traz à discussão um contraponto interessante! Entre os trabalhos de 

arqueologia que vêm sendo feitos em Israel, o arqueólogo Aviram Oshri questiona se de fato a 

cidade de Belém de Judá, para onde o relato dos Evangelhos e textos apócrifos apontam como 

o local de nascimento de Jesus, é onde na realidade este acontecimento ocorreu. Mesmo o 

Evangelho Secreto da Virgem Maria, que acima acabamos de mencionar, aponta para esse local 

em Judá. Mas o arqueólogo contra-argumenta que seria uma outra cidade de Belém e que fica 

a apenas sete quilômetros de Nazaré. Oshri dá algumas razões para fundamentar o seu discurso:  

Segundo Aviram Oshri, Jesus nasceu em outra Belém, argumentando que a 

Belém onde Maria deu à luz não poderia ter sido tão distante de Nazaré, porque 

afinal, uma mulher grávida de muitos meses, prestes a parir, não viajaria muito 

bem por dois dias inteiros no lombo de um burro [...] “Não tenho dúvida, porque 

toda a vida de Jesus se deu ao redor de Nazaré e do Mar da Galiléia”, disse o 

arqueólogo [...] Nas escavações ao redor de Belém da Galiléia encontraram-se 

ruínas de uma muralha, conforme está no Novo Testamento, o que não foi 

encontrado na Belém da Cisjordânia. [...] uma grande igreja do período 

bizantino foi construída sobre uma gruta (na Belém da Galiléia), que o 

arqueólogo acredita ter sido a mesma onde Maria se recostou, exausta, para ter 

seu menino. (AVAREZ, 2012, p. 85-90) 

 
20 Vê-se que a tradição de formar acampamentos judeus para a ocupação dos territórios é antiga. 



84 

 

Para apimentar esta discussão, temos uma passagem do Evangelho de São João (7, 41-

42 e 52): Outros diziam: “41. Este é o Cristo”. Mas outros protestavam: “É acaso da Galiléia 

que há de vir o Cristo? 42. “Não diz a Escritura. O Cristo há de vir da família de Davi, e da 

aldeia de Belém, onde vivia Davi?” [...] 53. “Informa-te bem e verás que da Galiléia não saiu 

profeta”. João deixa a discussão em aberto. 

Voltando ao relato da viagem do casal, Martín (2012, p. 72-73) explica que Maria e José 

fizeram uma primeira parada em Caná, logo no início da viagem, na casa de Manassés e Lia, 

mas decidiram não ir a Ain Karem, onde Isabel já dera à luz João Batista, ou a Jerusalém, para 

não prolongar o caminho a Belém. Chegaram a Belém no meio de uma manhã e souberam por 

outros peregrinos que a cidade de Davi estava abarrotada de gente e por ser pequena, não tinha 

capacidade de atender a tantos, que se diziam descendentes de Davi, o grande rei de Israel, o 

qual ali nascera por volta de 1000 anos antes.  

Para superar esse problema, muitos resolveram instalar-se nas aldeias vizinhas ou em 

Jerusalém, até poderem ser atendidos pelos romanos. Não era o caso de Maria, devido à 

proximidade do parto. Por isso não tiveram outra saída senão buscar por um alojamento no 

local. Todas as casas estavam cheias e por fim uma senhora sugeriu-lhes que pelo menos por 

uma noite tentassem ficar nas grutas à saída da aldeia, que eram utilizadas para acolher as 

ovelhas. Como o dia estivesse findando, resolveram ir até lá e encontraram grutas com um 

labirinto de túneis. Escolheram o que estava mais próximo da entrada, pois o odor dos animais 

não era tão forte. Como servia de abrigo ao gado, estava repleta de excrementos e o cheiro era 

insuportável. José acendeu uma tocha, para assegurar-se de que a gruta estava vazia e 

estenderam suas mantas para ali passar a noite, juntamente com o burrico que serviu para ajudar 

a aquecê-los e protegê-los com seu corpo. E Martín continua seu relato: 

Meu pobre José estava desmoralizado ao ver aquele quadro miserável. “Não é 

este o lugar adequado para nascer o Messias” dizia com ênfase. “Amanhã 

mesmo vamo-nos daqui. Ao preço que for, conseguirei um lugar digno para ti 

e para ele. Que tipo de homem sou eu” concluía o pobre José “se não sou capaz 

de encontrar um lugar decente para o nascimento de meu filho enviado por 

Deus para salvar seu povo?” “Querido”, respondi, “não te ponhas nervoso. 

Lembra o que aconteceu a teu antepassado, o rei Davi, por cuja causa estamos 

aqui esta noite. Ele também quis edificar um grande templo ao Senhor e Yaveh21 

não aceitou”. (MARTÍN, 2012, p. 73). 

 
21 Yaveh – termo hebraico usado na Bíblia para diferenciar Deus nas religiões judaico-cristãs. 
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 Maria, em seu testemunho no evangelho apócrifo deixa muito claro que era a Belém da 

Judéia a cidade para onde se deslocou, inclusive recordando que ela e José não pararam em Ain 

Karem, para não se desviarem do caminho e retardar a chegada a Belém. Pelo mesmo motivo, 

também não pararam em Jerusalém, onde a aglomeração de pessoas era muito grande, 

provavelmente por causa do senso. Isto reforça o conceito da Belém de Judá, contrariamente 

ao que Aviram defende. 

  O Evangelista Lucas (2:6-12) relata que quando chegou o tempo o bebê nasceu e foi 

colocado numa manjedoura, pois não havia lugar nas hospedarias. Também refere que pastores 

que estavam próximos foram avisados por um anjo do Senhor e correram adorá-lo (vide 

mosaico de Chora sobre “O Nascimento de Jesus” (figura 42). Outros fatos interessantes podem 

ser também observado no mosaicos de Chora em torno do acontecimento do nascimento de 

Jesus, tal como o de Isabel escondendo João Batista, ante a fúria de Herodes para matar os 

primogênitos recém nascidos (figura 43), bem como a fuga para o Egito, em função da 

perseguição de Herodes e o retorno posterior a Belém, representado como “O Regresso da 

Sagrada Família a Nazaré” (figura 44). 

 O Livro de Tiago, à semelhança do Evangelho Pseudo-Mateus, conta um caso pitoresco, 

que mistura a verdade e a ficção.  Diz que Maria teria visto dois espíritos enquanto se dirigia 

para Belém. Um deles chorava e o outro estava alegre. Quando Maria relatou o sonho a José, 

ele disse que ela ficasse em seu jumento, sem dizer bobagens. Um menino todo de branco teria 

dado uma bronca em José, ordenando que fosse de imediato para uma gruta escura “onde jamais 

houvera luz”. Descreve então que ao entrar na gruta Maria viu uma forte luz que cegou a José 

e as parteiras que ele fora buscar para ajudar no parto. Maria autorizara que parteiras entrassem, 

mas nesse momento o nascimento já ocorrera. Uma das parteiras, que se chamava Zelomi, logo 

se convenceu da virgindade de Maria. Mas Salomé agiu como São Tomé e se recusou a 

acreditar. Mas ao tocar Maria para verificar se de fato ainda era virgem, sua mão começou a 

desaparecer. Sua queimadura só se curou quando ela pegou o menino Jesus no colo. 

Maria confirma a João o relato do nascimento, dizendo que antes de se deslocarem para 

uma casa simples na aldeia, o nascimento de Jesus se deu na própria gruta. Além de José e de 

Maria, estavam lá também duas mulheres do vilarejo que concordaram em ajudar no parto. 

“O menino nasceu como se um raio de luz atravessasse um cristal, de forma 

límpida. As mulheres não perceberam, ocupadas com o sangue e a atenção ao 

pequenino. Menos ainda José.  Eu notei algo estranho, porém não estava para  
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Fig. 41. O sonho de José e a viagem a Belém – ao lado esquerdo José está representado dormindo, quando recebe  

a revelação do anjo em seu sonho sobre a gravidez de Maria. Na cena principal, já aparece acompanhando Maria 

em sua jornada até Belém.  

 

 

Fig. 42. Nascimento de Jesus – Maria aparece deitada no chão sobre um manto, enquanto as parteiras se preparam 

para dar o primeiro banho no menino. Na cabeceira de Maria um grupo de anjos vela por ela.  
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Fig. 43. Isabel e São João – esta é uma cena muito atípica, por mostrar que também Isabel teve que fugir com seu 

filho da matança de primogênitos determinada por Herodes.  

 

 

Fig. 44. O regresso da família sagrada a Nazaré – ao lado esquerdo José é avisado em sonho que Herodes havia 

morrido e não havia mais risco no retorno para Nazaré. Na cena principal ele aparece caminhando ao lado de Maria 

e carregando o menino Jesus, de volta a Nazaré.  
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muitos detalhes. O caso é que apenas me doeu e o esforço e as contrações me 

produziram mais angústia e nervosismo do que dano. Não estranhes isto, 

querido João, lembra que para Deus nada é impossível. Mais difícil foi eu ficar 

grávida sem contato com homem algum, e isto havia ocorrido (...) Acredito que 

o Altíssimo desejou manifestar, uma vez mais, sua presença, seu poder, sua 

paternidade especialíssima, para me proteger sem destruir minha virgindade”. 

(MARTÍN, 2012, p.77). 

 Continua Maria seu relato a João, descrevendo os cuidados de José ao tomar o menino 

no colo, como reza a tradição judaica, dizendo-lhe que não sabia se ele era um homem normal 

ou um ser extraordinário e se deveria prostrar-se aos seus pés. Mas lhe garantiu que poderia 

contar com ele por inteiro. É possível imaginar o dilema tanto de Maria quanto de José ao tratar 

com Jesus menino. Deveriam tratá-lo como Deus ou como homem? Um dilema difícil ao menos 

no começo da vida da nova família, até entenderem que o papel deles era o de serem 

simplesmente pai e mãe, a protegê-lo e educá-lo.  

 Ele cresceu como uma criança normal, que se relacionava bem com sua família, primos 

e amigos, e certamente aprendeu a profissão de seu pai como carpinteiro, frequentar a sinagoga, 

etc. O fato mais extemporâneo a destacar foi a sua apresentação ao templo, quando discutiu 

com os doutores da lei, mesmo tendo apenas 12 anos de idade. Deve ter sido um momento sui 

generis, esta representação nos mosaicos de Chora, como no painel da “A viagem da Sagrada 

Família a Jerusalém” (figura 45). 

 Maria também revelou outras situações a João, como por exemplo que durante 20 anos 

eles foram uma família feliz, com respeito mútuo, ela dando a Jesus carinho e seus 

ensinamentos, José ensinando-lhe os princípios da religião e também a sua profissão de 

carpinteiro. Quando José ficou doente e morreu, foi difícil para ela entender na hora do 

desespero que Deus não pudesse salvá-lo, ou o próprio Jesus, mas ainda não chegara a sua hora 

e essa era uma realidade que a família tinha de enfrentar como todas as outras. MARTÍN (2012). 

 Então disse que, usando como desculpa a sua viuvez, foi possível postergar o casamento 

de Jesus, sem que isso chamasse muito a atenção. Dizia que Ele tinha decidido ser de Deus de 

corpo e alma, como ela fora e José, e faziam todo o possível para passar despercebidos.  Nos 

próximos 10 anos antes de sua vida pública, a troca de confidências entre ambos foi muito 

intensa e Maria destacou que com 23 ou 24 anos ele já tinha consciência de quem era ele e qual 

seria a sua missão. Ele já sabia de sua capacidade de fazer milagres e Maria temia que seu bom 

coração pudesse comprometer o objetivo da sua missão. 
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 Chegando aos trinta anos, Jesus continuava em casa, cuidando de sua mãe e exercendo 

o ofício de carpinteiro. O normal seria que estivesse casado e tivesse filhos adolescentes, tendo 

constituído uma nova família. No povoado, ficava clara a sua forte dedicação à mãe e ao seu 

ofício. Para nós, à distância dos fatos, pode soar muito estranho que Jesus, sendo Filho de Deus 

com uma missão aqui na terra, estivesse dedicando seu tempo a uma vida absolutamente 

corriqueira. Exercitou a obediência, a paciência e a dedicação. 

 

 1.2.7 O início da vida pública de Jesus e as Bodas de Caná 

 

 O Evangelho de São João (1:29-34) trata o encontro de Jesus com João Batista e seu 

batismo, dando início à sua vida pública, Lopes (jan.2017, p. 35) faz uma observação bastante 

interessante, que não é desprovida de razoabilidade, quanto ao fato de que provavelmente Jesus, 

tenha se tornado discípulo de outro pregador, talvez até do próprio João Batista, antes que 

começasse a sua missão. Em seguida ao batismo, João relata a ida de Jesus à Galiléia 

arregimentando discípulos, inclusive primos seus com quem passara toda a infância (João 1: 

29-51). No início do segundo capítulo (2:1-12) João já trata das Bodas de Caná: “1. No terceiro 

dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali; 2. Jesus e seus 

discípulos também haviam sido convidados para o casamento” (figura 46).  

 Quanto às bodas de Caná, observe-se que o Evangelista menciona que Jesus e seus 

discípulos, tanto quanto Maria, foram convidados para este casamento, fato que sugere que 

alguma proximidade entre o dono da festa e Maria e Jesus certamente havia. É um fato 

marcante, pois se trata do início da vida pública de Jesus. Nele fica clara a intervenção, ou 

melhor dizendo, a insistência de Maria para que Jesus ajudasse a família. No relato de Maria a 

João isso se esclarece, porque se sabe da verdadeira identidade da família responsável pelas 

bodas em Caná, de acordo com Martín (2012, p. 134-138). Fazia todo o sentido estarem 

reunidos ali, Maria, Jesus e os discípulos que já estavam com ele nesse início de sua vida 

pública. Relata Maria a João que estavam quase no final das bodas do filho de Manassés e Lia.  

 O noivo que estava se casando era o terceiro filho do casal, que nasceu depois de seu 

primeiro contato com eles, há trinta anos, quando fora visitar sua parente Isabel. Dizia que para 

aquela família que tinha tanto prestígio e tantos relacionamentos era muito importante que tudo  
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Fig. 45. Viagem da Sagrada Família a Jerusalém – na cena da caminhada, por ocasião da páscoa judaica, aparecem 

Maria, dois filhos de José, Jesus  e em seguida o próprio José. À direita está a cidade de Jerusalém.  

 

 

Fig. 46. Bodas de Caná – cena em que os empregados das bodas enchem os jarros com água diante de Jesus, que 

então vai transformar o seu conteúdo em vinho. Este é o primeiro milagre atribuído ao início da sua vida pública. 
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transcorresse normalmente na festa para evitar comentários negativos. Eliú, que era um dos 

principais empregados da casa desde sua primeira visita, contou-lhe que havia acabado o vinho.  

Certamente isso foi um erro de cálculo dos anfitriões, considerando que a festa era importante 

e o número de convidados expressivo, incluindo-se entre eles os discípulos que estavam com 

Jesus e que, ao que consta, já formavam um grupo numeroso. Maria relembra a Jesus que lhes 

devia muito e os amava muito. Eles estavam sempre presentes em sua vida, desde a primeira 

vez que ela se hospedara com eles. Ouviu dele que sua hora ainda não chegara.  

 Todavia Maria foi insistente, pois quando José falecera Manassés e Lia a consolaram 

muito. A amizade e a dedicação de tão longo tempo a levava a amá-los como irmãos e partilhar 

de seus problemas. “Meu Jesus o entendeu perfeitamente. Eu sabia que havia entendido. Assim, 

eu disse a Eliú que fizesse o que ele pedisse.” O chefe dos criados indagou a Jesus o que eles 

deveriam fazer, ao que Jesus balançou a cabeça, encolheu os ombros e disse rindo a seus amigos 

que o rodeavam: “Quem consegue resistir ao pedido de uma mãe? O melhor será atendê-la o 

quanto antes, porque senão irá insistir até conseguir o que quer.” E em seguida orientou os 

criados a encherem os jarros de vinho com água e levarem o mestre de cerimônias. Eles fizeram 

isso rindo, sem saber no que essa brincadeira iria dar. O resultado disso é bastante conhecido, 

porque o mestre de cerimônias deveria estar exasperado com a falta da bebida e ficou estupefato 

com aquela quantidade de vinho de primeira qualidade.  Como sabemos foi desta forma que 

começou a sua fama. 

 Aqui cabe um destaque bastante importante. Conforme Martín (2012, p. 138-139), 

depois da festa de Caná começou a batalha de Jesus. A população de Nazaré sabia de tudo e 

sabia que Jesus atraía seguidores como se fosse um rabino de prestígio. Também a notícia do 

milagre de Caná se disseminou. Na opinião de Maria o que eles queriam era muito mais 

satisfazer sua curiosidade, quanto aos poderes de Jesus. Até os próprios amigos de Jesus que 

estavam com ele em Caná não estavam totalmente convencidos de suas potencialidades. 

 E Maria faz um comentário interessante, no sentido de que estamos propensos a 

acreditar que coisas grandiosas ocorrem longe de nós, mas quando acontecem ao nosso lado, 

duvidamos. Martín (2012, p. 139) relata ainda que a vida de Maria, a partir daí, não foi fácil em 

Nazaré, em especial porque lá em sua cidade ele não manifestou nada, nem ajudou a ninguém 

com esses milagres. Chegaram a dizer a ela grosserias. Durante essa fase, Tiago a defendeu, 

como os demais membros da família, mas os ânimos estavam hostis.  
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 Desde a cena do batismo no rio Jordão começaram a falar que se tratava de uma armação 

com seu primo João Batista e que Manassés preparara o vinho para enganar os que estavam 

com Jesus naquele dia das bodas. O que incomodava os habitantes de Nazaré era o fato de que 

não fizera milagres no seu povoado. A maioria chegou até a reprovar que não tivesse curado 

seu marido, sua mulher, seu filho e inclusive sua vaca ou sua cabra. Segundo ela, todos exigiam 

o direito de serem ajudados e não pediam nem suplicavam, mas cobravam isso de Jesus, e 

inclusive ameaçavam agredi-lo se, em sua volta ao povoado, não atendesse às suas exigências. 

Disse ela que viu a expressão de fúria e gestos ameaçadores perto de si. Gente que ela conhecia 

muito bem e se pareciam amáveis, mudaram por completo. Depois de tecer esses comentários 

todos que a incomodaram muito e com razão, pois mal começara a missão de Jesus, Maria fez 

um desabafo a João: “compreendi o perigo da missão de meu filho e o perigo de seu poder. Se 

fazia milagres, se deixava levar-se pela bondade de seu coração, lhe seria muito difícil 

proclamar qualquer tipo de mensagem”. 

 Jesus sabia que o clima não seria muito amistoso para sua mãe em Nazaré porque 

iniciava a sua pregação e muitos o contestavam, inclusive ali onde vivera. Sabia que não 

poderiam ver-se com frequência e se disponibilizou a arrumar um lugar para ela em Cafarnaum. 

Maria tentou beijar-lhe as mãos, mas ele pegou nas mãos dela e falou as palavras abaixo, que 

irão reverberar pelos séculos nas devoções e adorações a Maria, como a maior intercessora da 

humanidade junto a Deus:   

Estas mãos benditas, mãe, deverás mantê-las sempre abertas para que, quem as 

veja compreenda que estão esperando as cargas para poder apresentá-las no céu. 

Eu te prometo que tudo o que nelas for colocado, nunca será esquecido nem por 

mim, nem pelo Espírito, nem por meu Pai. (MARTÍN, 2012, p. 142). 

 

 1.2.8 A morte e ressurreição de Jesus 

 

 Durante toda a vida pública de Jesus que se seguiu por três anos, Maria não é mais 

mencionada nos evangelhos oficiais, voltando a constar a sua presença quando relatam a morte 

de Jesus e sua ressurreição, mesmo assim de forma muito tímida. Os quatro evangelistas tratam 

dos momentos finais até a morte de Jesus, com abordagens distintas: João (19:23-27); Lucas 

(23:33-43); Marcos (15:32-37) e Mateus (27:45-56).  Dentre eles, apenas João menciona a 
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presença de Maria junto à cruz: “25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, 

Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena” e é o que dá mais detalhes sobre as 

circunstâncias que envolveram a morte de Jesus no período em que já estava crucificado. Lucas 

e Marcos são lacônicos ao relatar os fatos e nada falam da presença de pessoas queridas junto 

à cruz. Mateus fala da presença das mulheres, mas omite a mãe de Jesus: “55. Muitas mulheres 

estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, para o servir. 

56. Entre elas estavam Maria Madalena; Maria, mãe de Tiago e de José; e a mãe dos filhos de 

Zebedeu.”  E não identificamos explicação plausível para isso, em especial em Mateus. Já Maria 

Madalena é lembrada pelos dois (João e Mateus) e isso também se repetirá na ressurreição. 

 Maria acompanha o calvário e o suplício do filho desde o início, embora os evangelistas 

não registrem sua presença. Ele é judiado, zombado, açoitado ferozmente, impõem-lhe uma 

coroa de espinhos e o mandam para ser supliciado pendurado numa cruz, como seu último 

cadafalso. Imagine-se a dor da mãe ao ver seu filho esvair-se em sangue, aviltado e que ainda 

se lembra de dedicar-lhe um outro filho para cuidar dela. Esse suplício vai até a sua morte por 

volta das três da tarde na sexta-feira.  E Ele, juntamente com os dois ladrões que estavam sendo 

executados junto Dele, deveriam ficar pendurados até o entardecer do sábado, para cumprir e 

observar as leis judaicas. 

 A intervenção de José de Arimatéia evitou esse sofrimento, para que as escrituras 

fossem cumpridas, no sentido de ele ressuscitar no terceiro dia. Ele obteve autorização de 

Pilatos para o corpo fosse baixado da cruz. Sua ação permitiu que Jesus tivesse um enterro 

digno. Limparam-lhe o sangue e aplicaram os óleos que recomendava a tradição, para então 

envolvê-lo num lençol e deixá-lo na tumba, antes que a vigília do shabat se iniciasse. Os 

Evangelhos não registram a presença de Maria durante a preparação do corpo e quando a tumba 

se fechou. Apenas Maria Madalena era conhecida entre as mulheres que lá estavam. O seu 

sofrimento foi tão intenso que, como relata Alvarez (2015, p. 25-33), pode ter-se ausentado 

desse momento. Todavia, se lembrarmos de tudo o que já enfrentara, estar com o filho para 

seus últimos cuidados seria mais do que razoável.  

 Alvarez (idem) continua a dizer que os escritos não nos ajudam a clarear isso. O que 

temos são omissões a respeito, infelizmente. Um fato indiscutível que perdura por mais de dois 

milênios é a identificação da dor de Maria e que está representada nas devoções mundo afora, 

como Nossa Senhora das Dores, das Angústias, das Lágrimas, dos Aflitos, do Socorro e 

inúmeros outros títulos que ajudam os devotos, nas suas mais variadas situações de 
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dificuldades, recorrer a Maria como forma de alcançar alívio e uma graça de Deus. Vale aqui 

relembrar uma frase de Jesus, registrada no Evangelho Apócrifo de Maria, quando ela conta a 

João a fala de Jesus ao beijar-lhe as mãos no início de sua vida pública, e já citado acima, que 

tudo o que for colocado nas mãos de Maria, nunca será esquecido nem por Jesus, nem pelo 

Espírito Santo e nem pelo Pai.22 

 Antes de passarmos aos fatos da ressurreição, cabe destaque para um comentário do 

padre Johann Roten, do International Marian Research Institute – Universidade de Dayton, que 

num artigo sobre O discípulo com Maria junto à Cruz, fala de duas opiniões sobre o personagem 

a quem Jesus recomendou que cuidasse de Maria. Para a tradição cristã, João, o apóstolo, passou 

a cuidar de Maria e foi ele quem escreveu o Evangelho oficial que leva seu nome. Segundo 

outras correntes, não há certeza nisso, pois consideram que as manifestações do apóstolo João 

são até bastante simples à vista do culto evangelista João. Citam como principal exemplo a 

seguinte passagem dos Atos dos Apóstolos (4:13), em que Pedro e João estão diante do sumo-

sacerdote Anás e Caifás, esclarecendo em nome de quem estavam fazendo milagres. O 

versículo diz: “Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e 

sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus”. O 

escritor dos Atos dos Apóstolos é Lucas, que também escreveu o evangelho que leva seu nome. 

Em contraponto ao argumento logo acima, pode-se considerar também que Lucas falou dos 

dois como, sem instrução, pois não quis constranger a Pedro, fazendo distinção quanto à cultura 

de cada um. Além disso, quanto mais despreparados ou analfabetos, mais ficaria patente a ação 

de Deus em seus discursos.  

 Vamos ao acontecimento mais importante associado à morte de Jesus e que fundamenta 

todo o cristianismo, que é a sua ressurreição. Nele também a figura da Mãe de Jesus está 

ausente, sistematicamente, até o momento da ascensão dele aos céus, quarenta dias depois, 

muito embora ele tenha aparecido aos discípulos inúmeras vezes. Não faz sentido e parece 

desumano. Os evangelistas João (20:1-18); Mateus (28:1-10); Marcos (16:1-10) e Lucas (24:1-

12). relatam sem dúvida aquele que foi o acontecimento principal do cristianismo, a 

Ressurreição de Jesus Cristo.  

 
22 Nomes de Maria – ao longo dos séculos, a devoção a Maria foi crescendo e recebeu inúmeros títulos que 

fundamentam a devoção a ela. A título de referência, citamos um site católico que fez uma relação de 1001 títulos 

a ela dedicados: www.espacojames.com.br. 
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 O fato é que Maria Madalena e outras mulheres foram no domingo pela manhã ao 

túmulo com especiarias aromáticas, para ungir o corpo de Jesus. Notaram o sepulcro aberto e 

logo suspeitaram que o corpo da Jesus fora roubado. Um anjo do Senhor apareceu a elas e a 

alguns apóstolos, relatando a prometida ressurreição que Jesus tanto pregara. Ao descrever as 

pessoas que estavam presentes no mais importante episódio do cristianismo, João cita Maria 

Madalena; Mateus fala de Maria Madalena e outra Maria; Marcos cita Maria Madalena, Salomé 

e Maria, mãe de Tiago; e Lucas fala das mulheres, genericamente. Maria, Mãe de Jesus não 

fora envolvida. Esta ausência é difícil de entender, sem alguma outra explicação adicional. 

Como se vê, todos os evangelistas oficiais reconhecem a presença das mulheres na 

ressurreição, as mesmas que acompanharam Jesus no seu sacrifício. E nada com Maria, a sua 

mãe. Alvarez (2015, p. 36) faz esse questionamento em sua obra, demonstrando como era 

estranho que ninguém se lembrasse da mãe de Jesus, nem mesmo João. Indaga até se não teria 

sido um erro de transcrição dos Evangelhos. É de fato difícil de se explicar. Ele faz uma 

indagação instigante: segundo os Evangelhos oficiais “ela morrerá sem jamais ter visto diante 

dela o Filho ressuscitado?”, isto porque durante os quarenta dias que se passaram após a 

ressurreição em que apareceu para os seus discípulos, até a sua ascensão aos céus, em nenhum 

momento Maria é citada. 

No texto do Evangelho Secreto, (Martín, 2012, p. 206-210), Maria revela a João um fato 

extraordinário e que parece coberto de justiça. Nicodemus se oferecera para dar abrigo a todos 

até o sábado, pois já era muito tarde. Pela manhã de domingo, ela Maria disse que ouviu um 

ruído intenso na casa. Era a esposa de Nicodemos, Raquel que trazia consigo Maria Madalena, 

completamente alterada. Disse que Maria Madalena não a deixou falar, dizendo que tinha visto 

o Senhor, tocado em suas vestes e em seus pés. A mãe de Jesus, sabendo que não podia fingir 

que não sabia de nada, disse que não se assustassem, pois seu filho estava vivo, tal como havia 

prometido. Isso não deveria causar surpresa. Então contou-lhes que Jesus esteve com ela, 

velando o seu sono e quando acordou eles conversaram e estiveram juntos por várias horas, até 

que se despediu dela para voltar ao sepulcro e falar com Madalena. Então, descreve a João sobre 

o que conversaram, destacando o que Jesus lhe incumbira como missão: 

“Vencemos, mãe, vencemos. Enfim derrotamos o Maligno. Finalmente a morte 

está proscrita. A batalha foi dura e angustiante, mas a vitória é nossa e é 

definitiva. Também tu tiveste parte nela, embora tenha sido através do Pai, de 

mim e do Espírito. Não sabes o quanto me ajudou ver-te ali, junto à cruz, cheia 

de fé e de esperança. [...] Por isso e pelo que ocorreu no princípio, chamar-te-
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ão bem-aventurada todas as gerações e serão muitos os que elevarão a ti seus 

olhos em suas próprias amarguras, quando estiverem cravados em suas cruzes, 

para que os consoles, apoies, acompanhes e alivies. Esta será tua tarefa, tua 

eterna tarefa: a de ser mãe de todos, consoladora de todos, mediadora de todos.” 

 Isto realmente faz sentido. É lastimável que não esteja inserido na tradição cristã oficial, 

pois sequer na tradição oral isso é apontado.  

 

 1.2.9 A dormição - morte e assumpção de Maria e o surgimento de sua devoção 

 

 Rodrigo Alvarez, no capítulo 3, ‘Os últimos passos de Maria’ de seu livro, (2015, p. 37-

51), destaca que Jesus Cristo, depois de ficar 40 dias a orientar seus discípulos, subiu 

definitivamente aos céus (figura 47). Mesmo nesse último encontro, não consta a presença de 

Maria. A propósito, destaca ele, não se tem notícia de Maria desde que Jesus foi crucificado. 

Ela esteve reunida no cenáculo junto com os demais discípulos para receberem o Espírito Santo. 

Depois disso, Maria não os acompanha mais. Não há menção. Registro do bispo Epifânio de 

Salamina, que viveu no Chipre no século IV, aponta que ninguém registrara os últimos 

momentos de Maria e não se sabia ao certo se havia ou não morrido. Para alguém que assumiu 

um papel tão importante na vida de Jesus, é difícil entender que tenha passado ignorada. 

 A tradição dos primeiros séculos do cristianismo sugere que Maria acompanhara o 

apóstolo São João para Éfeso, Ásia menor na época e atual Turquia, e lá viveu alguns anos antes 

de morrer. Entre os cristãos dos primeiros séculos o fato é que não se sabia de alguém que 

tivesse registrado os últimos momentos dela. Em Éfeso há uma casa de pedra na qual Maria 

teria vivido seus últimos anos.  

 Na Igreja Oriental, a tradição que se consolidou foi a de chamar a sua morte de dormição 

de Maria. A cena que vemos na Igreja de São Salvador de Chora refere-se à uma tradição de 

que os apóstolos teriam ido a Éfeso quando souberam que estava para morrer e a cena é a de 

seu velório. Mas na tradição cristã, e em sua iconografia, há uma sequência de etapas que se 

sucederam: 1. O anjo Gabriel vem a Maria e lhe anuncia que em três dias ela morrerá. 2. Em 

resposta às suas orações, todos os apóstolos chegam para acompanhar a sua despedida. 3. Maria 

morre e o Cristo vem para levar seu corpo para o céu. 4. Em procissão solene, os Apóstolos 

carregam o corpo de Maria para a sepultura. 5. No terceiro dia, seu corpo é retirado do túmulo  
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Fig. 47. A morte da Virgem – também conhecida como a Dormição de Nossa Senhora. Este painel em mosaico, 

que fica dentro da nave principal da igreja de Chora, sobre a porta, vê-se a imagem que representa a morte da 

Virgem. Está sobre uma cama, rodeada por santos e autoridades da Igreja, inclusive os apóstolos. Observa-se ao 

centro em pé Jesus Cristo, segurando um bebê no colo, que representa a alma da Virgem Maria. Jesus está rodeado 

de anjos.  
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por anjos que o carregam para o céu. Há também versões em que Maria levanta-se por si mesma 

do túmulo, acompanhada por exércitos de anjos. 6. Maria é coroada rainha do céu e da terra, o 

que tem sido representado de quatro maneiras diferentes: muitas vezes ela é coroada por seu 

Filho sozinho; às vezes por um ou dois anjos; ou apenas pelo Pai; frequentemente por todas as 

três pessoas da Santíssima Trindade. A versões de coroação por Jesus Cristo ou pela Santíssima 

Trindade são as mais aceitas pelas tradições cristãs. Estes dados estão reunidos pelo Pe. Johann 

Roten, S. M. em artigo intitulado “Iconografia da Assunção: Temas e Evolução”, pelo Instituto 

Internacional de Pesquisa Mariana, da Universidade de Dayton. 

O papa Pio XII, após consultar os bispos de mundo todo, proclamou solenemente, em 

1º de novembro de 1950, o dogma23 da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu. 

A devoção à Nossa Senhora, como aquela que apoia as pessoas em seu sofrimento, e 

que intercede junto a Deus por nós, foi um processo sempre crescente ao longo da história da 

civilização e principalmente do cristianismo. 

  Mas, uma intervenção muito interessante na devoção ocorreu por volta do ano 414. Élia 

Pulquéria, que no latim do Império Romano se chamava Aelia Pulcheria, nasceu em 399 e viveu 

até 453 (54 anos).  Era neta do imperador Teodósio I, que oficializou o cristianismo como 

religião oficial do Estado. Quando seu pai faleceu em 408, seu irmão foi elevado ao trono, com 

sete anos de idade, o que deixou o Império Romano em um período de regência. Aos quinze 

anos, tornou-se ela a regente de seu irmão, que então tinha 13 anos, Teodósio II. Ela se 

autoproclamou augusta e imperatriz romana do oriente.  

 Quando seu irmão assumiu, continuou no palácio, sem se casar. Vindo seu irmão a 

falecer em 450, ela se casou aos 47 anos com Marciano e se tornou novamente imperatriz do 

império romano. Três anos depois faleceu e foi considerada santa pela Igreja. Uma estratégia 

que adotou aos quinze anos foi a de declarar que a pedido de Deus ela fizera o juramento solene 

de que ficaria virgem para sempre, assim como suas irmãs Arcádia e Mariana.  

 Sob o aspecto estratégico, a virgindade das três, garantia que nenhum homem assumisse 

o poder até que seu irmão assumisse o comando. Durante todo esse tempo em que Pulquéria 

 
23 Dogma – definição da Igreja como uma das verdades fundamentais da fé cristã, que não está posta em discussão. 

É considerado uma verdade revelada, imutável e infalível. São 43 os dogmas proclamados pela Igreja, que os 

divide em 8 categorias distintas: 1. Dogmas sobre Deus; 2. Dogmas sobre Jesus Cristo; 3. Dogmas sobre o mundo; 

4. Dogmas sobre o ser humano; 5. Dogmas marianos; 6. Dogmas sobre o Papa e a Igreja; 7. Dogmas sobre os 

Sacramentos; 8. Dogmas sobre as últimas coisas (escatologia). 
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esteve no palácio sua principal bandeira foi a defesa da devoção à Virgem Maria, que parecia 

esquecida pela igreja primitiva. Ela influencia muito as decisões políticas de seu irmão e 

também decidia os rumos da Igreja. Dedicou sua vida à religião e Maria era o centro das suas 

atenções. Aponta Rodrigo Alvarez (2015, p. 123-128) que foi ela efetivamente quem ensinou 

os padres e o povo a venerar a Virgem Maria, com hinos e procissões: “ela determinou que toda 

quarta-feira o povo cristão da capital do império faria uma vigília com velas e hinos em 

homenagem a Maria, e que depois sairiam todos em procissão. É um dos primeiros registros 

históricos de veneração a Maria, sem que ela fosse vista apenas como um veículo para o 

nascimento de Jesus Cristo. Alvarez cita Vasiliki Limberis em sua obra “Divine Heiress: The 

Virgin Mary and the Making of Christian Constantinople” (Herdeira Divina: A Virgem Maria 

e a Construção do Cristianismo em Constantinopla – tradução nossa), enfatiza que, teria sido 

por causa de Pulquéria que se instituíram liturgias semanais com procissões, imagens, 

veneração, velas e hinos em homenagem a Santa Maria, tal qual se pratica de certa forma hoje, 

inclusive como ensinamentos religiosos.  

 Ela insistia com os patriarcas para que Nossa Senhora fosse reconhecida como Mãe de 

Deus, Theotokos, em grego e não simplesmente como a mulher que deu à luz a Jesus, o 

personagem terreno. Como havia correntes discordantes, ela providenciou a convocação pela 

Igreja do Concílio de Éfeso em 431, sob o patrocínio do império. Depois de muitas brigas, 

prisões, exílio, acabou por definir duas questões importantes defendidas pelo patriarca Cirilo 

de Antioquia, a de que o Filho de Deus era o sujeito da vida humana de Jesus Cristo e qual o 

papel de Maria. Foi condenada a posição do arcebispo Nestório de Constantinopla que pregava 

que Maria não tinha dado à luz o próprio Deus, mas sim ao homem, que a fé cristã reconhecia 

como divino.  Também Nestório determinava que não se deixasse ninguém dizer que Maria era 

a Mãe de Deus, porque ela era uma mulher, sendo impossível Deus nascer de uma mulher.  

 Segundo Denis Vincent Wiseman (2002) afirma que por fim ficou aprovado no Concílio 

de Éfeso, como doutrina de fé, que o Filho de Deus é exatamente a mesma Pessoa que o Filho 

da Virgem Maria e por isso ela podia ser chamada de Mãe de Deus, porque ela era uma mulher, 

sendo impossível Deus nascer de uma mulher.  

 No próximo capítulo teremos uma interessante visão histórica do cristianismo e de como 

dois artistas, Theodore Metochites no século XIV e Cláudio Pastro no Século XX, se dedicaram 

à decoração dos templos de Chora e Aparecida, respectivamente, com o específico propósito 

de evangelização dos fiéis e de elevação do espírito para o culto.  
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CAPÍTULO 2 

 

A HERANÇA DA ARTE, CULTURA E RELIGIOSIDADE 

DEDICADAS A SANTA MARIA 

 

Vamos poder acompanhar na sequência a descrição e análise de dois templos de grande 

representatividade da era cristã. De um lado a igreja de São Salvador de Chora, em Istambul, 

reconstruída e adornada no século XIV por Theodore Metochites, que é um dos principais 

expoentes, se não o maior, da arte bizantina religiosa. O outro é a Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida, construída entre 1955 e 1980, sendo considerado o maior templo dedicado a Maria no 

mundo e segundo maior templo católico. Sua decoração concebida por Cláudio Pastro, um dos 

maiores artistas plásticos de arte sacra do mundo, cobre os 341 metros lineares de extensão contínua 

do templo, com azulejos em estilo bizantino. 

 Ambos os templos são dedicados a Maria Mãe de Deus, e com um mesmo propósito em 

sua decoração: a catequese dos fiéis. 

 

2.1  A IGREJA DE SÃO SALVADOR DE CHORA 

 

 A Igreja e monastério de Chora, hoje conhecidos como Kariye Museum, representa uma 

das mais antigas e importantes construções religiosas de Constantinopla no Império Bizantino. 

Transformada em museu, está situada no berço da expansão do cristianismo, no Império Romano 

do Oriente, em Constantinopla (também conhecida como Bizâncio), hoje Istanbul, a Igreja de São 

Salvador de Chora é um tesouro arquitetônico e artístico, com seus ricos mosaicos e afrescos, além 
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de trazer mensagens do cristianismo e em especial da vida de Maria, mãe de Jesus, como raramente 

se tem visto em outros templos no mundo. 

 Para falar de Chora, parece importante antes caminharmos pelo contexto histórico que 

envolveu este monumento religioso e o império Bizantino. 

 

 2.1.1 O Império Bizantino e o Cristianismo 

 

 Estima-se que no século VII a.C. um grupo de famílias gregas, provindas de Mégara (cidade 

distante aproximadamente 40 km. de Atenas) e chefiado por um líder chamado Bizas ou Bizante, 

fincou raízes junto ao estreito do Bósforo, dando origem a uma nova cidade, que em memória de 

seu primeiro líder, adotou o nome de Bizâncio. Quase mil anos depois, em 330 d.C. o imperador 

Constantino I, também conhecido como “O Grande”, ali fundou a um novo centro romano, 

inaugurando com toda a pompa a cidade de Constantinopla, novo nome para Bizâncio e que hoje 

é conhecida por Istambul, relata Monteiro (2016, p.17). Claro que isso não foi obra do acaso. 

Constantino, como estrategista, não poderia ter escolhido melhor lugar na região, pois a cidade se 

situava no ponto de ligação entre Oriente e Ocidente, com suas defesas naturais, tais como o 

Bósforo, o mar de Mármara, o Chifre de Ouro, bem como a sua privilegiada conexão com as 

grandes rotas comerciais terrestres e marítimas. A propósito, havia travado a batalha de 

Chrysopolis no Bósforo, eliminando o co-imperador no Oriente, Licinius e reunificando o Império 

Romano sob seu único comando. Tendo Constantino dispendido os oito anos anteriores nos Balcãs, 

a fim de evitar as invasões germânicas ao longo do rio Danúbio, fronteira do império, ele percebeu 

que era impossível gerir as crises do império a partir da distante Roma. Ainda sobre a estratégia, 

Constantino queria manter o controle sobre o império no Oriente e por isso construiu a Nova Roma 

com todo aparato, tal como o Palácio Imperial e o alargamento do antigo Hipódromo, para servir 

como circo romano.  É claro que para isso precisava da adesão tanto do Senado quanto das famílias 

tradicionais. Para atraí-los, ele os convidou para ocuparem os principais cargos públicos na nova 

capital, para onde pretendia aos poucos transferir a administração do império. (MATHEWS, 1998).
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 Entre os preparativos da cidade de Constantinopla, o imperador fez edificar a primeira 

muralha de proteção da cidade, que possuía cerca de 750 hectares (figuras 48  e 49).  Para se ter 

uma ideia do apogeu de Constantinopla, em curto período de tempo, conforme Monteiro, (2016, p. 

18), o considerável crescimento populacional alcançou 500 mil habitantes, levando o imperador 

Teodósio II (408 a 450) a ampliar a área fortificada em 8 quilômetros junto ao mar de Mármara, 

sete quilômetros no Corno de Ouro, além de 6 quilômetros e meio por terra. Os muros possuíam 

de 12 a 15 metros de altura e que estavam guardados por 394 torres, impondo respeito mesmo aos 

mais audazes conquistadores. 

 Considerando que o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, estava sob 

constantes ameaças de invasões bárbaras, transferir a capital para o Oriente, longe do foco de 

interesse dos bárbaros não era uma ideia disparatada, mas de uma grande estrategista como 

Constantino. Passados 80 anos da fundação de Constantinopla, depois de inúmeras batalhas com 

os bárbaros junto às fronteiras do Império Romano no Ocidente, Roma acabou por ser invadida em 

410 pelos Godos e em 455 pelos Vândalos, com a queda efetiva do Império Romano do Ocidente. 

Mas à essa época a mudança da capital já estava sedimentada.  

Outro aspecto relevante a se considerar de início é o fato de que o cristianismo desde a sua 

fundação no século I até o século IV foi severamente combatido e muitos adeptos dessa nova 

religião foram perseguidos e martirizados aos milhares dentro dos domínios romanos, em certos 

períodos de tempo, como veremos. 

 O cristianismo nasceu dentro do Império Romano, em uma de suas províncias, na região da 

Judéia. Jesus Cristo foi executado pelas autoridades romanas em Jerusalém, mas seus discípulos 

foram capazes de difundir essa nova crença com sucesso, através das cidades do império, e em suas 

províncias. É muito provável que as perseguições nas primeiras décadas tenham ocorrido por 

intolerâncias localizadas nas províncias contra a nova religião, tanto por capricho dos governadores 

ou da multidão que, ante a recusa por exemplo de alguém realizar um sacrifício em culto a um deus 

romano, entendiam que isso trazia má sorte para a comunidade. 

 O trânsito dos discípulos através do império foi facilitado de certa forma, tendo em vista 

que o Estado Romano tinha rotas comerciais seguras e bem policiadas, essenciais para o 

crescimento e sustentação das economias locais. Rayner (1942, p. 113) relata em suas pesquisas  
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Fig. 48. Mapa de Constantinopla. Em destaque o Mar de Mármara, e no detalhe retangular uma área protegida ainda 

pelo grande canal “Chifre de Ouro” e junto ao Mar do Bósforo. Uma posição privilegiada que a tornou inexpugnável.  

 

 
Fig. 49 Visão atual do Mar do Mediterrâneo e a posição de Constantinopla em destaque, o que permite uma visão da 

posiçãdo Império Romano do Ocidente, que depois de se estender até o Oriente, ali fixou sua base para se proteger das 

invasões bárbaras na Europa.   
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que inclusive o apóstolo São Paulo se valia das rotas comerciais romanas, por terra ou por mar e 

teria sido protegido de violências locais por representantes do exército ali estabelecidos, bem como 

pelos magistrados que aplicavam o direito romano. Faz inclusive uma avaliação bastante relevante 

sobre o contexto de difusão do cristianismo: 

“Morally, the empire was experiencing something of a revival of the religious spirit 

[...] under the Julio-Claudian régime Graeco-Roman polytheism was morally 

bankrupt and was collapsing. It suffered from a lack of correlation between religion 

and morals, from serious critical attacks by intelectuals, and from failure to offers a 

reasonable hope of immortality. But imminent colapse only served to rouse the 

defenders of the old religions to prosecuting zeal against the new Christian 

movement. 

O império (romano) estava experimentando, sob o ponto de vista moral, algo como 

um renascimento do espírito religioso [...], sob o reinado de Julio-Claudio o regime 

politeísta greco-romano estava moralmente falido e em colapso. Sofria de uma falta 

de correlação entre religião e moral, de sérios ataques críticos de intelectuais, e do 

fracasso em oferecer uma razoável esperança de imortalidade. Mas o colapso 

iminente só serviu para despertar nos defensores das antigas religiões o zelo para agir 

contra o novo movimento cristão”. (Tradução nossa). 

 A religião era um assunto de Estado para a política romana e era permitida, desde que não 

parecesse encorajar atividades subversivas ao Estado e desde que os grupos religiosos fossem 

tolerantes com os demais. Sem dúvida era uma sábia estratégia, considerada a enorme diversidade 

de religiões abrangidas pelos povos conquistados. O mesmo acontecia com o cristianismo, e os 

excessos em geral estavam circunscritos a algumas províncias específicas, como sabemos era o 

caso da Judéia. 

 A primeira e mais famosa perseguição ocorreu com o imperador Nero. Ele já era impopular 

em Roma quando ocorreu o grande incêndio na cidade no ano 64 d.C. Ante os rumores de que teria 

sido ele o responsável, Nero escolheu um “bode expiatório” conveniente e muitos cristãos foram 

presos e executados. Ante a desconfiança geral no reinado de Nero, a comunidade cristã se viu 

obrigada a se encontrar em segredo.  

 Rayner (1942, p.116-117), descreve que, apesar de um exagero como esse, consta que ao 

menos no primeiro século não se repetiu esse tipo de perseguição. Mas outros imperadores também 

foram cruéis com os cristãos, como Marco Aurélio (177), quando em algumas regiões, como na 

Gália e no Oriente, houve levantes da população porque os cristãos não adoravam nem ofereciam 
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sacrifícios aos deuses, ordenados pelo imperador, para livrá-los da peste que grassava. Sabia-se 

que ele não gostava dos cristãos, mas nenhum documento foi recuperado em que conste registro 

no qual se declarasse perseguição aos cristãos. Sob o reinado do imperador Décio, por volta de 250 

d.C. os cristãos foram novamente colocados sob a opressão do Estado. Ele ordenou que todos os 

habitantes do império fizessem sacrifício em frente aos oficiais romanos. Por força de seus 

princípios, muitos cristãos resistiram à ordem e foram torturados e mortos. Essa lei foi revogada 

em 261. Mas foi Diocleciano (303 a 312) quem impôs a mais impiedosa das perseguições, 

revogando-lhes seus direitos legais e forçando que realizassem o culto tradicional, com oferendas 

e sacrifícios aos deuses, sujeitando-os no caso de recusa à prisão e à morte, além do confisco de 

bens. Foi considerada a perseguição oficial mais sangrenta do Império Romano contra os cristãos. 

Dez anos depois, através do Edito de Milão, Constantino garantiu completa liberdade de culto aos 

cristãos, bem como a restauração dos bens confiscados de suas igrejas. A propósito, Constantino 

tinha o sinal da cruz afixado nos escudos dos seus soldados. Com exceção do curto reinado de 

Juliano, o cristianismo passou a ter as garantias de seu lugar na estrutura religiosa, cultural, política 

e social de Roma.  

 Quanto ao sinal da cruz, consta que Constantino teve uma visão milagrosa e adotou a cruz 

na batalha da Ponte Milvian (312 a.C), pela tomada do poder de Roma. Sem dúvida que 

Constantino, como estrategista, viu muito valor em utilizar o cristianismo para reunir a enorme 

variedade de cultos do império. O politeísmo greco-romano, conforme já relatamos, estava 

entrando em colapso e uma religião vigorosa para produzir a união do reino na nova Roma seria a 

melhor das escolhas. Para além de ser o “patrocinador” do cristianismo, Constantino agiu como 

um imperador romano e não como imperador cristão, relata Paradis, (2017, p. 8-11), em sua tese 

sobre “A Cristianização do Império Romano sob Constantino”. Mas não se pode negar que ele 

figurou como pontífice máximo do cristianismo até sua morte, convocando concílios e se 

envolvendo na nomeação dos patriarcas. 

 Embora seja difícil de avaliar a efetiva conversão de Constantino para o cristianismo, vale 

reforçar que ele imprimiu um caráter cristão à cidade. Enquanto em Roma ele mandou erigir igrejas 

junto aos cemitérios na periferia da cidade, em Constantinopla ele mandou construir diversos 

templos, em especial uma catedral a pouca distância do centro do poder. Tal templo, também 

chamado de “igreja antiga”, foi dedicado a Cristo, sob o título de Hagia Eirene – Paz Sagrada, 
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conforme ressalta Mathews (1998, p. 21), além de outras fundações cristãs na cidade, incluindo o 

seu próprio mausoléu. “Centros de culto cristão marcaram importantes eixos na cidade e, no final 

do século IV, as procissões religiosas já cruzavam esses eixos com liturgia pública desenvolvida. 

Igrejas e mosteiros proliferaram, tendo sido mencionados mais de cem no século sexto.” 

 Matheus (idem), reafirma que suas construções, sejam edifícios públicos, igrejas e 

mosteiros, tal qual a cidade em geral, tinham pouquíssima ornamentação, como por exemplo 

estátuas para relatar os feitos e a história, como faziam as antigas cidades. Em lugar disso, ele 

mandou construir um museu para abrigar as estátuas de todo tipo, desde o século V a.C. até sua 

época contemporânea, peças essas que foram retiradas de seu contexto. Talvez um dos primeiros 

museus que se tem notícia. 

 Após Constantino outros imperadores, incluindo seu filho Constantino II, toleraram ou até 

abraçaram o cristianismo, que foi crescendo em popularidade. Por fim, em 380 d. C. o imperador 

Theodosio I fez do cristianismo a religião oficial do império. 

 

 2.1.2 A História da Igreja de Chora 

 

 Tendo este contexto sido estabelecido, podemos falar efetivamente da Igreja de São 

Salvador de Chora. O edifício da igreja que se constitui no centro do Mosteiro de Chora é um 

grande complexo construído durante o período do Império Romano do Oriente. Segundo descrição 

de Simeão Metafrastes (santo que viveu ao final do Século décimo), a região onde se localiza o 

mosteiro de Chora começou a ganhar importância devido a um cemitério, onde estavam as relíquias 

de São Babylas, martirizado (executado por sua adesão ao cristianismo) em 298. Com ele também 

foram martirizados 84 de seus discípulos, tendo sido enterrados na região hoje chamada de 

Edimekapi na Istambul moderna. Chora vem do termo do grego antigo “Khora”, que quer dizer 

“fora da cidade” ou “no campo”, pois era uma região situada fora dos muros da cidade durante o 

reinado de Constantino. Todavia, o termo Chora se manteve mesmo depois que Theodosius II, 

entre 413 e 414, expandiu os muros e essa região foi incorporada à cidade. 
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 Consta que o mosteiro de Chora foi construído no século VI, em 536, sobre uma capela 

arruinada no referido cemitério sagrado, erigida à época de Constantino I (que reinou por 13 anos, 

de 324 a 337 d.C.). período em que a perseguição e execução de cristãos dentro do Império Romano 

foi significativamente reduzida, embora o cristianismo ainda não tivesse se tornado a religião 

oficial do Império. A construção teria ocorrido durante o reinado do imperador Justiniano (de 527 

a 565). No entanto, há menção por Manoel Gedeon no calendário de festas bizantinas, de tradição 

que menciona ter sido o mosteiro construído por Theodoros, tio da esposa de Justiniano ao início 

do século VI, mas que fora devastado pelo terremoto ocorrido em 6 de outubro de 557. Justiniano 

teria construído então um mosteiro maior sobre o antigo. (CHORA MUSEUM – History, 2019). 

 Consta ainda que depois desse período o mosteiro, guardando a tradição do local, acabou 

sendo usado como uma área para enterrar pessoas de destaque no Império. Quando o patriarca 

Germano morreu em 740 e foi ali enterrado, o mosteiro apareceu pela primeira vez em fontes 

escritas. Também São Teófanes, de Nicéia, que morreu no século nono foi enterrado nesse local, 

depois de sofrer muito contra a iconoclastia. O edifício foi destruído no período iconoclasta. 

 Vamos abrir um parêntesis para tratar do período iconoclasta. Por volta de 730, consta que 

o imperador Leão III mandou retirar a imagem de Jesus Cristo do Grande Palácio de 

Constantinopla, deixando em seu lugar apenas uma cruz.  Nesse período o império já sofrera 

derrotas contra os muçulmanos, talvez fazendo com que o imperador tenha considerado que 

sofriam a ira de Deus pela veneração de imagens. A que título Leão III poderia trazer isso à tona, 

não fosse a influência dos muçulmanos avessos a imagens, e que de certa forma incutiram essa 

questão entre os cristãos? Seu fundamento formal era a passagem bíblica do Antigo Testamento 

que proibia a adoração das imagens. Já a Igreja no Ocidente, com o papa Gregório III, realizou dois 

sínodos em Roma, condenando a ação do imperador Leão e ele, em represália, tomou terras da 

Igreja na Itália.   

 É importante ter em conta que com Leão III o império recuperou alguma estabilidade... O 

seu longo reinado (de 717 a 741) se destacou por três grandes marcos: i) as vitórias sobre os árabes; 

ii) uma nova compilação jurídica; iii) a controvérsia iconoclástica1. 

 
1 Controvérsia iconoclástica ou iconoclastia – na era bizantina, referia-se ao termo utilizado para a intolerância à 

veneração a imagens/estátuas  e sua destruição, seja nas igrejas, palácios ou na sociedade.  
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 De todo modo, mesmo no Oriente até então apenas algumas incursões de Leão levaram à 

destruição de imagens. Os bispos da hierarquia da Igreja, apesar da proibição do uso das imagens, 

não concordaram com essa postura. Por isso, em 754 Constantino V (filho de Leão III) convocou 

o Concílio de Hiéria, para tratar da questão. Logo após, os principais focos de resistência à 

iconoclastia, como os mosteiros, foram seriamente afetados pelas perseguições e se viram forçados 

a se mudar para longe de Constantinopla e se manterem às margens do império e longe das 

influências do imperador. Mas essa tendência foi-se afrouxando com o passar dos anos, ao ponto 

que quando Irene assumiu o império, fez convocar o II Concílio de Nicéia (787), pondo fim à 

iconoclastia e restabelecendo o culto às imagens. Mais tarde, em 814, Leão V, o armênio, tentou 

anular a decisão de seus predecessores e pediu para suprimir novamente o culto às imagens...” 

(Sacra Arquidiocese de Buenos Aires, 2019). De fato, entre 814 e 842 se seguiu o segundo período 

iconoclasta, que novamente tem como pano de fundo um conjunto de seguidas derrotas do Império 

Romano do Oriente, ainda anteriores à coroação de Leão V. Alguns imperadores se sucederam, 

mantendo a proibição do culto à imagem, até que Teodora como imperatriz pôs fim à iconoclastia. 

(MONTEIRO, 2016). 

 A iconoclastia dividiu governantes e religiosos, houve perseguição a mosteiros, e Chora 

sofreu significativamente até 842, tendo sido severamente destruída. Sua reconstrução se sucedeu 

em diferentes períodos.  

Segundo o Chora Museum site – History, pelo que se observa de estudos arqueológicos, o 

único vestígio proveniente do período mais antigo do edifício, que durou até o século IX, é a 

subestrutura do lado leste. Esta infraestrutura, que se origina a partir do século V ou VI, não tinha 

sido construída como uma cripta, mas foi usada mais tarde como um local de sepultamento, 

conforme indicado pelos túmulos descobertos. Os estudos arqueológicos entre 1947 e 1958 

apontam que houve 5 grandes períodos de reconstrução. Há testemunhos apontando obras nos 

séculos IX, XI, XII e XIV, provavelmente por se tratarem de grandes restaurações. 

 Século IX – Logo após o período iconoclasta, Miguel de Sinkelolos, que no Concílio de 

Nicéia de 843 foi nomeado sumo sacerdote do mosteiro, consta que o reconstruiu completamente. 

É possível se encontrar os vestígios dessa construção no extremo leste da igreja, em túmulo coberto 

por uma abóboda. 
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 Séculos XI e XII – durante o reinado dos imperadores Comneni (de 1081 a 1185), o Grande 

Palácio do imperador foi abandonado. Tanto ele quanto sua corte se mudaram para o Palácio de 

Blachernae, junto ao mosteiro, para onde teriam sido transferidas as cerimônias religiosas, dando 

importância para a igreja de Chora, que ficava próxima ao palácio. Ao final do século XI, entre 

1081 e 1118, uma nova igreja teria sido construída sobre as ruínas do mosteiro, por Maria 

Doukaina, sogra do imperador Aleixo I Comneno. Desse período não é possível ter qualquer ideia 

de como era a igreja, já que só restaram ruínas subterrâneas.  

 Século XII – Isaac Comneno, filho mais novo de Aleixo I, reconstruiu grande parte do 

mosteiro em 1120, ampliando os espaços. 

 Todavia, tempos ruins para o templo continuaram ocorrendo. De acordo com o arqueólogo 

Ali Kiliçkaya (2012?, p.68): “En la época de la Cuarta cruzada (1203-1261) cuando la ciudad 

entró bajo domínio de los Latinos y a raiz de los saquos y las destruicciones, la iglesia de San 

Salvador de Chora también recibió sua parte. Ademas la iglesia casi se derrumbó por descuidos 

y por haberse quedado sin mantenimiento”. “Na época da Quarta Cruzada (1203-1261), quando 

a cidade ficou sob o domínio dos Latinos e sujeita a saques e destruições, a igreja de São Salvador 

de Chora também recebeu (sofreu) a sua parte. Além disso, a igreja quase desabou por descuidos 

e por ter ficado sem manutenção”. (Tradução nossa). 

 É importante conhecer este relato dentro de seu contexto. Em 1176 se deu a Batalha de 

Manzikert, quando os bizantinos foram derrotados pelos Turcos Seljúcidas. E, durante o domínio 

turco, o imperador se alojou em Nicéia para continuar conduzindo o reino, dando origem ao 

“Império de Nicéia”. Em 1204 a IV Cruzada vinda do Ocidente conquista novamente 

Constantinopla e dá início à “ocupação latina”, que se estende até 1261.   

 Ainda mesmo em 1204 os latinos tentaram sufocar o império de Nicéia, mas outras revoltas 

no reino, em especial na Trácia contra os búlgaros, permitiram que o império de Nicéia 

sobrevivesse.  Teodoro Lascaris organizou o novo Estado em Nicéia, com base no modelo 

bizantino, constituindo uma espécie de governo no exílio. Não sem razão muitos historiadores 

consideram os governantes de Nicéia, de 1204 a 1261, como legítimos sucessores de Aleixo V, 

último imperador a controlar Constantinopla antes dos latinos. (MONTEIRO, 2016). 
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Conforme relata Sarah Brooks (2009, p. 7), em sua obra “Bizantium (330 – 1453)”, esta 

ocupação teve profundo efeito no império e no povo bizantino, causando enorme fragmentação 

política e o deslocamento da população bizantina, especialmente a nobreza e a classe dominante 

para novas capitais políticas e estados bizantinos “no exílio”, que foram fundados na periferia das 

antigas fronteiras do país, com a consequente disputa de poder entre seus governantes. O Estado 

Bizantino em Nicéia acabou por realizar a expulsão dos latinos de Constantinopla em 1.261 e o 

restabelecimento do domínio bizantino sobre a cidade imperial em nome de uma nova dinastia 

reinante, a Palaiologoi.  

  Além de Chora ter sido pouco preservada durante a ocupação latina, um grande terremoto 

em 1296 danificou seriamente o mosteiro. O testemunho de Athanasius I (Santo Atanásio), 

patriarca de Constantinopla no período de 1.289 a 1.293, e que teria residido em Chora, notificou 

que o mosteiro estava em péssimas condições: 

The scholar Maximos Planudes lamented the reduced state of the monastic library, 

which precipitated his departure around 1300. About the same time, Patriarch 

Athanasios complained that the monastery was muddy and uninhabitable, with 

buildings so drafty that “if my cell were able to hold a windmill, the monks of the 

Chora could grind a lot of flour.” (OUSTERHOUT, 2002, Introduction). 

 O estudioso Maximos Planudes lamentou o estado reduzido da biblioteca 

monástica, que precipitou sua partida em torno de 1300. Na mesma época, o 

Patriarca Athanasios reclamou que o mosteiro era lamacento e inabitável, com 

edifícios tão arrojados que “se minha mão fosse capaz de segurar um moinho de 

vento, os monges de Chora podiam moer muita farinha”. (Tradução nossa). 

  Século XIV – Nesse tempo de transição do século XIII para o século XIV, reinou no 

Império Romano do Oriente Andronikos II (de 1282 a 1328). Foi nesse período que surgiu 

Theodore Metochites. Contando com a ajuda de aristocratas ricos, ele, que era uma das pessoas 

mais ilustres do estado, um sábio, político e literato, praticamente reconstruiu o mosteiro de Chora 

e instalou uma grande e rica biblioteca dentro do mosteiro. Além disso, tratou da decoração do 

edifício com afrescos e mosaicos, representando a vida de Jesus e de sua mãe Maria, e que se tornou 

um dos principais elementos da arte bizantina de que se tem conhecimento. Naquela época, para a 

aristocracia bizantina, ajudar uma instituição religiosa lhe oferecia grande prestígio, além de 

representar um investimento para a outra vida, diante de Deus. Ao que consta foi o que ajudou 
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Methochites a angariar fundos para sua obra, além dos recursos do Estado e de sua própria fortuna. 

(KILIÇKAYA, 2012?).  

 Methochites tomou para si a responsabilidade de restauração e renovação de Chora por 

volta de 1.316. Apontado como fundador do monastério pelo imperador Andronikos II, foi o 

primeiro fundador de monastério imperial até então. Poderoso politicamente, ele era erudito, bem 

informado e extremamente rico – o patrono ideal para o projeto – e ele teve um interesse pessoal 

na reconstrução e na decoração do edifício. (OUSTERHOUT, 2002). 

 Conforme relata Bazzani, (2006, p. 35-36), Metochites era o filho de uma família 

aristocrática, nascido em 1270 em Constantinopla. Seu pai serviu como embaixador de Michael 

VIII Palaiologos no Papado. Após o destronamento de Miguel VIII em 1283, a família Metochita 

foi exilada pelo novo imperador Andronicus II para a Ásia Menor. Durante o período de exílio, 

Theodore Metochites estudou o trivium helenístico e o quadrivium (2), e foi adicionalmente 

treinado em filosofia e teologia antigas. Em 1290, Metochites atraiu a atenção do imperador 

Andronicus II , quando este inspecionava a cidade de Nicéia, “com o seu discurso em louvor à 

cidade”. Ele foi aceito na corte do imperador Andronicus II e se tornou senador e o oficial bizantino 

responsável pelo Tesouro, o mais alto funcionário depois do imperador. Ele até se relacionou com 

a família imperial, ao fazer sua filha se casar com Ioannes Palaiologos, sobrinho do imperador. 

“Around 1316 Metochites funded the restorations of the imperial monastery of 

Chora, which was completed in the spring of 1321; in the same year he received the 

highest of all dignities, that of Grand Logothete. But slowly Metochites´ fortune 

started to change: in 1326 his son-in-law died after having rebelled against the 

emperor and his sons supported the rebellious Andronicus III when the civil war 

broke out. The war ended in 1328 had the Grand Logothete paid for his loyalty to 

the emperor with his exile to Didymoteichos. In 1330 Metochites was allowed to 

return to the capital and to retire to the Chora; shorn of all this wealth, he spent the 

last two years of his life in the monastery composing poems and taking care of his 

library. Theodore became monk with the name of Theoleptus and died just a month 

after the death of Andronicus II, on the thirtieth of March 1332. 

“Por volta de 1326, Metochites conseguiu financiar a restauração do mosteiro 

imperial de Chora, concluído na primavera de 1321; no mesmo ano ele recebeu a 

mais alta de todas as dignidades, a de Grand Logothete. Mas lentamente a sorte de 

Metochites começou a mudar. Em 1326 seu genro morreu depois de se rebelar 

contra o imperador e seus filhos apoiaram o rebelde Andronicus III, quando a guerra 

civil eclodiu. A guerra terminou em 1328, quando o Grand Logothete teve que 
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pagar por sua lealdade ao imperador, com seu exílio em Dedymoteicos. Em 1330 

foi permitido que Metochites retornasse à capital e se retirasse para Chora. 

Despojado de toda sua riqueza, passou os últimos dois anos de sua vida no 

monastério, compondo poemas e cuidando de sua biblioteca. Theodore se tornou 

monge com o nome de Theoleptus e morreu apenas um mês após a morte de 

Andronicus II, no dia 3 de março de 1332”. (Tradução nossa). 

 Embora não haja evidências arqueológicas definitivas sobre a construção dessa biblioteca, 

tanto os poemas de Metochites quanto as cartas que ele enviou para os sacerdotes do mosteiro 

durante seu exílio indicam que havia uma biblioteca desse tipo dentro do mosteiro. A biblioteca do 

Mosteiro de Chora é referida como uma das mais importantes bibliotecas de Constantinopla do 

período Paleólogo.  

  Século XIV - Por volta de 1304 os turcos Otomanos capturaram a cidade de Éfeso, última 

cidade que restava no Império Romano do Oriente, no Mar Egeu e alcançaram o Mar de Mármara, 

na margem oposta a Constantinopla. Em torno de 1376 tomaram a Trácia, estabelecendo sua capital 

na cidade de Adrianópolis (3) e, por etapas, acabaram por tomar os Balcãs do Sérvios. Entrando na 

cidade em 29 de maio de 1453, Mehmet II tornou-a capital de um novo império, que logo seria 

virtualmente correlato com o Império Bizantino medieval, mas baseado em uma cultura 

completamente diferente. (MATHEWS, 1998). 

 Após a conquista pelo Sultão Mehmet II (1451-1481), a igreja não sofreu danos. Depois de 

servir como igreja durante anos, foi convertida em mesquita durante o reinado do sultão Bayezid 

II, pelo grande vizir Hadim Ali Pasha e uma madrassa (escola) foi adicionada ao seu lado, mas não 

sobreviveu ao tempo. No período turco, os mosteiros, exceto o desta igreja, foram arruinados e 

desapareceram no decorrer do tempo. (Chora Museum site,  2019). 

 O arqueólogo KILIÇKAYA (2012?, p. 69) destaca que o edifício ainda continuou servindo 

como igreja até o ano de 1511 (durante aproximadamente 58 anos de dominação Otomana), quando 

então foi convertida em mesquita por Hadim Ali Pasha. Os mosaicos e afrescos que adornavam a 

igreja não foram tocados e sim preservados, tendo sido tapados com cortinas de madeira, ou uma 

fina camada de pintura e cal nos setores que eram obrigatórios, em vista da proibição do uso de 

imagens na religião muçulmana. 

 A Mesquita de Chora foi secularizada pelo Conselho de Ministros de 29/08/1945 e passou 

por 12 anos de restaurações e limpeza de mosaicos e afrescos, além de algumas escavações 
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limitadas para estudos arqueológicos e restaurações do edifício. Os especialistas Thomas 

Whittemore e Paul A. Underwood, ambos do Instituto Bizantino da América, bem como o Centro 

de Estudos Bizantinos de Dumbarton Oaks, patrocinaram em 1948 um grande programa de 

recuperação, para limpar, restaurar e conservar os afrescos de Chora. Tais afrescos haviam sido 

rebocados e pintados de branco para ocultar todas as imagens representativas de pessoas, quando 

a igreja foi usada como mesquita no período Otomano. Esse trabalho foi intenso e durou 12 anos, 

sendo que em 1958 o edifício de Chora foi aberto ao público como “Kariye Muzesi” (Chora 

Museum). (Chora Museum site – History of Chora Church, 2019).  

 

 2.1.3 A Singularidade da Arquitetura e sua Distribuição Espacial 

 

 As evidências arqueológicas mais antigas de Chora datam do século VI, na forma de 

subestruturas abobadadas nas fundações do naos, que era o principal espaço do culto. Reza a 

tradição, conforme menciona Ousterhout, (2002, Introdução), que um santo Theodore fundou no 

local um mosteiro, que teria sido destruído em um terremoto e reconstruído pelo imperador 

Justiniano (527 a 565). Evidências de um reparo posterior, provavelmente do século IX, estão 

aparentes nas fundações. O atual naos é bem mais tardio, datando de fins  do século XI e início do 

XII. As paredes norte, oeste e sul parecem ter sido erigidas no século XI. Esta fase da construção, 

estimada entre 1077 e 1081, é atribuída a Maria Doukaina, sogra do imperador Alexios I 

Konmenos. Ao que parece, a abóboda pertence ao início do século XI, embora possa ser anterior. 

 Ousterhout (1985, p. 117-124) torna vívida a experiência de ver Chora reconstruída e 

adornada por Methochites, através de German Stephan Gerlach, que no diário de sua  embaixada 

em Constantinopla (1573 – 78) deixou uma longa descrição da igreja que ele visitou em fevereiro 

de 1578. Gerlach teria servido como capelão de David Ungnad, embaixador de Viena. Embora haja 

quem questione a existência da igreja por ele mencionada, sua descrição se aplica sem dúvida à 

igreja e monastério de Chora, embora o visitante pareça não saber como era conhecida, limitando-

se a situá-la entre a igreja de Saint John e o Palácio de Constantino (Tekfur Saray). Já outro viajante 

que lá esteve antes dele, Petrus Gillius, entre 1544 e 1547, identificou-a como sendo “Cristós 

Kóras” (χριστός χώρας em grego), indicando que estava localizada entre o Palácio de Constantino 
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(Tekfur Saray) e o Portão Adrianópolis (figura 50). Gerlach começa a descrição do templo 

observando que um grande monastério existiu no local, com muitas casas para estudantes e 

professores. Ele deveria estar se referindo à famosa escola do Monastério de Chora.  

 No período bizantino Chora abrigou uma biblioteca que Metochites  alardeava que excedia 

em quantidade e qualidade as outras bibliotecas monásticas da cidade. O curioso é que, mesmo 

depois de o nome ter sido esquecido e o prédio convertido em mesquita, a tradição de Chora como 

um centro de aprendizado permaneceu.  

 As reformas realizadas por Metochites foram abrangentes. A cúpula principal da igreja foi 

reconstruída e uma série de construções foram adicionadas à volta da estrutura antiga existente:  a 

estrutura de dois andares adicionada ao norte; as pastoforias2 foram reconstruídas e decoradas com 

afrescos. Além disso, um anexo foi acrescentado ao lado norte do naos3; dois grandes nártices4 

foram acrescentados a oeste, ricamente equipados com mármores e mosaicos. Ainda com grande 

destaque está o pareklesion5,  adicionado ao sul com suas ricas decorações. (OUSTERHOUT, 

2002, Introduction). 

 Na (figuras 51a e 51b) está uma planta, onde se pode ter uma perfeita visão dos principais 

compartimentos de Chora, em Ousterhout (1985, p.122). Adotando esta planta como referência, 

podemos tratar de suas dimensões, a partir dos descritivos do arqueólogo Ali Kiliçkaya. a) Naos 

(corpo principal do templo) tem as dimensões de 10,5m por 15m, dispõe de uma grande cúpula, 

apoiada por quatro resistentes arcos. Esta cúpula ocupa a parte mais alta do edifício e possui 16 

janelas. O piso e as paredes da edificação estão cobertos por placas de mármore. O altar, recoberto 

por mármore branco, pertence à era Otomana (voltado para Meca); b) Nártex interior mede 4m por 

18 metros e está recoberto por cúpulas e abóbodas, com piso recoberto por placas de mármore de 

diferentes cores; c) Nártex exterior mede 4m por 23,30m, coberto por abóbodas e arcos.  

 
2 Pastoforias - pequenas capelas de cada lado do santuário 
3 Naos – nave principal do santuário. 
4 Nártex ou nártices – ante câmeras - corredores internos da estrutura, junto à nave principal. No Nártex Interno ficavam 

as mulheres e os catecúmenos (aqueles que estavam sendo iniciados no cristianismo).  
5 Pareklésion – capela lateral, onde geralmente eram enterradas algumas personalidades Igreja. 
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Fig. 50. O portão Adrianopolitano era um dos acessos a Constantinopla, permitindo cruzar os muros duplos que 

protegiam a cidade.  Este portão é uma referência importante usada por visitantes posteriores a implantação da mesquita 

em Chora e que estabelecem suas referências a partir dele e do palácio do imperador. 

     

Fig. 51a. Vista lateral da Igreja de Chora. Fig. 51b. Importante referência para entender a estrutura da igreja de Chora. 

escrever sobre a planta de Chora. Ao centro se observa a nave principal que é o templo propriamente dito. Abaixo está 

o nártex interno (espaço onde ficavam os catecúmenos e abaixo o nártex externo, com a entrada principal. Ao lado, 

em paralelo com a nave principal estava o pareclesion, espaço dedicado aos túmulos. 
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 O Nártex exterior, em forma de “L”, ocupa toda a frente do templo e faz ligação com o 

“Pareklesion”; d) Pareklesion possui 29m de comprimento. Nichos nas paredes norte e sul 

abrigavam túmulos. Há quatro túmulos em destaque, sendo um deles atribuído a Theodore 

Metochites. Os revestimentos de mármore que deveriam recobrir o piso e as paredes desapareceram 

ao longo dos séculos. (KILIÇKAYA, 2012) e (CRAM, 1911). 

 Quanto à frequente menção ao Nártex, cabe o esclarecimento de que na arquitetura cristã 

primitiva esta é a porção da igreja que fica localizada no seu extremo oeste, separada da nave 

(principal) por uma parede baixa ou cancela, e que era reservada aos catecúmenos e penitentes que 

não eram admitidos na congregação (dos fiéis). O nártex era de dois tipos: o exterior e o interior.  

O primeiro (exterior) consistia em um átrio aberto contínuo por toda a frente da igreja. O segundo 

(interior), o corredor e a galeria formam ângulo (se dobram) ao redor da nave. Um remanescente  

do nártex exterior pode ser encontrado na igreja de Santo Ambrósio, em Milão e do nártex interior, 

na igreja de Santa Inês, em Roma.  

 O nártex exterior era às vezes utilizado como sala de julgamentos ou para outros propósitos 

seculares, e depois do século VI como cemitério, enquanto o nártex interior, às vezes chamado de 

matroneum, não era apenas usado como espaço para abrigar as mulheres, mas também os 

catecúmenos e certas pessoas por posto ou distinção. Após o abandono do atrium no Ocidente, por 

volta do ano 1000, o nártex evoluiu gradativamente para o grande pórtico ocidental, que é 

característico das igrejas do sul da França. Entre as ordens monásticas, o nártex continuou sendo 

utilizado até princípios do século XIII, como nas abadias de Cluny e Vézalay. Desapareceu com o 

apogeu do gótico, dando lugar aos grandes pórticos ou portas ocidentais. (CRAM, 1911). 

 Segundo Ousterhout, das reformas anteriores ao século IX praticamente nada restou em 

Chora. Quanto às reparações que aconteceram nesse século, é aparente apenas nas subestruturas. 

A nave (naos) é consideravelmente mais tardia, datando de fins do século XI e início do século 

XII. Esta fase da construção, ainda conforme Ousterhout, é atribuída pelos escritores bizantinos a 

Maria Doukaina, sogra do Imperador Alexios I Komenos (que reinou de1081 a 1118). Seguindo 

esse relato, em seus estudos também destaca que o estudioso Maximos Planudes  lamentou o 

péssimo estado da biblioteca monástica. Em torno do mesmo tempo, o Patriarca Athanasios, como 

já vimos anteriormente, reclamou que o monastério estava lamacento e inabitável. 
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 Na restauração de Chora, empoderado pelo imperador, Metochites acrescentou um anexo 

norte de dois andares, dois nárteces e um campanário, além do pareklesion. Construído ao longo 

do lado sul do templo, tinha o propósito de abrigar a tumba do próprio Metochites, bem como os 

túmulos dos familiares e amigos, nos arcos situados nas paredes laterais. Ousterhout (1995,  p. 66). 

Além disso, as duas pequenas capelas de cada lado da nave principal do santuário, conhecidas por 

“pastoforia”, foram reconstruídas e decoradas com afrescos. No canto sudoeste, construiu um 

campanário, decorado com os monogramas de Metochites (figuras 52a, 52b 52c), local onde hoje 

se ergue o minarete da mesquita posterior erguido pelos Otomanos. De fato, posteriormente a igreja 

foi envolvida por novas construções externas à nave principal. 

 Gerlach, o visitante do século XVI a Chora descreveu a igreja em quatro partes. A primeira 

delas, com mármores na porção debaixo e pinturas acima. Tratava-se do Nártex Interno, onde 

ficavam as mulheres, que só adentravam na igreja por ocasião da comunhão. A segunda parte era 

a nave principal, cujas paredes eram revestidas e a alta cúpula era dourada e pintada. Em seguida 

fala do Pareklesion, onde Theodore Metochites tinha sua tumba e outros mortos estavam nas 

paredes em arco. O quarto compartimento que ele descreve, ligado ao pareklesion, era 

provavelmente o Diakonikon, uma das capelas laterais à direita da nave principal. 

(OUSTERHOUT, 1985). 

 Quanto ao estado do edifício em 1578, o visitante Gerlach destacou que seu guia teria lhe 

informado que o monastério era grande e continha muitos edifícios, mas nenhum sobreviveu, com 

exceção da igreja. Isto vai de encontro à informação de que muitos monastérios foram destruídos 

após a tomada de Constantinopla pelos turcos Otomanos. 

 Transitando pela área que fora anteriormente ocupada pelo mosteiro, ele viu uma parede 

desmoronada que suportava uma nobre porta e uma cisterna seca, onde os judeus preparavam a 

seda. Gerlach não fez qualquer referência quanto à direção que permitisse melhor localizar o 

mosteiro. Ousterhout (1985, p. 120) pressupõe que o peregrino tenha se aproximado de Chora pelo 

Sul, passando pela cisterna existente quando da reforma de 1945. Fato que chama à atenção também 

destacado por ele é a menção das imagens descritas por Gerlach, muito embora conforme os 

registros de Hadim Ali Pasha já tivesse convertido a igreja cristã em mesquita a partir de 1511: 
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Fig. 52a. Exemplo de monograma utilizado nas obras da antiguidade e que ficou registrada neste capitel, preservando 

a memória de seu construtor para a humanidade. 

       

Fig. 52b. Os monogramas também eram utilizados na forma de moedas com o propósito de perpetuar as insígnias dos 

governantes, ou para estampar os lacres de documentos em cera. Esse tipo de monograma podia ser utilizado para fins 

individuais, coletivos – como no exército e no mercado – como em moedas.. Fig. 52c. A exemplo dos monogramas 

anteriores, de diferentes formas e materiais, este é o desenho do monograma de Metochites, que aparece na base da 

torre de Chora, sobre a qual foi construído o minarete da posterior mesquita, que antes era uma igreja. 
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“It is astonishing, as one reads Gerlach's description, how much of the Chora's 

figural decoration survived exposed in the late sixteenth century. Gerlach noted 

mosaic panels of Old and New Testament figures in the narthexes, as well as vault 

mosaics of the Prophets, Apostles, and Christ. He also described a founder's 

portrait. In addition, he noted mosaics in the naos dome, tomb portraits in the 

parekklesion and paintings in a small chapel. Most scholars have assumed that the 

mosaics and frescoes were covered with the conversion of the building to a mosque 

ca. 1511, finding confirmation in the silence of Gyllius as to the figural decoration. 

Considering the general thoroughness of Gyllius' descriptions, it is indeed curious 

that he failed to mention the features of the Chora which Gerlach found the most 

noteworth”.  

“É surpreendente, como se lê em Gerlach, quanto da decoração figurativa de Chora 

tenha sobrevivido exposta no final do século XVI. Gerlach observou painéis de 

mosaicos na abóboda, de Profetas, Apóstolos e de Cristo. Ele também descreveu 

um retrato do fundador. Além disso, ele notou mosaicos na cúpula da nave, retratos 

nos túmulos no Paraklesion e pinturas em uma pequena capela. A maioria dos 

estudiosos haviam assumido que os mosaicos e afrescos haviam sido cobertos 

quando da conversão do edifício em mesquita por volta de 1511, o que de certa 

forma se confirmara quando do relato de Gyllius de sua visita a Chora  (entre 1544 

e 1547), em face de seu silencio quanto à decoração de figuras. Considerando o 

rigor geral das descrições de Gyllius, é realmente curioso que ele tenha deixado de 

mencionar as características de Chora que Gerlach considerou as mais notáveis”. 

(Tradução nossa). 

 Esta aparente “incompleteza” no relato de Gyllius pode levar à conclusão de que estivessem 

falando de edifícios diferentes. Além da coincidência da decoração de alguns espaços descrita por 

ambos, Gyllius se refere a ela como a igreja conhecida por “Cristhos Chora”, localizada entre o 

Palácio de Constantino e a porta da cidade chamada Adrianopolitana. Quanto a Gerlach, ele se 

refere a dois monogramas no exterior do edifício, que observou, mas não interpretou. Estes 

correspondem aos que aparecem nos arcos da fachada sul de Chora, na base do atual minarete. O 

canto sudeste do prédio originalmente sustentava um campanário, sobre o qual Gerlach não faz 

qualquer menção. Os monogramas são evidência do patrocínio de Theodore Metochites à 

construção e se comparam a outros também deixados em outros pontos da construção e que também 

aparecem nos manuscritos autografados por Metochites. (OUSTERHOUT, 1985). 

 Na verdade, diversos outros pesquisadores visitaram a igreja de Chora, relatando o que 

viram, a exemplo de Jean-Baptiste Le Chevalier em 1800, dizendo que nos quatro cantos da 

abóboda ainda estão as figuras do Serafim em mármore e, em uma das portas, a imagem do 

fundador Theodore Metochites oferecendo a Cristo o plano de sua igreja.  Além dele, também é 
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interessante destacar que em 1822 o diplomata e especialista em Oriente Médio, Joseph von 

Hammer-Purgstall  também identifica os quatro serafins e o retrato de Metochites oferecendo sua 

igreja a Cristo, segundo comenta Jansen (2019, p.7). Disto se depreende que o rigor religioso na 

ocultação de imagens tinha suas nuances e não era absolutamente radical. Ainda Jansen em sua 

pesquisa também faz um importante achado, sobre Ernest Hawkins (1905 – 1993), especialista 

britânico em bizantino e em restauração mosaica, que também se envolveu no projeto da igreja de 

Chora durante sua atuação no Instituto Bizantino. Ele também descreve que depois da conversão 

da igreja em mesquita, muitos dos elementos cristãos em mosaico foram cobertos, mas que isso 

ocorreu paulatinamente, conforme sua citação abaixo: 

In a first phase the parts that represented heads, hands and feet were covered. Later 

the Greek inscriptions and (Christian) symbols were also covered. Finally all the 

decorations, with exception of those in the high domes, were covered with white 

chalk or plaster. Often yellow ochre, or in some places a red pigment, was added. 

In later period a thin layer of white chalk was applied over these layers. (JANSEN, 

2019, p. 9). 

Numa primeira fase, as partes que representavam cabeças e mãos e pés foram 

cobertos.  Mais tarde, as inscrições gregas e os símbolos cristãos também foram 

cobertos. Finalmente, toda a decoração, com exceção daquelas (situadas) nas altas 

cúpulas, foram cobertas com giz branco ou gesso, muitas vezes amarelo ocre, ou 

em alguns lugares um pigmento vermelho foi adicionado. Em um período posterior, 

também uma fina aplicação de giz branco foi adicionada a essas camadas”. 

(Tradução nossa).  

 Conforme já tratamos, a Igreja de São Salvador de Chora foi reconstruída por diversas 

vezes, sofreu com diversos terremotos, foi restaurada inúmeras vezes, transformou-se em Mesquita 

e hoje compõe o patrimônio mundial, tendo sido convertida em museu em 1945. Algumas fotos do 

exterior da igreja podem ser observadas nas (figuras 53 a 55). 

 

 2.1.4 O apogeu da Arte Bizantina e o ouro de seus Mosaicos 

 

 A arte bizantina tem origem no século IV d.C., com a instauração do Império Romano do 

Ocidente e se prolonga até o século XV, com sua queda. Esta arte produziu obras monumentais 
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Fig. 53. Vista lateral da igreja de Chora, após a reconstrução durante a reforma de Theodore Metochites, em 1282. A 

igreja possuía uma construção lateral que era o mosteiro, acompanhado de uma importante biblioteca da qual 

Metochites se orgulhava muito, mas que foram posteriormente destruídos.  

 

 

   

Fig. 54. Outra vista lateral da igreja de Chora. Importante observar o minarete na lateral da igreja, construído quando 

ela foi convertida em mesquita em  1511, durante o reinado do sultão Bayezid II. Fig. 55. Vista frontal da igreja de 

Chora e a porta de entrada para o museu. Em função da conversão da igreja em mesquita, muitos dos mosaicos foram 

recobertos para ocultar os ícones e a torre original construída por Metochites foi substituída pelo minarete. 
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especialmente manifestadas através de suas igrejas, com esplêndidos mosaicos e esculturas 

impressionantes. A invasão bárbara no Ocidente fez com que de fato Constantinopla se tornasse a 

capital da cultura no mundo ocidental. A arte que daí surge agrega influências egípcias, gregas, 

romanas e orientais. 

 Segundo relata o site Kariye Muze (2019, overview), era muito frequente a utilização de 

mosaicos e afrescos para a representação religiosa, como técnica adotada pelos pintores bizantinos. 

A técnica dos mosaicos foi desenvolvida inicialmente pelos egípcios para a decoração de pisos. No 

período helenístico do Egito, a arte foi aprimorada, com a introdução de mosaicos de vidro. Este 

tipo de arte foi denominada “psifidoton” no período bizantino, que quer dizer mosaico. No início 

do cristianismo, os mosaicos foram desenvolvidos colocando-se pequenas pedras triangulares ou 

quadrangulares, chamadas de tesselas6.  Tais peças eram confeccionadas de pedras, conchas de 

várias cores e peças de azulejos em cores vivas, como por exemplo o tom de carne, e cobertas com 

folhas de ouro ou prata, sobre uma superfície preparada com reboco. Embora tenha sido largamente 

utilizada durante o  século VI para se decorar paredes, essa técnica ficou estagnada até o século X, 

muito por causa da complexidade e custos dos materiais, vis-a-vis os afrescos. No entanto, foi 

revivida no século XIV, ao final do período bizantino.  

 Um exemplo bastante interessante para evidenciar os custos envolvidos é o do próprio 

pareklesion em Chora. Após concluir as decorações do naos e dos nárteces, foi iniciada a decoração 

do pareklesion e neste caso os mosaicos somente foram utilizados nos nichos dos túmulos. Todas 

as outras decorações foram elaboradas em afrescos. Todavia, é importante notar que também a 

técnica dos afrescos era diferenciada. O pigmento era dissolvido em água e aplicado sobre gesso 

molhado, graças ao que as cores permaneciam vivas por muito tempo.  

 Um outro aspecto relevante a se considerar na arte bizantina é o ícone. Nenhum fenômeno 

é mais característico da arte bizantina do que do ícone, pois o ícone lhe confere uma estética formal 

distinta, em oposição radical com suas origens clássicas. Os ícones evocavam um envolvimento 

tão intenso de veneração e adoração que acabaram por se tornar o foco das discussões religiosas e 

do próprio império a partir do século oitavo, conforme já discutimos quando tratamos da 

 
6 Tessela, que vem do latim tessera ou tessella, entre outros significados próximos, é usada propriamente para 

designar pequenas peças ou cubos coloridos de tijolo, vidro ou pedra, que, embutidos, constituem um mosaico ou 

que são usados para decorar pavimentos. Leonel Oliveira, «Tessela». Nova Enciclopédia Larousse.  Lisboa: Círculo 

de Leitores, 1997. 
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iconoclastia. Nessa fase a discussão era sobre o lugar da arte no culto cristão. Esse debate chegou 

às raias dos assassinatos e duras repressões políticas. Por fim esse debate resultou na formulação 

da mais exaltada teoria sobre a veneração das imagens. É provável que nenhuma outra cultura tenha 

atribuído à pintura um papel tão importante no sentido de tornar a divindade disponível para o 

adorador. Isso teve, como sabemos, ampla repercussão em toda a cristandade, tanto no Oriente 

quanto na Europa Ocidental. Destaca Mathews nesse raciocínio que os ícones são a força essencial 

da arte bizantina. O termo aplicava-se às imagens sacras em geral, o que também estava associado 

com as pinturas nas paredes ou os mosaicos, bem como as pinturas em miniatura que eram os 

objetos de devoção. Ou seja, a adoção de painéis de madeira pintada, em tamanho que permitisse 

a sua mobilidade, ganharam um lugar especial no período e na vida medieval.  (MATHEWS, 1998). 

 Os ícones mantinham influência no mundo bizantino não apenas na privacidade do lar ou 

no ambiente sagrado das igrejas. Atuavam como os atuais símbolos nacionais representados pelas 

bandeiras, reuniam as massas, conduziam desfiles e atraíam emoções. Fosse em ocasiões solenes 

e festivas ou nos campos de batalha, as imagens estavam ali inseridas como símbolos mágicos, 

conforme relata Mathews (1998, p.65). Ainda destaca que o ícone que mais se deslocava em 

Constantinopla era o da Mãe de Deus (Hodegetria), o ícone mais valorizado da cidade.   

 Para efeito de contextualização, é importante ressaltar que a queda da capital bizantina de 

Constantinopla para os latinos do Ocidente, em 1024, durante a Quarta Cruzada, interrompeu de 

repente perto de 900 anos de tradições artísticas e culturais. No entanto, em 1261 o general 

bizantino Michael VIII entrou triunfalmente em Constantinopla e assumiu o trono do império, 

permitindo com isso que ressurgissem a arte e a cultura, que continuariam a partir daí por quase 

trezentos anos, não apenas no império que estava em declínio, com imensas perdas territoriais em 

relação ao passado, mas também entre outras nações cristãs orientais, que também aspiravam por 

esse legado (búlgara, slava, sérvia, síria, russa, macedônica e armênia, como destaques). Ou seja, 

contrariamente ao império bizantino cujo poder geopolítico e militar estava diminuindo 

sensivelmente (com as fronteiras políticas do último período bizantino sendo drasticamente 

reduzidas em comparação com o período bizantino antigo e médio), a influência religiosa 

continuou se estendendo para além das fronteiras. A arte cristã bizantina se difundiu rapidamente. 

As obras de arte produzidas pelos artistas bizantinos foram assimiladas e transformadas por outros 

centros de poder cristãos orientais, como descrevemos logo acima. (MATHEWS, 1998). 
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 Em 1261, quando Miguel VIII Palailogos (que governou de 1259 – em Nicéia a 1282 e a 

sua dinastia subsistiu até a queda para os turcos otomanos em 1453) anunciou sua reconquista de 

Constantinopla, entrou na cidade carregando um ícone conhecido como sendo a Virgem 

Hodegetria7, que há muito tempo era considerada a protetora da cidade. O ícone da Virgem 

permaneceu como defensor da cidade por todo esse período dos Palailogos. Segundo Evans (2004, 

p.6), muitas cidades do mundo ortodoxo fizeram cópias ou variantes da imagem da virgem para 

sua proteção, ultrapassando as fronteiras do império. O crescimento da arte cristã era considerado 

essencial para que outros povos ganhassem representatividade sobre os novos governantes 

Palailogos, muito oportunamente expresso por ela no texto abaixo: 

Through these rivalries every region of the imperial sphere was constantly 

receiving, and dispersing, new and often varied artistic and intellectual stimuli. In 

the thirteenth century, several Orthodox centers sought to achieve for themselves 

the imperial and ecclesiastical authority of Constantinople, as did a number of small 

Latin-ruled states.  

Em função das rivalidades latentes, cada região da esfera imperial recebia e 

disseminava constantemente novos estímulos artísticos e intelectuais. No século 

XIII vários centros ortodoxos procuravam obter para si mesmos a autoridade 

imperial e eclesiástica de Constantinopla, assim como vários pequenos Estados 

governados segundo as regras latinas.” (Tradução nossa). 

 A arte e a arquitetura floresceram muito nesses dois séculos do último período do império, 

enquanto as circunstâncias militares e políticas se deterioravam. Apesar dos recursos escassearem 

para apoio às artes, muitos da sociedade colaboravam, seja para a construção de novos edifícios, 

seja para a renovação de outros. (BROOKS, 2009).  

 O próprio mundo islâmico acabou por adaptar motivos retirados de Bizâncio, enquanto as 

minorias cristãs no Oriente Muçulmano continuavam os costumes bizantinos. Da Itália aos Países 

Baixos, as práticas artísticas e intelectuais de Bizâncio influenciaram profundamente o 

desenvolvimento da Renascença. Bons exemplos dessas interrelações são as pinturas em painéis, 

cerâmicas e manuscritos, entre outros objetos (figuras 56 a 59a, 59b e 59c). EVANS (2001). 

 
7 Virgem Hodegetria ('Οδηγήτρια) – Significa a “Virgem que mostra o caminho”. É a imagem da Virgem 

sustentando Jesus Cristo, o Salvador, com o braço esquerdo e o mostra com a mão direita, enquanto mantém os olhos 

voltados para ele. Segundo a tradição cristã, seria um ícone concebido por S. Lucas, o evangelista. Disponível em: 

http://www.preguntasantoral.es/tag/panagia-hodegetria/. Acesso em: 31 maio.2019. 

 

http://www.preguntasantoral.es/tag/panagia-hodegetria/
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 Apesar das dificuldades políticas que se anunciavam com a aproximação do fim do império 

bizantino, as oficinas dos mosaicistas gregos, pintores e escultores permaneciam muito ocupadas 

e não faltavam encomendas, principalmente dos membros das importantes famílias de 

Constantinopla e das províncias, bem como dos príncipes eslavos, búlgaros e sérvios que seguiram 

o exemplo dos imperadores bizantinos. A maioria das obras de arte dos imperadores Palaiologos 

se encontrava em Constantinopla, capital do império, em Mistra, no norte da Grécia, Sérvia e 

Bulgária. Foi no âmbito da pintura mural, afrescos e mosaicos que as obras mais notáveis foram 

criadas pelos artistas bizantinos desse período. Também as esculturas bizantinas, especialmente 

dos séculos XI e XII, entraram numa fase de destacado desenvolvimento. (GRABAR, 1967). Nesse 

contexto, a imagem bizantina religiosa mais difundida foi a de Maria, vide (figura 60).  

 É nesse espírito que atuou Methochites, a partir de 1282, duas décadas depois da retomada 

de Constantinopla, quando o imperador Andronikos II assumiu como sucessor de Miguel VIII.  

 Embora a literatura e a política tenham sido pontos fortes entre as qualificações de 

Metochites, ele também foi bem sucedido nas soluções arquitetônicas para a Igreja do Mosteiro de 

Chora, e na decoração da igreja com mármores, mosaicos e afrescos brilhantes e harmoniosos e na 

organização de representações religiosas em ordem cronológica e iconográfica (obras que se estima 

tenham sido feitas entre 1316 e 1321).  

 Metochites em seu primeiro poema, denominado “I. Doxology unto God; and Concerning 

What Occurred During His Life and the Monastery of the Chora” – Doxologia para Deus e sobre 

o que aconteceu durante sua vida e o Mosteiro de Chora (tradução nossa), aponta por exemplo no 

verso a seguir: 

1047 – Likewise were the forehalls and other galleries surrounded everywhere with 

beauteous works; similarly were they fitted out with polished marble stones and all 

manner of other decorations most appropriate to one another. No one who has seen 

it might reproach the church in aught: all the buildings in front and surrounding the 

church on both sides are in every way like it in strength and beauty withal. 

(FEATHERSTONE, 2011, p. 223-224).  

1047 – Da mesma forma eram as anteparas e outras galerias cercadas em todos os 

lugares com belos trabalhos; da mesma forma foram equipadas com pedras de 

mármore polido e todos os tipos de outras decorações mais apropriadas umas às 

outras. Ninguém que tenha visto isso pode censurar a igreja em tudo: os prédios em  



126 
 

 

Fig. 56. Prato de bronze com a batalha de Davi e Golias. Peça de adorno típica do período bizantino.   

 

        

Fig. 57. Mosaico da cabeça de Cristo, produzida entre 1100 e 1200.  Fig. 58. Exemplos de pingentes religiosos que se 

estima tenham sido fabricados entre o ano 1000 e 1200, encontrados dentro ou perto da Igreja da Dormição de Maria, 

em Kiev, na Ucrânia.  
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Fig. 59a. Mosaico transportável da Mãe de Deus, de 1060, no Patriarcado Grego Ortodoxo em Istambul. Fig. 59b. 

Medalhões com um ícone em armação em ouro esmaltado na técnica cloisoniana Bizantina , fabricados em 

Constantinopla, por volta do ano 1100. Fig. 59c. Obra S. Lucas desenhando  a Virgem Maria.   Rogier van der Weyden, 

nasc. 1399.  

 

 

Fig. 60. Madona e o menino de Jacopo Bellini, obra do século XV. Nota-se a influência bizantina e uma característica 

Nessas pinturas com muita frequência os bebês eram representados com cara de poucos amigos. 
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frente e ao redor da igreja em ambos os lados são em todos os aspectos semelhantes 

em força e beleza.” (Tradução nossa). 

 Conforme ressalta Brooks, é essencial destacar que Metochites poderia ser considerado o 

pioneiro de um novo movimento artístico no Império Bizantino, que aliás foi o contemporâneo do 

movimento renascentista iniciado por Giotto (1266-1337) na Itália.  Os mosteiros, em particular, 

incluindo o sobrevivente Monastério de Chora em Constantinopla, foram beneficiados por esse 

interesse duradouro no patrocínio arquitetônico e artístico. 

 Uma característica importante que distingue a Igreja Chora das outras igrejas deste período 

é a representação das cenas da vida da Virgem Maria em ordem cronológica, a partir da utilização 

dos Evangelhos Apócrifos, embora essas cenas não estejam incluídas nos quatro Evangelhos 

Canônicos. Metochites adicionou um significado místico ao nome da igreja. O pressuposto 

imediato do nome “Chora” remete ao fato de a igreja ter estado fora dos muros da cidade durante 

o império de Constantino.  O que fez Metochites? Implantou no portão de entrada o mosaico da 

Virgem  com o Menino Jesus em seu peito, dentro de um círculo, no que é descrito como "Chora 

(útero, em latim), o recipiente do incontável, o lugar onde Jesus Cristo se encaixava no útero, o 

lugar onde ele encarnou”. Dedicou a igreja à Virgem Maria e explicou isso em um de seus poemas.  

“Queen, Virgin Mother, intercede with thy Son, at once fearful and ready of mercy! 

It was through fear of Him, as a means of avoiding punishment, that I built this thy 

monastery, a chora (keep) of refuge, O thou Chora (Keep) of the Lord God who 

cannot be kept in, who passeth through all things, who is beyond all things, who is 

outside all things!” FEATHERSTONE (2011) – p. 233-234. Poem II – For the 

Mother of God and Concerning the Monastery of the Chora, verse 546. 

“Rainha, Virgem Mãe, interceda junto a teu Filho, ao mesmo tempo temeroso e 

pronto de misericórdia! Foi através do temor por Ele, como um meio de evitar o 

castigo, que eu construí este teu mosteiro, uma chora de refúgio, ó tu Chora do 

Senhor Deus que não pode ser mantido, que passa por todas as coisas, que está além 

de todas as coisas, que está fora de todas as coisas! ”FEATHERSTONE (2011) - p. 

233-234. Poema II - Para a Mãe de Deus e Concernente ao Mosteiro de Chora, verso 

546.  (Tradução nossa). 

 Em Chora, as inscrições dos mosaicos identificam Maria como o “receptáculo  (chora) do 

indizível”. Este nome paradoxal para ela reflete a realidade de que nesse tempo Maria tinha se 

tornado o símbolo último de um dos princípios centrais – o mistério da Encarnação – a crença de 
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que Deus se tornou carne, que o Deus indizível esteve contido por nove meses no corpo de uma 

mulher. Dois grandes temas dominam a decoração de Chora: a Encarnação e a Salvação. O visitante 

é levado a isto pelas inscrições que acompanham a dedicatória dos mosaicos no edifício. Uma série 

de cenas didáticas de mosaicos que decoram os nárteces estão representadas pela infância de Maria, 

a infância de Cristo, o seu Ministério e os seus Milagres, as quais se inter-relacionam com muita 

perspicácia, levando à catequese do visitante. (KALIÇKAYA, 2012?). 

 Paul Understood sugeriu que o nome Chora, no século XIV, era utilizado para associá-lo a 

Cristo, mas provavelmente também à Virgem. Uma vez que o nome Chora aparece nas inscrições 

associadas às imagens de Cristo e também da Virgem, na decoração dos mosaicos da naos 

principal, Understood assumiu que a igreja era dedicada a ambos, a Cristo e à Virgem, fato que é 

raro no universo bizantino. O próprio Metochites destaca isso em seus poemas. 

 O que relatam os mosaicos de Chora? A vida de Jesus e Maria. A de Jesus e sua missão, 

através dos evangelhos de S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas e S. João e Atos dos Apóstolos. No caso 

de Maria, sua história está fundamentada nos Evangelhos Apócrifos. No caso de Maria, estão 

relatados importantes fatos desde a sua concepção e de Jesus, a sua obra de evangelização e seus 

milagres. Maria Theometer (Maria como mãe de Deus) ocupa uma posição central nessas 

decorações, o que fica claro a partir do programa iconográfico e das inscrições gregas.  

 Olhando para a Naos, a nave da igreja, se observa os ícones de Jesus e de Maria em 

equilíbrio, reforçando a dedicação do templo a ambos (figuras 61, 62 e 63). Ao fundo dessa mesma 

nave, junto à porta de entrada, está a cena que representa a morte da virgem. Trata-se de um painel 

em mosaico, acima da porta de entrada. A Virgem Maria está sobre uma cama, rodeada de 

representantes da igreja, das mulheres de Jerusalém e ao seu lado está Jesus segurando um bebê, 

representando a alma da Virgem (figura 64).  

 Outra associação contundente entre as imagens de Jesus e Maria está no Nártex de entrada 

(figura 65). Já ao entrar pelo portal principal do nártex externo, acima da porta que dá acesso ao 

interior da igreja, está o painel em mosaico de Jesus Pantocrator (figura 66), que carrega em sua 

mão esquerda o livro sagrado e com a mão direita sinaliza uma benção aos que adentram ao recinto 

sagrado, onde se lê: “Jesus lugar de vida”. Defronte ao painel de Jesus Pantocrator, como já 

referimos acima, está o painel em mosaico da Virgem Maria com os braços entreabertos e mãos 
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Fig. 61. Dedicação do templo a Jesus e a Maria de Hodegetria (aquela que mostra o caminho). Naos principal da igreja 

de Chora. A porta que se observa abaixo da janela da direita representa na realidade um altar muçulmano voltado para 

Meca, daí estar descentralizado em relação ao templo. É possível observar que o piso e as paredes até a altura das 

portas é todo revestido de granito trabalhado, do período de reforma da igreja por Metochites. 

 

                   

Fig. 62. Jesus – Naos principal - mosaico e Fig. 63. A Madona de Hodegetria – são mosaicos que acabaram por estar 

bastante danificados em relação às demais obras em mosaico e pintura no templo.  
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espalmadas, na posição de oração. Em seu peito, em um círculo, está Jesus menino, representando 

o universo. Ambos estão em posição frontal e se lê a inscrição: “A mãe de Deus, o lugar do que 

não cabe em nenhum lugar”. Novamente temos o equilíbrio dos dois personagens centrais de 

Chora. Vemos diferentes homenagens à Maria no interior da igreja de Chora (figuras 67a e 67b).  

 Dois outros painéis em mosaico merecem destaque: um deles chamado de “Jesus e seus 

seguidores”, na parede de um dos arcos, em que está em pé e em posição frontal. A Virgem está a 

seu lado também em pé e de perfil, com as mãos abertas e orando. No canto inferior esquerdo está 

o príncipe Isaakios Domenos em posição de oração e no canto inferior direito a monja Melane (ela 

era filha do imperador Mikhael VIII Palaiologos. Seu nome real era Maria, mas converteu-o em 

Melane ao se tornar monja). Observa-se Jesus Cristo, que esse painel foi muito danificado ao longo 

dos séculos (figura 68). Por fim, ainda é importante dar destaque ao painel em mosaico de Jesus e 

Theodoro Metochites. Jesus está sentado em um trono, segurando o livro sagrado com a mão 

esquerda e abençoando com a mão direita. No canto inferior esquerdo está Metochites ajoelhado 

oferecendo a Jesus uma maquete da igreja de Chora. (KALIÇKAYA, 2012?). A este painel iremos 

dar destaque em nossas análises no capítulo III (figura 69). 

 Duas cúpulas em mosaico merecem destaque especial: numa delas, situada ao sul do Nártex 

interno, está Jesus ao centro (na figura de Pantocrator) e seus antepassados. Há duas sequências de 

imagens com esses antepassados, incluindo: Adão, Abel, Seth, Noé, Caan, Maleleel, Jared, Lamec, 

Sem, Heber, Saruch, Nachor, Thara, Abrahão, Isaac, Jacó, Phalec, Ragau, Matusalém, Enoc, 

Reuben, Simeão, Levi, Judá, Zebulun, Issachar, Dam, Gad, Asher, Naftali, José, Benjamim, Farez, 

Zara e Esrom (figura 70). 

 A outra, situada na ala norte do nártex, está ao centro a figura de Maria com o filho Jesus. 

Dentro da cúpula duas sequências de imagens contemplam as figuras de profetas e reis: Davi, 

Salomão, Roboão, Abia, Asa, Josafá, Jorão, Osias, Joatão, Achaz, Ezequias, Manassés, Amon, 

Josias, Jeconias, Salatiel, Ananias, Azarias, Mishael, Daniel, Joshua, Moisés, Aarão, Hur, Samuel, 

Jó e Melquisedec (figura 71). (KALIÇKAYA, 2012?). 

 Existem alguns fatos curiosos sobre a vida de Maria e que são pouco explorados pela 

história da Igreja.
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Fig. 64. A morte da Virgem, mais conhecida por A Dormição de Maria.  Painel em mosaico que representa a morte da 

Virgem. Ela está deitada em uma cama alta, rodeada por dignatários da Igreja e mulheres de Jerusalém. Ao centro está 

Jesus, segurando um bebê, que simboliza a alma de Maria. Jesus está rodeado de anjos. 

 

 
 

Fig. 65 Visão do nártex interior, onde se observa acima do arco central as passagens bíblicas da cura dos cegos e da 

mulher que busca sua cura tocando nas vestes de Jesus. Na parede do arco lateral se vê o Cristo Pantocrator, que está 

acompanhado de Maria voltada para ele na cena. Este mosaico está severamente danificado.  
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Fig. 66. Cristo Pantocrator, que está localizado no nártex exterior, no arco defronte à entrada, a receber os fiéias que 

se adentram na igreja de Chora. Em sua mão esquerda carrega o livro sagrado e com a mão direita faz o sinal de benção, 

onde também está escrito “Jesus, lugar da Vida”. 

 

       
 

Fig. 67a. Maria de Hodegetria, situada na Naos principal. O mosaico está bastante danificado. Maria está com a cabeça 

inclinada olhando para Jesus. Fig. 67b. Esta imagem de Maria e o menino está localizada na abóboda do pareclésion, 

em que Maria está acompanhada por 12 anjos. 
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Fig. 68. Vemos frontalmente no nártex interior a imagem de Jesus e Maria que está ao lado, com as mãos abertas, 

orando. Fig. 69. Na figura ao lado, temos o Cristo Pantocrator, acompanhado de Teodore Methochites que lhe apresenta 

uma réplica da igreja de Chora. 

 

 

 

 

Fig. 70. Ao centro da cúpula, no nártex interior, está Jesus Cristo acompanhado de 24 antepassados: Adan, Set, Noé, 

Caan, Maleleel, Jared, Lamec, Sem, Heber, Saruch, Nachor, Thara, Abraham, Isaac, Jacó, Phalec, Ragau, Mathusalém, 

Enoch, Enoc e Abel.   
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 A juventude de Maria, uma história apócrifa que é rara na iconografia cristã, é amplamente 

descrita aqui. Seguindo a análise do arqueólogo Ali Kiliçkaya (2012?), elencamos os principais 

fatos narrados nos textos apócrifos sobre a vida de Maria que estão contidos na grande obra de arte 

de Chora. Todas as 17 imagens descritas a seguir estão localizadas no nártex interior e exterior, na 

forma de mosaicos. Tratam-se de painéis de mosaicos muito bem conservados, à exceção de um 

que apontaremos oportunamente. Estes são os painéis: 

 A recusa das oferendas – em que o sacerdote Zacarias, no templo de Jerusalém recusa a 

oferenda de Joaquim, porque ele não fora abençoado com filhos; Joaquim no deserto – refletindo 

sobre o castigo que lhe impingira Deus por não ter filhos; Cena das boas novas – em que o anjo 

traz para Ana a notícia de que ela teria uma filha. O encontro de Joaquim e Ana – ao 

compartilharem da notícia do anjo, ambos se abraçam. O nascimento de Maria – Ana está deitada 

e as mulheres que a acompanham e dão o primeiro banho em Maria (no canto direito da cena está 

Joaquim a acompanhar o que ocorria com sua filha). Os primeiros passos de Maria – que caminha 

na direção de sua mãe Ana. A benção de Maria – Joaquim a apresenta a três sacerdotes no templo 

para que abençoem a sua filha. Acariciando Maria – os pais Joaquim e Ana acariciando a Maria 

que está entre os dois. Apresentação de Maria ao templo – Maria adiante de Joaquim e Maria é 

apresentada ao sacerdote Zacarias. Alimentando a Maria – ela aparece sentada em um trono, sendo 

alimentada por um anjo. Maria recebendo ordens no templo – mosaico totalmente deteriorado - 

Maria recolhe um novelo de lã para o serviço do templo. Maria e os doze bastões – candidatos ao 

casamento com Maria se apresentam no templo diante do sacerdote Zacarias. Maria se casaria com 

aquele cujo bastão brotasse. Maria é entregue a José; José leva Maria para sua casa – fato curioso 

que ao receber Maria em sua casa, lá consta que está um menino, filho de José. Cena da boa nova 

– Maria está junto ao poço e recebe a notícia do anjo de que teria um filho. José se despede de 

Maria – quando sai para trabalhar. Junto com ele acompanha seu filho. (KALIÇKAYA, 2012?). 

 Na sequência dos mosaicos que contam a trajetória da Missão de Cristo, um novo conjunto 

de 23 mosaicos adornam o nártex interior, desta vez também relembrando as passagens da vida 

Jesus e de sua missão. São eles: 

 O sonho de José e a viagem a Belém. O censo diante do Governador; Nascimento de Jesus; 

Herodes e os Advinhos; A investigação de Herodes; A ordem dada para a matança; A matança dos 

recém-nascidos; O luto das mães; Santa Isabel e São João – escondidos em uma cova para fugir  
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Fig. 71. A Virgem Maria com o Menino Jesus – está acompanhada por profetas e reis em duas sequências de imagens 

na cúpula: Davi, Salomão, Roboão, Abia, Asa, Josafá, Jorão, Osias, Joatão, Achaz, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, 

Jeconias, Salatiel, Ananias, Azarias, Mishael, Daniel, Joshua, Moisés, Aarão, Hur, Samuel, Jó e Melquisedec. 
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da matança dos recém-nascidos; O regresso da família sagrada a Nazaré; Viagem a Jerusalém; A 

juventude de Jesus; São João Batista, Jesus e Satanás; Os milagres de Caná; A cura do leproso; A 

cura do paralítico e a mulher de Samaria; A cura do cego e do mudo; A cura dos dois cegos; A 

cura da sogra de Pedro; A mulher que toca as vestes de Jesus em busca de cura para sua doença; 

A cura do jovem que tinha o braço doente; A cura do leproso; A cura de um grupo de pessoas. 

(KALIÇKAYA, 2012?). 

 Estas cenas, acima descritas, acrescentadas de outras imagens junto aos arcos, anjos, santos, 

patriarcas, etc., compunham a decoração principal da igreja (o naos) e os nárteces interior e exterior, 

toda composta de mosaicos, seja nas paredes ou no teto.  

 A partir de agora vamos ter uma visão do Pareklésion (capela em grego), um anexo ao 

templo e que era dedicado aos mortos, que foi todo construído e decorado por Teodoro Metochites, 

cujo túmulo lá se encontra. Conforme já mencionamos acima, a decoração do Pareklésion está 

baseada em afrescos (muito provavelmente porque os recursos para a confecção de mosaicos foram 

se escasseando ao longo da obra) (vide figura 59, letras A,B,C) . Este novo espaço ganha 

importância especial na decoração, onde se encontram os afrescos, enfatizando a salvação, que vem 

a partir da encarnação (a partir das cenas em mosaicos dos nárteces interior e exterior) Ousterhout, 

(1995, p. 66-68), fato que vem diretamente associado com os mortos aí depositados, como reflexão 

para todos, tendo como os três principais painéis: 

  A Ressurreição de Cristo – (figura 73) localizado na meia-cúpula frontal da capela, em que 

aparece Jesus retirando da tumba a Adão e a Eva, ao lado direito Abel e os homens bons, e do lado 

esquerdo um grupo integrado por São João Batista, profetas, reis e homens devotos. Debaixo dos 

pés de Jesus estão as portas do inferno e seu guardião atado por uma corda. 

  O dia do Juízo Final – situado na próxima abóboda – Jesus, sentado num trono, tem à sua 

direita São João Batista e à sua esquerda a Virgem Maria, como a pedir a salvação para os humanos, 

tendo ao lado os apóstolos e uma multidão de anjos ao fundo. Sob esta abóboda estão localizados 

dois túmulos debaixo de arcos (figura 74). 

  A Virgem Maria com o menino Jesus – situado no centro na abóboda principal da capela, a 

Virgem Maria segura seu filho e este faz sinal de benção com ambas as mãos. A partir dela se 

irradiam doze seções na cúpula, cada qual ocupada por um anjo. Sob um arco nessa cúpula está a 
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Fig. 72. Visão geral do Pareclésion, destinado aos túmulos de algumas pessoas, inclusive de Theodore Methochites. 

Nela se cncontram belas pinturas e no total temos 26 cenas diferentes. A abóboda de Maria com os Anjos  (figura 71) 

é o ápice do conjunto de pinturas.  

 

Fig. 73 A ressurreição  de Cristo – Jesus aparece retirando da tumba a Adão e a Eva puxando-os pela mão. Aos seus 

pés estão representadas as portas do inferno.  
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 tumba de São Miguel Tornikes e noutro arco consta que estaria Theodore Metochites, mas sua 

tumba não está preservada (figuras 75 e 76). 

 A seguir, seguem-se inúmeros afrescos nas paredes e tetos laterais, associados a esses três 

ambientes do Pareklésion (a meia cúpula frontal, com o painel da Ressurreição; a Cúpula média, 

com o painel do juízo final e a grande abóboda com a Virgem Maria. Para efeito de registro, neste 

setor de Chora também merecem destaque outras magníficas obras como: 

 O Arcanjo Miguel; A ressuscitação da filha de Jairo; A ressuscitação do filho da viúva; A 

imagem dos seis santos; O anjo que carrega o paraíso; Abraão e Lázaro; O homem rico no inferno; 

O anjo e o menino; Os anjos e os mortos; Os homens no inferno; Os que carregam a arca da 

aliança; Os humanos que vão ao paraíso; São João Damasceno; São Cosmo; entre outras obras. 

(KALIÇKAYA, 2012?). 

 Mesmo para os mais céticos ou no modesto exterior deteriorado do museu, após entrar na 

igreja nos deparamos em dezenas de figuras que em um devir, também nos observam com seus 

olhos seculares. A Igreja de San Salvador de Chora exalta o ciclo da vida da Virgem Maria em 20 

cenas, sendo 15 delas praticamente intactas, enquanto uma foi destruída com o tempo. Vemos o 

nascimento, os primeiros sete passos de Maria e a infância de Jesus. Na vida adulta, acompanha a 

vida pública de Jesus Cristo, com Seus milagres. 

 O conjunto desta obra, além de ser muito bem conservado, atravessa os tempos em quase 

600 anos de existência e é reconhecido como um dos principais e mais belos exemplos da Arte 

Sacra Bizantina do mundo. Para que fosse possível apreciar este monumental conjunto de obras de 

arte do período bizantino, a exímia habilidade dos restauradores, os especialistas Thomas 

Whittemore e Paul A. Underwood, ambos do Instituto Bizantino da América, bem como do Centro 

de Estudos Bizantinos de Dumbarton Oaks, foi decisiva, a partir de 1948, transformando o local 

no famoso Kariye Muzezi, em 1958, quando o espaço foi aberto ao público. No entanto, cabe aqui 

um registro essencial. Desde que a igreja passou às mãos dos Turcos Otomanos em 1453, as artes 

ficaram preservadas das intempéries dos anos, graças ao especial cuidado de seus ocupantes de 

cobrir com gesso ou tinta as imagens para manter o espaço como mesquita.  



140 
 

 

Fig. 74. O dia do Juízo Final. Jesus está sentado em um trono que não está visível e está envolvo por uma aura  que 

lhe cobre toda a volta. Ao fundo está um séquito de anjos e aos lados os apóstolos.   

 

Fig. 75. Centro da cúpula da Virgem Maria e o Menino, acaompanhada dos anjos, cuja visão geral se pode observar 

na figura 76. 
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Fig. 76. A Virgem Maria e o Menino Jesus -  situada no medalhão central da cúpula do pareclésion,  Maria com o 

Menino Jesus está acompanhada por 12 anjos. Esta cúpula está impressionantemente bem conservada, fazendo crer 

que a ação do tempo não lhe afetou, apesar de passados mais de 600 anos. 
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2.2 A BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA 

 

 2.2.1 Contextualização histórica 

 

Para falar da influência de Nossa Senhora no Brasil é preciso remontar ao período da 

colonização portuguesa e, antes disso, à própria devoção à figura da Imaculada Conceição em solo 

português transportados pelos colonizadores ao Brasil.  

A devoção à Virgem Maria foi sendo cultivada desde o início do Cristianismo, tanto no 

império romano do Oriente quanto no Ocidente. Sua imagem é presença marcante acompanhando 

toda a era bizantina e seguiu crescendo. 

Em Portugal não foi diferente, pois a devoção à Nossa Senhora da Imaculada Conceição se 

desenvolveu juntamente com a formação da nação portuguesa. No ano de 1147, o primeiro rei de 

Portugal, Dom Afonso Henriques, que contou com o apoio dos cruzados ingleses para a conquista 

de Lisboa aos mouros, mandou celebrar uma missa pontifical em honra da Imaculada Conceição, 

conforme relata o Pe. Francisco Couto em artigo sobre a Imaculada Conceição e a história de 

Portugal (2015, Agência Ecclesia).  Esta devoção se foi fortalecendo entre os portugueses, ao ponto 

de 500 anos depois, após a restauração da independência de Portugal, o rei D. João IV, da Casa de 

Bragança, ter jurado e proclamado solenemente em 25 de março de 1646, que Nossa Senhora da 

Conceição seria a Rainha e Padroeira de Portugal e de todos os seus territórios ultramarinos. Assim 

fez após parecer das Cortes Gerais de 1645-1646 e coroou a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição, em Vila Viçosa. A partir de então, em sinal de respeito e veneração diante da verdadeira 

rainha de Portugal, “os reis que se seguiram, nunca mais puseram a coroa real na cabeça”. Em 

ocasiões solenes, a coroa do rei repousava em uma almofada ao seu lado direito. Neves (1940, p. 

4-6 e 8). Segue abaixo o texto da proclamação: 

“Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarues daquém e dalem 

mar em Africa, Senhor de Guine, e da Conquista, navegação, e Comercio da 

Ettiopia, Arabia, Persia, e da India, etc. faço saber aos que esta minha provisão 

virem que sendo ora restituído por mercê muito particular de Deos nosso Senhor, à 

Coroa destes meus Reinos e senhorios de Portugal; considerando que o Senhor Rey 

Dom Afonso Henriques meu progenitor e primeiro Rey deste Reyno, sendo 
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aclamado e levantado por Rey, em reconhecimento de tão grande mercê, de 

consentimento de seus Vassalos, tomou por especial avogada sua a Virgem Mãy de 

Deos Senhora nossa, e debaixo de sua Sagrada proteção e amparo, lhe offereceo 

todos seus sucessores, Reino, e Vassalos com particular tributo em sinal de feudo e 

Vassalagem; Dezejando eu imitar seu santo zelo, e a singular piedade dos senhores 

Reys meus predecessores, reconhecendo ainda em my avantajadas e contínuas 

mercês e benefícios da liberal e poderosa Mãy de Deos nosso Senhor por 

intercessão da Virgem nossa Senhora da Concepção: Estando ora juntos em Cortes 

com os três Estados do Reino, lhes fiz propor a obrigação que tínhamos de renovar 

e continuar esta promessa, e venerar com muito particular affecto, e solemnidade, 

a festa de Sua imaculada Concepção: E nelas, com parecer de todos, assentamos de 

tomar por padroeira de nossos Reynos e Senhorios, a Santíssima Virgem nossa 

Senhora da Concepção, na forma dos Breues do Santo Padre Urbano 8º, obrigando-

me a haver confirmação da Santa See Apostolica, e lhe ofereço de novo em meu 

nome e do Principe Dom Theodosio meu sobre todos muito amado e presado filho, 

e de todos meus descendentes, successores, Reinos, Senhorios, e Vassalos, a sua 

Santa Caza da Concepção sita em Villa Viçosa, por ser a primeira que ouve em 

Espanha desta invocação, sincoenta cruzados de ouro em cada hum anno em sinal 

de Tributo e Vassalagem: E da mesma maneira prometemos e juramos com o 

Principe e Estados, de confessar e defender sempre (té dar a vida sendo necessário) 

que a Virgem Maria Mãy de Deos, foi concebida sem peccado original, tendo 

respeito, a que a Santa Madre Igreja Romana, a quem somos obrigados seguir e 

obedecer, celebra com particular officio e festa, sua Santissima e imaculada 

Concepção; salvando porem este juramento no Cazo em que a mesma Santa Igreja 

resolva o Contrario, esperando com grande confiança na infinita misericórdia de 

Deos nosso Senhor, que por meyo desta senhora padroeira e protectora de nossos 

Reynos e Senhorios, de quem, por honra nossa, nos confessamos, e reconhecemos 

Vassalos e tributários, nos ampare e defenda de nossos inimigos, com grandes 

acrescentamentos destes Reinos, para gloria de Christo nosso Deos, exaltação de 

nossa Santa See Catholica Romana, conversão das gentes, e reducção dos hereges. 

E se alguma pessoa intentar couza alguma contra esta nossa promessa, juramento, 

e vassalagem, por este mesmo effeito, sendo vassalo, o havemos por não natural, e 

queremos que seja logo lançado fora do Reino; E se for Rey (o que Deos não 

permitta) haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes; 

esperando que pelo mesmo Deos que nos deu o Reino e sobio à dignidade Real, 

seja della abatido e despojado. E para que, em todo o tempo haja certeza desta nossa 

Eleição, promessa, e juramento firmada e estabelecida em Cortes, mandamos fazer 

della três autos públicos, um que será logo levado à Corte de Roma para se expedir 

a Confirmação da Santa See Apostolica, e outros dous que juntos à dita 

Confirmação, e esta minha provisão se guarde no Cartorio da Caza de nossa 

Senhora da Concepção de Villa Viçosa, e na nossa Torre do Tombo. 
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Dada nesta nossa Cidade de Lisboa aos vintasinco dias do mês de Março: Baltazar 

Roiz Coelho a fez anno do nascimento de nosso Senhor Jesu Cristo de 1646.  Pe. 

Vieira da Silva a fez escrever: El Rey”.  

Para celebrar este importante evento, o Rei D. João IV mandou cunhar moedas em ouro e 

prata, tendo como reverso a imagem de nossa Senhora da Conceição, coroada com sete estrelas 

sobre o globo e a meia-lua, tendo a seu lado o sol, o espelho, a casa de outro, a arca da aliança, o 

porto e a fonte selada com a legenda Tutelaris Regni.  (PORTUGAL GLORIOSO, 2014). 

Como se pode observar, o culto a Maria como Imaculada Conceição estava arraigado tanto 

nos governantes quanto no povo português e se transferiu para os domínios externos de Portugal, 

na medida que as descobertas os foram expandindo. Aliado a este fato, de per si já suficientemente 

ilustrador da difusão do culto à Imaculada Conceição nos domínios portugueses, conforme Toda 

(2013, p. 27 a 29), a ação da coroa portuguesa também repercutia positivamente, sob o ponto de 

vista diplomático com o Vaticano, já que tanto Portugal quanto as demais nações da Europa 

estavam fortemente ligadas à influência do papa. Não foi sem razão que Portugal, sendo então a 

maior potência do mundo civilizado, em face de seu poderio com a navegação, o que resultava na 

descoberta de muitos mundos desconhecidos, recebeu do papa o Padroado8 . Em função disso, os 

estandartes de Portugal, além de trazer o brazão real, também incorporavam a cruz, que se destacou 

como símbolo da Coroa Portuguesa durante as conquistas.  Não restam dúvidas de que isso também 

levou Portugal a gozar de favores da Cúria Romana, permitindo-se ao Rei gerenciar os missionários 

que ficavam disponíveis à Coroa Portuguesa para serem os difusores da fé nas novas terras 

conquistadas. Esses missionários estavam representados pela nova Companhia de Jesus. Seus 

missionários alcançavam as novas terras para a difusão da fé e como corolário também eram 

preciosos em auxiliar na tarefa de vigiar as novas fronteiras das terras conquistadas, numa clara 

ingestão do Estado na Igreja. Esta por sua vez, tinha por conta a oportunidade da evangelização 

dos novos territórios. É muito difícil considerar que ante negociações com pessoas tão esclarecidas 

da Coroa e da Cúria Romana, os benefícios mútuos não estivessem claramente acertados. 

Como decorrência disso, conforme ressalta Brustoloni (2012, p.17-18), o culto à Imaculada 

Conceição de Maria se propagou rapidamente por todo o território brasileiro, na medida em que se 

expandia a colonização, criando laços profundos na população. Relata ele que “A Imaculada 

 
8 Padroado – direito que uma nação recebia do papa para evangelizar as nações. 
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Conceição de Maria foi tema de inspiração para as artes e letras. Imagens artísticas foram executadas 

pelos melhores artistas portugueses e brasileiros em madeira e terracota; pintores célebres puseram nome 

e fama às telas da Imaculada Conceição que executaram.”  

Um exemplo ainda mais contundente da ingestão do Estado na religião é a que chegava à 

minúcia de especificar os critérios de fabricação das imagens de Nossa Senhora da Conceição para 

a devoção. Dom João IV, em 1646, definira: a tez branca do rosto e das mãos, o manto azul escuro 

e forro vermelho granada.9 A festa em seu louvor ocorria no dia 8 de dezembro, sendo que a 

solenidade era realizada às expensas do governo. (BRUSTOLONI, 2012). 

Esta rápida contextualização ainda não nos parece suficiente para entender o ambiente que 

envolveu o achado da imagem e a devoção a ela que se seguiu. Para se entender o contexto 

socioeconômico da localidade de Guaratinguetá à época do achado da imagem, entre 17 e 30 de 

outubro de 1717 e que a posteriori se descobriria milagrosa, é preciso voltar ao ano de 1651. Na 

ocasião, o povoado de Santo Antônio de Guaratinguetá fora elevado à categoria de vila em 13 de 

junho de 1651. Começou a ser ocupado pelos colonizadores no século XVII, sendo que sua 

população pequena e pobre, era constituída de “brancos” portugueses, índios e mestiços, conforme 

destaca ALVES (2005, p. 37). Segundo ele, as bandeiras, que eram expedições maiores, e que por 

ali começaram a passar, estavam compostas por comerciantes, que buscavam a captura de índios 

para a mão de obra escrava e de aventureiros, que estavam na busca de riquezas minerais. Os 

primeiros recursos minerais acabaram por serem localizados junto à Capitania de São Vicente 

(atual São Paulo).  Depois desta, muitas outras fontes de minerais acabaram sendo descobertas, 

em especial na região de Minas Gerais, fato que acabou por estimular a organização de novas 

bandeiras para aquela região.  

Segundo comenta TODA (2013, p. 30), o ouro da Minas Gerais, nas primeiras décadas do 

século XVIII, passava obrigatoriamente pela Vila de Guaratinguetá, para então ser destinado a 

Portugal, através dos portos de Ubatuba e Parati, respectivamente em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Na medida em que cresciam as atividades em Minas, isso também se refletia em negócios na Vila, 

devido à exportação do metal precioso para Portugal. Mas a grande corrida ao ouro iniciada no 

século XVII acabou por si só a gerar uma série de percalços econômicos, em especial em Minas 

 
9 Cabe ressaltar que em função da devoção revelada pelo rei, a sua corte também passou a estar representada pelo 

clero, que certamente se preocupava com as questões do culto. 
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Gerais. Já o historiador Boris Fausto, relata que ao tratar da sociedade das minas e sua riqueza, que 

na última década do século XVII e no início do século XVIII, a busca de metais preciosos 

desprovida do suporte de outras atividades gerou enorme falta de alimentos e uma inflação que 

atingiu toda a colônia. “A fome chegou a limites extremos”, conforme relata Fausto, ao ponto de 

muitos acampamentos de mineração terem sido abandonados, por falta da estrutura básica para a 

economia local, como bens elementares de subsistência. Vale ressaltar que não foi apenas de 

Portugal que as pessoas afluíram para Minas. A partir da chegada dos paulistas acompanhados de 

seus escravos índios, a migração para lá ocorreu vinda de várias partes do Brasil. O período 

extrativista teve seu apogeu entre 1733 e 1748, começando a partir daí o declínio. Embora alguns 

tenham se enriquecido em Minas, a sociedade no seu conjunto era pobre. FAUSTO (1996). 

Em função da grande diversidade de pessoas e profissões que se concentravam em Minas 

Gerais, a situação política não era de calmaria na Capitania de Minas Gerais, que estava sob o 

mesmo governador da Capitania de São Paulo, onde reinava razoável calma. Três levantes haviam 

ocorrido em Minas e a situação era tensa. Nesse contexto, em 04 de setembro de 1717 tomou posse 

o novo governador para ambas as capitanias. Tratava-se de Dom Pedro de Almeida e Portugal, 

conhecido como Conde de Assumar. Já em 27 do mesmo mês se dirigiu para a Capitania de Minas 

para controlar a situação. Chegou à Vila de Guaratinguetá em 17 de outubro, lá permanecendo até 

o dia 30 desse mesmo mês. Em tantas vilas por onde passou consta que o Conde de Assumar era 

rigoroso e procurava deixar organizados os quadros da vida administrativa, sendo severo com 

funcionários faltosos. Em Guaratinguetá não foi diferente, pois mandou prender e castigar rebeldes 

e criminosos. O fato é que, na realidade, na Vila de Guaratinguetá o ambiente refletia a instabilidade 

social e as lutas e rivalidades da região mineradora, conforme aponta BRUSTOLONI (2012, p. 30-

31), citando com detalhes o Diário da Jornada, que fez Dom Pedro do Rio de Janeiro até a Cidade 

de São Paulo e desta para as Minas, no ano de 171710, apontando inclusive ao tratar da Vila de 

Guaratinguetá que “os naturais são tão violentos e assassinos, que raro é o que não tenha feito 

morte, alguns sete e oito”. Na ocasião governava a Vila o Capitão-Mor Domingos Antunes Fialho, 

mas apesar da autoridade ali constituída, o Conde nomeou a seu critério alguns postos de 

governança e confirmou outros.  

 
10 Arquivo Histórico Colonial de Lisboa, publicado na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

ano de 1939, nº3, p. 295 a 316.  
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Em vista da situação e da necessidade de agradar ao Conde e a sua comitiva, eram grandes 

as recepções festivas pela sua visita.  Estes fatos então justificaram uma convocação que se fez aos 

pescadores da região, para que recolhessem a maior quantidade possível de peixes para servir ao 

novo governador e à sua comitiva. Entre eles estavam Domingos Garcia, João Alves e Felipe 

Pedroso. Pouco se tem notícia a respeito dos acontecimentos que se sucederam à pescaria, em 

especial quanto à participação na pescaria dos três acima relatados. Outra questão de que não se 

tem precisa notícia é quanto ao dia em que o fato ocorreu, em especial com o achado da imagem. 

Embora sejam abundantes os dados sobre a visita do novo governador, nada se reporta sobre o 

achado da imagem, com a pesca abundante na sequência. Isto em princípio é compreensível, 

considerando que todas as atenções estavam voltadas para o atendimento das autoridades.11 

Em sua busca por evidências, Brustoloni relata consulta ao I Livro do Tombo da Paróquia 

de Santo Antônio de Guaratinguetá, constante dos arquivos da Cúria Metropolitana de Aparecida 

e que foi inaugurado em 1757, com destaque para o fato de que no texto se menciona o ano de 

1719, mas que de fato se deu em 1717, tendo em vista os relatos oficiais da visita do Conde 

Assumar para a região: 

“Notícia da Aparição da Imagem da Senhora 

No ano de 1719, pouco mais ou menos, passando por esta Vila para as Minas, o 

Governador delas e de São Paulo, o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida 

e Portugal, foram notificados pela Câmara os pescadores para apresentarem todo 

o peixe que pudesse haver para o dito Governador. Entre muitos foram a pescar 

Domingos Martins Garcia, João Alves e Filipe Pedroso com suas canoas. E 

principiando a lançar suas redes no Porto de José Corrêa Leite, continuaram até 

o Porto de Itaguaçu, distância bastante, sem tirar peixe algum. E lançando neste 

porto, João Alves a sua rede de rasto, tirou o corpo da Senhora, sem cabeça; 

lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma Senhora, não 

se sabendo nunca quem ali a lançasse. Guardou o inventor esta imagem em um 

tal ou qual pano, e continuando a pescaria, não tendo até então tomado peixe 

algum, dali por diante foi tão copiosa a pescaria em poucos lanços, que receoso, 

e os companheiros de naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, se 

retiraram a suas vivendas, admirados deste sucesso. 

Felipe Pedroso conservou esta Imagem seis anos pouco mais ou menos em sua 

casa junto a Lourenço de Sá; e passando a Ponte Alta, ali a conservou em sua 

 
11 Há ainda que se destacar que a localização da imagem em duas partes, ainda que com pesca abundante não teria 

parecido um fato tão excepcional ao ponto de constar dos registros, uma vez que o culto à Imaculada Conceição era 

disseminado e jogar ao rio uma imagem danificada era o recomendado. 
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casa nove anos pouco mais ou menos. Daqui se passou a morar em Itaguaçu, 

onde deu a Imagem a seu filho Atanásio Pedroso, o qual lhe fez um oratório tal 

e qual, e, em um altar paus, colocou a Senhora, onde todos os sábados se 

ajuntava a vizinhança a cantar o terço e mais devoções. (BRUSTONOLI, 2012, 

p.44-45). 

Quando esses fatos foram descritos em 1757, consta que os peregrinos acorriam ali com 

frequência e que estava já consolidada a devoção à Virgem Imaculada, sob o título de Aparecida. 

Apesar das pesquisas feitas, não se conseguiu evidências de que os três pescadores tenham 

sido os responsáveis por esse achado, o que se sabe é que no livro de batizados da paróquia de 

Santo Antônio de Guaratinguetá consta o registro de batizado de um neto de Felipe Pedroso. 

Também João Alves está registrado como testemunha de casamento. Já Domingos Garcia figura 

em processo de recenciamento de 1765. Estas são fortes evidências de que os personagens citados 

de fato existiram. Brustoloni (2012, 46-47) também cita o registro das Ânuas12 dos padres jesuítas 

– da congregação de Santo Inácio de Loyolla, entre os anos de 1748 e 1749, as quais, ao 

descreverem as missões pregadas por dois padres de referida congregação, uma delas na Capela de 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fazem  a descrição do achado da imagem. 

 

 2.2.2 A imagem da Imaculada Conceição e os templos para as peregrinações  

 

As mesmas Ânuas dos padres jesuítas é possível que tenham sido o primeiro documento a 

descrever a imagem da imaculada conceição que foi encontrada nas redes dos pescadores: “[...] Ex 

argilla caerulei coloris convecta esta imago illa, multis patratis miraculis clara. Ex semotis locis confluunt 

plures propriis necessitatibus remedium implorantes.[...]”  (BRUSTOLONI, 2012, ps. 46 e 47). “Aquela 

imagem foi moldada em argila, sua cor é escura, mas famosa pelos muitos milagres realizados. Muitos 

afluem de lugares afastados, pedindo ajuda para suas próprias necessidades” (Tradução nossa). 

A imagem original de barro enegrecido, tal como foi encontrada em 1717, tinha os cabelos 

curtos. Entre 1946 e 1950, segundo Brustoloni (2012, p.13) foi feita uma restauração, “com 

acréscimo da cabeleira lateral e fixação da cabeça ao tronco [...] os cabelos até a cintura indicam 

 
12 Ânuas – Anais, crônicas, relatos. 
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que o acréscimo lateral foi correto (figuras 77a 78). Segundo Pastro (2017, p.17) “[...] Maria tem 

a aparência de uma menina do século XVIII, com as mãos postas, e com uma faixa na cintura que 

indica estar grávida. Também temos a descrição dos especialistas que trabalharam na sua 

reconstituição, quando a imagem sofreu atentado (Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro Neto e os peritos 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP), Dr. Pietro Maria Bardi, Dr. João Marino e a 

restauradora, Maria Helena Chartuni): [...] “Pequena e singela, a Imagem de Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida mede apenas 36cm. de altura, sem o pedestal e 2,55 quilos de peso. É de 

terracota. Como foi comprovado por peritos, era originalmente policromada: tez branca do rosto 

e das mãos, com manto azul escuro e forro vermelho granada [...] (BRUSTOLONI, 2012, p. 18). 

Esses especialistas concluíram, à vista dos vestígios existentes na imagem, que ela era 

originalmente policromada nas cores azul e vermelho grená. O brilho castanho que hoje tem 

entendem que advém do fato de ter estado submersa sob o lodo do rio por muitos anos, bem como 

a exposição à fumaça de candeeiros e velas.  As cores mencionadas pelos especialistas eram as 

cores oficiais com as quais se deviam ornar as imagens do título da Imaculada Conceição, conforme 

determinação de Dom João IV, do ano de 1646. 

Exposição permanente no Museu de Nossa Senhora Aparecida, denominada “Coleção 

Santa Gertrudes de Imagens Paulistas do Século XVII”, traz esculturas de importantes mestres 

santeiros, como Frei Agostinho de Jesus, a quem é atribuída a autoria da escultura da imagem de 

Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem de Frei Agostinho é considerada irmã daquela encontrada 

pelos pescadores em 1717. Frei Agostinho, que residia no mosteiro beneditino de Santana do 

Parnaíba-SP, pode ter esculpido essa imagem por volta do ano de 1650, conforme estimam 

especialistas. O site a12.com, do Santuário Nacional Aparecida, tratando do assunto, faz menção 

de que o século XVII no Brasil foi um período de transição dos mestres santeiros religiosos para 

os mestres santeiros leigos na criação de imagens sacras e religiosas. 

Consta que, conforme tradição portuguesa, o descarte de imagens que se partiam e sem 

condições de serem restauradas deveriam ser atiradas ao rio, para se evitar profanações. Este é ao 

que tudo indica o que ocorreu no caso da imagem de Nossa Senhora, que deve ter ficado por 

décadas sendo arrastada junto à lama do fundo dos rios, até ser encontrada, enegrecida por conta 

do iodo das algas. 
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Fig. 77a. Imagem original de 1717 com os cabelos curtos, e fixação da cabeça ao tronco. Fig. 77b. Imagem já com a 

restauração entre 1946 e 1950, com o acréscimo de cabeleira lateral e fixação da cabeça ao tronco, com pino de metal, 

pois antes era apenas colada. Fig. 77c. Parte posterior da imagem, onde se pode observar que a implantação do cabelo 

foi feita até a cintura.   

 

 

Fig. 78. Nicho da imagem de Nossa Senhora, que embora decorada tem as características de um cofre forte. À noite a 

imagem é recolhida, rotacionando o nicho, que fica voltado para a Capela dos Apóstolos, localizada logo atrás. 
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Uma pesquisa histórica reunida por Brustoloni (2012, p. 23) traz à luz alguns fatos 

interessantes. Relata ele que conforme costume da época toda família deveria possuir em seu 

oratório doméstico uma imagem da Senhora da Conceição. Aquelas famílias que migraram da 

região de São Paulo e de Santana de Parnaíba, em fins do século dezesseis e início do dezessete, 

para o Vale do Paraíba (lembremo-nos que motivadas pelo ciclo das descobertas de minério em 

Minas Gerais) procuravam levar as imagens moldadas por Frei Agostinho de Jesus. Foi o que 

ocorreu com José Corrêa Leite, que ao que consta fundou a Capela de Nossa Senhora do Rosário, 

em 1712, bem como de capitães que passaram a residir na região de Itaguaçu. Foi exatamente do 

porto da fazenda de José Correa Leite que os pescadores saíram para pescar em 1717. 

A devoção teve início após João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia terem resgatado 

o corpo da imagem e a cabeça e em seguida verem suas redes abarrotadas de peixes. Segundo o 

site do Santuário Nacional de Aparecida – História de Nossa Senhora Aparecida, consultado em 

13/05/2019, eles entregaram a imagem em dois pedaços a Silvana da Rocha Alves, esposa de 

Domingos, irmã de Felipe e mãe de João. Ela juntou a cabeça ao corpo com cera, e a colocou num 

pequeno altar na casa da família. Aquele início de devoção estava associado ao milagre dos peixes. 

Aos poucos, essa devoção foi evoluindo, quando alguns moradores da região começaram a se reunir 

aos sábados para rezar diante da imagem que intitulavam de “Nossa Senhora Aparecida das 

Águas”. Entre 1717 e 1732, a imagem peregrinou pelas regiões de Ribeirão do Sá, Ponte Alta e 

Itaguaçu, até que em 1732 Felipe Pedroso entregou a imagem a seu filho Atanásio Pedroso. Ele 

então construiu o primeiro oratório aberto ao público. Diante da crescente quantidade de devotos 

que afluíam ao oratório, o padre José Alves Vilela, que era o vigário de Guaratinguetá, construiu 

uma pequena capela em 1740, com a ajuda dos devotos. Para ali os fiéis afluíam para rezar, mas 

ainda não haviam celebrações.  

 Somente três anos depois da fundação da pequena capela é que o vigário finalmente enviou 

um relatório ao Bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei João da Cruz, pedindo que autorizasse a 

construção da primeira igreja em louvor à imagem, que ficou conhecida como Mãe Aparecida, 

tendo em vista os milagres e a devoção do povo, que não parava de crescer em número de devotos, 

conforme descreve o site a12.com: 

A igreja foi construída no Morro dos Coqueiros, atual colina onde está localizado o 

centro da cidade de Aparecida, em terra doada pela viúva Margarida Nunes Rangel, 
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com escritura passada em 6 de maio de 1744. A inauguração da igreja, que deu 

também origem ao Santuário, aconteceu na festa de Santa Ana, no dia 26 de julho 

de 1745. Nesta ocasião foi inaugurado também o povoado com o nome de “Capela 

de Aparecida”. No dia 25, a imagem foi levada em solene procissão à nova igreja e 

colocada no nicho do altar. No dia 26 aconteceu a benção da imagem e a celebração 

da primeira missa.” (Site do Santuário Nacional Aparecida, a12.com). 

Ainda segundo relata o site, essa igreja inaugurada em 1745 já possuía uma pequena sala 

de promessas. Esse local ganhou diversos nomes ao longo do tempo, tal como Sala das Promessas, 

Quarto dos Milagres e Sala dos Milagres. Essa igreja foi na realidade o primeiro santuário capaz 

de acolher mais fiéis.  

Importante destacar que a primeira igreja, inaugurada em 1745, foi palco de importantes 

acontecimentos. Em 22 de agosto de 1822 recebeu a visita do príncipe que se tornaria o primeiro 

imperador do Brasil, Dom Pedro I. Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina estiveram em 1843 

e em 1865. Em 1868 a princesa Isabel, então herdeira do trono, acompanhada de seu marido o 

Conde D´Eu, participou da festa do dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição e lhe doou um 

manto adornado com 21 brilhantes, representando as 20 províncias do Império, mais a capital. 

Anos depois, em 1884, agradecida pelos filhos que recebera de seu casamento, voltou a visitar a 

imagem, desta vez oferecendo-lhe uma coroa de 300 gramas em ouro 24 quilates e cravejada de 

brilhantes. Essa coroa serviria vinte anos depois, para a solene coroação da Imagem, por ordem do 

Papa São Pio X (Consulta em: Site do Santuário Nacional Aparecida. Obtido em 13/05/2019). 

Esse primeiro santuário era construído de taipa de pilão13 e não resistiu ao tempo. 100 anos 

depois, apresentou risco de desmoronamento e se optou pela construção de um novo templo no 

local. Sua construção se iniciou em 1844 e sua inauguração ocorreu em 24 de junho de 1888, 

conhecida como Igreja de Monte Carmelo (atual Basílica Velha). Conforme relata Toda (2013, p. 

35 e 36), a inauguração desse novo santuário situou-se também entre fatos históricos de grande 

relevância para o Brasil: a Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1888 e a Proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889.  

 
13 Taipa de pilão - é uma técnica de construção de paredes utilizando matérias-primas cruas. Em geral, em especial no 

Brasil, é utilizada a terra, mas também podem ser utilizados outros materiais, tal como cal ou cascalho. Coloca-se o 

material úmido em uma fôrma temporária e, depois de compactá-lo, remove-se a forma. “As paredes de taipa de pilão 

surgiram na China e foram construídas pelo povo Longshan entre 2600-1900 a.C. Essas construções surgiram no 

período em que as cidades começaram a aparecer na região.”  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascalho
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Um evento de grande relevância ocorreu em fevereiro de 1908, com o decreto de elevação 

da igreja de Aparecida à condição de Basílica Menor, conforme o Jornal O Lince (de 

20/02/20008, p.8):  

Pio X, Papa. Em perpétua memória. 

Segundo o uso e a prática dos Pontífices Romanos costumamos nós com todo 

gôsto conceder honras e privilégios aos templos conspícuos que diante de outros 

se distinguem por sua construção e pela especial devoção dos fiéis para que seu 

culto torne-se mais esplêndido e mais aumente o concurso e a piedade do povo 

cristão. Sabendo porém existir um templo nestas condições dedicado à 

Imaculada Virgem Mãe de Deus sob o título popular de Aparecida, nas margens 

do rio Paraíba no território da Diocese de São Paulo no Brasil, nós deferindo 

benignamente os pedidos a nós apresentados por nosso venerável irmão Duarte 

Leopoldo e Silva, bispo daquela diocese, em nome do Clero e de todo o povo, 

tivemos por bem elevar essa Igreja à dignidade mais alta. Fazemos isto com 

tanto mais gosto porque conforme soubemos, o mencionado templo construído 

no século XVIII e eminente entre os templos marianos do Brasil por sua 

grandeza e obras de arte, atesta claríssimamente a grande devoção à Virgem que 

primeiro tal introduzida pelos Luzitanos nesta parte da América. […] A vista de 

tudo isto e na esperança certa de que esta nossa concessão seja para a maior 

glória de Deus e maior proveito das almas, em virtude de Nossa autoridade 

apostólica, pelas presentes letras concedemos para sempre à mesma Igreja da 

Imaculada Virgem Mãe de Deus, chamada de Aparecida, sita na margem do rio 

paraiba dentre os limites da diocese de São Paulo no Brasil, o título de Basílica 

Menor e lhe conferimos todos os direitos, privilégios, prerrogativas, honras e 

indultos que de direito competem às Basílicas menores desta augusta cidade […] 

[…] Dado em Roma, em São Pedro, sob o anel do pescador no dia 29 de Abril 

de 1908; quinto ano de nosso Pontificado.  

 

 2.2.3 A construção da Nova Basílica 

 

Conforme relata Toda (2013, p. 36-45), em função da necessidade de expandir a capacidade 

de recebimento de fiéis, sempre crescente, optou-se pela construção de um novo templo em louvor 

de Nossa Senhora Aparecida, que fosse capaz de dar suporte às romarias, advindas de todos os 

cantos do Brasil. No dia 23 de novembro de 1939, Dom José Gaspar da Fonseca e Silva arcebispo 

da arquidiocese de São Paulo anunciou a decisão em Aparecida, que foi noticiada pelos Ecos 
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Marianos, nº VII (1940, p.4). A primeira tentativa foi a de compra de um terreno situado atrás da 

basílica velha, mas os proprietários se recusaram a dispor da área. Então, a Administração do 

Santuário acabou por adquirir um grande terreno na região chamada de Morro do Cruzeiro, com 

escritura lavrada em 13 de setembro de 1940. Da época desse anúncio, foi possível resgatar junto 

ao Centro de Documentação e Memória “Pe Antão Jorge CSsR” (CDM) o primeiro documento 

relativo à concepção do edifício da basílica. Trata-se de uma carta do arquiteto Dr. Clemente 

Holzmeister, de 16 de abril de 1940, em que encaminha esboço do projeto, adequado à topografia 

do Morro do Cruzeiro, a partir dos entendimentos com a comissão construtora da basílica e de suas 

expectativas. A construção, segundo seu descritivo previa como que uma via sacra, morro acima, 

com 14 capelas em honra de Nossa Senhora, até chegar ao topo. A previsão era de que o santuário 

tivesse 110 metros de comprimento por 55 metros de largura, com área total para os peregrinos de 

6.000 metros² e capacidade de 18.000 pessoas, desde que não houvessem bancos. O nicho de Nossa 

Senhora foi projetado para ficar no centro da igreja, rodeado por 12 altares para celebração da 

missa, além de outros 12 altares dispostos nas naves laterais. O projeto/planta baixa a que o 

arquiteto se fundamenta ao fazer seus descritivos não foi recuperado pelo CDM e é possível que se 

encontre nos arquivos da cúria metropolitana de São Paulo. Esse projeto não prosperou. Há detalhes 

que podem ser observados no Anexo 2.  

Note-se que se tinham passado apenas 51 anos da inauguração da basílica então em vigor e 

hoje conhecida como “Basílica Velha” e já se pensava em uma nova. É uma clara evidência de 

como cresceu o afluxo de devotos a Nossa Senhora Aparecida. Para a realização do projeto 

arquitetônico que acabou por ser adotado, o solo do Morro do Cruzeiro não era apropriado, assim 

acertou-se a compra de uma gleba que se iniciava no Morro das Pitas14, em direção ao Porto 

Itaguaçu, onde a imagem fora encontrada em 1717. A benção da pedra fundamental se deu em 10 

de setembro de 1946, na qual constava a inscrição “Regina Brasiliae”15, cuja urna foi roubada nessa 

mesma noite (figuras 79 e 80). 

Na realidade, a construção de fato começou em outubro de 1951, sob a direção de Dom 

Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, que determinou a edificação da grande cripta no mais breve 

tempo possível. Os Ecos Marianos – Suplemento do Santuário de Aparecida (1952,  p. 33) noticiou  

 
14 Pitas = palmeiras em tupi-guarani. 
15 Regina Brasiliae, em latim, equivalente a Rainha do Brasil. 
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Fig. 79. Vista aérea do Morro das Pitas em terraplenagem para a construção dos alicerces da basílica. 

 

 

Fig. 80.  Início das obras de concretagem da Nave Norte. Ao centro, de terno, óculos claros e boina preta, o arquiteto 

Benedito Calixto Neto assina a obra inicial e comanda a operação. 
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o fato e juntou cópia da planta que pela primeira vez estava sendo divulgada. O projeto 

arquitetônico estava sob a responsabilidade do arquiteto Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto, que 

foi criticado porque teria feito uma cópia adaptada do Santuário da Imaculada Conceição em 

Washington D.C., nos Estados Unidos da América. A planta estava projetada para ter quatro 

grandes naves que confluíam para uma grande cúpula central e algumas capelas laterais. Nessa 

primeira planta, o altar de Nossa Senhora foi projetado no centro da cúpula com outros pequenos 

altares ao redor, de sorte que nove missas simultâneas pudessem ser celebradas. Cabe ressaltar que 

esse projeto do altar ainda incorporava os rituais de celebração anteriores ao Concílio Vaticano 

II16, que determinou as orações fossem diretamente voltadas para a audiência e na língua local, de 

forma que os fiéis pudessem participar da totalidade das celebrações. Conceitos litúrgicos 

importantes como esse foram sendo incorporados ao longo da obra da basílica. 

Continua Toda (2013 , p.45-51) que, por decreto do Vaticano, de 1965, a obra deveria ser 

fiscalizada por uma comissão de cinco representantes oficiais da Igreja. Os padres redentoristas, 

responsáveis pelo santuário, também constituíram uma comissão para acompanhamento mensal de 

como evoluíam os trabalhos (figuras 81 e 82). A primeira parte da basílica a ser entregue foi a Nave 

Norte, iniciada em novembro de 1955 e concluída em outubro de 1963. Quase simultaneamente a 

essa nave foi construída a Torre Brasília, de 106 metros, cuja estrutura de ferro foi doada pelo 

Presidente Juscelino Kubitscheck (figura 83). Daí se seguiu a construção das demais partes da 

basílica: Cúpula em agosto de 1970; Nave Sul em setembro de 1974; Nave Leste em outubro de 

1976 e Nave Oeste em outubro de 1977. O final da construção durou até 1997 (figura 84). 

Incluindo o pórtico de entrada, as naves têm 56,60 metros de comprimento por 38,60 metros 

de largura. Apenas a nave sul é mais longa, com 72,40 metros de comprimento. A cúpula principal 

é composta de duas cúpulas sobrepostas. O Diâmetro interno da cúpula interior mede 34 metros. 

Internamente a altura da cúpula é de 60 metros e externamente de 71 metros. Para se ter uma visão 

geral das dimensões da basílica, seguem alguns dados descritos por Toda, abaixo: 

• Extensão (comprimento): 173 metros 

• Extensão (largura): 168 metros 

 
16 Concílio Vaticano II – O concílio, ou Concílio Ecumênico, é uma reunião de todos os bispos da Igreja Católica 

convocada pelo papa. Tem o propósito de discutir e resolver questões relevantes para a Igreja, em especial aspectos 

doutrinários ou disciplinares. O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII e ocorreu entre 1962 e 1965. 

University of Dayton. Department of Religious Studies. 
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Fig. 81. Início das obras da Nave Norte. Da esquerda para a direita: Dom Macedo, bispo auxiliar, um padre redentorista, 

o arquiteto Benedito Calixto Neto de terno e óculos claro e o cardeal Dom Carlos Motta. 

 

 

Fig. 82.  Construção da Torre Brasília onde se vê ao fundo o Rio Paraíba do Sul, junto ao Porto Itaguaçú, onde foi 

descoberta a imagem, por três pesacdores, em 1717. 
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Fig. 83. Inauguração da Torre da Basílica, também conhecida por Torre Brasília, com a presença do então presidente 

da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira e do Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta. 

 

 

Fig. 84.  A obra monumental foi construída em partes. Na imagem aparece a vista de uma das etapas da construção 

das obras da basílica, posicionada na Nave Norte.   
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• 4 naves: 40 metros de altura 

• Cúpula Central: 70 metros de altura 

• Torre: 107 metros de altura 

• Área coberta: 18.000 m2 

• Tijolos da construção: 25 milhões 

• Volume de concreto: 40.000 m3 

• Área construída: 23.300 m2 

• Telhado: 257.000 telhas azuis 

• Estacionamento: 272.000 m2 

• Capacidade da Basílica: lotação:  45000 pessoas 

(Press Kit Imprensa. Administração do Santuário Nacional. Aparecida: 2011?, 

p.28- 29), apud Toda (2013). 

Finalmente a igreja foi inaugurada em 4 de julho de 1980 pelo Papa João Paulo II que lhe 

outorgou o título de Basílica Menor17 (figuras 85, 86 e 87).  

Conforme o site a12.com, durante as comemorações do jubileu de 250 anos, em 1967, foi 

reinaugurado o Museu Santuário, instalado no segundo andar da torre Brasília. Os correios também 

fizeram homenagens, lançando selos comemorativos da entrega da Rosa de Ouro e dos 250 anos 

da Imagem de Aparecida. A concessão da Rosa de Ouro foi anunciada pelo próprio Papa Paulo VI 

aos jornalistas brasileiros, que acompanhavam a comitiva presidencial na viagem de Costa e Silva 

a Roma, em cinco de janeiro do mesmo ano. A Rosa foi abençoada pelo Papa no dia cinco de março 

de 1967. No dia 15 de agosto a Rosa foi entregue ao Santuário pelo legado Papal Cardeal Cicognani 

ao Cardeal Arcebispo, Dom Carlos Carmelo de V. Mota. 

A movimentação de romeiros é sempre mais intensa no mês de outubro, que é o de sua 

festividade. Por isso esse mês é adotado como critério para aferição da quantidade de romeiros que 

afluem ao santuário: de 903 mil em 1968, passou para 6,2 milhões em 1997 (praticamente quando 

da sua inauguração), e para 13 milhões para ocasião das festividades dos 300 anos do achado da 

Virgem de Aparecida. (Disponível em: site do Santuário Nacional de Aparecida. Acesso em: 31 

maio.2019).  O crescimento é espantoso, entre 1968 e 2017, atingindo 1.400%. Tendo isso em 

mente é possível explicar a razão do templo possuir as suas atuais dimensões. 

 
17 A Igreja Católica adota as classificações de Basílica Maior e Basílica Menor. As basílicas maiores são também 

denominadas basílicas patriarcais; existem apenas sete, que estão localizadas em Roma, sob a autoridade do papa. 

Outras igrejas nos demais países, em função de sua importância, podem receber do papa o título honorífico de basílica 

menor. Aleteia. Disponível em: https://pt.aleteia.org/.Acesso em: 31 maio de 2019. 

https://pt.aleteia.org/.Acesso
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Fig. 85. Vista da lateral oeste com destaque para a torre Brasília situada ao norte. 

 

 

Fig. 86.  Posicionada na parte Sul é a entrada principal da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida e o lado onde fica 

exposta a imagem da Virgem Maria. A direita o terraço de onde foi celebrada a missa de inauguração em 1980 pelo 

Papa João Paulo II, e de onde todos os Papas se posicionam para a celebração litúrgica. 
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Fig. 87. Planta baixa da atual Basílica de Nossa Senhora de Aparecida com a indicação das principais áreas internas. 

1 Altar central. 2 Nave Norte. 3 Nave Sul. 4 Nave Leste. 5 Nave Oeste. 6 Painel do Cristo Pantocrator. 7 Trono de 

Nossa Sra. 8 Painel do Cordeiro Imolado. 9 Painel da Virgem Imaculada. 10 Acesso norte. 11 Acesso sul. 12 Acesso 

leste. 13 Acesso oeste. 14 Capela São José. 15 Capela do Santíssimo. 16 Capela da velas 17 Torre Brasília. 
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Fig. 87b. Mini-guia das localizações dos painéis, trono de Nossa Sra. e capelas. 1 Capela São José. 2 Trono de Nossa 

Sra. 3 Painéis da Infância de Jesus. 4 Capela do Santíssimo. 5 Painel da Virgem Imaculada. 6 Painéis da Paixão de 

Jesus. 7 Torre Brasília. 8 Painel do Cristo Pantocrator. 9 Painéis da Vida Pública de Jesus. 10 Capela da velas. 11 

Painel do Cordeiro Imolado. 12 Painéis da Ressurreição de Jesus. 
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 2.2.4  Cláudio Pastro e a Concepção Pastoral da Arte na Basílica  

 

Voltando à explanação de Egidio Toda, o conjunto da obra da Basílica não se restringe às 

quatro naves (norte, sul, leste e oeste), cúpula central e o altar. O espaço interno da Basílica ainda 

inclui 5 capelas: Capela do Santíssimo, Capela da Ressurreição, Capela de São José, Capela do 

Batismo e Capela das Velas (figuras 88 a 91). 

A construção estrutural da igreja durou 42 anos e um desafio não menos importante seria o 

de decorá-la, o que abrangia 182 mil m2 de piso, 4 naves de 40 metros de altura, cúpula de 70 

metros de altura, e os enormes vitrais de cada uma das naves e das 5 capelas.  

Entrevistado por ocasião da dissertação de mestrado referida, o então Pe. Darci Nicioli, que 

era reitor da Basílica de Aparecida e hoje bispo de Diamantina, destacou que a intenção com a 

decoração do templo não era a de um museu para ser visitado, enfatizando que as celebrações na 

basílica são um trabalho com o sagrado e um lugar para interagir e encontrar os irmãos. Por isso, o 

ambiente da basílica tem que fazer com que todos se sintam bem, acolhidos e se sintam em casa, 

na Casa de Deus. 

Tendo presente essa diretiva, bem como as orientações pastorais da Igreja Católica, o reitor 

e uma equipe de teólogos em 1999 chancelou a proposta apresentada por Cláudio Pastro, entre 

diversos outros especialistas, em função da forte conotação litúrgica de seu projeto. Conforme suas 

próprias palavras, detalhadas por Toda (2013, p.53): 

[...] Muito particularmente a escolha dele se deveu ao fato de que não optamos 

por uma arte figurativa. Porque a arte figurativa tem um fim em si mesma. Se você 

vê, por exemplo, um quadro do Renascimento, o quadro em si esgota toda a 

realidade. Nós então preferimos a arte do Claudio Pastro, que não é figurativa, é 

mais representativa, porque ela remete ao mistério. Quando você contempla a obra 

de Claudio Pastro, você não fica na obra. A obra é como um sinal. É como um 

símbolo, que remete a um significado. No caso da Basílica, é importante falar do 

mistério de Deus que se realiza dentro deste espaço. Então a obra dele é mais 

adequada para este nosso objetivo. Fazer com que quem aqui viesse percebesse a 

presença do mistério. A atuação do mistério de Deus, que age neste espaço santo,  
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Fig. 88. Vista da Nave Sul, com destaque para a cruz vazada.  

 

 

Fig. 89.  Capela de São José. Nesta obra o anjo fala em sonho a José e lhe anuncia que Maria estava grávida do Espírito 

Santo e daria à luz ao salvador. 
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Fig. 90. Capela das Velas. 

 

 

Fig. 91.  Capela do batismo que compõe o conjunto de cinco capelas no espaço interno da Basílica. As demais são  

Capela do Santíssimo, Capela da Ressurreição, Capela de São José, Capela do Batismo e Capela das Velas 
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neste espaço sagrado. Então, a opção por Cláudio Pastro é justamente porque a 

sua obra não é figurativa, mas vai até o mistério [...]. 

Desde a infância, a vida de Cláudio Pastro teve forte conotação religiosa em sua formação, 

o que foi decisivo em sua atuação como artista sacro. Nascido em 1948, após ter estudado ciências 

sociais, teve seus primeiros trabalhos artísticos reconhecidos por um marchand italiano, e com a 

ajuda de amigos fez cursos estratégicos como o de arte sacra na Academia de Belle Arte Lorenzo 

DaVitergo, em Barcelona, no Museu de Artes da Catalunha, trabalhos em cerâmica no mosteiro 

beneditino de Taunay, no sul da França, na Abadia Beneditina de Tepeyac no México e em Ravena. 

Foi responsável por trabalhos de decoração de mosteiros e igrejas no Brasil e no exterior. Tornou-

se, enfim, um dos maiores nomes da arte sacra contemporânea mundial.  Seu profundo 

conhecimento de liturgia, que difundia em cursos a bispos, padres, religiosos e leigos, foi fator 

determinante para a sua escolha para desenvolver a arte da Basílica.  

Reportagem da Revista Veja, de 05/06/2013 cita que há obras do artista em por volta de 

350 igrejas pelo mundo, com destaque para a Catedral da Sé, onde ele construiu o altar de mármore 

branco maciço. Na Abadia de Santa Maria, no Tremembé, assina um belíssimo painel pintado sobre 

concreto. Lembra ainda entre muitíssimas obras que realizou, o trabalho que ele fez por volta de 

2010, no Mosteiro de Helfa, no sul da Alemanha, onde edificou a capela da Adoração.  Realizou 

pinturas, vitrais, azulejos, altares, cruzes, esculturas e presbitérios em igrejas, mosteiros e catedrais 

no Brasil, Bélgica, Itália, Alemanha e Portugal. (TODA, 2013, p. 63-67). 

Com isso começa sua tarefa hercúlea de elaborar a obra de arte da basílica de Aparecida, 

com um objetivo muito claro, o de preparar o espaço sagrado para a celebração do culto e uma 

comunicação eficaz.  

Relata Egidio Toda (idem), que a confluência das quatro naves: Norte, Sul, Leste e Oeste 

forma uma cruz latina, e se encontram no centro do templo, o altar, sob a cúpula central principal 

da basílica (rever figura 87). Pastro enfatiza que é essa a razão de ser do espaço sagrado. É onde se 

estabelece a aliança entre Deus e os homens. O altar testemunha o encontro e a aliança selada entre 

Deus e os homens, é o lugar do sacrifício, e não uma mesa qualquer. É nesse lugar que se sacraliza 

os que dele participam, é o lugar da aliança e da simples troca de dons entre os homens e Deus. Aí 
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se celebra o Mistério Pascal. As obras das quatro naves sintetizam a doutrina cristã. Sua relação 

conta a história do cristianismo e a vida, missão, morte e ressureição de Cristo.  

A obra artística está segmentada em trinta e quatro painéis em azulejos pintados e 

distribuídos em torno da parte interna da Basílica. Em cada nave é explorada uma etapa da vida de 

Jesus, através de 34 painéis. Nas naves Norte, Leste e Oeste temos 8 painéis e na nave Sul são 10 

painéis, pois por questões de adaptação do altar de Nossa Senhora, a nave Sul foi desenhada com 

16 metros a mais de comprimento em relação às demais. O corpo de cada uma das quatro naves é 

formado por imensos arcos e é acima de tais arcos que se localizam os painéis, que medem 5 metros 

de altura, por 7 metros de largura cada um. Para completar a obra, se encontram painéis frontais, 

com 5 metros de altura e 21 metros de largura, tomando toda a largura por sobre as portas das naves 

(figuras 92 a 96). 

Passamos a dar uma visão geral das obras da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, para 

então nos concentrarmos no capítulo 3, na análise semiótica de algumas delas, tal qual da Igreja de 

São Salvador de Chora.   

 Nave Sul – tema: “Infância de Jesus” (figura 97) 

Seus dez painéis em azulejos são feitos em tons de azul e branco, que são as cores 

da Imaculada Conceição e representam o Evangelho em formas e cores numa arte 

que comunica e encanta, para tocar o coração dos fiéis. Entre um e outro painel do 

Evangelho, palmeiras circundam as paredes e fazem referência ao oásis, lugar de 

repouso e revitalização, que é a função da própria Basílica. Faz também uma alusão 

ao nome indígena brasileiro, o Pindorama, que significa Terra das Palmeiras e, por 

fim, ao local de aparição da imagem de Nossa Senhora, o Morro dos Coqueiros. 

(TODA, 2013, p. 68-69). 

Acontecimentos da infância de Jesus que foram comtemplados, conforme CDM – Santuário 

Nacional de Nossa Senhora Aparecida – Orientadores de Visita, (2013?): 

 1. Anunciação de Maria. Referência bíblica: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim 

segundo a tua Palavra”. (LUCAS, 1:38). 

 2. Visita de Isabel. Referência bíblica: “Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto 

do seu ventre”. (LUCAS, 1:42). 

 3.  Nascimento de João Batista. Referência bíblica: “Ele irá à frente do Senhor para 

preparar-lhe os caminhos”. (LUCAS, 1:76b). 
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 4. Nascimento de Jesus. Referência bíblica: “Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na 

terra aos homens por ele amados”.  (LUCAS, 2:14). 

 5. Anúncio aos Pastores. Referência bíblica: “Nasceu para vocês um Salvador, que é o 

Messias, o Senhor” (LUCAS, 2:11). 

 6. Apresentação de Jesus no Templo. Referência bíblica: “Uma espada há de atravessar-

lhe a alma”. (LUCAS,  2:35). 

 7.  Visita dos Reis Magos. Referência bíblica: “Nós vimos sua estrela no Oriente, e viemos 

para prestar-lhe homenagem”. (MATEUS, 2:2). 

 8. Fuga para o Egito. Referência bíblica: “Levante-se, pegue o menino e a mãe dele, e fuja 

para o Egito”. (MATEUS, 2:13). 

 9. Perda de Jesus no Templo. Referência bíblica: “Devo estar na casa de meu Pai”. 

(LUCAS, 2:49b). 

 10. A Sagrada Família. Referência bíblica: “E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e 

graça, diante de Deus e dos homens”. (LUCAS, 2:52). 

Acima dos portais das Naves Norte, Leste e Oeste foram desenvolvidos grandes painéis 

frontais, com 5 metros de altura e 21 metros de largura, tomando toda a largura da nave, conforme 

já mencionamos. No caso da Nave Sul, em lugar do painel frontal, está o nicho com a imagem de 

N. Sra., incrustrado num painel de azulejos dourados, com 40 metros de altura, onde estão como 

guardiões os três principais arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. 

Conforme relata Egidio Toda (2013, p. 69-71), a imagem de Nossa Senhora Aparecida está 

dentro de um oratório, que é um nicho de ouro. Trata-se de uma caixa blindada, a fim de se evitar 

ataques de vandalismo como o ocorrido em 1978, que praticamente destruiu a imagem18. Já 

relatamos anteriormente que, durante o processo de restauração, as análises revelaram que além do 

lodo do rio, a imagem também sofreu a impregnação de fumaça das primeiras décadas de sua  

  

 
18 Foi em 16 de maio de 1978, na Basílica Velha em Aparecida, que ocorreu o atentado, enquanto a missa das 20h00 

era celebrada. Aproveitando-se de uma falta de energia, um jovem claramente transtornado alcançou o nicho onde se 

encontrava a imagem, de 2 metros de altura, quebrou o vidro, arrancou a imagem e saiu correndo para fora da igreja. 

Já aí a cabeça soltou-se e despedaçou no chão. Na fuga, chegou a ser detido por um segurança, mas conseguiu lançar 

a imagem ao chão, partindo-se em mais de 200 pedaços (consta que alguns pedaços até foram levados embora por 

alguns fiéis). O trabalho de restauro coube à artista plástica Maria Helena Chartuni, à época chefe do Departamento de 

Restauração do Masp, que era chefiado pelo prof. Pietro Maria Bardi. (ALVAREZ, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pietro_Maria_Bardi
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Fig. 92. Trono de Nossa Senhora. É o painel frontal da Nave Sul. 

 

 

Fig. 93.  Painel frontal do Cristo Pantocrator, posicionado na Nave Norte. Está ladeado por um séquito de mulheres 

que se destacaram na vida da igreja. 
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Fig. 94. Cordeiro Imolado. Painel frontal da Nave Leste. 

 

 

Fig. 95.  Painel frontal da Nave Oeste. É o  painel da Virgem Imaculada.  No centro do painel se vê Maria com o busto 

de Cristo adulto em seu útero. a celebração litúrgica. é o painel da Evangelização do Brasil, seus mártires, aqueles que 

viveram e morreram em função da doutrina cristã. 
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Fig. 96. Painel frontal da Nave Sul. Observa-se de o nicho de nossa senhora está incrustrado num painel de azulejos 

dourados, com 40 metros de altura, onde estão como guardiões os três principais arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. 
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devoção. Para garantir sua perenidade, duas vezes por ano a imagem é retirada para limpeza e 

restauração. Esse trabalho tem sido feito por Marilena Chafuri, responsável por sua restauração em 

1978.  Através de um mecanismo de segurança, durante o dia, a imagem fica exposta na área de 

visitação pública, e à noite está voltada para uma capela interna, chamada de capela dos apóstolos. 

 O nicho está localizado a 5 metros de altura, dando visão da imagem para quem está dentro 

da Nave Sul e ao mesmo tempo adicionando segurança por inacessibilidade, devido à altura. 

 Nave Norte – tema: “Vida Pública de Jesus” (figura 98) 

 A principal característica nesta nave é que nos azulejos predominam os tons de azul claro. 

Na parte frontal da nave localizam-se “os vitrais em forma de rosácea, em tons mais vibrantes de 

azul mais escuro, com círculos de cor amarela, ouro e laranja, tendo nas extremidades vidros nos 

tons de vermelho”. (TODA, 2013,  p. 71). 

Acontecimentos da vida pública de Jesus que foram comtemplados, conforme CDM – 

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida – Orientadores de Visita, (2013?): 

 1.  Pregação de João Batista. Referência bíblica: “Convertam-se, porque o Reino de Deus 

está próximo” (MATEUS, 3:2). 

 2.  Batismo de Jesus. Referência bíblica: “Este é meu Filho amado, que muito me agrada” 

(MATEUS, 3:15). 

 3.  Tentação de Jesus. Referência bíblica: “Não só de pão vive o homem, mas de toda a 

palavra que sai da boca de Deus” (MATEUS, 4:4). 

 4.  Bodas de Caná. Referência bíblica: “Façam o que Ele mandar” (JOÃO, 2:5). 

 5.  Pregação em Nazaré. Referência bíblica: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 

ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres” (LUCAS, 4:18). 

 6.  Escolha dos Discípulos. Referência bíblica: “Sigam-me, e eu farei vocês se tornarem 

pescadores de homens” (MARCOS, 1:17). 

 7. As Bem-aventuranças. Referência bíblica: “Felizes os que promovem a paz, porque serão 

chamados filhos de Deus” (MATEUS, 4:9). 

 8.  A Viúva de Naim. Referência bíblica: “Jovem, eu lhe ordeno, levante-se!” (LUCAS 

7:14).  

 Painel Frontal da Nave Norte: está localizado sobre a porta principal da Basílica, 

cognominada de Porta Santa19. É o painel do CRISTO PANTOCRATOR, ladeado por um séquito 

 
19 Porta Santa: entrada das basílicas maiores (principais: Basílicas de São Pedro no Vaticano, de São João de Latrão, 

de São Paulo extra-murus e Santa Maria Maior em Roma) que estão localizadas em Roma e no Vaticano, que 

permanecem trancadas e são abertas pessoalmente pelo papa ou cardeais nos anos de Jubileu, período em que quem as 

atravesse recebe graças especiais. Atualmente outras basílicas hoje também estão incluídas nesse processo no mundo. 
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de mulheres que se destacaram na vida da igreja, por seguir, defender e pregar o cristianismo 

através dos séculos, no Brasil e no Mundo. As mulheres homenageadas são:  Madalena; Marta; 

Maria; Eunice; Lídia; Dorotéia; Anastácia; Irene; Inês; Blandina; Águeda; Cecília; Mônica; Luzia; 

Helena; Catarina de Alexandria; Escolástica; Clotilde; Genoveva; Walburga; Adelaide; Matilde; 

Margarida da Escócia; Hildegardis Von Bingen; Edwiges; Clara de Assis; Ângela de Foligno; 

Elisabeth da Hungria; Gertrudes de Helfta; Zita; Brígida da Suécia; Catarina de Sena; Rita de 

Cássia; Ângela de Merici; Joana D’Arc; Teresa D’Ávila; Francisca Chantal; Rosa de Lima; Luíza 

de Marillac; Margarida Alacoque; Catarina do Canadá; Lee Sooni (Coréia); Bernadete Soubirous; 

Catarina Labouré; Francisca Cabrini; Paula Frassinetti; Nhá Chica; Mazarello; Teresa Lisieux; 

Maria Goretti; Mariam; Princesa Isabel; Gabriela Saghedu e Laura Vicuña. 

 Os desenhos neste painel como as folhas e frutos da oliveira que rodeiam estas 

mulheres indicam as escolhidas pela sua vida cristã. Os outros azulejos completam 

a composição deste painel. As muralhas da Nova Jerusalém são representadas em 

ziguezague, as lâmpadas indicam as virgens prudentes, os peixes e as águas em 

movimento mostram a vida na Igreja na corrente que vem de Cristo e as flores do 

mandacaru e da bromélia representam a presença da flora, da Glória e no sofrimento 

da vida em terras brasileiras. (TODA, 2013,  p. 73-74). 

Nave Oeste – tema: “Paixão de Jesus” (figura 99). 

 Tanto nos painéis quanto nos vitrais/rosáceas predominam os tons de lilás e roxo. “Estas 

Obras simbolizam a conversão e a penitência dos fiéis e faz também referência ao Evangelho sobre 

a paixão e Morte do Senhor.” (TODA, 2013, p.74). 

Painéis representativos dos Acontecimentos da Paixão de Jesus que foram comtemplados, 

conforme CDM – Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida – Orientadores de Visita, 

(2013?): 

 1. Entrada em Jerusalém (Ramos). Referência bíblica: “Bendito aquele que vem em nome 

do Senhor” (MATEUS, 21:9). 

 2. Última Ceia – Lava-pés. Referência bíblica:  “Vocês devem lavar os pés uns aos outros” 

(JOÃO, 13:14). 

 3. Última Ceia – Sacerdócio. Referência bíblica: “Façam isto em memória de mim” 

(LUCAS, 22:19). 

 4. Jardim das Oliveiras. Referência bíblica: “Meu Pai, se possível, afaste-se de mim este 

cálice” (MATEUS, 26:39). 

 5.  Condenação de Jesus. Referência bíblica: “O  meu  Reino  não  é  deste  mundo”  (JOÃO, 

18:36). 

 6.  Encontro com Maria. Referência bíblica: “Não chorem por mim” (LUCAS, 23:28). 
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 7.  Maria junto à Cruz. Referência bíblica: “Mulher, eis aí sua Mãe” (JOÃO, 19:26).  

 8.  Pietà junto ao túmulo. Referência bíblica: “Filho, eis aí sua Mãe” (JOÃO, 19:27). 

 Painel Frontal da Nave Oeste: Segundo Toda (2013, p.74), é o painel da Evangelização do 

Brasil, seus mártires, aqueles que viveram e morreram em função da doutrina cristã. No centro do 

painel se vê Maria com o busto de Cristo adulto em seu útero. Conforme explica Cláudio Pastro: o 

centro do painel é o capítulo 12 do Livro  do  Apocalipse.  É a  mulher  que  está grávida para gerar 

seu filho, que é o Cristo, mas por estar permanentemente grávida, ela é a imagem da Igreja que 

gera outros cristos, que somos nós, cristãos. De acordo com o Centro de Documentação e Memória 

(CDM) Pe. Antão Jorge: 

[...] o Padre José de Anchieta e o índio Tibiriçá, o primeiro índio que se 

converteu ao catolicismo e que doou suas terras para a construção do Pátio 

do Colégio de São Paulo, são alguns dos homens retratados neste painel. 

Símbolos de martírio, vitória e da própria brasilidade permeiam toda a Obra 

e o material encontrado faz a ponte com os colonizadores e a nossa terra. Os 

homens retratados no Painel da Evangelização do Brasil: Anchieta; Tibiriçá; 

Cunhau e Uruaçu; Roque Gonzáles; Sepé; Zumbi dos Palmares; Frei Caneca; 

Frei Galvão; Padre Ibiapina; Dom Vital; Padre Cícero; Frei Damião; Dom 

Hélder Câmara; Alceu Amoroso Lima; Dom Martinho Micchler; Padre João 

Burnier; Frei Tito; Vladimir Herzog; Padre Vitor Coelho, Missionário 

Redentorista; Santo Dias; Padre Josimo; Padre Ezequiel Ramin; Chico 

Mendes; Joilson; Crianças da Candelária; Índio Galdino e Dom Luciano 

Mendes de Almeida. 

Nave Leste – tema: “Ressurreição” (figura 100) 

 “Os azulejos têm predominância do verde claro, representando a esperança e a 

perseverança na glória eterna. Na rosácea dos vitrais, de cor turquesa com círculos em subtons 

da mesma cor, há referências aos painéis dos Evangelhos da Ressurreição de Jesus Cristo.” 

(TODA, 2013, p.76). 

 Painéis representativos dos acontecimentos da Ressurreição, que foram 

comtemplados, conforme CDM – Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida – Orientadores 

de Visita, (2013?): 

 1. Madalena, Pedro e João junto ao túmulo. Referência bíblica: “Por que vocês estão 

procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui! Ressuscitou!” (JOÃO, 24: 5-

6). 

 2. Aparição aos Onze Discípulos. Referência bíblica: “A paz esteja com vocês. Assim como 

o Pai me enviou, eu também envio vocês” (JOÃO, 20:21). 
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 3. Confissão de Tomé. Referência bíblica: “Meu Senhor e meu Deus” (JOÃO, 20:28). 

 4. Os Discípulos de Emaús. Referência bíblica: “Fique conosco, pois já é tarde e a noite 

vem chegando” (LUCAS, 24:29). 

 5. Primado de Pedro. Referência bíblica: “Cuide das minhas ovelhas” (JOÃO,  21:17). 

 6. No Cenáculo com Maria. Referência bíblica: “Eram assíduos na oração, junto de 

algumas mulheres, entre as quais Maria, a Mãe de Jesus” (ATOS, 1:14). 

 7. Pregação de Pedro. Referência bíblica: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo” (ATOS, 2:21). 

 8. O Bom Pastor. Referência bíblica: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por 

suas ovelhas” (JOÃO, 10:11). 

 Painel Frontal da Nave Leste:  Segundo Toda (2013, p.77), é o painel dos ‘Fundamentos da 

nossa Fé’. Este painel faz elo de união com os outros painéis das naves Sul, Norte e Oeste para 

narrar os fatos importantes da fé cristã. Cláudio Pastro define esta obra como: 

Um grande quadrado central, em vermelho, que faz clara referência ao sacrifício 

pascal como o centro de nossa fé: o Cordeiro Imolado e ressuscitado com a cruz, 

seu estandarte de vitória, estão sobre um altar onde se lê ‘redimiste para Deus, por 

teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação (Ap 5:9). Ao alto, 7 

lâmpadas acesas fazem referência ao Espírito de Deus presente na vida da Igreja e 

a silhueta do cavalo branco (Ap 19:11) à Segunda Vinda de Cristo e o desejo da 

Igreja-Esposa ‘Amém, vem Senhor Jesus. 

 Neste trabalho estão homenageados, da esquerda para a direita, os patriarcas, profetas, 

apóstolos que são os representantes dos fundamentos da nossa fé. Estão localizados à frente do 

Trono do Cordeiro, num louvor eterno. Mais ao alto, perto de entrelaçados de videira, está a 

imagem de Jerusalém e da Igreja, como sinal de união. E logo abaixo, inúmeras folhas de árvores, 

que estão no centro da Praça da Nova Jerusalém, simbolizam a árvore, o Cristo crucificado e seus 

seguidores, e nas folhas no centro da praça, a cura de todas as nações. os patriarcas, profetas e 

apóstolos são: Abraão; Isaac; Jacó; Moisés; Josué; Davi; Elias; Isaías; Jeremias; Ezequiel; Esdras; 

Daniel; João Batista; Pedro; André; Tiago Maior; João Evangelista; Felipe; Bartolomeu; Mateus; 

Tomé; Tiago Menor; Judas Tadeu; Simão Zelote; Matias e Paulo.” Toda (2013, ps. 68-79). 
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Fig. 97. Conjunto de painéis da Infância de Jesus com os tons do azul escuro anil predominando os azulejos. 

 

 

Fig. 98.  Conjunto de painéis da Vida Pública de Jesus.  A principal característica nesta nave é que nos azulejos 

predominam os tons de azul claro e o cobalto. Acima de cada nave localizam-se “os vitrais em forma de rosácea”.
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Fig. 99. Painéis da Paixão de Jesus com tonalidades que vão do púrpura, magenta, rosa e branco. 

 

 

Fig. 100.  Painéis com o tema da Ressurreição. Os azulejos têm predominância do verde claro, representando a 

esperança e a perseverança na glória eterna. A rosácea do vitral situado no final do corredor desta nave, na parte de 

cima, é de cor turquesa, com círculos em sub-tons da mesma cor. 



178 
 

 2.2.5 A decoração da Cúpula da Basílica e Colunas 

 

Quando da celebração dos 300 anos da aparição da imagem de Aparecida, foi inaugurada a 

decoração da cúpula central da basílica e seu baldaquino20.  

Na cúpula está representada a “Árvore da Vida” no centro do paraíso. Ao redor dela, 

inúmeros pássaros do Brasil, como sendo peregrinos que nela vêm se aninhar e repousar.  Essa 

árvore significa o próprio Reino de Deus entre os homens. Bem ao centro está o sol, como sendo o 

primeiro elemento da criação. No meio do Sol está uma pomba, que pretende representar o Espírito 

de Deus, como sendo o princípio que anima a criação e dá vida ao universo. As aves estão 

associadas com a fauna brasileira, tal como: pavão do Pará, guará, tucano, tuiuiú, colhereiro, beija 

flor, gavião da roça, papagaio real, arara do planalto, arara canga, arara azul e maritacas. 

Totalizando uma área de 1.800 m², é um gigantesco mosaico, produzido em Veneza, composto por 

mais de 5 milhões de tesseras de diferentes cores e formatos. Pastro (2017, Santuário de Aparecida, 

p.67) (figura 101). 

Claudio Pastro dá o sentido litúrgico dessa obra: 

Para nós cristãos, a peça mais importante de um edifício sacro é o Altar, que, no 

dizer de S. Cirilo de Jerusalém (séc. IV), “É Cristo”. Assim, que preside a 

celebração litúrgica, a Eucaristia, o beija no início e fim da Missa, reverenciando o 

Cristo, Nosso Senhor, que nesse lugar se manifesta entre nós. O Altar, a mesa de 

pedra única, é considerada ‘a pedra angular do edifício de pedras vivas que somos 

nós’. [...]  Muitos e belos pássaros da fauna brasileira, sempre em mosaico, dirigem-

se para o centro da árvore para ali se abrigarem: isso é uma clara alusão aos 

brasileiros peregrinos que não ao Santuário da Senhora Mãe de Deus para se 

refugiar, recuperar e renovar sua fé e vida.  

Também a cúpula, além da árvore da vida, é continuada e pendente  mais baixo pela 

cruz vazada, de aço, com 8 metros de altura. As duas obras se completam: o paraíso 

foi-nos reaberto pela cruz, a verdadeira árvore da vida, graças ao novo Adão da 

criação redimida, Jesus Cristo. 

 
20 Baldaquino – cúpula sustentada por colunas. O exemplo famoso de baldaquino religioso é o de Bernini, sobre o 

altar da Basílica de São Pedro no Vaticano. 
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Fig. 101. Cúpula onde se vê a Árvore da Vida, com a pomba representando a presença do Espírito Santo. Também na 

cúpula, além da árvore da vida, está pendente  mais baixo uma cruz vazada, em aço, com 8 metros de altura. 
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No alto, bem no centro da grande cúpula, está o grande pássaro, que corresponde 

ao Espírito Santo, o Espírito Criador e Redentor envolto por um grande sol, a luz 

da vida. Assim, todos nós, ao nos dirigirmos à Basílica, buscamos o eixo, a 

centralidade de nossa fé e a vida que é o Cristo Senhor, a Igreja, sua Esposa, e a sua 

Mãe, que é a imagem da Igreja e nossa Mãe.”  (PASTRO,  2016) 

No espaço abaixo da cúpula estão representados quatro grandes anjos. Cada um mede 9 

metros de altura e trazem sinais característicos. O primeiro Anjo toca o "sofhar", uma espécie de 

trombeta feita de chifre de boi. Este anjo tem características caboclas, isto é, aparência 

mestiça, característica da maioria da população brasileira, tem chapéu de palha e um 

berrante. O segundo Anjo tem nas mãos um turíbulo com incenso. Este anjo tem 

características indígenas, em referência ao Índio, que é o primeiro povo, originário de nossa 

terra. O terceiro Anjo toca um pandeiro. É o anjo do dom da alegria. O anjo tem características 

negras, pois a raça africana compõe a nossa nação. O quarto Anjo traz a lança e o escudo, e 

está pronto para o combate. Corresponde ao anjo branco e a nossas raízes europeias. 

Descrevemos a seguir as quatro colunas que sustentam a cúpula e formam o baldaquino. 

Nelas estão representados os grandes biomas brasileiros: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, 

Floresta Amazônica e Mata de Araucárias. O propósito é que cada coluna represente uma estação 

do ano e uma fase da reprodução humana. 

 [..]“As quatro colunas do baldaquino se interligam na parte superior, o capitel. 

Nele está a saudação do Arcanjo Gabriel à Virgem, presente na primeira parte da 

Ave Maria, e as palavras de Santa Isabel no encontro com sua prima”[...] “A 

presença dos quatro anjos indica-nos que o Altar, a Eucaristia, é o centro dos quatro 

cantos da Terra e do Cosmo. Os anjos representam as raças brasileiras – negro, 

branco, caboclo e indígena” (PASTRO, 2017, p.59) 

Descreveremos abaixo as quatro colunas que sustentam o conforme CDM Pe. Jorge Antão. 

Coluna Nordeste – É encabeçada por um Anjo Negro, que tem o pandeiro em uma das 

mãos, lembrando a música e o louvor divino. Nesse baldaquino são representadas a fauna e a flora 

da Região Nordeste. A Caatinga figura como o bioma tipicamente brasileiro. A obra de Pastro 

mostra também a flora do Centro Oeste trazendo as características do Cerrado. Claudio Pastro 

destacou em sua obra animais predominantes desses biomas e que se encontram sob ameaça de 

extinção, tais como: Ariranha, Ema, Jaburu, Jegue, Veado Campeiro, Suçuarana e Tamanduá-
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Bandeira. Em meio às espécies da fauna e flora encontramos o Medalhão da Fecundação do Óvulo, 

representando a reprodução humana. 

Coluna Sudeste – É encabeçada pelo Anjo Branco, que tem nas mãos uma régua para 

mediar a extensão do tempo, conforme indica o Livro de Apocalipse. A fauna e flora predominante 

na região Sudeste estão representadas, com destaque para a Mata Atlântica. Palmeira, espécie chave 

desse bioma, está caracterizada. Os animais que estão destacados são: Veado Branco, Tatu-bola, 

Cobra, Curimbatá, Tuvira e Jaboti. Em meio às espécies da fauna e flora encontramos o Medalhão 

do Embrião, representando a reprodução humana. 

  Coluna  Sudoeste – É encabeçada pelo Anjo Caboclo (mulato) que tem nas mãos o shofar, 

o berrante. A mata das Araucárias é a presença marcante na obra dessa colunata. Essa espécie do 

bioma Mata Atlântica já ocupou 2,6% do território nacional e como outras espécies brasileiras vem 

sendo degradada em função do corte ilegal de árvores. Além dessa espécie, que pode chegar a 30 

metros de altura, a obra destaca alguns animais da região Sul do Brasil, onde predomina os biomas 

Mata Atlântica e Pampa. Os animais que estão destacados são:  carneiro crioula, boi tabapuã, 

capivara, cavalo manga-larga e guaxinim. Em meio às espécies da fauna e flora encontramos o 

Medalhão do bebê, representando a reprodução humana. 

Coluna Noroeste – É encabeçado pelo Anjo Índio, que tem o turíbulo nas mãos para 

incensar e louvar o Senhor. Estão representadas as espécies de animais e plantas da região Norte 

(Bioma Amazônia). O bioma ocupa 40% do território nacional e compreende a maior 

biodiversidade em uma floresta tropical do planeta. Cláudio Pastro para representar esse riquíssimo 

bioma, trouxe animais exóticos e ameaçados de extinção, além de uma rica vegetação. Os animais 

que estão destacados são:  búfalo, trinta réis de bico vermelho, pirarucu, peixe-boi e jacaré. Em 

meio às espécies animais, encontramos o Medalhão do Casal, representando a reprodução humana.  

 

 2.2.6 O Altar – A Convergência das quatro naves 

 

 Segundo Toda, (2013, p.67-68), a junção das quatro naves forma uma cruz latina, que 

representa a crucifixão de Jesus Cristo.  Para quem olha de cima, na confluência das naves estão 
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situadas quatro capelas, sugerindo a sobreposição de uma cruz latina com uma cruz grega. A cruz 

latina é a mais comum das cruzes e representa o sacrifício de Jesus no processo de redenção da 

humanidade. O altar se posiciona no epicentro físico do templo e é próprio coração do templo. 

Mesa de pedra-granito maciço, o altar é a peça mais importante de todo o espaço da basílica. Toda 

cita Pastro quando diz que o altar é a razão de ser do espaço sagrado, o lugar do encontro e da 

aliança entre Deus e os homens. 

Essa é a verdade fundamental própria a toda a religião, os pontos centrais e 

materiais da vida humana são escolhidos pelo sagrado que assim sempre quis se 

manifestar. No meio do Santuário (microcosmos) o Altar dá testemunho do 

encontro e da aliança selada entre Deus e os homens. O Altar é também o lugar do 

sacrifício e não é uma mesa qualquer. É nesse lugar que se sacraliza os que dele 

participam, é o lugar da aliança e da simples troca de dons entre os homens e Deus. 

Aí se celebra o Mistério Pascal. Sacrifício = Sacrum Facere = Tornar Sagrado = 

Tornar-se UM. (PASTRO, 1993, apud Toda, 2013, p.67 – grifo do autor). 

 Seguindo esse raciocínio, também o Pe. Darci, hoje bispo de Mariana, ressalta a 

importância do altar como centro do processo litúrgico e de evangelização. 

Na basílica nós temos uma cruz grega que cruza uma cruz latina. E, o importante, 

o altar, está no centro. Ou seja, tudo o que aqui se realiza é cristológico, é Jesus 

Cristo e é para Ele que nós caminhamos. Embora nós chamemos a basílica como 

Basílica de Nossa Senhora Aparecida, nós a entendemos como a Casa da Mãe, mas 

para onde nós nos dirigimos para o encontro pascal, com o Cristo Ressuscitado. 

Portanto, o centro desta basílica é a Eucaristia, que é o centro da Igreja, que faz a 

Igreja, pois sem a Eucaristia não existe Igreja. Por isso, toda arte e toda a arquitetura 

da basílica converge para o altar central, para o Cristo Jesus. (TODA, 2013, p.91) 

 Sobre o altar está uma cruz em aço de oito metros de altura, que é o maior sinal cristão. [...]  

“A figura vazada do Cristo indica o espaço vazio como o lugar da presença do Invisível em nosso 

meio. Altar e cruz revelam-nos o Mistério de nossa Redenção e o Cristocentrismo de nossa fé”. 

(PASTRO, 2017, p.55). O simbolismo desse espaço é muito significativo, pois a cúpula, como 

baldaquino do altar, representa o universo, os homens, os animais e a flora, que são redimidos pela 

cruz, em um sacrifício que pactua sobre o altar a cada celebração da missa.  Já a presença dos 

quatro anjos que se encontram nas na cabeceira das colunas do baldaquino indica que o altar é o 

centro dos quatro cantos da terra (figuras 102 e 103). 
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Fig. 102. Vista aérea do Altar Central, no centro e abaixo da cúpula. Referência à representação da reverberação das 

águas do Rio Paraíba do Sul onde foi achada a imagem e do zig-zag das cestarias indígenas.  

 

 

Fig. 103.  Detalhe do Altar Central. A cúpula que fica acima, como baldaquino, representa o universo, os homens, os 

animais e a flora, que são redimidos pela cruz, em um sacrifício no Altar a cada celebração da missa.     
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 2.2.7 Os vitrais da Basílica 

 

 Os vitrais dos Serafins – estão diretamente associados com as colunatas do baldaquino.  

Dentro do conceito artístico, os serafins são anjos cheios de asas e olhos, com a missão de serem 

guardiões e adoradores do Trono. São quatro os serafins: Serafim vermelho, na colunata Sudoeste. 

Serafim azul, na colunata Nordeste. Serafim Verde, na colunata Noroeste e Serafim amarelo, na 

colunata Sudeste (figuras 104a e 104b). 

 Além deles em cada uma das quatro naves foram instalados vitrais coloridos de 350 m2 

cada, cobrindo toda a parte frontal das naves (figura 106). O projeto dos vitrais foi concebido com 

vidros coloridos importados, com espessura de 3mm a 6mm, em casos especiais. Conforme 

descreve Frederik Hendrik Antonius Geuer, da Geukas Vitrais, responsável pela elaboração dos 

vitrais concebidos pelo artista plástico Cláudio Pastro: “O estilo do projeto é moderno, 

diferenciando-se dos antigos vitrais sacros. As cores são variadas, nas naves serão seis tons de 

azul misturados do alto a baixo, com efeito de um imenso caleidoscópio. Na parte central variações 

de Rosácea com intenção simbólica”. Ele segue descrevendo os principais vitrais: 

Na nave Norte Rosácea de vidro na cor vermelha tem círculo de cor amarelo ouro 

para laranja. Partindo do centro, vidros vermelhos lembram as Chagas do Cristo. 

Na nave Sul Rosácea de vidro tem círculo de vários tons de azul claro. Já a nave 

Leste Rosácea apresenta círculo de tons turquesa, pois faz referência aos painéis 

dos evangelhos da ressurreição. O vitral da nave Oeste Rosácea de vidro com 

círculo de tons lilás remete aos painéis da paixão e morte de Cristo”. (VIDRADO, 

2010). 

 

 2.2.8 O Campanário de Bênçãos 

 

Para coroar as obras arquitetônicas da Basílica que, como se pode perceber não representa 

apenas mais uma igreja decorada, mas um edifício sacro, destinado a levar as pessoas ao ápice da 

relação com Deus, a se sentirem confortadas e acolhidas dentro do templo, Cláudio Pastro ainda  
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Fig. 104a.  Os vitrais dos Serafins – estão diretamente associados com as colunatas do baldaquino.  Serafim amarelo, 

na colunata Sudeste e  Serafim azul, na colunata Nordeste 

       

Fig. 104b.  Serafim Verde, na colunata Noroeste  e Serafim vermelho, na colunata Sudoeste. Dentro do conceito 

artístico, os serafins são anjos cheios de asas e olhos, com a missão de serem guardiões e adoradores do Trono. 
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concebeu um grande campanário, harmonioso com o ambiente e cheio de significado, para chamar 

os cristãos.  

O conjunto do Campanário integra o cronograma de obras das celebrações dos 300 anos do 

encontro da Imagem de Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. Segundo o artista plástico o 

som produzido pelo bronze é considerado a voz de Deus, toca no coração, no ser de cada um. 

Cada um dos sinos está dedicado a um dos 12 apóstolos e também homenageiam 

arcebispos, cardeais e bispos ligados à história do encontro da imagem, conforme descreve 

documento oficial do CDM – Centro de Documentação e Memória, 2016?: 

 Simão Zelotes – levou uma vida testemunhando e dando louvores a Deus. Traz o símbolo 

do incensário incandescente. Bispo homenageado: Dom João da Cruz Salgado de Castilho. 

 Judas Tadeu – ele foi o primeiro a cristianizar a Síria. Traz o símbolo do rosto de Jesus no 

famoso caso de Edessa.21 Bispo homenageado: Dom Frei Antônio da Madre de Deus Galvão. 

 Tiago Menor – um ramo de folhas faz referência ao tronco de Jessé.22 Bispo homenageado: 

Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. 

 Mateus – é representado por moedas, pois sua profissão era a de cobrador de impostos. 

Bispo homenageado: Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti 

 Bartolomeu – símbolo de uma figueira com figos. Bispo homenageado: Dom José de 

Camargo. 

 Tomé - o coração chagado faz referência à passagem bíblia em que Tomé não acredita nos 

seus colegas que afirmaram ter visto Jesus lhe ordenou que tocasse suas chagas. Bispo 

homenageado: Dom Joaquim de Melo.  

 
21 Caso de Edessa – imagem do rosto de Cristo a Caminho da Paixão, em um pano retangular, que teria sido preservado 

pelo bispo de Edessa. 
22 Tronco de Jessé - " es el nombre con el que  tradicionalmente se alude al árbol genealógico de Cristo a partir de 

Jesé, padre del Rey David. Tanto el evangelio de Marcos como el de Lucas parten de David para llegar a José, el 

esposo de la Virgen, dando así sentido a la antigua profecía de Isaías: "Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, de su 

raíz florecerá un vástago" (Is 11,1). “É o título que se dá a árvore genealógica de Cristo, a partir de Jessé, pai do Rei 

Davi. Tanto o evangelho de Marcos como o de Lucas partem de Davi para chegar a José, o esposo da Virgem, dando 

assim sentido à antiga profecia de Isaías: ‘Sairá algo novo do tronco de Jessé, de sua raiz florescerá um ramo novo” 

(tradução nossa). Delegación de Liturgia – Tenerife. 



187 
 

 Felipe – traz como símbolo a palavra ‘Abba”, que significa Pai em hebraico. Felipe pediu 

a Jesus que mostrasse seu Pai. Bispo homenageado: Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

 André - é representado com o símbolo da multiplicação dos pães. André leva a Jesus um 

menino com cinco pães e dois peixes que foram multiplicados. Bispo homenageado: Cardeal 

Sebastião Leme. 

 

 2.2.9 O revestimento interno da Basílica e pisos 

 

Com mais de 23 mil metros quadrados de área construída, aproximadamente 25 milhões de tijolos e 40 

mil m³ de concreto, o Santuário de Aparecida é um complexo religioso em constante transformação. 

Para atender com conforto os milhões de devotos que visitam o Santuário todos os anos, o ritmo de 

obras precisa ser acelerado.  

Quanto ao revestimento dessas paredes, nas áreas não cobertas pelas obras em azulejo, Claudio Pastro 

explica que em função das grandes dimensões das paredes, se discutiu o que melhor caberia como 

cobertura, se gesso, se mármore, etc.  

 E eu sempre optei pelo tijolinho, e o tijolo que é uma terracota, é um material usado 

nos palácios, nos edifícios basilicais. Se você vai à Roma você vê os tijolos, é um 

outro tipo um pouco mais fino, mas estão lá. Então, para nós eu pensei na questão 

térmica e acústica, porque quando entram na Basílica nos fins-de-semana, aos 

domingos, 60 mil pessoas o calor é terrível. Então o tijolo é térmico, e o tijolo é 

também acústico, ele amortece o som, ele ajuda o som, não dá reverberação. Mas 

também tem uma outra questão que é a questão simbólica. A Virgem é feita de 

barro, terracota, barro cozido, que é um avermelhado, terra roxa como a gente diz 

no Brasil e nós também, os humanos, somos de barro. Então eu achei que havia uma 

ligação completa neste sentido. Por fim, foi decidido que faríamos todo o 

revestimento interno em tijolos. O tijolo também, depois de muitas décadas, vai se 

tornando a marca da Basílica de Aparecida. (Centro de Documentação e Memória 

CDM, 2012, O Espaço Interno). 

Segundo publicação do CDM – O Espaço Interno já foram colocados milhares de tijolos 

especiais, sendo apenas na área interna aproximadamente 1.600.000 tijolos, com cor e medida 

específicas, fabricados numa olaria na cidade de Osasco. O custo estimado foi de R$ 1,80 por tijolo, 

desde a compra da produção especial, o processo delicado de corte dos tijolos, assentamento com massa 
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especial para não correr o risco de soltar com o passar do tempo, a fixação com grampos de ferro na 

estrutura do templo e a aplicação do verniz de acabamento. Segundo o então reitor, Pe. Darci e hoje 

bispo de Diamantina, a escolha dos tijolos para o revestimento interno, é um material que por sua 

qualidade está sendo aplicado para durar ao menos 200 anos sem grandes manutenções. Considerando 

que como em toda a basílica, também o projeto de revestimento foi objeto de campanha especial com 

os devotos de Nossa Senhora, daí porque todos os custos são afixados para dar transparência total aos 

romeiros sobre aquilo que está sendo investido (figura 105) 

Os pisos das Arcadas Externas do Santuário são todos em granito brasileiro e têm 

ondulações que representam a forma de “'água em movimento” e estão associados com as águas 

do Rio Paraíba do Sul, onde a imagem foi encontrada. A água também remete ao sacramento do 

batismo: o cristão está mergulhado em Cristo. 

Nos quatro ângulos das arcadas externas encontramos símbolos circulares bastante 

marcantes: Cristo, o Peixe, a abundância de alimento; Cristo, o centro da Jerusalém do Alto; Cristo, 

o centro da Vida; e Cristo, o centro do cosmo e do tempo. 

No interior da basílica, no altar e nos corredores centrais se observa uma figura típica 

indígena, associada com seu artesanato de cestaria, e que representa o movimento da água e as 

rosáceas multicoloridas que em cada nave, estão representando o tema daquela nave (figura 102). 

 

 2.2.10 As festividades dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e sua Coroação 

 

Para comemorar os 300 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida, desde a sua aparição, 

de 1717 a 2017. Uma das iniciativas aprovadas com o apoio da Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), foi o da visita da imagem a todas as capitais e dioceses23 do Brasil. Nessa 

ocasião, foi colhida uma porção de terra de cada um dos 26 Estados brasileiros, mais o Distrito 

Federal, para fazer parte da nova coroa de Nossa Senhora. A primeira coroação ocorreu em 1904, 

quando o papa Pio X proclamou a Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil. A  

 
23 Diocese – O termo era utilizado para designar uma região administrativa nas antigas províncias romanas. No 

cristianismo, é uma divisão territorial de um bispo ou arcebispo para efeito de administração eclesiástica. 
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Fig. 105. Destaque do piso na ala externa da Basílica, que simula as águas do Rio Paraíba do Sul. 

 

 

Fig. 106.  Rosácea de vidro – nave norte, na cor vermelha tem círculo de cor amarelo ouro para laranja. Partindo do 

centro, vidros vermelhos lembram as Chagas do Cristo.  
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coroação se deu no dia 8 de setembro de 1904. Para essa ocasião foi utilizada a coroa doada em 

1884 pela Princesa Isabel em sua segunda visita à capela de Aparecida para agradecer o dom da 

maternidade. Essa coroa, feita em ouro 24k, tem 21 diamantes grandes e 16 diamantes menores. 

Mede 15 cm de altura e 11,2 cm de diâmetro maior. Desde a coroação, até 2017 essa coroa adornou 

a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma nova coroa foi desenvolvida, por ocasião da 

comemoração dos 100 anos da coroação (1904 a 2004). Finalmente, para o tricentenário do 

encontro da imagem de Nossa Senhora, foi preparada uma nova coroa para o evento. “Águas-

marinhas simbolizam o encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba. No centro da flor, à base 

da coroa, três águas-marinhas representam as três dimensões da devoção mariana: Litúrgica, 

popular e histórica. A cruz, símbolo de Cristo, é mais do que sua figura. Ela se identifica com a 

história humana. Ao pé da cruz, o mapa do Brasil enfatiza a fé e a devoção do povo brasileiro.” 

Essa coroa foi elaborada por uma joalheria famosa (SANTUÁRIO NACIONAL DE 

APARECIDA, 2017). 

No dia 11 de outubro de 2017, às 19 horas deu-se a coroação solene de Nossa Senhora e 

em seguida a inauguração da decoração da cúpula da basílica.  Conforme reportagem da rede de 

notícias Canção Nova, um dos grandes marcos das celebrações pelos 300 anos foi exatamente a 

coroação de Nossa Senhora. Estava presente na celebração o representante do Papa Francisco para 

a ocasião, o cardeal Giovanni Battista Re24.  Primeiro se contou a história do achado da imagem 

pelos pescadores. Em seguida, entraram em procissão as bandeiras dos estados brasileiros e suas 

respectivas porções de terra. Das quais foram retiradas pequenas quantias para compor o centro da 

nova coroa de Nossa Senhora. 

Ainda sobre a coroação, a coroa foi feita com o ouro doado pelos próprios devotos no 

pagamento de suas promessas. Ela foi desenhada e confeccionada por uma joalheria que doou os 

68 diamantes, quatro esmeraldas, quatro safiras e uma pérola de ouro. Segundo informado, essa 

 
24 Conforme já dissemos anteriormente, em 1980 o papa João Paulo II (hoje canonizado) atribuiu ao templo 

o título de “basílica menor”. Visitou o Brasil também em 1991 e 1997. Em  2007 o santuário de Nossa Senhora também 

foi visitado pelo papa Bento XVI  e  em 2013 pelo papa Francisco, por ocasião da 28ª edição da Jornada Mundial da 

Juventude, mantendo a agenda de Bento XVI. (obtido de: http://noticias.terra.com.br/ infograficos/papa-no-brasil/. 

Consultado em: 05 jun.2019. Todavia, num acontecimento tão relevante como a celebração dos 300 do encontro da 

imagem na pesca milagrosa e que tanto representa em termos de devoção ao povo brasileiro, infelizmente não 

compareceu, embora tenha estado na comemoração dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. A 

justificativa oficial para a ausência foi por uma questão de agenda, mas especula-se se não foi por questões políticas. 

http://noticias.terra.com.br/infograficos/papa-no-brasil/
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nova coroa começou a ser desenhada em 2014 a pedido do cardeal Dom Raymundo Damasceno, 

que era arcebispo de Aparecida. Quanto à quantidade de ouro, de 300 gramas, faz correlação direta 

com os 300 anos de devoção à santa. As cores das pedras se referem à bandeira do Brasil. Conforme 

depoimento de representante da joalheria, Alix Ligne, “[..] as cores do Brasil aparecem em quatro 

esmeraldas na coroa. A base da coroa é esmaltada de azul, remetendo ao manto de Nossa Senhora 

e também aos rios”. Segundo ela 10 profissionais auxiliaram na confecção.  Compuseram também 

a coroa, além do ouro e das pedras preciosas, os punhados de terra de cada capital de todos os 

estados brasileiro. (G1 – Vale do Paraíba, 2017).  

Terminada a cerimônia de coroação, as atenções se voltaram para a decoração da cúpula da 

basílica, até então protegida por um tecido. A arte da cúpula começou em 2012, de autoria do artista 

plástico e litúrgico Claudio Pastro. São 1.800 metros quadrados de mosaico, construído pedra a 

pedra, ou como dizem os experts, tessela a tessela. 

Cabe lembrar que apenas em 1953 é que 12 de outubro passou a ser o dia da Padroeira. 

Antes disso foi comemorada no primeiro domingo de maio, por ser o mês dedicado a Maria. 

Também se comemorou em 8 de setembro, que é a data atribuída para seu aniversário (G1 – Vale 

do Paraíba, 2018). 

A construção da Basílica de Nossa Senhora Aparecida é sobretudo um projeto de fé, que 

resultou essencialmente da doação dos devotos, nestes 68 anos de obras. Quem adentra a basílica 

se defronta com um templo que apesar de suas dimensões monumentais é de um ambiente 

especialmente acolhedor, graças à obra artística de seu interior. Não há quem entre ali e não fique 

a admirar a sua beleza e as mensagens de evangelização que estão presentes por todos os espaços, 

porque a decoração litúrgica cumpre seu papel de elevar os fiéis para a reflexão e para a oração. 

Egidio Toda (2013, p. 53) comentando a visão de Claudio Pastro sobre a basílica aponta que as 

pessoas buscam um lugar especial, o lugar do sagrado, diferente da própria casa, ou do estádio de 

futebol para o encontro consigo mesmo. E destaca ainda: 

No espaço sagrado o caos fica do lado de fora e o equilíbrio na parte interna. Na 

construção do espaço sagrado nada é feito por acaso, há o encontro do visível com 

o invisível como em um relacionamento. As imagens em forma de ornamentos 

geométricos nas paredes e nos pisos das igrejas, não são apenas motivos 

decorativos, mas são indicativos de orientação. São ramificações que chegam ao 

centro de cada um de nós, à paz, ao coração. Estas ramificações, que são veias do 
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Senhor da igreja católica, Jesus Cristo, orientam-nos em direção a um centro, ao 

Altar, ao coração deste Cristo. 

Enfim,  as pessoas que adentram o templo são convidadas e estimuladas a fazer a interação com o 

sagrado, dentro de um ambiente de harmonia e de transcendência. 

 

2.3  A NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO DO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO 

CULTURAL E MATERIAL DA HUMANIDADE 

 

 Choay (2001, p.95), relata que durante a Revolução Francesa, igrejas foram incendiadas, 

estátuas destruídas ou decapitadas e castelos aniquilados. “Desde que o termo vandalismo foi 

lançado pelo abade Grégoire, o pesado balanço das destruições da revolução foi feito, e a 

historiografia de sua abordagem historiográfica foi estabelecida em detalhes”. 

 Dois símbolos da religião, do passado e do presente, se encontram em um espaço atemporal 

quando há a necessidade da conservação destes patrimônios culturais e materiais para a produção 

da historiografia e memória da humanidade. Em sua defesa, a legitimação do futuro só poderá ser 

validada pelo seu passado e a necessidade de conservação dos monumentos históricos iniciados 

desde a Revolução Francesa, para que nossas dúvidas sejam respondidas, hoje e amanhã, valida a 

prioridade da ação de preservação destes monumentos.  

 A criação da Aura para preservar a autenticidade dos monumentos, da arquitetura e da arte, 

através do reconhecimento da obra, sua tradição, no fenômeno religioso e místico e em uma trama 

singular de tempo e espaço, unem as representações do passado e do presente, do oriente e do 

ocidente, dos monumentos e da arte sacra. 

 A produção dos cânones serve para fortalecer a relação do passado e do presente, da Igreja 

de São Salvador de Chora e da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no descobrimento dos 

laços com algo já existente e forte. A Aura está presente na obra antiga ou clássica e pode haver 

uma intencionalidade ou não. Esta intencionalidade se justifica no culto à Arte sacra ou religiosa 

do ontem, do hoje e do amanhã, como validação da crença para a criação da Aura e sua memória. 

 Para entendermos melhor o conceito sobre a Aura, vamos retomar o processo teórico-crítico 

e da experiência psicológica social, para que, alguém possa encontrar a obrigação de investigar 
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fenômenos empíricos através de experiências estéticas. Seja ela causada por uma pintura, música, 

escultura, filme, monumento, arquitetura, mosaico, azulejos, celebridade ou de algum fenômeno 

natural. Algumas vezes, experimentamos uma sensação extasiante, quase indecifrável e a energia 

que compõe a Aura parece dominá-lo. Para alguns, a Aura é muito mais que um sentimento ou 

experiência, é um fenômeno metafísico.  

 No entanto, o que se entende em seus vários estudos do fenômeno, é que a Aura é 

experimentada em uma ação de proximidade e distância. Atos de celebração, como a comunhão, 

demonstravam que os objetos sagrados entravam em níveis diferentes da vida cotidiana e, ao 

mesmo tempo, a vida cotidiana se prendiam a eles. Nos monumentos representativos de nossa 

história, como as igrejas em seus status consagrados, como museus, impregnam-se de uma 

aparência de distância e proximidade. Adorno baseia-se nas ideias de Benjamin ao enquadrar o 

colapso da proximidade e da distância, como uma dialética de interpretação e indeterminação, à 

medida que apontam para o além do óbvio o significado aparente. A Aura convida à interpretação 

das obras e ao mesmo tempo, também confunde e até recusa sua significação.  

 Os monumentos religiosos, também mostram uma cultura singular que deve ser sacralizada, 

preservada. Pierre Bourdieu (2006), defende a socialização e as necessidades da sociedade, levanta 

a preocupação da objetivação na construção da cultura material. Para ele, os condicionamentos 

materiais e simbólicos agem sobre nós (sociedade e indivíduos) numa complexa relação de 

interdependência. Bourdieu, também esclarece que vivemos em uma estrutura social que é vista 

como um sistema hierarquizado de poder e privilégio, determinado tanto pelas relações materiais 

e/ou econômicas (salário, renda) como pelas relações simbólicas (status) e/ou culturais 

(escolarização) entre os indivíduos. Segundo esse ponto de vista, a diferente localização dos grupos 

nessa estrutura social deriva da desigual distribuição de recursos e poderes de cada um de nós. O 

autor mostra a necessidade do acesso à cultura, do conhecimento, da memória, quebrando esta 

estrutura hierarquizada e classicista. 

 Em sua arqueologia do conhecimento, os monumentos religiosos, independente de sua 

época, mostram através do objeto, a construção de sua historiografia, memória e materialidade. A 

preservação dos monumentos através da certificação como patrimônio cultural, delega à 

humanidade o direito de saber sobre seu passado, identidade e história. 
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 O tombamento dos monumentos é necessário e o patrimônio deve ser preservado. 

 Desde a Revolução Francesa, deparou-se na necessidade da conservação dos bens materiais 

e dos monumentos históricos. No processo de tombamento, para a conservação dos valores e 

preservar os bens materiais de vandalismos, o antiquário Aubin-Louis Millin, apresenta na 

Assembléia Nacional Francesa a importância de conservar os monumentos históricos e objetos de 

arte. Não só conservar, mas salvar a imagem, oferecendo a elas uma descrição. No processo de 

conservação, executaram a transferência dos bens do clero e da Coroa, para a nação, que por 

motivos políticos, acabariam na destruição ideológica de seu patrimônio. 

 Para Françoise Choay, 2001, o processo de tombamento do patrimônio foi longo e 

burocrático, mas de extrema relevância. Em seus primeiros atos jurídicos deste processo, foram 

colocados os bens do clero à disposição da nação. Na sequência, dever-se-ia tombar as categorias 

e inventariar. Mas, o processo deparou-se em um problema relacionado à nação, o interesse 

coletivo. Vale lembrar que a nação sofria uma revolução por decorrência da falta de necessidades 

básicas para o povo, inclusive de alimentação. Uma das saídas foi recuperar a moeda com as vendas 

de seu patrimônio material.  

 Ainda no processo de tombamento, sobre os monumentos históricos, a legislação francesa 

dividiu estes monumentos em duas categorias: os móveis e os imóveis. Para os móveis ficaram os 

museus, como serviços de instrução à nação e acesso ao público. E os imóveis com os conventos, 

igrejas e castelos. Para a categoria dos bens imóveis, deparou-se com um problema. Com o 

despreparo para a preservação destes monumentos, como as igrejas, conventos e castelos, criaram-

se novas utilizações para as suas construções, como os depósitos de armamentos. Nesta fase de 

depredação natural e sem manutenção, devido ao seu uso, viu-se na necessidade de novas 

utilizações. A solução foi a transformação destes bens imóveis em museus. A partir daí, o bem 

imóvel passaria a ser móvel, e assegurava-se a preservação destes monumentos pelo estado. 

 Choay, 2001, ainda defende que para a conservação, devemos burlar o vandalismo e seus 

efeitos secundários. Nos procedimentos ligados às proteções dos monumentos históricos, deve-se 

levantar a importância da natureza destes monumentos e seus significados em oposição ao 

vandalismo ideológico. Várias são as regras exercidas para a defesa da conservação e do 
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tombamento do patrimônio material, desde à análise do interesse pela história, a beleza do trabalho, 

o valor pedagógico para a arte, até nas fundamentações em relação à antropologia.  

 Declara que indivíduos e sociedades não podem preservar e desenvolver sua identidade 

senão pela duração e pela memória. Romper com o passado não significa abolir sua memória, nem 

destruir. Há na conservação o movimento de instrução pública que esclarece e forma opiniões, 

legitimando a ação técnica/científica. 

A urgência da ação às vezes impõe uma mens momentânea na condução dos 

negócios humanos. Os antropólogos nos ensinaram também que as sociedades 

tradicionais podiam, de forma cíclica, por um curto período, ritualizado, abstrair 

seu passado e seus costumes para viver na imediatez do presente. Mas esses 

parênteses apenas confirmam a regra: indivíduos e sociedades não podem preservar 

e desenvolver sua identidade senão pela duração e pela memória. Essas verdades 

logo foram compreendidas pelos homens que providenciaram, contra os decretos 

vandálicos, a proteção da herança monumental e patrimonial da nação. (CHOAY, 

2001, p.112 e 113). 

 Os valores reconhecidos pela humanidade e sua necessidade na conservação do patrimônio 

cultural material e sua memória, são cruciais para a identidade de uma nação. O valor nacional 

prioriza os bens pertencentes a ela, o valor cognitivo regra o acesso ao conhecimento e suas 

competências e o valor artístico do patrimônio monumental, rege a conservação das igrejas, 

basílicas, conventos e castelos, priorizando sua transformação em museus, na preservação dos 

monumentos e seu valor histórico, cultural, técnico, científico e artístico. 

No próximo capítulo faremos uma viagem pela introdução à arte diante de suas linguagens, 

técnicas e estilos, através da visão de vários teóricos, historiadores da arte, arte-educadores e 

estudiosos na interpretação da imagem e semiótica, do Período Bizantino aos dias de hoje. 

Encontraremos as diferenças entre arte sacra e a arte religiosa, e como a Virgem Imaculada e o 

Cristo Pantocrator foram retratados nos mosaicos bizantinos no oriente do século XIV e nos painéis 

em azulejos modernos no ocidente do século XXI. O encontro do passado e do presente da arte 

sacra na contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

O ENCONTRO DA ARTE SACRA:  

A PERCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO SENSÍVEL, AS TÉCNICAS DE 

MONTAGENS E A UNIVERSALIDADE DO BIZANTINO DE ONTEM E O 

CONTEMPORÂNEO DE HOJE 

 

Dentre as formas de conhecimento, podem-se delimitar quatro campos: a 

ciência, a filosofia, a religião e a arte. Cada um, em busca de suas 

particularidades, estrutura-se sob metodologia, preceito e linguagem próprios. 

Enquanto a observação rigorosa e sistêmica dos fenômenos dá origem à ciência, 

a especulação leva ao pensamento filosófico e a explicação teológico-mística 

dá origem à religião e à percepção do sensível, sendo o fio condutor das formas 

artísticas. (RIZOLLI, 2005, prefácio). 

 Neste capítulo vamos refletir e abordar o assunto diante dos pensamentos e argumentos 

de alguns teóricos, a partir de suas especificidades. Para isso vamos desvendar como a imagem 

emocional se manifesta nos sentimentos de quem olha e de quem mostra, num devir da 

percepção, dos sentidos e de uma ação cerebral, construindo alegrias, tristezas, agitação ou 

calmarias. Também vamos aprofundar os estudos da sintaxe da imagem para a construção das 

formas, cores, profundidade, linhas, equilíbrio, harmonia e perceber como estes signos nos 

afetam. A percepção sensorial, apreciativa, sígnica e perceptiva é associada à interpretação 

imagética relacional, sintática, semântica e pragmática das obras, para buscar uma ampla 

significação da Imagem e descobrir a profunda comunicação da arte.  Para o estudo da Imagem 

e da Arte, algumas indagações são persistentes em nosso cotidiano e nos fazem buscar 
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respostas, seja na visão do artista, da obra de Arte, por um simples observador, pelo pesquisador 

ou professor. Por exemplo, algumas questões sobre: 

 Qual o significado da Arte? Como estudar uma obra de Arte? Como diferenciar a arte 

sacra da arte religiosa? E por fim, como a Imagem é construída?  

 Na busca de respostas para estes questionamentos sobre a construção da Imagem e da 

Arte tentaremos, numa introdução, alcançar o entendimento sobre a arte em diferentes áreas de 

estudos como na sacralidade, história, cultura, antropologia, filosofia, heurística, antiguidade, 

contemporaneidade, nas linguagens artísticas, nos estudos artísticos, na sintaxe visual e outras 

áreas do conhecimento. Na sequência, buscaremos entender os estudos de Charles Sanders 

Pierce sobre a semiótica e compreender a arte, artista, cultura e linguagens nos cenários 

artísticos e mostrar como a constituição dos signos e suas derivações de linguagem compõem 

a arte contemporânea, enfatizando o artista-pesquisador. E no fechamento deste capítulo, 

responder esta última questão de como interpretar a arte sacra universal e desvendar como a 

busca de referências no passado da arte sacra produziu uma obra de arte sacra atual, 

monumental e poderosa. Para isso, vamos discorrer sobre as leituras e interpretações da arte 

sacra bizantina do século XIV e da arte sacra contemporânea do século XXI, num encontro 

artístico atemporal que une o passado com o presente, o Oriente com o Ocidente, resultando na 

análise de algumas obras expostas na igreja de São Salvador de Chora e na basílica de Nossa 

Senhora de Aparecida, criadas para homenagear Jesus Cristo e Maria, a Virgem Santíssima e 

Mãe de Deus. As escolhas das obras e igrejas são fundamentadas a partir da percepção e do 

contato pessoal no local das exposições das obras de arte e da observação dos espaços sagrados 

destinados a cada uma das obras selecionadas. 

 Mas afinal qual o significado da Arte?  

 Seria muito difícil encontrarmos uma única resposta para esta pergunta, pois o 

significado da arte é infinitamente amplo e se modifica através do tempo, espaço, cultura e 

sociedade, em uma relação íntima com o homem/artista. Na busca parcial desta resposta, 

citaremos alguns teóricos e seus pensamentos acerca da Arte e da Imagem. Vale a pena lembrar 

que cada citação relacionada aos seus autores, busca apenas uma parte do pensamento e da 

teoria de cada um a respeito da Arte e, assim, podermos refletir sobre o seu significado. 
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 Para a religião, na arte sacra de Cláudio Pastro (2010, p. 96), a Arte pode ser objetiva 

ou subjetiva, onde a Arte associada ao belo resulta na essência. A Arte e a beleza são o binômio1 

que direciona o homem, em todas as culturas e em todos os tempos. São linguagens humanas 

“de esfera superior”. Podem demudar uma questão, por mais que simbolize “terra a terra”. 

Evidenciam uma relevância verdadeira, ou podem “dourar” e camuflar uma realidade, 

disfarçando-a e dando um falso valor. É por isso, segundo Pastro, que se diz que “a beleza serve 

a Deus e ao diabo”. 

 Ernst H. Gombrich (2000, introdução), em sua historicidade da arte, critica a noção de 

Arte e aquele tipo de postura que toma a arte como uma atividade esnobe ou fetichista. Para 

Gombrich não existe uma coisa chamada Arte, apenas artistas. Reitera que não existe um jeito 

errado de se gostar de uma obra de arte, basta fazer com que o espectador se lembre de alguém 

ou de algo querido, pela semelhança da representação e torna-se tão válido quanto qualquer 

outro motivo. 

 No processo de entender e ler a obra de Arte, Maria Carla Prette (2008, p.8), defende 

que a origem da palavra Arte era referente à habilidade técnica para a produção de uma obra ou 

no ofício de alguma atividade segmentada. No decorrer dos séculos o termo Arte restringiu-se 

apenas às designações das belas-artes ou em sua representação estética nas áreas das artes 

visuais e figurativas, centralizadas na pintura, escultura ou arquitetura. Atualmente, o 

significado do belo é relativo e pode variar de acordo com a cultura de uma comunidade ou 

nação e até em um mesmo território, pode diversificar-se com o passar do tempo. Por isso hoje, 

neste campo sensível-simbólico-visual, definimos como artística qualquer atividade que, por 

meio das imagens, procure comunicar sensações, emoções e sentimentos. 

 Para o pensamento filosófico de Martin Heidegger (2010, p. 37), a obra é o artista e o 

artista é a obra e uma é a origem do outro, portanto um não existe sem o outro. É desta junção 

da obra com o artista que nasce a Arte. Para a compreensão da palavra Arte, mesmo que esta 

designe algo mais que uma ideia geral, o que se pensa com este conceito só o pode ser com 

base na realidade vigente das obras e artistas. Ou será o contrário? Para Heidegger, a Arte 

necessita se desprender da obra, para assim experienciar o que a obra é, a partir da essência de 

sua obra. 

 
1 Expressão algébrica formada pela soma ou pela diferença de dois termos ou monômios. 
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 A criação artística, que aparece nas imagens de Mirian C. Martins, Gisa Picosque e M. 

Terezinha Telles Guerra, (2010, p. 46-47), busca o desvelar da arte, a partir dos devaneios do 

pensamento projetante para a corporeidade da matéria ao respeitar cada estágio e processo de 

sua obra. No confronto artístico devemos atentar também ao imprevisível e para o 

aproveitamento dos acasos para a ruptura e início da obra. No reconhecimento do conteúdo da 

forma e da forma como conteúdo, atentamos para os modos singulares de captar e poetizar a 

realidade. Cabe a nós combinarmos a percepção, imaginação, repertório cultural e histórico, 

para nossas leituras do mundo, para que as  apresentemos à nossa maneira, sob nosso ponto de 

vista, por meio de formas, cores, sons, movimentos, ritmos ou cenário. É nesta ação coletiva, 

do desenvolvimento da sensibilidade e na busca da marca pessoal do artista que sua poética, 

vinda de processos colaborativos, se funda. 

 A imagem de uma obra de arte, para o escritor Alberto Manguel (2001, p. 29-30), existe 

em algum local das percepções. Ela se divide entre a imaginação do artista diante de sua criação 

ou em sua retratação na tela, entre o que podemos nomear e aquilo que os contemporâneos do 

artista podiam nomear. Está entre nossas lembranças ou diante do que aprendemos. Que vem 

de um vocabulário comum de uma sociedade dominante ou de um discurso mais elaborado e 

profundo vindo de símbolos ancestrais e secretos. Para Manguel, toda imagem formada através 

da arte é um mundo paralelo, que representa algo extraordinário, onde o objeto apareceu em 

uma visão maravilhosa, banhada de luminosidade, Foi permitida por uma voz própria, colocada 

de forma pura por um dedo divino e que aponta para o passado de uma vida inteira, 

reproduzindo as próprias origens da expressão. 

 Ernst Fischer (1977, p. 11) defende que a Arte é necessária e vital para o homem. Em 

sua função, a Arte criada como “substituta da vida”, ou a Arte que funciona para posicionar o 

homem em um estado de equilíbrio com seu meio, trata-se de um pensamento que trabalha uma 

parte do entendimento da natureza e suas necessidades. Nesta procura incessante do equilíbrio 

entre o homem e seu mundo circundante, não há uma previsão certeira em qualquer sociedade 

de como encontrá-lo, mas, a Arte ajuda parcialmente este encontro.  Portanto, a Arte é 

necessária, imprescindível e continuará sendo sempre necessária. 

 Para entender a Arte em sua contemporaneidade, Enrico Crispolti (2004, p. 20-21) 

estuda e discorre, como introdução, o empenho pontual de investigação crítica e histórica sobre 

a Arte do nosso tempo. Se no resultado da continuidade encontramos o exercício essencial 

historiográfico, neste estudo do período secular, também descobrimos as experiências e 
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identificações da Arte contemporânea. O estudo resulta em um aspecto fundamental de 

específicas diferenças no conhecimento necessário para o desvendar da Arte atual em um 

constante devir e que pratica um exercício crítico que complementa o historiográfico. 

 Ainda na condição da Arte na atualidade, Anne Cauquelin (2005, p. 13-18) se depara 

com três outros fatores para entender a arte nos dias de hoje. O dinheiro da Arte que move a 

Arte atual, a funcionalidade da Arte como sistema e a ideia da Arte. O valor econômico sempre 

elevado da Arte é marcado como uma das principais características na compreensão da Arte 

contemporânea em relação ao seu público. Ao basear-se na idade da Arte admite-se que as obras 

antigas alcançam somas excepcionais pela sua idade e que o velho é sempre mais caro. Porém, 

em relação ao preço da Arte na contemporaneidade, estes valores parecem exageradamente 

caros e a resposta desta questão leva ao entendimento da Arte atualmente. Já no sistema da 

Arte, o conhecimento deste sistema permite aprender sobre o conteúdo das obras. Não que este 

sistema seja puro e simplesmente econômico, baseado na tradicional lei da oferta e da procura, 

mas para pensar se as determinações do mercado possam agir diretamente sobre a obra, diante 

dos papéis dos agentes ativos deste sistema como o produtor, comprador, colecionador ou 

aficionado, transitando pelos críticos, publicitários, curadores, instituições ou museus. E por 

último, na ideia da Arte, nos deparamos com o dilema que é comparar o valor estético, artístico 

e econômico, da obra antiga com a atual. Para refletirmos nesta parte da compreensão, podemos 

pensar a respeito dos valores das obras do passado, mais precisamente do século XIX e começo 

do século XX, sob o ponto de vista da inovação e de seu preço. A pergunta para esta questão é 

saber se estas obras eram de fato tão fantásticas para o seu público, a ponto de serem colocadas 

em pedestais, induzindo à veneração extrema. 

 Na sintaxe da linguagem, Dondis A. Dondis (2001, p. 2-4) comenta que de tanto buscar 

o significado de Arte, as investigações acabam por centralizar-se na delimitação do papel, do 

conteúdo e da forma. Em sua investigação, a esfera que envolve a forma em seu nível mais 

simples como nos elementos da cor, tom, linha, textura e na proporção, atuam como cenários 

visuais para o alfabetismo daquilo que se viu. Contudo, na condição da alfabetização das 

pessoas diante de uma instrução formal, para saberem ler ou escrever, o abecedário visual 

guarda na memória a lembrança daquilo que foi visto. Por sua vez, a comunicação visual 

estrutura ideias para informar por meio de elementos visuais, amparando-se em pintura, 

escultura, afrescos, gráficos, desenhos, fotografias, audiovisual, arquitetura, entre outras formas 

de expressão, que se ampara no processo manual ou digital. 
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 Então, como começar a leitura e os estudos de uma Obra de Arte? 

 No antagonismo da função alfabética, tendo como base a linguagem escrita, dentro da 

capacidade de ler, entender e escrever, há o conceito de analfabetismo ou semianalfabetismo, 

tão preocupantes em nossa sociedade, pois refletem falhas nos processos pedagógicos e no 

sistema educacional. Uma vez corrigido este problema, o indivíduo estará apto para a criação 

de soluções, de proposições, que atravessam seu cotidiano. 

 Em sua sintaxe, a linguagem visual, em suas propostas teóricas, ajuda no processo de 

aprendizado para o reconhecimento do ambiente onde as vivências, experiências e reações, 

fazem parte desta mediação. A todo instante informações visuais chegam até nós de forma 

direta ou indireta, para o desenvolvimento da interpretação individual ou coletiva.  

 A percepção ajuda-nos neste processo enviando informações para o cérebro que as 

decodifica, através de influências internas e externas ao nosso corpo, transformando o 

entendimento daquilo que percebemos. Nesta dinâmica, a função cerebral atribui significado a 

estímulos sensoriais. É a aquisição, interpretação, seleção e organização das informações 

obtidas pelos sentidos, e o que não é sentido, não é percebido. Os sentidos da visão, audição, 

tato, olfato e paladar, associados à percepção temporal e espacial, contribuem na interpretação 

que temos da realidade e não na realidade, de nossa vivência. Nem sempre aquilo que vemos 

existe na realidade e na dicotomia da percepção. Podemos interpretar de acordo com a realidade 

existente em cada um, diante de suas experiências, cultura e influências. 

 Se, de um lado, o nosso corpo se manifesta com influências externas, como por exemplo, 

na percepção da intensidade do claro ou do escuro, ou no contraste entre o grande e o pequeno, 

e no movimento de algo diante de sua passividade, não podemos descartar que há as influências 

internas em nosso organismo que mudam os sentidos do entendimento das coisas, através da 

motivação da alegria ou da tristeza, ou talvez da experiência trazida de suas origens camponesas 

e interioranas ou mesmo na busca do conhecimento e da cultura exercitando os estudos. 

 Para a pesquisadora, professora e designer Donis A. Dondis (2001, p. 29-30), a sintaxe 

da linguagem visual, dentro da premissa do aprendizado de ler e escrever, não é diferente no 

código visual. Nele há os mesmos anseios que motivam o desenvolvimento da comunicação 

que é o de construir uma didática de aprendizagem, para a identificação, criação, interpretação 

e a compreensão de mensagens visuais, que sejam acessíveis à maioria das pessoas e não apenas 
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para grupos segmentados treinados dos designers, pintores, artesãos, escultores, cenógrafos, 

estilistas, arquitetos ou estetas. 

 Na poetização, fruição e conhecimento da arte, Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 

129) mencionam o pensamento de César Coll para a teoria do processo do ensino-aprendizagem 

em arte, onde o envolvimento das ações implícitas completa as várias categorias do 

ensinar/aprender entre outros objetivos que devemos alcançar como aprendizagem de fatos, 

conceitos, procedimentos, valores, atitudes e normas. Para esta questão vemos que, a 

aprendizagem de fatos e conceitos envolve a análise, interpretação, conhecimento, explicação, 

descrição, comparação, identificação, reconhecimento, classificação, situação do tempo e 

espaço, recordação, etc. A aprendizagem de procedimentos envolve a construção, 

representação, observação, experimentação, elaboração, manejamento, composição, simulação, 

reconstrução, planejamento, etc. E a aprendizagem de atitudes, valores e normas, envolve a 

apreciação, conscientização, valores positivos ou negativos, consciência, sensibilidade, sentido, 

percepção, atenção, interação, etc. Lembrando que estas ações agem de forma não estática 

quando estamos no processo do ensino-aprendizagem da arte, pois o poetizar, o fruir e o 

conhecer entram com força, associados às especificidades dos conceitos, fatos, procedimentos, 

atitudes, valores e normas advindas das linguagens artísticas. 

 Nossa estrutura interna nos oferece condições de perceber as representações visuais, 

mas há uma limitação inserida. Tal limitação requer pouca energia, pois nosso organismo 

trabalha de forma automática, respondendo a estímulos e dando a impressão que toda a 

informação obtida vem de um aspecto natural e simples. Nesta ação sensorial, há uma alusão 

de que não precisamos evoluir além de nossos conhecimentos puramente visuais e que basta 

aceitá-los como uma função básica. O aprofundamento dos estudos, abrangendo toda a vertente 

do campo sensorial, leva-nos às investigações dos signos e seus significados. A partir deste 

momento o sentido da visão trabalha o cérebro para perceber e dar acepções diferentes às coisas. 

 No fenômeno da percepção, para complementar os estudos da linguagem visual, há o 

processo do sistema nervoso para efetuar um curso de interação entre uma representação e o 

cérebro. Porém, para realmente ativar esse processo é necessária uma aprendizagem das 

linguagens visuais pelos sistemas de representação, a fim de que possamos reagir de modo 

sensível-cultural-consciente, no entendimento da forma e na relação desta forma com o homem 

e seu mundo.  
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 Fayga Ostrower (1998) explana que a percepção abaliza o que somos capazes de sentir 

e compreender. Para isso, há uma ordem que devemos cumprir selecionando nossos estímulos 

para criar uma barreira, entre o que percebemos e o que não percebemos. Assim é feita a 

articulação do mundo que nos afeta, um mundo que conhecemos e aquele que ainda vamos 

conhecer. Desta articulação encontra-se o nosso ser dentro do não ser, a consciência do homem 

se relacionando com sua subconsciência. Todavia, mesmo que a sua elaboração permaneça em 

níveis abaixo do consciente, a criatividade e seus processos devem se conectar à consciência 

humana, para que possamos responder aos significados existentes no ato criador, desde que a 

própria consciência não seja algo definitivo e acabado. 

 Na ordenação dos dados de Ostrower, através do entendimento do potencial criador, 

estruturam-se os múltiplos níveis do homem. Nestes níveis que envolvem a sensibilidade, 

consciência e a cultura humana, apreendemos sobre o mundo, onde o homem aprende também 

o próprio ato de apreensão, permitindo que apreenda e compreenda ao mesmo tempo. Ostrower 

salienta que:  

O potencial criador elabora‑se nos múltiplos níveis do ser 

sensível‑cultural‑consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos 

caminhos em que o homem procura captar, entender e configurar as realidades 

da vida. Os caminhos podem cristalizar‑se e as vivências podem integrar‑se em 

formas de comunicação, em ordenações concluídas, mas a criatividade como 

potência se refaz sempre. A produtividade do homem, em vez de se esgotar, 

liberando‑se, se amplia [...] (OSTROWER, 1998, p. 27). 

 Para Ostrower (2001), há três esferas que trabalham juntas no processo da criatividade 

e que se fundem para uma só significação. Na esfera do sensível, como em processos intuitivos, 

os métodos de criação interligam-se intimamente com nossas emoções e sentimentos. Mesmo 

no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula principalmente através da 

sensibilidade. Inata ou até mesmo inerente à constituição do homem, esta susceptibilidade não 

é peculiar somente a artistas ou alguns poucos privilegiados. Em si, ela é patrimônio de todos 

os seres humanos. Ainda que em diferentes graus ou talvez em áreas sensíveis diferentes, todo 

ser humano ao nascer, adquire um potencial de sensibilidade.    

 Na esfera cultural, são manifestações intelectuais e artísticas, associadas aos hábitos 

sociais e religiosos, com que o indivíduo ou um grupo convive, construindo suas tradições, 

valores e conhecimento. A aquisição atua e se comunica através de experiências e podem ser 

transmitidas através de vias simbólicas para as gerações seguintes. Além de gerar normas de 
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comportamento ou crenças, para a distinção dos grupos, o conjunto de saberes ou a instrução 

determina o nível cultural individual ou coletivo. 

 E por fim, na esfera consciente, a razão trabalha o entendimento, o raciocínio e a 

interpretação em uma relação dicotômica à emoção. Ao se ter conhecimento de sua existência 

individual e de suas responsabilidades, o homem não deixa de conscientizar-se também de sua 

existência social, ainda que esse processo não seja vivido de forma intelectual. O raciocínio dos 

fenômenos, a vivência das aspirações, os possíveis êxitos e eventuais insucessos, tudo se molda 

segundo idéias e hábitos particulares ao contexto social em que se desenvolve o indivíduo.  

 Na ciência que estuda todos os sistemas de comunicação presentes numa sociedade 

através dos níveis, sensível-cultural-consciente, a semiologia analisa detalhadamente as 

representações sociais definidas como sistema de significação e de ressignificação. O desvendar 

das partes separadas em oposição a soma do todo, tem na maioria das vezes, sua origem em 

mecanismos comunicacionais. Seguindo o processo de percepção e estudos das linguagens da 

arte, nos deparamos com os estudos da semiótica. Nas teorias criadas por Charles Sanders 

Peirce, consideramos que o entendimento dos signos, como agentes de significados, se 

manisfesta gerando a interpretação do objeto representado. 

 Neste processo da semiologia, capaz de produzir e gerar signos, partimos da premissa 

de que há uma relação recíproca entre significado e significante. Nisto, a semiótica trabalha 

uma operação através da qual é possível produzir significados pelo uso dos signos na relação 

com o objeto, resultando em sua interpretação. Portanto, podemos dizer que a semiótica é a 

ciência que estuda o sistema de significação da imagem. Ela engloba todos os aspectos de uma 

forma geral, influencia na percepção da imagem, não somente nos signos que a compõem, mas 

também em todo contexto no qual esta imagem está inserida, discorrendo em novo significado 

ou ressignificação. 

 Portanto, no resultado da significação, sensorial, apreciativa, sígnica e perceptiva, às 

vezes mostra-nos uma ressignificação análoga às nossas emoções, resultando na imagem 

emocional, ou imaginária, como na sensação de calmaria ou agitação, quente ou fria, agonia ou 

excitação, braveza ou bondade, terrorista ou pacífica, demoníaca ou divina. Mas também 

podem aparecer pela sintaxe da imagem formal, que é representada e sentida na maioria das 

vezes, pelo órgão de visão. Através desta leitura e interpretação podemos distinguir a cor, as 

linhas, formas, ponto, textura, profundidade, tonalidade, volume ou contraste. 
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 Diante deste entendimento sobre a sintaxe formal, Gomes Filho (2008) e Oliveira 

(2005), estudam a Gestalt do Objeto, que abrange o sistema de leitura visual e as categorias 

fundamentais para a construção e percepção da forma. Neste estudo, há a discussão sobre como 

facilitar a comunicação visual, entender a percepção visual e a leitura do objeto. Em suas 

categorias fundamentais são exploradas a harmonia da ordem e regularidade, como bem-estar 

visual, onde a disposição formal e sua organização exercitam a perfeita articulação na 

integração das partes da informação visual e a dicotomia na desarmonia como desordem e 

irregularidade. Explana sobre o equilíbrio onde as forças visuais que agem sobre o objeto são 

compensados e a distribuição dos pesos visuais são distribuídos em seu peso e direção, simetria 

e assimetria, sendo que,  no oposto desta categoria, vem o desequilíbrio. E por fim, estuda as 

técnicas de contraste como uma das mais importantes para o controle visual de mensagens bi, 

ou tridimensionais que tem como função principal destacar algo em seu conjunto. Nestas 

técnicas são exploradas a luz e tom para construir o volume das formas, a cor quente ou a cor 

fria para trabalhar as sensações do verão ou do inverno, a luz clara ou escura, a cor saturada ou 

insaturada para enfatizar a vibração do olhar, as linhas verticais, horizontais e diagonais, o 

movimento e o dinamismo em oposição à passividade, as proporções, escalas e a agudeza dos 

objetos.  

 Do outro lado, complementando os estudos dos elementos da comunicação visual na 

sintaxe formal, de Dondis em 2001 e Gomes Filho em 2008, trabalhamos as análises do ponto 

como unidade mínima ou como o maior centro de atração visual, servindo como referência ou 

indicador no espaço. Uma série de pontos também conduz o olhar variando de intensidade, 

conforme sua aproximação. Estes pontos, próximos o suficiente, mas de maneira que eles não 

consigam ser identificados individualmente, aumentam a sensação de direção, transformando 

essa cadeia de pontos em outro elemento visual distintivo, a linha. Uma linha também pode ser 

caracterizada como um ponto em movimento ou no discurso do movimento deste ponto. É o 

elemento principal da diagramação de revistas, arquitetura de projetos e do desenho de qualquer 

produto. A linha também pode determina uma forma e há três formas geométricas básicas que 

existem desde quando começamos a estudar as formas e que estão guardadas em nosso 

consciente. Cada forma possui características e significados próprios advindos de associações, 

vinculação arbitrária ou por percepções psicológicas e fisiológicas do homem. As formas são 

definidas como geométricas básicas ou orgânicas. Nelas constam o quadrado e sua analogia 

com honestidade, retidão e esmero. O triângulo e sua relação com a ação, conflito e a tensão. E 

o círculo se relacionando com a infinitude, calidez e a proteção. Todas as formas básicas são 
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figuras bidimensionais planas, simples e fundamentais e que podem ser facilmente interpretadas 

e construídas. A partir da combinação entre estas três formas, derivamos todas as formas físicas 

da natureza e ou da criação e imaginação humana. Em relação à direção das formas, cada forma 

força direções diferentes em suas linhas e expressam quatro direções significativas ao objeto. 

O quadrado retrata o horizontal e o vertical remetendo à estabilidade e à necessidade do homem 

quanto ao seu equilíbrio desde que começa a andar, nos primeiros anos de vida. O triângulo 

mostra a diagonal na ideia da instabilidade que é oposta ao quadrado, sugerindo a provocação, 

perturbação e ameaça. E o círculo em suas curvas dirigidas para a abrangência, proteção, 

repetição e a calidez, em sua relação com o sol pela sua forma arredondada, emitindo a sensação 

do calor e as altas temperaturas ou se relacionando com o útero que protege o homem, quando 

feto, no ventre da mãe. O tom ajuda a dar o volume relativo aos objetos. É a presença ou 

ausência relativa da luz em sua obscuridade ou claridade diante do objeto. Pensando em luz, no 

tom há a luz circundante refletindo sobre as superfícies onde a área que estiver próxima da luz 

fica mais clara e a área mais longe, mais escura. Na cor, podemos separar em três dimensões 

onde definimos e medimos a construção cromática. A cor matiz ou croma é a cor em si, 

irredutível e primária. A cor saturação é a pureza relativa da cor em sua composição em 

porcentagens, que vão do 100% ao 0%. Quando a saturação mede 0%, entra na ausência da cor, 

ou nos tons de cinza. A saturação das cores simples são preferidas por crianças e pelos artistas 

naïf 2. Há um estranhamento das cores saturadas em nossos órgãos de visão que, de acordo com 

os efeitos físicos de nossos olhos, vibram quando nos deparamos com estas cores. Compõe-se 

de matizes primárias e secundárias. Quanto mais saturada uma cor, mais carregada de expressão 

emocional e vibração. Cores menos saturadas levam à neutralidade cromática e até à ausência 

de cor, transformando-se em cores claras, sutis, pouco alegres ou repousantes. Já a cor 

brilhante, é relação entre o claro e o escuro. A textura se percebe ao sentido tátil juntamente 

com o visual na variação da superfície do objeto. Relaciona-se com a composição de uma 

variação através de elevações mínimas das superfícies. E na escala e proporção, todos os 

elementos visuais são capazes de se modificar e se definir uns aos outros em relação aos seus 

tamanhos relativos. Temos como exemplo a relação entre os elementos, onde um objeto é 

grande ou pequeno apenas quando comparado a outro objeto ou no espaço onde ele se encontra. 

 
2 Arte naïf vem da expressão francesa de arte ingênua, popular ou nativa de uma região e que não segue padrões 

estabelecidos pela academia das artes em sua criação e construção. É a arte da espontaneidade, da criatividade 

autêntica, do fazer artístico sem escola nem orientação, portanto é instintiva, onde o artista expande seu universo 

particular. 
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 Para a pesquisadora e professora Lucia Santaella (1999, p. 14-15), uma das principais 

divulgadoras da semiótica e do pensamento de Ch. S. Peirce no Brasil, a imagem pode ser 

dividida em duas esferas fenomenológicas: a primeira como representação visual, como os 

desenhos, as pinturas, afrescos, mosaicos, esculturas e fotografias, por exemplo, e a segunda 

esfera como fantasmagorias3 imagéticas, assim como ilusões em nossa mente, também 

chamadas de representações mentais, advindas de percepções sensoriais que vão além da visão 

como na auditiva, gustativa, tátil, olfativa, temporal e espacial. 

Neste domínio, imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais. Ambos os 

domínios da imagem não existem separados, pois estão inextrincavelmente 

ligados já na sua gênese. Não há imagens como representações visuais que não 

tenham surgido de imagens da mente daqueles que as produziram, do mesmo 

modo que não há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo 

concreto dos objetos visuais. (SANTAELLA; NÖTH, 1999, p.15). 

 Logo, a imagem visual ou ilusória, que se divide entre a imaginação e a representação, 

pode ser interpretada na forma de códigos sígnicos, uma vez que simbolizam a si mesmas ou 

no olhar do outro, como figuras abstratas ou verdadeiras. A maneira como se analisa, estuda ou 

decodifica cada uma dessas representações visuais, reflete na semiótica da imagem. Na junção 

dessas duas esferas, originam-se os conceitos de signos, suas representações, significações e 

interpretações.  

 Santaella e Nöth (1999, p. 46-47) discorrem também sobre as diferenças específicas 

entre a imagem e a linguagem.  Alguns pontos sobre a autonomia da imagem em relação à 

linguagem resultam inicialmente de considerações filosóficas e teóricas sobre as teorias da 

mídia. Outros pontos que separam estas formas simbólicas, de acordo com Susan Langer (1942, 

p. 103 apud Santaella e Nöth),  é: “Enquanto a linguagem é discursiva e apresenta a capacidade 

de generalização, imagens representam holisticamente e se referem primariamente a 

singularidades, e uma mídia não é traduzível pela outra sem perda”. Outros aspectos de 

diferenciação foram apontados na pesquisa sobre eficiência específica da imagem em relação à 

linguagem, de Janney & Arnt (1994). A pesquisa indica que a imagem age mais 

especificamente de maneira afetivo-relacional, enquanto  a linguagem induz fortemente efeitos 

cognitivo-conceituais. 

 
3 Analogia com fantasma, adotado da expressão usada na técnica de projeção da luz em uma sala escura, para 

construir ilusões de ótica. Termo utilizado por Jonathan Crary, 2012, no processo de modernização da percepção, 

iniciado a partir de uma virada epistemológica, que culmina com a emergência de um novo tipo de observador no 

século XIX. 
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 O professor e pesquisador em comunicação e semiótica Marcos Rizolli (2005) discorre 

também sobre a formação dos cenários artísticos para a compreensão do artista, da cultura e da 

linguagem, partindo dos estudos da Cena Figurativa, da Cena Abstratizante e da Cena de 

Montagens.  

 Rizolli (2005, p. 21-22) afirma que a Cena Figurativa ocorre em torno da medição das 

experiências e razões humanas em relação ao estado sensível e prático da natureza, 

condicionada ao discurso mental. No Renascimento Figurativo, o fazer artístico era uma 

decisão do homem que era a razão, o saber e o centro da universalidade. Nesta cultura universal 

quatrocentista do Iluminismo, o homem exercia a aplicação de noções de imitação e inspiração, 

e a partir deste pensamento, originaram-se “os mais significativos fundamentos de uma 

inovadora teoria da arte” (RIZOLLI, idem p. 22). E na contrapartida da variedade orgânica do 

universo resulta a lei da harmonia, que é um dos fundamentos da construção visual. Rizolli 

reforça sua teoria acerca do cenário figurativo e sua relação com a natureza, ao mencionar Garin 

(1996, p. 52) e dizer que:  

“Imitar a natureza não quer dizer copiar um modelo; significa apreender, além 

das diversas expressões particulares da ideia, a forma ou razão imanente”. 

Diante do espetáculo da natureza, em que o ver é um fazer,  as artes figurativas 

serão percebidas como recurso privilegiado da razão. E, sendo a arte uma 

intervenção ativa do intelecto e da técnica, legítima representante da ação 

humana, a imitação da natureza permitiria a descoberta de leis gerais – as leis 

universais da harmonia. (RIZOLLI, ibidem, p. 21). 

 Na Cena Abstratizante de Rizolli (opus citatum, p.73), a cena fomenta o embate sobre 

a ruptura da arte tradicional com a arte moderna, onde o artista insiste na novidade das formas 

que surgem da exploração da cultura como ideias e sensações multiformes, reforçando a 

insistência em reduzir a arte aos elementos visuais e expressivos mais simples. Na busca da 

novidade e na transição da arte antiga para a arte atual, que podemos considerar também na 

mudança da arte clássica para a contemporânea, esta premissa mostra a importância da busca 

de referenciais no passado para a construção do novo ou na desconstrução da arte legendária. 

 E para a Cena de Montagens, o envolvido é o próprio fazer artístico. Esta cena busca na 

história as técnicas de artistas do passado para a reflexão sobre a criação e o descobrimento de 

qual é o papel da obra de arte contemporânea. Partindo de duas vertentes, os cenários dividem-

se no trabalho no ateliê onde a busca do conhecimento é baseada nos livros, revistas, materiais 

diversos, no computador, referências imagéticas, nos estudos antecipados, em projetos, textos, 

etc. E Rizolli (opus citatum, p. 113-114), conclui que na universalidade do homem com o 
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mundo, dá-se o envolvimento do artista e sua vivência com o meio-ambiente e a sociedade. A 

interrelação humana com outras pessoas, nas conversas em uma comunidade, nas mudanças 

político-econômica-sociais, no contato com a natureza ou no silêncio de uma biblioteca, por 

exemplo, revelam os processos de aquisição e operação de linguagem, promovem a expressão 

pictórica e mostram as ocorrências históricas para provocar ações legítimas e soluções criativas. 

 Nas interpretações destas cenas e cenários, os estudos de Rizolli (opus citatum), se 

relacionam com a Teoria Semiótica, proposta a partir da matriz norte-americana, com base na 

Teoria Geral dos Signos de Ch. S. Peirce, e assimilada por meio dos insistentes estudos 

realizados por Lúcia Santaella. 

 Charles Sanders Peirce, inovador nos estudos em matemática, estatística, filosofia, 

metodologia da pesquisa e em várias outras áreas das ciências, considerava-se, antes de tudo, 

um apreciador da lógica. Concebia a lógica dentro do campo que ele mesmo denominava como 

a teoria geral dos signos, ou semiótica. Os últimos 30 anos de sua vida foram dedicados às 

pesquisas que cercam a semiótica e os estudos das representações.  

 A semiótica mostra uma ideia sobre o estudo da interpretação, implícita e explícita, na 

teoria da imagem tentando fundamentá-la como uma ciência global. Segundo Santaella e Nöth 

(1999), alguns autores defendem este estudo como uma designação icônica voltada para uma 

ciência geral da imagem, enquanto outros a definem como uma ciência do discurso das imagens 

como iconologia.  

 Outrossim, as imagens são representadas como signos icônicos, mas nem todos os 

ícones são imagens visuais. As imagens formadas pelo som, tato, olfato, paladar e outras formas 

conceituais como as percebidas através do tempo e espaço, ou de semelhança sígnica, também 

se encaixam nessa categoria. No sistema de representação de Peirce, foram criados os seguintes 

códigos triáticos de leitura da imagem, o representamen, o interpretamen e o objeto. O 

Representamen refere-se à forma como o signo se apresenta. É o signo, como ele se representa 

e a maneira que este signo está representado. O Interpretamen é a forma como este signo será 

interpretado. Ou seja, é o surgimento da interpretação do signo na mente do observador no 

momento em que ele percebe aquele primeiro signo (representamen). A observação gera uma 

interpretação do signo, que gera um primeiro significado, mas que, ao perceber com mais 

atenção, gera uma ressignificação. É o signo como representação de si mesmo e ao mesmo 

tempo representando outros signos. E o objeto refere-se ao próprio signo, ou o signo 



 209 

representado. É o motivo da percepção, análise e interpretação gerando o significado e a 

ressignificação da imagem. 

A característica de semelhança entre o signo da imagem e o seu objeto de 

referência é também uma das causas para a polissemia do conceito imagem. 

Partindo de um modelo triático de signo, o signo de imagem se constitui de um 

significante visual (representamen para Peirce), que remete a um objeto de 

referência ausente e evoca no observador um significado (interpretante) ou uma 

ideia do objeto. Já que o princípio da semelhança possibilita ao observador unir 

os três elementos constitutivos do signo, não é de estranhar que o conceito de 

imagem seja reencontrado nas denominações de cada um dos três constituintes. 

(SANTAELLA; NÖTH, 1999, p. 15). 

 No sistema de leitura e interpretação da imagem, o escritor, estudioso na semiose e 

ensaísta, Alberto Manguel (2001), mostra as diferentes linguagens da imagem para o espectador 

comum e onde se abrigam as memórias iconográficas nos estudos da leitura imagética. Em seu 

livro, o autor discursa sobre o pensamento e a leitura das obras de arte em torno das emoções e 

como as imagens nos afetam e são afetadas, em seu devir. A descoberta das histórias explícitas 

ou secretamente entrelaçadas em todos os tipos de obras de arte, trafega também em 

vocabulários arcanos e esotéricos para o descobrimento das vertentes existentes na 

comunicação das imagens. A imagem como ausência, enigma, testemunho, compreensão, 

pesadelo, reflexo, violência, subversão, filosofia, memória e a imagem como espetáculo, 

completam nossos entendimentos, nossa interpretação e sua significação. Manguel insiste que 

as imagens que formam nosso mundo são também símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou, 

refletindo melhor, as imagens podem ser algo vazio que procuramos para preencher nossos 

anseios, questionamentos e ambições. 

Desde o exato momento em que nascemos, observamos uma pessoa agir e 

pensar, e compartilhamos as alegrias, as ideias, as intuições e as agonias dessa 

pessoa; essa coexistência íntima com nós mesmos cria a ilusão de sermos aquela 

pessoa. As imagens que conscientemente criamos para nosso prazer, instrução 

ou alívio ampliam essa ilusão, permitindo-nos imaginar que uma pintura de 

Picasso, ou uma escultura de Aleijadinho revelam o mundo para nós ou nos 

revela para o mundo: assim também, e de forma assombrosa, é que em meio a 

nossa crueldade, ganância, ou loucura sem inspiração, ainda sejamos capazes 

de criar tanta beleza. (MANGUEL, 2001, p. 315-316). 

 Tendo como base os estudos e a análise de imagens através da semiótica, vários 

pesquisadores desenvolveram suas pesquisas em diferentes assuntos que incluem a área 

religiosa, científica cultural, social, política, de gênero, étnica, da linguagem textual, 

fenomenológica, filosófica, entre outras áreas. A imagem não expressa seu significado apenas 
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pelos subsídios que formam cada estrutura, mas são adquiridos quando tais subsídios são 

estudados, ou seja, percebidos, analisados e interpretados.  

 No reforço do entendimento sobre a construção da imagem, Hans Belting (2011, p. 143) 

faz uma reflexão sobre a imagem como uma redução à mimese4. Seria como “algo” que 

conhecemos, mas que ainda não se transformou em imagem. Neste sentido, a mimese como 

imitação de outro algo, deixa de cooperar em nossa relação com o mundo, como algo novo e 

agregador e que se realiza através da representação. 

 Para tanto, na ideia de mimese, Belting lembra o senso estético do século XIX como um 

clichê e retoma as teorias de Ch. S. Peirce, o pai da semiótica moderna. Nos estudos de Peirce, 

o teórico desenvolveu novas teorias, mas muitas vezes contraditórias, onde o signo é definido 

e referenciado, constantemente, a algum objeto, e necessariamente pressuposto por um signo. 

E nesta relação com o objeto, os signos são diferenciados em ícones, índices e símbolos. Onde, 

o ícone encontra em uma relação de semelhança com o objeto, ou na antecipação de uma ideia. 

Este signo-ícone é desprovido de categorias ou valores, muito menos nenhuma outra associação 

a não ser aquela própria do que realmente é representado. No índice, há um vínculo físico. Ou 

seja, do signo-índice vem a palavra “indicar”, que é o signo indicando algo mais pessoal, que 

inclui o sujeito como interpretador desse signo, por isso a sua compreensão é subjetiva e 

individual. Por sua vez, o símbolo vem de um significado concertado. Este signo-símbolo é a 

definição da marca do objeto percebido, oriunda de valores simbólicos construídos 

principalmente, de um valor aquisitivo. No final, Ch. S. Peirce determina que o estudo dos 

signos resulta na significação gerando a representação. Esta, por sua vez, é o conceito geral da 

teoria dos signos para a interpretação e representação, da imagem emocional e formal, nas 

diferentes áreas do sensorial, apreciativo, sígnico e perceptivo. 

 Qual é a diferença entre Arte sacra e Arte religiosa? 

 Na defesa do artista plástico, professor e autor com publicações dedicadas aos trabalhos 

de arte sacra e considerado por especialistas da área, como o brasileiro mais expressivo da 

atualidade, Claudio Pastro (2010, p. 112-121) define que a Arte Sacra é a arte de culto e a Arte 

Religiosa é a arte da devoção. Há uma polêmica envolvendo a arte sagrada nos dias de hoje. 

Para Pastro, atualmente, talvez exista uma arte religiosa, mas pouco provável que exista uma 

arte sagrada. Há diferenças radicais entre a arte sagrada e a arte religiosa. A partir do século 

 
4 Retórica da figura que se baseia no emprego do discurso direto e essencialmente na imitação do gesto, voz e 

palavras de outrem. 
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XIX, grandes historiadores de arte, antropólogos, etimólogos, pesquisadores das religiões e 

arquitetos cristãos e os não-cristãos, estudaram sobre os monumentos, igrejas, esculturas e 

pinturas, do Oriente e do Ocidente, e descobriram algo em comum sobre a linguagem do 

sagrado. Ao analisarem a arte do primeiro milênio do Cristianismo, revolucionaram a maneira 

de perceber a Arte Cristã. A arte sacra, no período do Romantismo, perde sua essência e é 

substituída nos séculos XVII a XIX pelo sentimentalismo, moralismo e devocionismo. Pastro, 

2016, em seu curso ministrado no MAS-SP, Museu de Arte Sacra de São Paulo, sobre a Arte, 

Espaço e Liturgia no Cristianismo, discorre sobre as diferenças entre a arte sacra e a arte 

religiosa: 

[...] Então, não temos uma produção de arte sacra. Hoje não existe arte sacra. 

Ninguém ou quase ninguém produz arte sacra. Não há interesse nela porque 

quando este termo é utilizado, abrange qualquer obra de cunho religioso. Cunho 

religioso é uma coisa, arte sacra é outra. Daí a razão de termos separado em 

nossos cursos arte sacra de arte religiosa, pois são completamente distintas. Fico 

muito contente pelo interesse vocês (participantes do curso) por isso, quando 

nós aqui no Museu de Arte Sacra estamos num espaço no qual a maior parte das 

obras são de cunho religioso. Arte Sacra existe em qualquer religião, tanto no 

hinduísmo, quanto no budismo, quanto no ambiente dos nossos índios que ainda 

vivem em tribos ou nas tribos africanas, que cultuem algum deus que seja. Aí 

existe arte sacra e vamos ver por que. 

A arte de cunho religioso é a arte do sentimento pessoal e regional, mas não tem 

nada a ver com o sagrado e infelizmente na igreja católica do segundo milênio 

para cá sobressaiu cada vez mais este tipo de arte. Não quer dizer que (nesse 

tipo de arte) a beleza não esteja presente. Beleza é uma coisa. Arte sacra e arte 

religiosa são outra. Aqui estamos falando de beleza apenas no sentido estético, 

do que agrada aos meus olhos, agrada às minhas sensações. Um anjinho que 

compramos, por exemplo, numa casa de artigos religiosos pode agradar aos 

meus olhos, mas não tem nada a ver com o “ser ontológico”, que quer dizer o 

princípio de tudo. Esse objeto está completamente desconectado disso. 

(PASTRO, 2016, Anexo 1, 1º dia de aula). 

 Pastro esclarece ainda as diferenças das imagens de culto das imagens de devoção.  Na 

imagem de culto, Deus é o único elemento da obra e a partir Dele orienta o homem e o conduz 

para a história, como no primeiro milênio.  Neste período, não havia imagens devocionais, só 

as representações das Sagradas Escrituras feitas a partir das imagens da Bíblia Palperum, a 

Bíblia dos pobres e iletrados. Na imagem de devoção, há o argumento da piedade humana 

relacionada à religião, seus sentimentos e onde o homem é o centro da obra, que vive, sofre e 

crê na fé. Pastro reforça as diferenças e faz uma reflexão a partir dos fenômenos da imagem 

sacra ou religiosa:  
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A imagem de culto não procede da experiência interior humana, mas do ser 

objetivo de Deus. Só Deus é, o mundo é obra Sua; não se dá o mesmo sentido 

para Ele e para as criaturas. Ele domina o mundo segundo a Sua vontade, dirige 

o movimento das coisas, orienta a história dos homens. Deus opera sobre e 

dentro do mundo. Habita e vem ao mundo em sua Palavra, “fatos” e 

definitivamente, em sua Encarnação, Cristo funda a instituição Salvadora que é 

a Igreja, conduzindo-a através da História, depois de ressuscitar, e regendo-a no 

Espírito. [...] No Primeiro Milênio do Cristianismo não havia imagens 

devocionais de “santos”, mas só se retratava a Escritura Sagrada, a “Bíblia 

Pauperum”. A imagem de devoção parte do interior da comunidade crente, do 

povo, da época, suas correntes e movimentos, da experiência do homem crendo 

e vivendo a fé. Apesar de se referir a Deus e seu governo, o faz como conteúdo 

da piedade humana, de experiências individuais e pessoais. (PASTRO, 2010, p. 

114-115). 

 Claudio Pastro (idem, p. 118-121), continua sua explanação dizendo que a imagem de 

culto é sagrada, ética e majestosa-religiosa. O resultado da imagem é especial, o artista mostra 

o respeito, comoção, adoração, temor e força a aproximação do observador com o sagrado. Por 

outro lado, a imagem de devoção se apoia nas relações de semelhança e transição, portanto, não 

se importa com a realidade sagrada, mas se atenta à realidade experimentada do artista em torno 

dele mesmo. Para ele, a verdadeira Arte Sacra não envolve sentimentos nem psicologia, mas 

trabalha o ontológico e o cosmológico. A Arte Sacra é a que fundamenta através das imagens 

de culto e ultrapassa o pensamento do artista, suas fantasias, emoções e delírios humanos 

individuais. A arte Sacra é uma arte que vai além do homem, é uma arte supra-humana que 

envolve a representação do Ser Sagrado e Sua relação com o Cosmos.  

 Na questão da imagem na religião, vamos também dialogar no conceito da religião que 

regressou para nós após o iluminismo do Renascimento quatrocentista. Belting (2011, p. 40), 

relata que Régis Debray, na obra de (2005)5, abre um discurso independente sobre as 

comunhões humanas para acabar com a religião. Nesta reflexão laica, Debray estuda o 

comportamento antropológico sem as amarras dos dogmas eclesiais ou das hostilidades laicistas 

– que doutrinam ou pregam a não intervenção das organizações religiosas em instituições 

políticas e sociais. Defende que o conceito de religião dificulta a profunda compreensão da 

prática que nela se esconde. Na divagação das expressões universais sobre a religião, diante da 

disposição do homem para perceber e fundamentar o modo de pensar simbólico, o ideal seria 

separarmos todo este conceito. Debray reforça que esta ideia do conceito religioso mostra, 

desde a colonização, como foram poucos os estudos de nossa etnografia acerca do mundo 

 
5 DEBRAY, Régis. Les Communions humaines. Pour em finir avec “la religion”, Paris: Ed. Fayard, 2005. 
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cristão, enquanto que nos estudos etnográficos dos outros preservamos muitos preconceitos 

cristãos. Esclarece que neste conceito de comunhão, no sentido de comum unidade de fé, talvez 

seja mais apropriado pensarmos nos domínios dos crentes e não-crentes, afirmando que neste 

pensamento, as religiões formam grupos com ações, crenças, valores e atitudes comuns, 

resultando na politização religiosa, onde o político é inseparável da essência da religião. 

 Nestes estudos das imagens religiosas e sua significação, Belting (2011, p. 41) menciona 

outra obra notável de Régis Debray de (1992)6, que fala sobre o culto, vida e morte das imagens 

em uma perspectiva ocidental, onde teve como foco e reflexão a iconoclastia na formação dos 

grupos religiosos. Neste ensaio, Debray expõe que a interpretação e a veneração coletiva das 

imagens, são inseparáveis. Para isso, defende que os ídolos sempre são as imagens dos outros 

e nessa veneração coletiva, ninguém, em sua interpretação, quer saber qual é o verdadeiro 

sentido das imagens dos outros em suas próprias imagens. Para ele, não existe nenhum outro 

sentido ou sentimento, exceto o próprio sentir. 

“No sentido não existe nenhum outro sentido, excepto ele próprio”, escreve 

Debray. “O sentido não precede o gênero humano e também não sobreviverá.” 

Mas as imagens de culto não são diferentes, por serem sagradas; “são sagradas 

porque, no lugar e no tempo, as subtraímos à nossa captação” e, por isso, as 

tornamos sagradas. “O homem habita a esfera sagrada tanto como ela existe 

nele e por meio dele”. (DEBRAY, 1992 apud BELTING, 2011, p. 41-42). 

 No entanto, Pastro (2016) menciona no curso do MAS-SP, sobre a discussão da arte, do 

espaço e da liturgia do passado e do presente, e explica as diferenças das obras de arte de cunho 

religioso onde definiu-se que, arte religiosa é divergente de arte sacra, e que são artes 

completamente distintas e dicotômicas. A arte sacra é uma arte de culto e que pode existir em 

qualquer manifestação religiosa como no budismo, umbanda, hinduísmo, islamismo ou na 

crença religiosa indígena brasileira, por exemplo. E a arte religiosa é uma arte de devoção onde 

a expressão é voltada para o sentimento pessoal e regional. A caracterização estética da Arte 

Cristã, transitando entre o divino e o humano, transforma-se na passagem do primeiro milênio 

para o segundo milênio. Depois do segundo milênio, com o rompimento da Igreja e das 

mudanças no catolicismo, surge uma confusão da arte religiosa com a arte sacra nas igrejas.  

 Pastro (2010, p. 140), sobre a arte no cristianismo, descreve que no primeiro milênio, 

iniciado com o nascimento de Jesus, a obra de arte reflete a divinização do homem Jesus Cristo 

que é o Kyrios, ou o Cristo Pantocrator, esplendoroso e ressuscitado, que representa o Senhor, 

 
6 DEBRAY, Régis. Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris: Ed. Gallimard, 1992. 
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o Rei do Universo, o Mestre, o Homem e o próprio Deus. Neste período, a liturgia é refletida 

na vida apostólica ou nos apóstolos sendo considerados os primeiros padres que ajudaram na 

doutrinação dos fiéis pela Igreja. Centralizada nos grandes dogmas do catolicismo e contra as 

primeiras heresias, é nesta época que é gerado o Credo na Igreja. O Credo resume aquilo que o 

católico acredita. No início da relação apostólica, a Igreja elaborou os “Símbolos dos 

Apóstolos”, que resumem a fé dos apóstolos para com Jesus. Foi uma maneira eficaz da Igreja 

formular normas de conduta, além exprimir e transmitir a fé para todos. São doze artigos que 

compõem o Credo, ou Creio, e que sintetizam tudo aquilo que o católico crê. É considerado o 

primeiro catecismo romano e é o símbolo batismal primitivo da Igreja de Roma. No primeiro 

milênio ainda é formado o Monaquismo Cristão7 com os canonizados Santo Antão, Santo 

Agostinho e São Bento, da conversão dos bárbaros e na união europeia. É criada a música 

gregoriana e a definição de Liturgia Romana. 

 Pastro (2016, Anexo 1, 2º dia), no curso do MAS-SP, relata que até o século VIII, no 

primeiro milênio, as comunidades tinham consciência que o protagonista nas celebrações 

litúrgicas era Jesus Cristo Vivo e Ressuscitado. Havia ações místico-contemplativas e exercia-

se um compromisso eclesial-comunitário. Os grupos litúrgicos eram unidos ao Mistério Pascal 

de Cristo, onde o Cristo estava Nele mesmo participando da obra de salvação, realizada por 

Deus, que era Ele, o Cristo celebrado na liturgia. A participação do povo era ativa e distribuída 

harmoniosamente nos diversos ministérios, de forma comunitária, onde cada qual exercia seu 

papel na Assembleia Litúrgica. Tinha como eixo central a mesma língua e costumes sendo que, 

este povo, também era protagonista no mesmo Mistério Pascal. 

 Para entendermos o segundo milênio na visão de Pastro (2010, p. 141) e as 

transformações da arte de cunho religioso, vamos rever o assunto do capítulo anterior, naquilo 

que marcou a grande decisão da mudança do centro do Império Romano para o Oriente, no 

primeiro milênio. No ano de 323 d.C., o Imperador Constantino, o Grande, tomou uma decisão 

crucial, resolveu transferir a capital do Império Romano para a cidade grega de Bizâncio, que 

a partir de então passou a ser conhecida pelo nome de Constantinopla, atual Istambul, na 

Turquia. O novo centro do poder romano também simbolizava a nova base cristã da Roma 

oriental, uma vez que se localizava no coração da região com o maior número de adeptos ao 

cristianismo do Império. Apesar dos imperadores de Constantinopla não renunciarem a seu 

 
7 Busca do alimento espiritual. Também se denomina de "fontes monásticas", as obras do monaquismo antigo, em 

particular os "Apoftegmas", as Vidas de Antão e de Pacômio, sem esquecer seguramente Cassiano, que havia 

servido de traço de união entre o Oriente e o Ocidente. 
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domínio sobre o lado ocidental, depois da transição, as províncias ocidentais foram tomadas 

por tribos bárbaras, e eram conhecidas como: visigodos, vândalos, ostrogodos e lombardos. 

No final do século VI, só restaram os últimos vestígios de um poder central do Império no 

Ocidente e Justiniano, 527-565 d.C., alcançou um novo poder no Oriente, que trouxe 

estabilidade ao governo. Com a ascensão do Islã um século depois, algumas regiões do Império 

romano ao norte da África e no Oriente foram devastadas por exércitos de conquistadores 

árabes. E, no final, já no século XI, os turcos tomaram uma grande parte da Ásia Menor que era 

de domínio dos romanos no lado oriental, enquanto as últimas áreas bizantinas no Ocidente ao 

sul da Itália, na atual região de Ravena, caíram nas mãos dos bárbaros. Apesar disto, o Império 

romano com seus domínios reduzidos aos Balcãs e à Grécia, perdurou até 1453, quando 

finalmente os turcos conquistaram a própria Constantinopla, encerrando seu reinado. Vide 

maiores detalhes históricos no capítulo 2. 

 Estes acontecimentos no segundo milênio influenciaram a transformação da criação e 

da mensagem na obra de arte sacra. Além da decisão sobre os conflitos da Igreja do Oriente 

com o Ocidente, com o fim da excomunhão mútua entre Roma e Constantinopla, em 1965, a 

partir do segundo milênio a representação de Jesus Cristo e a interpretação da obra de arte sacra 

se modifica, outro tipo de música é implantado, a sociedade se transforma na economia, na 

política e na religião, e o Estado intervém nos bens da Igreja, culminando na “morte de Deus”. 

A obra de arte reflete a humanização do Deus Jesus Cristo, culminando em sua 

descaracterização. No segundo milênio, Jesus Cristo é o Homem Deus entre os 

homens, o servo sofredor, o homem das dores, o crucificado, o poeta do espírito, 

o libertador, o homem que pertence ao mundo. Período das primeiras cisões na 

unidade da Igreja, das cruzadas, do surgimento das ordens mendicantes (São 

Bernardo, São Domingos, São Francisco, do exílio dos Papas em Avinhão, das 

várias reformas protestantes, das conquistas e missões no Novo Mundo, das 

várias formas de devocionismo popular. Música polifônica. Monarquia absoluta 

e burguesias dentro e fora da Igreja. Democracias burguesas. Missões 

protestantes. Proletariado industrial ateu. O Estado liberal toma os bens da 

Igreja. Missões Católicas. A “morte de Deus”. (PASTRO, 2010, p. 141). 

 No século IX, por influência dos povos franco-germânicos bárbaros, surge o império 

sacro-romano, cujo centralismo é a Igreja em Roma, na Itália. Nesta Igreja do Ocidente, Cristo 

não aparece mais como o primeiro participante na liturgia e a Assembleia dos fiéis perde seu 

primeiro referencial na participação litúrgica. Para o autor, as principais mudanças que foram 

executadas a partir do segundo milênio foram: o altar se distancia da Assembleia, é encostado 

na parede e o padre celebra virado de costas para o povo e em latim. A missa é rezada pelo 
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padre em voz baixa a si mesmo e o povo participa da celebração, mas não a entende. O padre 

também faz as leituras sozinho e desaparece a dimensão eclesial-comunitária. A oração torna-

se individualista e surgem as grades no Presbitério. O povo se entretém com suas devoções e 

rezas particulares. Não se participa da comunhão, que é substituída pela adoração da hóstia a 

distância. Cultua-se o devocionismo ao Santíssimo, aos santos e todos se ajoelham na 

consagração. Surgem as corporações e não se ouve mais a palavra de Deus em voz alta. A 

devoção de todos se estende aos sacramentos como o batismo, matrimônio e ordenações. O 

Mistério Pascal cai no esquecimento e desaparece o eixo central da Igreja católica no mundo. 

 Pastro no curso em (2016, Anexo 1, 2º dia de aula), continua seu relato afirmando que, 

após as invasões bárbaras das tribos nórdicas-pagãs, surgem os primeiros burgos e aldeias em 

torno de edifícios religiosos, em geral, lugares de maior proteção em relação aos ataques. A 

partir do século VII a liturgia romana se impõe ao Ocidente e se transforma. O bispo Bonifácio 

procura “ligar de maneira estreita as tribos germânicas à Roma e sua liturgia”. O rei carolíngio 

Pepino, O Breve, participa ativamente com o bispo Bonifácio da reforma do clero. Apoiado por 

Roma, o rei assegura sua legitimidade sendo sagrado o Rei dos Francos na Abadia Real de São 

Denis, em 754. A partir desta data se engaja na proteção da Igreja e na fidelidade do papa, 

comandante da Igreja. No século XI, 1054, com o Cisma da Igreja8, a igreja católica fica 

dividida e separada. De um lado forma-se a Igreja Católica do Oriente e do outro a Igreja 

Apostólica Romana, do Ocidente. 

 A arte sacra em sua história passou por várias transformações e fases até chegar aos dias 

de hoje e em sua contemporaneidade carrega vestígios cristãos orientais e ocidentais em suas 

raízes. 

 Segundo Pastro (2010, p. 144-193), a arte sacra começa pela Arte na Antiguidade Cristã, 

passa pela Arte Cristã Oriental e continua na Arte Ocidental com seus fossores e as artes 

basilicais. A Arte na Antiguidade Cristã conservou os traços de animismo e politeísmo em sua 

origem, para depois caracterizar-se no legalismo monoteísta, que no princípio era judaico e 

depois passou a ser islâmico, mostra uma revelação da representação de um Deus afetivo. Este 

afeto era tão forte que somente pela retratação da face e da presença deste Deus na arte é que 

seria possível suprir esta afeição. Nos povos helênicos desenvolveu-se um caráter afetivo-

 
8 Separação da Igreja no Oriente e no Ocidente. A partir daí surgiria a Igreja Ortodoxa ou Igreja Católica do 

Oriente, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma. Até os dias atuais 

as igrejas permanecem cindidas, apesar de algumas tentativas de reaproximação realizadas desde o Cisma do 

Oriente. 



 217 

sagrado, com imagens de reis, chefes ou familiares em esculturas nas casas, túmulos ou nas 

impressões em jóias. Neste período a arte não era apenas descritiva (pedagógica) e decorativa 

(celebrativa), mas era necessário o sinal da presença divina com um conteúdo vivo, a razão de 

Cristo estar sempre vivo nas obras. Para compreendermos melhor, no início, no mundo romano, 

a arte cristã era descritiva e decorativa (simbólica) e no oriente com a arte da afeição, 

desenvolvia-se a pintura encáustica9 com exposição dos mortos na sua maioria das vezes. No 

cruzamento destas duas linguagens artísticas é que poderemos entender a Arte Cristã nascente.  

 A Arte Cristã Oriental era a arte das sinagogas, das artes coptas (pinturas cristãs antigas 

egípcias) e dos sírios. Conhecida como a arte do mistério, pois retratava os fenômenos 

sobrenaturais, tinha como característica algumas imagens frontais e o colorido chapado. Tanto 

a pintura descritiva como os ambientes e as celebrações, sofreram fortes influências egípcias, 

já contidas no próprio judaísmo. A imagem de Jesus Cristo era barbuda e de cabelos longos, 

seguindo a história de que nesta época era a imagem do Cristo que viveu na Palestina. Por ser 

de caráter mais afetivo, a arte sacra oriental está relacionada aos lugares de peregrinação, os 

lugares santos teofânicos como o Santo Sepulcro, Belém, Transfiguração, Rio Jordão, etc. 

 Os primórdios da Arte Cristã Ocidental se concentravam na arte voltada para as 

catacumbas e para as basílicas. A Missa conhecida como a refeição eucarística e os funerais, 

determinaram a arte cristã nascente. Diante da perseguição dos cristãos pelo Império Romano, 

a arte catacumbal será o método para instruir os iniciantes aos ensinamentos cristãos. Por 

conseguinte, o banquete, assunto muito explorado nesta época, vai representar aos primeiros 

cristãos, a refeição eucarística como centro da vida e da comum união. A teologia será pouco 

explorada e outros assuntos como o batismo, eucaristia, curas, morte e ressurreição serão cenas 

constantes nas artes. Neste período, o mais importante será mostrar a vida em comunidade dos 

que testemunharam o martírio e a ressurreição de Cristo. Os artistas que trabalhavam nas 

catacumbas eram conhecidos como fossores. Estes artistas coveiros faziam parte de uma 

enorme comunidade helênica que pertenciam a classe dos servis ou libertos, classe esta que o 

cristianismo mais penetrou em sua doutrina. No começo retratavam a imagem pagã como o 

Cristo Hermes ou Cristo Sol, ou figuras imberbes e jovens, pois ainda não teriam o contato com 

a imagem do Cristo de barba e cabelos longos. 

 
9 Técnica de pintura que mistura a cera às partículas coloridas para criar os pigmentos. Caracterizada pela 

composição densa e cremosa é aplicada com pincel ou espátula quente sendo muito resistente ao tempo. 
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 Os trabalhos artísticos das catacumbas legitimam os testemunhos da fé dos primeiros 

cristãos. Suas pinturas subterrâneas mostram de forma descritiva e doutrinal o Cristo como o 

Bom Pastor que leva a alma do morto para a vida eterna, representado com o símbolo da ovelha 

que o Salvador carrega nos ombros e a última ceia é bastante explorada, pois Jesus entrega 

como alimento o próprio corpo e sangue. As pinturas com os reis e imperadores oferecendo 

seus presentes a Jesus que descansa no colo de Maria, constroem os temas marianos através da 

maternidade divina e do Mistério da Encarnação. E as velas e os relicários nos recordam a 

celebração do Santo Sacrifício no subterrâneo. 

 Em 2010, Pastro relembra que a arte basilical inicia-se com o Imperador Constantino, 

que, por intermédio do Édito de Milão, em 313 d.C., fez surgir uma nova fase nas arquiteturas 

das igrejas. Foi Constantino que ordenou o descanso aos domingos, criou os “espaços 

basilicais” nos palácios reais, nos fóruns, senados e termas, e deu permissão do uso destes 

espaços pela Igreja. Renovou os projetos das construções das igrejas com colunas e mármores 

de templos pagãos para a renovação dos edifícios e a inserção do pagamento de impostos pela 

Igreja. O imperador também mandou erguer as suntuosas basílicas sobre o Santo Sepulcro, no 

Santo Calvário e a basílica de Belém, local do nascimento de Jesus. Em Roma, decorou a 

basílica de Latrão superando a beleza do templo pagão de Júpiter e por sua ordem foi construída 

a primeira basílica de São Pedro. Lamentavelmente, esta versão da basílica de São Pedro foi 

destruída no século XVI para o erguimento da versão atual da basílica no Vaticano. 

Consequentemente, estes novos formatos das igrejas moldados em referencias da realeza, 

trouxe um estilo basilical juntando a nobreza aos costumes cristãos como o Rei Davi, que se 

manifesta e julga. Até o começo do século XX as igrejas foram construídas seguindo os padrões 

basilicais e respeitando as primeiras arquiteturas deste novo modelo presbiteral. Neste recente 

modelo estrutural, foram criadas áreas originais que demarcaram o estilo e o desenho da 

basílica.  Ainda de acordo com Pastro (2010), as principais áreas que constituem a basílica são: 

o atrium, a grande nave central, as naves laterais, o transepto e o abside. O abside, é o complexo 

que envolve o Altar, a cúpula e o painel semicircular ou poligonal que fica por trás do Altar, 

nas igrejas medievais e nas concepções basilicais. No texto abaixo Pastro relata os significados 

de cada área da basílica. 

Atrium ou Adro: lugar de recepção onde os peregrinos e viajantes “se lavavam” 

e eram batizados. Daí o lugar de nosso Batistério10. 

 
10 Local específico para a realização do batismo entre os cristãos. Na arquitetura cristã é uma estrutura separada 

do plano central da igreja e que serve para envolver e guarnecer a pia batismal. 



 219 

Grande Nave Central: rodeada de colunas, seria a praça ou salão onde o povo 

aguardava a chegada do rei ou um julgamento, ou simplesmente uma AULA 

(lição). Daí a primeira parte da Missa ser um Magistério. 

Naves laterais com “lóculos”: eram os lugares dos advogados (mais tarde 

tornaram-se lugares de altares laterais e confessionários). 

Transepto: cruzamento entre a nave central e outras pequenas naves (lugar dos 

ajudantes); era o lugar da mesa do julgamento (o Altar), o centro do edifício. 

Abside: na cabeça de tudo isso estava a Abside (arredondada), onde ficava a 

cátedra da Autoridade (juiz ou rei) e demais presidentes da assembleia. Daí o 

lugar da CÁTEDRA, do EPHISCOPUS PLEBIS DEI. (PASTRO, 2010, p. 

148). 

 De acordo com esta estrutura arquitetônica, para Pastro (Id.), o estilo basilical se 

compara à uma Aula Magna, focada na atenção ao Mistério que se completa com a Palavra e 

pela Eucaristia, que por sua vez é a participação em um banquete divino e real. Podemos separar 

as basílicas por suas dimensões, caracterizando-as como basílica maior e basílica menor. As 

maiores e os mais belos exemplos das clássicas basílicas encontram-se na Itália, mais 

precisamente aos arredores de Roma. Além da Basílica de São Pedro, no Vaticano, temos as 

basílicas de São Paulo Fora dos Muros, de São João de Latrão e de Santa Maria Maior. E as 

basílicas menores, também belíssimas, são de São Clemente, de São Lourenço, de Santa 

Praxedes, de São Pedro de Correntes com a famosa estátua de Moisés de Michelangelo, ou na 

cidade de Ravena com a Basílica de Santo Apolinário Novo. Outras importantes basílicas estão 

distribuídas pelo mundo como a Basílica de Santa Sofia do Império Oriental, localizada na 

antiga Constantinopla, atual Istambul, além das basílicas mais recentes como a de Nossa 

Senhora de Aparecida no Brasil, de Nossa Senhora de Lichen na Polónia ou a Basílica do Pilar 

em Zaragoza na Espanha. Vale lembrar que a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida é o maior 

templo dedicado à Maria do mundo e a segunda maior em tamanho, perdendo apenas para a 

Basílica de São Pedro. 

 As decorações das basílicas ganharam força na Idade Média, considerada como o Reino 

da Religião por Strickland, 2004. Carol Strickland, historiadora da arte, explana que a Idade 

Média compreende o período entre os séculos V e XV e que trafega entre a queda do Império 

Romano até o Renascimento quatrocentista. Depois da Idade das Trevas na derrubada do 

imperador bizantino Justiniano, em 565, até o reinado de Carlos Magno, em 800, houve uma 

enorme destruição pelos bárbaros do que levara três mil anos para se construir. Três pontos 

foram os mais importantes desta época e que iluminaram a arte e a arquitetura desde a 
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magnificência da corte bizantina até as exuberantes catedrais góticas. O primeiro ponto foi que 

a liderança cultural moveu-se para o norte do Mediterrâneo na França, Alemanha e Ilhas 

Britânicas. O segundo ponto mostra que o cristianismo venceu o pensamento pagão e as 

barbáries germânicas. E o terceiro enfatiza o deslocamento do pensamento do hoje para o além 

e a concepção da beleza do corpo. Nesta exaltação do belo onde o foco dos cristãos dirigia-se 

para a salvação e a vida eterna, a representação realista é substituída. Proíbem-se os nus e uma 

leve ignorância na anatomia humana dos personagens vestidos são exploradas. O ideais da arte 

clássica greco-romana de harmonia nas proporções e o equilíbrio entre o corpo e mente 

desvanecem. A partir deste momento a arte de cunho religioso ganha força, beleza e técnica, 

sendo reconhecida como instrumento doutrinal através dos mosaicos, pinturas e esculturas. As 

edificações cristãs se transformam e a arquitetura mostra construções mais arejadas e leves ao 

invés das sólidas e maciças igrejas antigas romanas. Com o ideal de discrição em seus 

exteriores, as novas igrejas mostram uma resplandecente arte de mosaicos, afrescos e vitrais, 

em seu interior. Para Strickland, a Idade Média foi dividida em três grandes linguagens 

artísticas: o bizantino, o romano e mais tarde, o gótico.  

Os artistas medievais se interessavam exclusivamente pela alma, dispostos 

principalmente a iniciar os novos fiéis nos dogmas da igreja. A arte de tornou 

serva da igreja. Os teólogos acreditavam que os cristãos aprenderiam a apreciar 

a beleza divina através da beleza material, e o resultado foi uma profusão de 

mosaicos, pinturas e esculturas. 

Na arquitetura, essa orientação para o espiritual tomou a forma de construções 

mais arejadas, mais leves. A massa e o volume da arquitetura romana deram 

lugar a edificações que refletiam o ideal cristão: discretos no exterior, mas 

refulgentes com mosaicos, afrescos e vitrais espiritualmente simbólicos no 

interior.  

A arte medieval se compõe de três estilos diferentes: bizantino, romano e gótico. 

(STRICKLAND, 2004, p. 24). 

 Strickalnd (2004) reforça que durante a Idade Média a relação da arte com a religião era 

a corrente dominante, que evoluiu em três significativos estilos e que marcaram, 

principalmente, a arte e a arquitetura. Na arte da Idade Média Cristã, foram criadas três 

linguagens artísticas originais como a bizantina, romana e a gótica.  

 Na linguagem de estilo bizantino a arte bizantina no interior das igrejas foi marcada 

pelos mosaicos e representações dos ícones santos. Na arquitetura foram construídas igrejas 

com domus centrais. Temos como exemplo a Igreja de Hagia Sophia construída entre os anos 

de 532 e 537 em Constantinopla, atual Istambul, Turquia. 
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 Para o estilo romano, a linguagem empregada na arte focou nos afrescos e nas esculturas 

estilizadas. Já na arquitetura romana o formato era retangular e as igrejas eram feitas com arcos 

arredondados. Como exemplo temos a Catedral da Sé de Lisboa, também chamada de Catedral 

de Santa Maria Maior que iniciou sua construção em 1147 na cidade de Lisboa, em Portugal.  

 E no estilo e linguagem da arte gótica, voltou-se aos vitrais e na execução de esculturas 

mais naturais. Na arquitetura gótica, as catedrais eram planejadas com arcos ogivais e pontas 

em suas torres, trazendo a verticalidade. Outro exemplo é a Catedral de Notre Dame ou Catedral 

de Nossa Senhora de Paris, construída entre 1163 e 1260 na cidade de Paris, França. 

 Para a arte no cristianismo da Idade Média, Pastro (2010), completa afirmando que 

houve um prolongamento da Arte Basilical na música, na pintura e na escultura. Buscando 

referências nos palácios e na vida da nobreza, estas referências influenciaram a doutrina cristã 

com a criação do dogma da divindade de Jesus. A partir dos grandes papas que assumiram os 

tronos do cristianismo como Gregório e Leão Magno, organizou-se o formato da liturgia, do 

vestuário clerical, no rito e na incorporação da música gregoriana nas celebrações. Com isso, 

através destes grandes homens santos, é constituído o significado da espiritualidade e da 

filosofia cristã.  

 Para a leitura e o entendimento das imagens sacras, na interpretação de Prette (2008), 

estas imagens foram codificadas pela Igreja onde as imagens que não fossem religiosas não 

poderiam ser colocadas nos lugares de culto e toda a arte exposta deveria necessariamente ter 

como fundamento os ensinamentos cristãos para o povo. Hoje, há uma confusão sobre quais 

são as verdadeiras artes sacras e quais os santos que estão presentes desde os primeiros séculos. 

A autora afirma que o reconhecimento é feito com base na decodificação dos signos, onde cada 

signo tem seu atributo e suas características como um sistema de signos iconográficos formados 

pelas figuras, objetos ou símbolos que se caracterizam pela riqueza de detalhes e variação. 

Outros signos representam por sua vez a relação de Deus com o homem através dos santos. 

O reconhecimento é feito com base em um sistema de signos iconográficos – 

figuras, objetos, símbolos – muito rico e variado. Esses signos são denominados 

atributos. Signos genéricos são a auréola, o círculo de luz em torno da cabeça, 

indicativo de santidade; a palma, símbolo do martírio; o livro, que indica o 

doutor da Igreja, autor de obras de teologia. Existem ainda outros signos que 

elucidam a história pessoal do santo e suas potencialidades como intermediário 

entre Deus e os seres humanos. Os atributos podem ser mais de um e se dividem 

em principais e secundários. Na iconografia de um santo não deve faltar ao 

menos o atributo principal. (PRETTE, 2008, p. 15).  
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 Rizolli (2005, p. 17-19), cita Tommaso di ser Giovanni di Simone, conhecido por 

Masaccio, um artista da Renascença quatrocentista italiana. Seus afrescos são monumentos ao 

humanismo que produzem uma plasticidade nunca antes vista na pintura. Masaccio defende 

que a narrativa visual das artes sacras, baseada no Renascimento Figurativo, de pinturas, 

afrescos, mosaicos ou painéis, compreende as consagradas citações bíblicas, que trafegam entre 

o gozo e o drama humano, no Paraíso ou nas sacrificadas retratações dos santos e mártires. Esta 

construção narrativa ensaia novos ambientes, diversificadas arquiteturas, variação das formas 

corpóreas, expansão volumétrica, etc. Constrói os espaços com perspicuidade visual, resultando 

em poderosa força plástica. Esculpe as tonalidades do claro-escuro para ocupar espaços 

reservados para potencializar as emoções. E de acordo com a particularidade da técnica, procura 

incessantemente a vivacidade das formas e figuras. Rizolli (Idem, p. 21), reforça que: “a 

dimensão cognitiva sustenta a noção de que experiência sensível e apreensão mental têm 

geração análoga”. Nesta afirmação o pensamento terá sempre uma relação intrínseca com a 

percepção sensível imediata. Seguido pelo desejo do conhecimento universal, o artista 

renascentista se posiciona com poderes supra-humanos e estreita sua relação do divino com a 

natureza. Ele é o responsável na compreensão das energias dispersas no universo que sendo a 

arte “uma intervenção ativa do intelecto e da técnica”, busca na imitação da natureza a 

descoberta das leis gerais – as leis universais da harmonia. 

 Para o percurso da arte sacra, segundo Prette (2008, p. 186-283), a arte sagrada começa 

na arte paleocristã, passa para a arte bizantina, transita com esplendor na Idade Média, se 

transforma com a arte dos bárbaros cristianizados, evolui para a arte românica e se difunde em 

outros povos com outras expressões como na arte islâmica, na arte da antiga China e na arte 

indiana percorrendo da Índia ao Extremo Oriente. Renasce na arte Gótica, se renova no 

Renascimento do século XV com Masaccio, Da Vinci, Botticelli, passa pelo século XVI com 

Ticiano e Michelangelo, entra na cultura e na arte do Novo Mundo, se reinventa no Barroco 

com Bernini e Caravaggio, perde sua força a partir do Neoclassicismo e, como Pastro menciona 

em 2010, acaba no Romantismo. 

A partir do século XVIII, a arte religiosa está completamente dissociada da 

Igreja. É o triunfo da razão. Predomina o ensino da moral e não mais o dogma. 

Numa época marcada pelo Romantismo, a arte religiosa torna-se espiritualista, 

popularesca, acadêmica e tenta compensar um excesso de rigor com um excesso 

de “sensibilismo”. Desenvolve-se o “espiritismo”. Com o princípio da 

industrialização, a arte se tornará produtiva e reprodutiva, neutra, “sem classe”, 
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e fornecerá uma série de Sagrados Corações, Santas Terezinhas, Santos 

Antônios... portadores de devocionismos, mais do que o Evangelho; pequenas 

idolatrias...   (PASTRO, 2010, p. 186). 

 E por fim, como a Imagem é construída? 

 Segundo Claudio Pastro (2010, p. 14-15), a Imagem é uma linguagem universal. Para o 

escritor, o homem se comunica em diferentes linguagens, mas só uma língua é universal e 

unificada: a Imagem. Em sua formação, a Imagem trabalha os diferentes “eus”, desde o “eu” 

mais íntimo e que depois evolui para os diferentes “eus” em uma sociedade. Para perceber a 

realidade retratada, há uma somatória de indicativos que envolvem a forma, cor, sons, cheiros, 

poemas, composições e construções – além daquelas que vemos e sentimos – que influenciam 

na interpretação da Imagem. Pastro reforça que há aqueles com desequilíbrio de formação e 

comunicação, que desde a infância ou na educação, deturpam o significado das Imagens, ao 

“quebrar” ou “falsear” seus signos. Para o escritor, a vida do mundo passa através de imagens 

de arte, representada pela beleza, sons, cores e gestos, formando um único elemento vital, um 

conjunto, uma unidade que garante a sobrevivência do ser. Parte-se do princípio que: “na obra 

de arte (Imagem) posso abraçar a amplidão de uma realidade que só muito mais tarde será 

conquistada”. (PASTRO, idem p. 14).  

 Pastro defende que o aprendizado através de imagens é essencial na comunhão do “eu” 

e da sociedade, e que:  “por uma mesma imagem, unifica-se e forma-se a identidade de uma 

religião ou comunidade, e todos passam a falar a mesma língua”. (PASTRO, ibidem). Para o 

autor, a Imagem também pode ser o mapa da vida. Por exemplo, ao vermos um templo budista, 

uma igreja cristã ou na cestaria indígena, observamos a “imago mundi” – a imagem do mundo 

– em diferentes esferas culturais. “É uma ordem do cosmos”. Nesta organização há uma 

peregrinação a ser executada e uma meta a ser atingida, na busca da harmonia e da unidade dos 

elementos para o encontro do centro, do “eu” e do “ser” procurado. Neste caminho árduo para 

o centro, composto por diferentes variações emocionais como, as tristezas, alegrias, dores ou 

êxtases, há sinais para serem decodificados e entendidos. Nesta viagem de descobertas, 

encontramos pequenos mundos onde traçamos um mapa particular da vida e que vai ficar 

separado do caos do mundo exterior. O encontro destes espaços ou imagens particulares são 

considerados sagrados. Neste encontro, são construídos os espaços sagrados, que se diferem 

dos espaços comuns, pelo reconhecimento de outros tipos de comunicação, como as linguagens, 

arte, sons, cheiros, cores e formas. Pastro conclui que a Imagem conduz para o centro. Na busca 
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deste centro, o homem se entrega a si mesmo e tenta se reconhecer, se perdendo na maioria das 

vezes. Em seu reencontro, cria seus próprios signos, linhas, elementos, cores, piso ou paredes, 

que o direciona ao fio da existência em uma realidade transfigurada. Na linguagem do 

cristianismo, o fio que permite ao homem se reencontrar é chamado de Graça Divina, todavia, 

esta Graça sempre passa pela matéria. O labirinto que se forma para o caminho do reencontro 

do “eu” – se apresenta como microcosmo ou como a “imagem do mundo” – transita em direção 

ao centro e finalmente organiza o caos. Pastro continua seu pensamento ao dizer que o mais 

importante é o encontro do centro e onde todas as linhas se convergem. O sentido do centro é 

fazer parte de um todo que nos conduz e orienta. Na história do cristianismo, os antigos cristãos 

chamavam o labirinto – representado pelos adornos das igrejas – de “Caminhos de Jerusalém”, 

que é a estrada para a cidade Santa, situada no “centro do mundo” para os cristãos. Muitas 

vezes, o caminho pelo labirinto era substituído pela peregrinação dos cristãos à Jerusalém. É 

atraente pensar que essas práticas estavam relacionadas às indulgências e eram levadas com 

muita seriedade em seus atos. “Fazia-se uma viagem ‘ao centro’ uma ‘orientação espiritual do 

Ser’, uma peregrinação no seu aspecto exterior para uma realização interior”. (PASTRO, opus 

citatum, p. 15). 

 Charles Bouleau (1966 apud Toda, 2013, p. 118) por sua vez, menciona Lomazzo, 1584, 

e o grande tratado da arte. Para explicar esta dinâmica na composição de uma obra, o livro 

Trattato dell'arte della pittvra, scoltvra, et architettvra – O Tratado da Arte, da pintura, 

escultura e arquitetura – publicado em 1584 por Giovanni Paolo Lomazzo serviu como 

revolução na interpretação da estética artística na pintura, escultura e arquitetura, no auge do 

Renascimento. Nascido em Milão, o pintor “Gio” como era conhecido, começou escrever seus 

livros no processo da perda da visão. Dividido em sete livros, sendo dois deles complexos 

tratados que influenciaram a crítica sobre as artes, estes livros discorrem sobre a proporção, 

perspectiva, os movimentos, as cores e a luminosidade na prática e na criação das artes visuais. 

Seus estudos mostram conceitos contemporâneos de decorum – decoração de ambientes com 

pinturas e esculturas – que no período da Renascença se apropriou, em parte, do renascer da 

antiga Arte Clássica.  

 De acordo com Gio Paolo Lomazzo (1584, ps. 19- 26), nas escrituras dos sete livros que 

definem O Trattato, o teórico, autor e pintor italiano, lida com questões de ordem supranatural 

e metafísica em dicotomia às questões de ordem material e física, discorrendo sobre as partes 

das pinturas, escultura e arquitetura.  Para aplicar suas teorias e regras baseadas nos cânones 

clássicos e modernos da Arte Clássica Antiga, defende-se uma ideia de reflexão, de cunho mais 
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filosófico, ao tentar elaborar uma teoria para a organização de algumas questões do sistema de 

leitura e interpretação de uma obra, de cunho emocional. Lomazzo busca em suas escritas o 

estudo das imagens implícitas e explícitas. No Primo Libro (Primeiro Livro) de Lomazzo, o 

autor explana sobre O Sistema de Proporção e Anatomia. As proporções do corpo humano; do 

corpo e rosto feminino, do corpo e rosto masculino; as proporções do cavalo e dos animais; as 

proporções áureas e arquitetônicas das ordens dórica, jônica e coríntia e demais estudos. No 

Secondo Libro (Segundo Livro), Lomazzo descreve sobre A Força e eficácia do Movimento. 

Os deslocamentos do corpo, do mundo, da força e confiança; das ações da audácia, robustez, 

terror, bondade, graça, humildade, vergonha, misericórdia, dor, melancolia, amizade; do 

movimento dos animais, dos gêneros, da natureza, entre outros estudos. No Terzo Libro 

(Terceiro Livro), o autor discorre sobre O Universo Cromático e a Necessidade das Cores. O 

colorido das espécies, das coisas, da matéria, da amizade, inimizade, da natureza; a cor nos 

efeitos e causas; e o significado, psicodinâmica e teoria das cores do preto, do branco, vermelho, 

amarelo, verde, azul, entre outras cores. No Qvarto Libro (Quarto Livro), redige sobre A 

Iluminação e suas Necessidades. A difusão da luz; a luz primária, secundária e terciária; a luz 

direta, difusa ou refletida; a iluminação no corpo, no corpo aquoso, no corpo aéreo; etc. No 

Qvinto Libro (Quinto Livro), relata sobre As Leis da Perspectiva e as definições sobre a Razão, 

Verdade e Particularidades. A perspectiva da distância dos objetos; as linhas principais, 

secundárias, as retas e curvas; o ponto de fuga; a linha vista, medida e obliqua; as medidas 

superiores e inferiores; a construção dos corpos pelas primeiras linhas e a perspectiva por outros 

artistas. E, intercalado entre os capítulos, Lomazzo analisa as criações de variados artistas da 

pintura, escultura e da arquitetura. No Sesto Livro (Sexto Livro), o autor escreve sobre As 

virtudes da Prática e suas Aplicações. O uso das regras das proporções do corpo humano e do 

movimento biomecânico do homem e do animal; a utilização da regra cromática e a definição 

da força e particularidade de cada cor; as cores na emoção humana, na pele e no vestuário; as 

regras da luminosidade e da perspectiva; o emprego das proporções da natureza na linha do 

horizonte e na altura dos olhos; o emprego da proporção geométrica; o fazer da figura completa 

e pela metade do corpo humano em suas composições; a adaptação da guerra, do amor, alegria, 

mentira, do naufrágio no mar, dos jogos, do sacrifício, das ornamentações dos jardins e praças 

como as fontes, candelabros, epitáfios, monstros, animais, etc. E na última obra de Lomazzo, 

do Settimo Libro (Sétimo Livro), o autor e artista ortoga sobre A necessidade da Narrativa da 

história e do querer individual do artista. A forma e a história do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo (Santíssima Trindade); do enredo nas representações dos santos e anjos, da forma do Céu, 

dos planetas, do Sol e da lua; da trama e nas formas dos oceanos, do vento e da Terra; no contar 
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sobre as formas de Deus e outros deuses, do Céu e Inferno. Além de fazer contrapontos e 

analises com várias outras obras artísticas que envolvem a pintura, escultura e a arquitetura. 

 Recordamos que, apesar de Ch. S. Peirce ter revolucionado o estudo da semiótica 

moderna, Gio Paolo Lomazzo, no século XVI, criou em 1584 no ano de sua publicação, dois 

tratados importantes que fundamentaram o entendimento da comunicação visual, da criação e 

da leitura da imagem, num período onde o homem era considerado o centro do universo e 

detentor de toda a sabedoria, em diferentes áreas do saber como: na pintura, escultura, ciência, 

filosofia, medicina, engenharia, arquitetura, literatura, entre outras áreas do conhecimento.  

 Para Pastro (2010, p. 222), na História da Arte Sacra, vemos a Imagem da Virgem Maria 

e de Jesus Cristo se mostrarem de diversas formas. Desde a antiguidade nos sepultamentos 

romanos no lado ocidental e suas ornamentações, ou do lado oriental próximo ao Norte da 

África, com as artes em jóias como nos broches, medalhas e anéis, até nas representações dos 

dias atuais na pintura, escultura, arquitetura, fotografia, literatura ou música, variações 

incontáveis de exposições de Maria com seu Filho, exaltam a Maternidade Divina do Filho de 

Deus nascido de uma virgem. Pastro ressalta que, do mesmo jeito que Cristo no primeiro 

milênio era representado pela divindade que se apodera do homem e o transforma em Deus, a 

partir do século I, a figura de Maria se modifica com o passar do tempo. De acordo com as 

mudanças sugeridas em suas roupas através dos séculos ou na relação com a época onde foi 

construída a imagem, a simples mulher do povo vai se tornando parte da nobreza ou santificada. 

Esta mulher passa pela maternidade humana até ser representada, através de dogmas criados 

pela Igreja, que enaltecem a Virgem Imaculada e a converte em santidade. A partir deste 

momento, a imagem da Santa Maria começa a aparecer e ser venerada para as pessoas no início 

do século XIX. 

 Há um costume aplicado na leitura da imagem pictórica e iconográfica em relação à 

Nossa Senhora, não na forma das pinturas dos retratos, mas como parte integrante no 

desvelamento do mistério da salvação do homem. Além do estudo da imagem implícita, do 

Mistério da Salvação, outras imagens também são fundamentais para este estudo como o 

Mistério da Maternidade Divina e o Mistério da Encarnação, bem representados desde a Igreja 

nascente como por exemplo, a entidade “Plena de Graça”, “escolhida”, “do sinal”  e como “a 

fé que gera o acolhimento”. 

 A presença da Santíssima Virgem está nos Evangelhos e também na Arte como na visita 

do anjo para a anunciação, natividade em Belém, Jesus e a Maternidade de Maria celebrada no 
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primeiro dia do ano, apresentação e encontro no Templo com Simeão e Ana, Maria na formação 

de Jesus, Jesus na juventude aos doze anos, Bodas de Caná da Galileia, no sofrimento aos pés 

da Cruz e na mulher vestida de Sol. Na maioria dos temas religiosos da Bíblia Sagrada que 

simbolizaram a vida de Jesus, Maria está sempre ao seu lado. E na interpretação da iconografia 

cristã, uma profecia foi apresentada na catacumba de Santa Domitila a partir das palavras de 

Isaías: “um sinal nos será dado” que pode ser o prelúdio das aparições. Pastro (2010, p. 223), 

define o significado de Mãe de Deus: “_ A Mãe de Deus expressa em Sua Maternidade o 

Mistério da Encarnação e Ela é, apenas, o Trono da Sabedoria”. 

 A seguir, iremos interpretar algumas imagens dos mosaicos e afrescos do século XIV, 

do interior da igreja de São Salvador de Chora, na Turquia e de alguns painéis em azulejos do 

século XXI, do interior da basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no Brasil. Nestes estudos, 

o passado e o presente se unem para a interpretação da comunicação sagrada e para desvendar 

os ensinamentos cristãos enaltecendo as imagens de Jesus Cristo e de Maria. A imagem do 

Deus-homem e a figura da mulher simples que foi escolhida se tornar a Mãe de Deus, a Santa 

e a Senhora mais poderosa da terra. As obras escolhidas para os estudos, análises e as leituras 

da imagem, foi o painel em mosaico de “Maria e Os Anjos” (figura 107a) da igreja de São 

Salvador de Chora, o painel em azulejos de “A Virgem Imaculada no painel da evangelização 

do Brasil” (figura 107b) da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, o painel em azulejos do 

“Cristo Pantocrator no painel do Cristo Sol e o cortejo das mulheres na história da Igreja” 

(figura 107c), de Aparecida, e o painel em mosaico do Cristo Pantocrator no painel de “Jesus 

e Theodoros Metochites” (figura 107d) de Chora. 

 

3.1 A SUBLIME BELEZA DA ALMA DA VIRGEM IMACULADA 

 

 A Virgem Imaculada ou Nossa Senhora da Conceição é, segundo o dogma da igreja 

católica, a concepção da Virgem Maria sem mancha – que em latim, refere-se à macula – livre 

do pecado original. O dogma cristão primitivo do século I diz que, desde o princípio de sua 

existência, Maria foi preservada por Deus por conta da falta de graça santificante que aflige a 

humanidade e porque Maria estava repleta da graça divina. Diz o livro da Profecia, no Antigo 

Testamento, que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Foi a 

escolhida para o sinal e a revelação da chegada do Cristo, na função de gerar e proteger o Filho  
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Fig. 107a. Painel em mosaico de Maria e os Anjos da Igreja de São Salvador de Chora. Fig. 107b. Painel em 

azulejos da A Virgem Imaculada no painel da Evangelização do Brasil, da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida. 

      

Fig. 107c. Painel em azulejos do Cristo Pantocrator no painel do Cristo Sol e o cortejo das mulheres na história 

da Igreja da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Fig. 107d. Painel em mosaico de Jesus e Theodoros 

Metochites da Igreja de São Salvador de Chora. 
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 (Jesus Cristo), que é o verdadeiro Deus e que faz parte da Santíssima Trindade11 junto com o 

Espírito Santo. Após sua morte, Maria tornar-se-ia a esposa de Deus e a própria Igreja Cristã. 

 Para a inglesa e historiadora da arte, Sarah Carr-Gomm (2004, p. 221), em seu livro 

sobre os símbolos na arte, as imagens que enaltecem a Virgem Maria são infinitas e 

absurdamente variadas nas suas representações, categorias, estilos e linguagens artísticas. Pode-

se dizer que, em relação à Maria, o Menino Jesus é seu atributo, com uma particularidade única 

que a desprende das outras mulheres. Foi inspiração para a criação de afrescos e retábulos 

durante milênios e também para produções de pequenas e grandes obras particulares resultando 

de suas devoções. Para Carr-Gomm, a explicação para tamanha popularidade é, em parte, pela 

função de intercessora de Deus, da mulher poderosa e a necessidade da humanidade na 

veneração da figura feminina e materna. Pelos dogmas da Igreja Cristã, o fato da pureza e da 

virgindade em dicotomia ao pecado original e da luxúria, também contribuem para a exaltação 

da Santa Maria. 

 Para começarmos as leituras sobre as obras do passado, do século XIV, dos mosaicos 

bizantinos da Igreja de São Salvador de Chora, faço uma pequena introdução sobre os materiais, 

técnicas e história dos mosaicos de acordo com a obra das italianas, Isotta Fiorentini Roncuzzi 

e Elisavetta Fiorentini de 2002. Roncuzzi é química, restauradora e especialista em cores 

químicas das Belas Artes de Ravenna e Fiorentini é engenheira, restauradora e pesquisadora na 

área de projetos de restauração e aprovação dos edifícios. 

 Na obra de Roncuzzi e Fiorentini (2002), as autoras discorrem sobre as terminologias 

usadas nas artes de mosaicos e sua origem na Assíria, Mesopotâmia, Pérsia, Egito, Fenícia, 

Frígia e Grécia. Além de serem as primeiras regiões que criaram esta linguagem artística, é 

também onde se desenvolveram as técnicas da produção e fixação dos materiais para esta arte. 

Percorrem o mosaico na antiguidade mexicana da América Central e falam sobre a difusão do 

mosaico nos primeiros séculos do Império Romano. Estudam o processo criativo da arte de 

mosaicos e o uso de materiais no período Bizantino como pedras, mármores e vidros e na 

aplicação dos esmaltes e seus revestimentos. Esclarecem as diferenças dos estilos de mosaicos 

de parede e de piso na Grécia, em Roma, no Bizantino e na Idade Média, além de estudar os 

 
11 Na doutrina cristã da Trindade (do latim trinitas "tríade", de trinus "tripla") define Deus como três pessoas 

consubstanciais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo; "um Deus em três pessoas". As três pessoas são distintas, mas 

são uma só substância, essência ou natureza. 
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fixadores orgânicos, os inorgânicos e as composições recentes dos mosaicos modernos e 

contemporâneos. 

 Os estudos a seguir, para as interpretações dos painéis de mosaico bizantino, da Igreja 

de São Salvador de Chora: Maria e Os Anjos e de Jesus e Theodoros Metochites; e dos painéis 

de azulejos contemporâneos, da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida: Virgem Imaculada 

Mãe de Deus e do Cristo Sol Pantocrator, serão analisados  através da percepção de um olhar 

particular, meu, diante das obras originais em exposição em seus locais sagrados e pelas leituras 

das imagens impressas nos livros de Ali Kiliçkaya (2012?, pp. 80-82) e Claudio Pastro (2013, 

p. 4, 134-137, 140, 152-155) e idem (2017, p. 38-39, 42- 43). 

   

 3.1.1 – O mosaico de Maria e Os Anjos da Igreja de São Salvador de Chora e sua 

interpretação iconográfica 

 

 Acima da porta de entrada do Karye Museum, na parte interna, está posicionada no meio 

do corredor da Nartex Exterior o painel em mosaicos de Maria e Os Anjos.  Neste painel do 

século XIV, o arqueólogo Ali Kiliçkaya (2012?, p. 80), descreve a imagem da Virgem Maria 

que se encontra em posição de oração, de vista frontal, levantando seus braços dobrados a partir 

de seus cotovelos, com as mãos estendidas e mostrando suas palmas. Na região peitoral da 

Virgem, dentro de um círculo, encontra-se o Menino Jesus representando o Universo, também 

na posição frontal. Nas laterais da Virgem Maria, localizam-se dois anjos olhando-se um para 

o outro, frente a frente, com duas inscrições que dizem: “A Mãe de Deus é o receptáculo 

daquele que é infinito”. 

 Alberto Manguel (2001, p. 172) menciona que o olhar para uma pintura equivale a ler. 

O que representa uma maneira sui generis de leitura,  pois não apenas damos sons e sentidos às 

palavras, como sentido e nexo às imagens.  Nesta primeira leitura, a descrição que se segue é 

movida pela observação da minha visão particular da obra do painel de mosaico de Maria e Os 

Anjos (figura 108a, 108b, 108c), na Igreja de São Salvador de Chora em Istambul, na Turquia, 

e a fotografia publicada no livro de Ali Kiliçkaya sobre essa igreja. No formato retangular 

horizontal, há na parte superior um barrado curvado com detalhes orgânicos imitando flores e 

folhas, nos tons verde bem escuro, azul marinho – como a azul lápis lázuli – e dourado, 
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Fig. 108a. O painel de mosaico de Maria e os Anjos, que será analisado para a leitura e interpretação da imagem 

emocional e formal, construída no período bizantino do século XIV. 

 

     

Fig. 108b. Detalhe da cabeça da Virgem Imaculada com seu símbolo sagrado da auréola. Nota-se uma expressão 

séria mas com o olhar dirigido para o lado Fig. 108c. Detalhe do Menino Jesus no ventre de Maria. O interessante 

é a direção do olhar que os dois personagens estão exercitando. Diferente do símbolo sagrado de Maria, a auréola 

de Jesus tem a marca da cruz em Seu interior.  
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sendo que na borda deste barrado curvado encontram-se pequenos desenhos de ondas nas cores 

bege e vinho. No centro, a imagem da Virgem, recortada na altura da cintura com os braços 

abertos, mostra uma jovem mulher de pele alva, com um manto de cor azul lápis lázuli, com 

capuz que cobre seus cabelos. No manto e nas extremidades das mangas há detalhes de filetes 

delicados na cor dourado e vermelho, dando acabamento ao vestuário. No barrado do capuz um 

fio dourado separa o tecido do rosto da Virgem. Por trás da Virgem, pastilhas douradas cobrem 

todo o painel, deixando toda a composição numa resplandecente luz solar amarelada – vale 

lembrar que nas técnicas de mosaico bizantino, as pastilhas eram colocadas de forma aleatória, 

ou seja, não eram alinhadas em sua superfície de forma reta. A razão da alteração da textura na 

superfície do mosaico era aumentar o poder de reflexo do brilho da luz nas pastilhas, 

principalmente nas cores dourada e prateada. Conforme Roncuzzi e Fiorentin (2002, p. 70), o 

fundo dos painéis bizantinos tinham como regras nas laterais dos rostos dos personagens santos, 

a cor prata ou também a cor ouro, e eram diferentes por conta da tonalidade e o brilhantismo 

expostos no contraste entre luz e sombra. A opacidade e as transparências das pastilhas em 

contraste com o esplendor e a magnificência do brilho, eram acentuadas tornando a linguagem 

visual da arte bizantina única e especial, não se comparando a nenhuma outra obra artística 

daquele período. 

The background around the faces, in silver and gold, are never of a single shade 

and the variations blend with great effect. The opaqueness or the transparency, 

the brilliancy or the diaphaneity of the glass alternate to produce a unique 

optical effect that no comparison in the other Byzantine Works of the same 

period. (RONCUZZI; FIORENTINI, 2002, p. 71). 

O fundo em torno dos rostos, em prata e ouro, nunca era de um único sombreado 

e as variações se mesclam com grande efeito. A opacidade ou a transparência, 

o brilho ou a diafaneidade12 do vitrificado, alternam-se para produzir um efeito 

ótico único que não é comparável às outras obras bizantinas do mesmo período. 

(tradução nossa). 

 Acima das mãos, inscrições em grego antigo, mostram palavras que reforçam a 

comunicação religiosa cristã na relação de Maria e Jesus. As imagens da Virgem e seu Filho 

têm o brilho diferenciado com o do fundo. Enquanto as cores das pastilhas do fundo do painel 

têm um brilho vitrificado, as cores dos personagens têm um brilho opaco (talvez feito de 

pastilhas de cerâmicas com cores opacas como usado no mosaico romano). A constituição das 

auréolas nas cabeças da Virgem Maria e do Menino Jesus também é diferente (figura 109). 

Enquanto o círculo sagrado de Maria é de contorno vermelho e a parte interior se funde com o 

 
12 Característica do que permite a passagem da luz. Qualidade ou condição do que é diáfano, do que é translúcido. 
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dourado do fundo do painel, a da cabeça de Jesus é toda em dourado sem a marca do contorno, 

mas com fios ou raios perpendiculares vermelhos que saem de Sua cabeça. O círculo do Menino 

Jesus no peitoral da Virgem Maria compete visualmente com a imagem da Santa.  Reforçado 

pelo contraste de cores pastéis, em oposição às cores escuras das roupas de Maria, este círculo 

que envolve o Menino Jesus vai se abrindo num dégradé transitando do azul meio-tom do fundo 

do círculo, perto de Jesus, seguido do azul mais claro até chegar ao castanho escuro, depois no 

castanho claro e termina com um fio branco que contorna esta esfera. O Menino Jesus, com a 

pele quase branca e mais alva que Sua Mãe aparece com os cabelos em tons castanho bem claro. 

Sua veste de cor amarelo ocre claro opaco não tem o brilho do dourado do fundo do painel. A 

mão direita de Jesus, semiaberta, mostra os dedos, indicador e médio, esticados enquanto o 

anelar e o menor são segurados pelo polegar. Em sua mão esquerda carrega um pergaminho 

fechado que é o prenúncio daquilo que será o Livro da Vida, ou o Livro Sagrado das Escrituras. 

Na parte inferior do painel vemos uma pequena parte de outro barrado, também curvado, onde 

aparecem alguns elementos decorativos e coloridos. 

 Na análise dos signos nas leituras que mostram as emoções de alegria, tristeza, 

serenidade, temeridade ou na agitação, por exemplo, e no estudo da percepção sensorial, 

apreciativa, sígnica e perceptiva, vamos discorrer o texto apoiados em autores que trabalham a 

antropologia da imagem, pesquisa heurística, historiografia da arte, no grande tratado da arte, 

na visão do artista, na cultura e linguagem.  

 Na leitura implícita observamos: no grande círculo temos a imagem do Cristo que vai 

nascer e a Virgem apresentando o Filho que vai ser gerado (figura 110). Com um apelo sexual, 

pois faz referências a sexualidade humana, a transparência do útero da Virgem dialoga com a 

Profecia do Sinal e da Revelação mencionadas no Livro do Apocalipse, capítulo 12, sobre a 

chegada de Cristo, faz também uma analogia ao Mar Vítreo13, semelhante ao cristal, tendo seu 

lado transparente e mostrando o seu interior. Ainda no capítulo 12, o círculo representa a 

proteção da Criança, do ataque do dragão. Mostra o Menino Jesus Cristo embalado em uma 

redoma translúcida, onde a Virgem Santíssima Maria protege seu Filho da fera que quer devorar 

o Menino. O artista Claudio Pastro em uma releitura da obra para o painel da  

  

 
13 Na Profecia, do Livro do Apocalipse, Cap. 12, se faz referência sobre a Revelação e o Sinal, e também ao “mar 

vítreo” que foi observado diante do trono de Deus, na visão de João (Re 4:6; 15:2). Era “semelhante a cristal”, 

talvez tendo lados transparentes (Re 21:18, 21), de modo que se podia ver o conteúdo. Os que estavam de pé perto 

dele, os que venceram “a fera” e sua “imagem”, correspondem aos que foram “chamados, escolhidos e se tornaram 

fiéis” descritos em Revelação 17:14; 20:4-6. 
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Fig. 109. A cor vermelha marca a leitura emocional. As auréolas santas se diferenciam entre si. Enquanto a aura 

da Virgem mostra um contorno vermelho com o interior dourado, a aura de Jesus Cristo tem um outro desenho. 

 

 

Fig. 110. Na imagem do útero exposto no ventre de Nossa Senhora, vemos uma incongruência que remete à 

representação da Virgem do Sinal que vai apresentar Seu filho ao mundo. 
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Virgem Imaculada na basílica de Aparecida, menciona esta referência, do Livro do Apocalipse, 

em seu livro de 2017, que veremos mais adiante.  

 A passagem da profecia que se encontra no Livro do Apocalipse, capítulo 12, com o 

título “A Mulher e o Dragão”, descreve a missão de Maria, como a escolhida por Deus, de 

proteger o Filho do ataque do dragão.  

 Outro signo interessante é perceber o olhar dos dois personagens centrais voltados para 

a direita (figura 111). O fato dos personagens não se comunicarem diretamente com o 

observador leva a crer que há uma interação dos personagens com outra imagem ao lado direito. 

Provavelmente estão olhando para os anjos que vão ajudar a Virgem Maria na proteção de Seu 

Filho, da investida do dragão que quer devorar o Menino. No versículo 7 do capítulo 12 do 

Livro do Apocalipse, temos a seguinte menção: “7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e 

seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos o revidaram.”. 

 As mãos de Maria e do Menino Jesus seguem uma leitura a parte (figura 112). Para o 

site pt.aleteia.org, as mãos abertas em sinal de proteção, oração e revelação, apresentam o Filho 

de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo, as mãos abertas acolhem os pedidos da 

humanidade intercedendo junto ao Pai, falando pela voz Dele e se transformando em uma única 

mão, a mão de Deus. Nas mãos do Menino Jesus, a mão esquerda carrega um rolo. Para outro 

site, sobre iconografia e simbologia na arte cristã (ICONOGRAFIA, 2015), não é muito comum 

ver Jesus carregar um pergaminho, mas é interessante observar que é a premonição daquilo que 

irá acontecer, onde o pergaminho vai se transformar no Livro da Vida ou na Bíblia Sagrada. 

“Embora seja pouco frequente, existem alguns casos em que o Menino Jesus, nos braços de 

Maria, aparece a escrever num pergaminho em alusão ao livro da vida”, que vai aparecer no 

Cristo Pantocrator. E a mão direita levantada representa o Sinal da benção na Igreja Oriental 

ortodoxa ou católica bizantina. Quando nesta mão o polegar encosta, ou segura, o dedo anelar 

e o menor, de acordo com a retórica iconográfica greco-romana ou na tradição ortodoxa, assim 

como na iconografia cristã primitiva, o gesto da mão abençoante é com frequência associado 

às letras IC e XC, que abreviam as palavras do grego koiné, IHCOYC que significa Jesus e 

XPICTOC, que significa Cristo. Portanto, na interpretação cristã das letras iniciais, sua acepção 

é: “Nome acima de todo nome”. 

 Para Carr-Gromm (2004, p. 145), na pintura sacra antiga a exposição de uma mão 

também representa a Mão de Deus, principalmente no Antigo Testamento onde era proibido  
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Fig. 111. No estudo dos rostos e dos olhos, da Virgem Maria e do Menino Jesus, o que chama a atenção é o olhar 

para a direita. Provavelmente olham para os anjos gruardiães ou para o dragão que quer devorar o Filho. 

 

 

Fig. 112. Na analise das mãos de Santa Maria, vemos as mãos que protegem, oram e revelam. Já na interpretação 

das mãos de Jesus,  a Sua direita abençoa e a esquerda segura o Livro da Vida. 
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pintar Sua face. “Não poderás ver minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer 

vivo”. O pesquisador em simbologia bíblica, Manfred Lurker (1987, p. 146) defende que a mão 

direita do Menino Jesus, mostrando dois dedos esticados, também pode dizer a expulsão do 

demônio. Já as mãos abertas da Virgem representam – de acordo com os túmulos religiosos 

fenícios – a mão divina que ajuda. Lurker relata que os Padres da Igreja entendem que a mão 

mencionada no Antigo Testamento simboliza o Logos14 encarnado. “[...] por ele, com efeito, o 

Pai como que sua própria mão tudo fez existir”. (Cirílo de Alexandria). Outrossim, a mão que 

aparece nas nuvens é o mais antigo dos símbolos a ser usado na arte cristã que também 

representa Deus. Entretanto, nos sepulcros da Antiguidade a mão aparece como sinal de 

manifestação de Deus, como nas cenas do sacrifício de Isaac e da vocação de Moisés. 

Raramente a mão de Deus aparece sozinha em absides, onde fica instalado o Altar. Vale lembrar 

que o abside geralmente é semicircular ou poligonal e fica abaixo das cúpulas dos tetos das 

igrejas medievais e das modernas basílicas. Nas representações carolíngias nos primórdios do 

romanismo, a mão no batismo de Jesus e na sua transfiguração também significa a voz de Deus 

mencionada nos Evangelhos. 

[...] O Senhor mesmo falou a Isaías que sua mão criou o céu e terra (Is 66, 1s). 

Torna-se visível o sentido simbólico da mão de Deus na visão de Ezequiel, ao 

ver a majestade de Deus, viu que ele segurava na mão um rolo de livro que 

estendia a ele. (Ez 2, 9). [...] 3. O Senhor não precisa da mão inteira para fazer 

portentos; um dedo, “o dedo de Deus” basta para expulsar os demônios (Lc 11, 

20). Às boas ovelhas Jesus Cristo dará vida eterna ë ninguém as arrebatará de 

minha mão” (Jo 10, 28), isto é, os verdadeiros crentes sempre permanecerão sob 

proteção divina. [...] Esporadicamente se encontra a mão de Deus também em 

absides e em tetos de cúpulas de igrejas medievais. Em representações 

carolíngias do começo do romanismo do batismo de Jesus e de sua 

transfiguração a mão significa a voz de Deus Pai mencionada nos Evangelhos. 

(LURKER, 1987, p. 146). 

 As auréolas simbolizam a santidade dos personagens, significa a luz do Sol que é Deus, 

é a marca que rege a sacralidade e é um dos signos que torna o painel como arte sacra. A auréola 

também simboliza os raios solares e o deus pagão Apolo, o deus Sol. Manguel (2001, p. 70) 

conta sobre o Império Romano tardio ter usado para a coroação do deus do Sol, Apolo, os raios 

 
14 Na Bíblia o livro que, por excelência, exalta esse termo grego é o Evangelho de João. Para o evangelista, Jesus 

é a Palavra personificada. O seu Evangelho proclama que a Palavra (logos) corresponde ao divino que tomou 

forma humana, isto é, em Jesus.  
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do Sol. Esta imagem cálida e dourada da coroa simbolizando os raios do Sol, a auréola radiante, 

tornou-se o primeiro emblema do imperador Constantino e por conseguinte, o primeiro 

imperador cristão. Posteriormente este emblema foi utilizado nas imagens do Cristo, depois nas 

imagens do Cordeiro de Deus, dos anjos e mais adiante nos santos e em todas as representações 

de divindade. Manguel relata que as auréolas nem sempre eram redondas, existiam outras 

formas de auréolas como a triangular, a quadrada e a hexagonal. A coroa no formato circular, 

conhecida com a mais perfeita das formas, foi usada para simbolizar a perfeição do próprio 

Deus, a forma do triângulo simbolizava a Santíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo), já o formato quadrado, que era imperfeito em relação ao círculo, foi utilizado em 

pessoas ainda vivas no período que foram retratadas na pintura e as raras formas em hexágonos 

eram usadas em figuras alegóricas. 

 Na estrutura expressiva dos rostos da Virgem e do Menino Jesus, a historiadora da arte 

Maria Carla Prette (2008, p. 193) define que a serenidade dos rostos divinos e a falta de 

expressões faciais mostram uma passividade para transmitir a ideia de solenidade e da grandeza 

da corte do Oriente. A posição frontal e o horizontalismo (figura 113), a ausência de relevo nos 

corpos, a supressão da profundidade espacial e o pouco uso do dégradé ou do claro-escuro, 

expõem e transmitem – segundo os mosaístas bizantinos – a calma e a tranquilidade no 

momento da meditação ou da oração. A cor amarela, no brilho constante e intenso do fundo 

dourado, por trás dos rostos, mostra a luz divina e o Sol que ilumina os santos e a todos. 

 Nos acabamentos e vestuário das roupas (figura 114) dos personagens sagrados e no 

barrado para ornamentar o fundo do painel, que foi trabalhado com detalhes dourados, cores 

elegantes, formas orgânicas ou abstratas, estes signos fazem referência à alta hierarquia e à 

nobreza alcançada da Virgem Maria e do Menino Jesus como sendo os mais poderosos e ricos 

personagens da terra. A historiadora Prette (idem) também lembra que nas representações 

conceituais a iconografia mostra que a arte bizantina é um rico código de elementos visuais e 

que representa uma linguagem verdadeira, além de servir para instruir aos multíplices 

significados ideológicos da política e da religião. Maria Carla Prette explica que: 

[...] A partir dessa descrição iconográfica percebemos que a arte bizantina do século IV 

é um rico código de formas visuais que constitui uma verdadeira linguagem. Ritos e 

imagens eram instrumentos de comunicação utilizados na Antiguidade para transmitir 

complexos conteúdos ideológicos da política e da religião. Cada gesto, cada olhar do 

soberano adquiria, no contexto das funções civis e sacras, um significado simbólico.  
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Fig. 113. A posição horizontal e frontal, mais a falta de profundidade e a ausência da expressão, mostram a 

grandeza e a tranquilidade para a meditação e oração das entidades. 

 

 

Fig. 114. No vestuário vemos cores escuras que remetem a sobriedade dos personagens sagrados. Ao mesmo 

tempo que transmitem seriedade, também controem o contraste para que a imagem do Cristo apareça. 
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Mesmo a cor do vestuário, os bordados de extraordinária variedade, eram sinais da 

posição de cada personagem nas hierarquias do Império ou da Igreja. [...] Os artistas 

bizantinos tinham a tarefa de explicar os conceitos por meio das formas. As figuras 

alinhadas em posição frontal , a imobilidade das expressões faciais, o esplendor do ouro 

e da cor pura foram os meios usados pelos mosaístas bizantinos para transmitir a ideia 

da solenidade e da grandeza da corte do Oriente. (PRETTE, 2008, p. 193). 

 Na leitura da Sintaxe da imagem, onde as formas, linhas, perspectiva, profundidade e 

os conhecimentos cromático e tipográfico, prevalecem na estruturação imagética e interferem 

em sua representação, a busca da total significação mostra o entendimento global da imagem. 

Esta parte da leitura da imagem apreciativa e sensorial, perceptiva e sígnica, associada à 

interpretação imagética relacional, sintática, semântica e pragmática, completa a interpretação 

semiótica da obra.  

 A forma, de acordo com Prette (2008, p. 18-28), se inicia no ponto, o menor centro de 

atração visual e também o mais potente. O ponto pode ser criado a partir de um mero círculo 

preto em uma página branca ou na visão dos objetos diante do contraste com o ambiente, em 

sua cor ou forma e igualmente ser a menor parte do sistema de impressão quadricrômica, que 

chamamos de retícula. Nas linhas e contornos, Prette esclarece que ao desenharmos, 

transformamos a percepção visual em linhas para atestarmos a veracidade dos objetos 

reproduzidos ou sua coerência. Ao darmos uma direção na linha e uma continuidade visual 

lógica, as linhas dão sentidos ao observador. Vemos, através da linha, um contorno, mesmo que 

o contraste da figura com seu fundo seja muito sutil. Na construção das partes como um todo, 

a autora define que um olho, um nariz ou uma boca são modelos de formas humanas, mas, que 

separados, não constituem uma face. Somente quando estes elementos são agrupados e exercem 

uma estrutural relacional é que a formação do rosto acontece. O segredo do rosto humano é a 

simetria dos elementos construintes da área da face que podem ser representados na imagem 

realista ou no desenho esquemático ou primitivo. A respeito da mimese, na reiteração da ordem 

de Belting (2011, p. 143), que diz que a imagem ainda não existe quando se reduz à mimese, 

sendo apenas a representação de algo, para Maria Carla Prette, o mimetismo funciona quando a 

mente observa uma imagem ou objeto e espera ver contornos, formas, linhas e cores coerentes, 

que a experiência nos ensinou a perceber e que estão guardadas em nossa memória. Em certas 

situações a alteração visual é propositalmente modificada para objetivos bem precisos. Prette 

mostra um exemplo no reino animal: 
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Por exemplo, no reino animal a percepção da relação figura/fundo é uma 

questão vital. Romper as linhas de continuidade, assumir as características do 

fundo, distorcer a própria imagem são os principais mecanismos do mimetismo 

de muitas espécies de animais. Insetos e répteis chegam a elaborar sofisticadas 

variações da sua forma e da sua cor para salvar a própria pele ou atacar uma 

presa sem ser vistos. O camaleão é um mestre nas mudanças de cor para 

mimetizar o ambiente. (PRETTE, 2008, p. 28). 

 Na leitura do painel de mosaico da Igreja de Nossa Senhora de Chora, a respeito do 

ponto (figura 115), o maior centro de atração visual é a esfera onde se encontra Jesus por conta 

da unidade de elementos envolvidos na cor, opacidade, roupa, proporção e no centro ótico onde 

se encontra a redoma circular, sendo que a opacidade e o contraste de tom foram modificados 

para que o contraste em relação ao útero apareça. Na construção das linhas (figura 116) ao 

fundo do painel, dois barrados curvados mostram um leve movimento ascendente onde se 

posicionam os dois personagens principais e as curvas redondas marcam os dois personagens 

com graça e delicadeza. Para a interpretação das formas geométricas básicas (figura 117), 

vemos três círculos, sendo que há dois grandes e um pequeno. Um dos círculos maiores se 

encontra na cabeça da Virgem Maria e o outro na representação do útero que envolve o Menino 

Jesus. Há uma outra forma que se apresenta diante da triangulação formada a partir da cabeça 

da Virgem Santíssima e das duas extremidades, das pontas de seu manto.  

 Na representação da geometria básica, a esfera (círculo) representa a proteção e se pode 

relacionar com o útero da mãe como no painel de mosaico. Neste caso, o fato da incongruência 

de ver um útero transparente faz com que esta imagem do Menino Jesus atraia a nossa atenção, 

destacando-se. Outra analogia é o círculo com o Sol. Esta relação psicodinâmica-cromática 

eleva a temperatura corpórea do observador que assimila com a calidez da cena, como no calor 

do verão e expondo a claridade da luz solar. Pode-se dizer também que o círculo é a perfeição, 

por conta de sua forma geométrica perfeita.  

 A interpretação do triângulo causa um desconforto, estranhamento e incômodo, por 

conta da diagonal existente – isto devido ao nosso senso de equilíbrio que se baseia no plano 

horizontal em oposição ao vertical, desde o momento em que ficamos de pé. Tudo que escapa 

deste senso de equilíbrio, estranha e desconforta – outras sensações em relação ao triângulo, 

são a temeridade e a tensão. Ao observarmos as pontas agudas desta forma geométrica, há a 

sensação de cuidado e apreensão – como se uma ponta nos perfurasse sentindo dor – e por fim, 

outro sentido de triângulo é o senso de direção, como se uma seta apontasse para algum lugar.  
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Fig. 115. Para a leitura formal usaremos a cor amarela. O ponto central é no meio do pequeno círculo que envolve 

Jesus. A partir deste ponto emergem as linhas e perpendiculares que amarram toda a composição. 

 

 

Fig. 116. As linhas curvas e orgânicas mostram a graça e a delicadeza da composição formal do painel, com os 

detalhes das ondas na parte superior e a circunferência que envolve os dois personagens. 
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 Neste caso, no painel da Virgem Imaculada, aponta para uma direção que seria para o 

Céu em a relação à cabeça da Santa Maria. Para descrevermos o movimento e as composições 

dinâmicas, há os deslocamentos explícitos e os implícitos.  Há ainda, de acordo com Charles 

Bouleau (1966 apud Toda, 2013, p. 118-119), os orgânicos e os inorgânicos, que também 

caracterizam os movimentos da obra como no movimento das chamas na representação do fogo 

na forma do triângulo. E, há também as forças da natureza que regem as ações do vento, da 

água e da terra conforme explica Maria Carla Prette (2008 apud Toda, 2013, p. 119).  

 E soma-se à leitura do movimento os sete livros sobre O Tratado da Arte, que formaram 

os dois tratados multíplices e complexos de Gio Paolo Lomazzo (1548, p. 19-26), que 

transformaram nossa visão sobre a arte partindo de dois pontos convergentes, a emocional 

(inorgânica e implícita) e a formal (orgânica e explícita): para a análise emocional podemos 

compreender que O Tratado se apropria da leitura metafísica ou supranatural, que busca 

entender a realidade de modo ontológico (natureza do ser), teológico (essência de Deus e da 

religião) ou suprassensível (além dos sentidos), e que vai além do físico e material. Na análise 

formal a leitura é baseada na natureza do homem e nos aspectos físicos e do corpo dele e do 

meio-ambiente, na materialidade, na história, na relação social, em sua consciência, na visão, 

na percepção sensorial do real e daquilo que enxergamos. 

 Na leitura dos movimentos do painel de Chora (figura 118), diante dos movimentos 

explícitos ou orgânicos, temos os percursos biomecânicos dos braços e das mãos da Virgem 

Maria que se levantam. Das mãos de Jesus observamos a mão direita Dele com o mexer dos 

dedos e a mão esquerda a segurar um pergaminho. Do olhar de ambos há os movimentos dos 

olhos para o lado direito e vemos igualmente os deslocamentos do tecido na parte posterior das 

mangas, do manto de Nossa Senhora, que representam o balanço do vento em seu tecido. 

 Para os movimentos implícitos ou inorgânicos, temos a própria ação circular constante 

que representa o giro de uma bola após seu chute ou da Terra em rotação infinita numa relação 

análoga ao círculo que se encontra na parte de trás da cabeça da Virgem. Vemos na sequência 

a ação circular se repetir aparecendo igualmente em Seu útero e por trás da cabeça de Jesus. E 

por fim, temos o triângulo e sua dinâmica, que, representa a forma piramidal concebida pelos 

Faraós para captar energia do universo em um movimento constante de subida e descida, e que 

também representa o fogo flamejante que se movimenta em contato com o vento e no 

deslocamento do ar rumo ao infinito.   
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Fig. 117. Na leitura das formas geométricas percebemos a triangulação e a circunferência. Enquanto o triângulo 

trás sentimentos de tensão e provocação, o círculo carrega a abrangência e segurança. 

 

 

Fig. 118. Os movimentos aparecem explicitamente nas ações biomecânicas dos olhos, mãos e braços. Nas dobras 

das roupas e também implicitamente na agitação do círculo como a Terra e do triângulo como o fogo.  
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 Egidio Toda (2013), descreve a leitura dos movimentos relacionados com as forças 

orgânicas, inorgânicas e da natureza, na representação de uma pintura:  

[...] Charles Bouleau: O significado através da trama e da geometria. [...] O 

movimento e as composições dinâmicas: Escrito em 1584, por Gio Paolo 

Lomazzo, O Trattato serve como referência de uma nova estética que pode ser 

abstratae, baseada nas proporções. Guiada pela visão e pelo instinto, sua beleza 

não reside na natureza e sim, pela clareza das linhas que o artista se expressa. 

Através desta clareza e da graciosidade de suas linhas estabelecem-se 

parâmetros com o fogo e a figura piramidal, além da linha serpentina e sua 

relação com a serpente. Duas forças, orgânica e inorgânica, que agem com 

movimentos contínuos e levam graça e sublimação. Estes movimentos foram 

denominados pelos pintores como a fúria da figura. A linha serpentina é a 

primeira expressão de um novo ideal, com suas linhas curvas, mostra a 

sinuosidade e movimentação da figura, já a chama do fogo ondulante evoca as 

curvas e também representa a vida em movimento. Já Prette, 2008, p. descreve 

as formas que são dinâmicas, modeladas por forças que as modificam 

continuamente. Todas estas forças estão presentes em nossa memória visual, 

por exemplo, a forma da fumaça, da chama, das nuvens, aspectos que se mudam 

conforme o vento e outras forças da natureza. A água e sua fluidez, o balanço 

da bandeira que acompanha a direção do vento, ou mesmo energias irreversíveis 

como o cogumelo da explosão da bomba atômica ou a terra fragmentada pela 

secura de seu solo. (BOULEAU, 1996, p. 49-73; PRETTE, 2008, p. 50-52, apud 

TODA, 2013, p. 117-119).  

 Conforme a linguagem das figuras da arte bizantina, não há profundidade na montagem 

e são utilizados apenas dois planos em sua composição, tornando-a bidimensional. Rizolli 

(2005, p. 73), descreve que a arte abstrata vai buscar a universalidade, a qualidade. O homem 

universal insiste em uma inovação das formas e se depara em algo esquisito que estão presentes 

no processo criativo emocional, racional e consciente. Ao reduzir a arte aos elementos visuais 

mais expressivos, porém mais simplificados, o que sobressai é o argumento artístico. Neste 

momento se instala a forma pictórica que ultrapassa visualmente a forma plástica – que na arte 

figurativa é composta pela aplicação do tom e pelo volume das formas. A forma pictórica criada 

e a sua relação com uma nova realidade, se torna facultativa.  Com isso, ao se relacionar com o 

mundo, a imagem se transforma, quebra preceitos e se torna linguagem. No caso do mosaico 

bizantino, a imagem abstrata revela uma era do desenvolvimento criativo, com a liberdade de 

expressão ao utilizar materiais diversos e representações sacras diferenciadas. Neste contexto 

há a identificação dos processos, métodos e resultados, mostrando, de um lado algo inovador e 

do outro bizarro, porém fora do senso comum se tornando único. Para o estudo da simetria, 

harmonia e equilíbrio (figura 119), há simetria e um equilíbrio visual em relação à distribuição 

das mãos em oposição ao eixo vertical do corpo de Maria e Jesus e a distribuição dos textos.   
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Fig. 119. No estudo da harmonia, simetria e equilíbrio, a composição simétrica surge para dar o equilíbrio visual 

da cena com os braços em oposição ao eixo vertical do corpo, mas a anormalidade quebra a harmonia da cena.  

 

 

Fig. 120. Na leitura das cores, o dourado toma todo o espaço visual do painel. Além de chamar a atenção com seu 

brilho, também representa o Sol que é o Próprio Deus e o maior bem material da Terra, o ouro. 
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 Na descrição das cores (figura 120), ao fundo do painel de Maria e os Anjos da igreja 

de São Salvador de Chora, vemos o amarelo dourado que predomina a cena. Um brilho intenso 

e vitrificado envolve os personagens divinos em uma luz solar que enche nossos olhos de calor 

e aconchego. A cor preta pintada nas pastilhas aparece somente no texto sobre as mãos da santa, 

nas siglas que acompanham o Menino Jesus e nos olhos da mãe e filho. Acima do painel, tons 

verde-escuros e detalhes dourados representam em um barrado, os detalhes orgânicos da 

natureza com suas folhas retorcidas. No detalhe abaixo do painel, pastilhas verde-escuras, 

douradas, rosa-claras e rosa-escuras, expõem as flores da natureza. Na auréola da Virgem 

Maria, um singelo contorno vermelho separa Seu círculo santo do fundo do painel. Há uma 

intenção de mesclar o fundo desta auréola com o fundo dourado do painel de mosaico. O 

dégradé da cor azul opaca da vestimenta de Maria, que vai do tom escuro ao claro, mas com 

predomínio do tom mais escuro em contraste com o fundo dourado, retrata a luz e sombra no 

tecido e traz uma sobriedade ou seriedade, ao personagem. Estas nuances também mostram 

uma leve profundidade na roupa e deixam aparecer delicados detalhes em amarelo e vermelho, 

nas mangas e no barrado do manto da Santa Maria. A cor da pele dos personagens exibe cores 

bem claras, quase angelicais. No rosto da Virgem vemos um tom rosáceo nas bochechas e nas 

mãos e no rosto e mãos de Jesus, uma neutralidade cromática quase branca. No círculo que 

retrata o útero materno, um contorno de pastilhas brancas vai escurecendo para o centro. Em 

cores opacas, vai do branco, bege, ocre, castanho-claro e termina no verde-claro. Na auréola do 

Menino Jesus, o tom dourado e detalhes vermelhos pintam o pequeno círculo. Um leve 

aloirado-escuro pinta os cabelos de Jesus e sua roupa ocre é contornada por singelas linhas na 

cor castanho-escuro. 

 Conforme relatam Modesto Farina, Clotilde Perez e Dorinho Bastos em 2011, as cores 

no período bizantino oriental tinham conotações únicas e buscaram o refinamento em 

contradição ao cromatismo imposto pelos romanos ocidentais. O branco, no início do período 

Romano Imperial, tinha um sentido pernicioso e as cores eram sóbrias, destacando o ocre e o 

verde, em tonalidades claras e pálidas, em contraposição a outros afrescos em que 

predominavam o vermelho e a púrpura de vários tons. Já o dourado, no período romano, era 

utilizado apenas como elemento emocional e artístico. Com as imposições das novas paletas 

com cores vivas no bizantino e a mudança de sua comunicação cromática e significados, 

voltadas principalmente para a religião, os mosaicos bizantinos mostram, de maneira sóbria e 

íntima, a riqueza de um colorido tocante, de pastilhas mescladas com pedras preciosas nas cores 

do laranja, verde, vermelho, azul e o dourado, que representa todo o esplendor do brilho do Sol 
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que era o Próprio Deus em uma relação divina. Outra analogia é a do homem com o ouro, como 

sinônimo da maior riqueza material terrena.  

[...] Em geral, a pintura da época romana se ressente do naturalismo helenístico, 

como pudemos observar entre os inúmeros afrescos de templos antigos e os da 

antiga Pompeia, que admiramos no Museu Nacional de Nápoles, na Itália. As 

cores desse período eram sóbrias, prevalecendo o ocre e o verde, em tonalidades 

suaves e cálidas, em contraposição a outros afrescos em que predominavam o 

vermelho e a púrpura de vários tons. A própria arte bizantina, essencialmente 

religiosa, procurou o refinamento das cores, empregando tons vivos em todas 

as suas manifestações artísticas. Como exemplos maravilhosos do uso da cor, 

são dignos de nota os inúmeros mosaicos da Igreja da Chora, em 

Constantinopla, os tecidos coloridos do século XI ao XIV, executados de 

maneira sóbria e íntima, as encadernações estupendamente coloridas, mescladas 

com pedras preciosas (topázios, rubis, etc.), ícones e miniaturas em que 

predominam as cores púrpura, laranja, verde e azul. (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2011, p. 19). 

 Na interpretação do tipo15, na pesquisa da tipologia16 e na leitura da tipografia17, dos 

textos sobre as mãos de Santa Maria e do Menino Jesus, usou-se uma fonte lapidária ou sem 

serifa, também conhecida por sem serifa geométrica diante sua classificação. Alguns tipos sem 

serifas são desenhados a partir de formas geométricas, no caso das inscrições bizantinas, as 

formas de cada letra funcionam como bastonetes ou no geometrismo, como formas retangulares 

estreitas. Apesar de entrarem na classificação de fontes sem serifas geométricas, há uma 

irregularidade inerente nas proporções do conjunto e no desenho das letras, sendo que cada letra 

possui um tamanho e formato, diferentes. Por isso, esses textos, sobre as mãos da Virgem e de 

Cristo, diante da criação livre do artista e das irregularidades das letras desenhadas, indicam 

uma mistura de fonte sem serifa geométrica com o lettering.  

 A designer Ellen Lupton no livro de 2003 faz uma reflexão sobre o pensamento 

tipográfico através dos tipos diante de sua classificação e seu lettering. No século XIX, os 

impressores buscavam a relação da história da arte com o próprio ofício, criando uma 

classificação inicial para cada tipo ou letra. Por exemplo, as humanistas estavam relacionadas 

com as letras manuscritas, os tipos transicionais se modificavam diante de suas formas 

orgânicas e os modernos eram voltados para a síntese da forma e de aparência inorgânica. No 

lettering, a criatividade do desenho das letras é livre, podendo ser produzida manualmente. 

 
15 Entende-se como tipo a fonte ou letra de cada parte da palavra. 
16 Tipologia é o estudo da história do tipo diante sua origem, período e autoria. 
17 Tipografia é desenho ou escrita do tipo na construção da forma de cada letra; forma de impressão criada por 

Guttemberg. 
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Cabem aos artistas gráficos integrar sua imaginação artística, com o desenho para a construção 

de cada letra. Hoje, com os processos digitais, os designers de tipos usam os programas de 

criação, desenho ou ilustração, para desenvolverem seus letterings. Lupton prossegue, 

[...] Letras humanistas estão intimamente conectadas à caligrafia e ao 

movimento da mão. Os tipos transicionais e modernos são mais abstratos e 

menos orgânicos. Esses três grupos principais correspondem grosseiramente 

aos períodos renascentista, barroco e iluminista na arte e na literatura. Desde 

então, historiadores e críticos de tipografia têm proposto esquemas mais 

refinados que procuram capturar melhor a diversidade das letras existentes. [...] 

O design de letras pode emular tipos existentes ou derivar do estilo de desenho 

ou escrita do próprio artista. Os designers podem criar letterings à mão e por 

meio de software, em geral combinando diferentes técnicas. (LUPTON, 2003, 

p. 42 e 60). 

 

 3.1.2 A representação visual e a iconologia dos azulejos da Virgem Imaculada 

Conceição da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida 

  

 A análise desta segunda leitura, segue a observação do meu olhar atento da obra do 

painel de azulejos da Virgem Imaculada Mãe de Deus, na Basílica de Nossa Senhora de 

Aparecida em Aparecida, no Brasil, e as fotografias publicadas nos livros de Claudio Pastro 

(2013, p. 155) e Claudio Pastro (2017, p. 42 e 43), sobre o Santuário.  

 Localizada na Nave Oeste no interior da basílica de Aparecida, ao final do corredor e 

acima das portas de acesso, a obra “A Evangelização do Brasil” é um gigantesco painel de 21 

metros de largura com 5 metros de altura. São três imagens principais, feitas de azulejos 

cromáticos e brancos que mostram uma sequência de homens divididos em duas fileiras que 

ladeiam a imagem principal do painel, à direita e à esquerda da Santíssima Virgem Imaculada. 

 Esta imagem dos homens posicionados ao lado da Virgem, de acordo com Pastro, 2017, 

p. 43, faz homenagem aos homens leigos, sacerdotes, bispos e intelectuais que contribuíram 

com a evangelização do Brasil em mais de 500 anos de história. Ao centro destas duas fileiras 

masculinas, encontra-se a recriação do capítulo 12 do Livro do Apocalipse, “A Mulher e o 

Dragão”: conhecida como Maria da Assunção, a Senhora da Profecia, Virgem do Sinal, Mãe 
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da Igreja, Virgem Imaculada Conceição, é a retratação da Mulher com o Filho que está por ser 

gerado e que vai proteger a Ele do ataque do dragão que quer devorar o Menino-Deus. 

 Ao alto das cabeças da Mãe de Deus e dos homens, ainda dentro do grande painel de 

azulejos da “A Evangelização do Brasil”, vemos um barrado de palmas de vitória contornadas 

por linhas brancas, que tem no fundo das folhas as cores que vão do azul-anil, verde-bandeira, 

verde-limão, verde-esmeralda e azul-turquesa, e que decoram a parte superior da majestosa 

obra. Aos pés da fileira da Santa e dos homens, em outro barrado branco mais fino consta os 

nomes de cada homem da fileira. Em seguida, da linha branca com os nomes, um barrado mais 

largo mostra linhas em zig-zagues verticais, nas cores lilás, magenta e rosa que se estendem de 

ponta-a-ponta do painel gigante. Logo após, entre os arcos das portas, painéis menores nos 

formatos triangulares, mostram delicadas linhas horizontais onduladas, nas cores dourada, 

verde-claro, verde-escuro e branco, que representam o mar. Deste mar saem quinze garras de 

um dragão que quer engolir o Filho. As garras do dragão, na Nave Oeste, são simbolizadas 

pelos vitrais que estão acima das três portas de entrada. Os vitrais construídos em linhas 

ondulares verticais e divididas em dégradés, tem em seus vidros, com cores que vão do azul 

escuro ao branco, a lembrança da água escorrendo pelos dedos (figura 121a).  

 A historiadora Carr-Gomm (2004, p. 80-81) compara a imagem do dragão, na 

simbologia da arte, com outros animais místicos, como o Cérbero18 ou Quimera19. O dragão na 

arte, não tem uma aparência definida, o que levou os artistas a infindáveis criações artísticas. 

No entanto, frequentemente suas representações imagéticas seguem a seguinte forma: “répteis 

gigantescos, escamosos e alados, com mandíbulas enormes, caudas farpadas, pés de águia e 

patas imensas”. Carr-Gomm relata que, nas histórias das batalhas da mitologia grega, o dragão 

é sempre o último obstáculo a ser vencido pelos heróis. Por outro lado, o dragão na leitura 

iconográfica cristã, pode ser a representação da Fera, do Diabo. 

Nas narrativas épicas, o dragão é muitas vezes o último obstáculo a ser vencido 

antes de a causa ter sucesso. Cadmo, Jasão e Perseu figuram entre famosos 

matadores de dragão da mitologia.  

 
18 Cérbero (em grego antigo: Κέρβερος, transl.: Kerberos – trad.: “demônio do poço”; em latim: Cerberus), na 
mitologia grega, era um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino 

subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem e despedaçando os mortais que por lá se 

aventurassem. 
19 Quimera (em grego: Χίμαιρα , transl.: Chímaira) é uma figura mística caracterizada por uma aparência híbrida 

de dois ou mais animais e a capacidade de lançar fogo pelas narinas, sendo portanto, uma fera ou besta mitológica. 



 251 

Na iconografia cristã, o dragão pode estar no lugar do Diabo. Na guerra do céu, 

São Miguel, e seus anjos lutaram contra o diabo: “O grande dragão, a antiga 

serpente, chamada diabo”. O Diabo também apareceu a Santa Margarida de 

Antioquia na forma de um dragão, que se tornou, assim, seu atributo.  

A história de São Jorge e o dragão foi particularmente popular na arte italiana 

do século XV, em que o monstro pode representar o Diabo, ou o infiel, vencido 

pelo cavaleiro cristão. (CARR-GOMM, 2004, p. 80-81). 

 A representação do dragão de Pastro se apropria de uma parte da criatura citada por 

Carr-Gomm: as patas imensas. Em uma liberdade criativa, o artista faz uma analogia do dragão 

– que é o próprio Diabo – com os vitrais. Localizados acima das portas da nave oeste, os vitrais 

exibem as poderosas e aterrorizantes garras da fera, que saem do Mar Vítreo, para tentar engolir 

o Filho de Deus que vai nascer do ventre da Virgem Maria. Como última etapa desta guerra, de 

acordo com o Livro do Apocalipse, capítulo 12, o dragão é derrotado no Céu, pelos anjos 

guardiões, os arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. 

 Na iconografia do painel central menor, que fica dentro do grande painel de “A 

Evangelização do Brasil”, temos a imagem da Virgem Imaculada vestida de Sol, com a coroa 

de estrelas, carregando no útero Jesus que vai nascer, pisando na Lua, sobre o mar de vidro e 

se protegendo do Dragão que quer comer Seu Filho (figura 121b). Para Toda, 2013, p. 163, em 

entrevista com o autor da obra dos azulejos, Claudio Pastro, o artista declarou que este painel 

menor feito de azulejos coloridos de Santa Maria com Jesus, é a representação da profecia que 

consta no Livro do Apocalipse, capítulo 12: “[...] porque ela é a Mulher do capítulo 12 do 

Apocalipse, que o Dragão quer comer o Filho que vai nascer. Então o Filho que vai nascer, 

agora no cristianismo, o primeiro foi o Cristo, mas agora essa imagem dessa mulher é a 

própria Igreja, que é a esposa do Cristo. E o filho que via nascer é todo cristão, que é batizado, 

que é outro Cristo. Isso é muito importante. [...]”. 

 E na Bíblia Sagrada, no Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 1-5, 13-14, 17-18, 

no texto sobre “A mulher e o Dragão”, é mencionado que: 

1. Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a 

lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. 2. Ela 

estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. 3. Então apareceu no 

céu outro sinal: um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, 

tendo sobre as cabeças sete coroas. 4. Sua cauda arrastou consigo um terço das 

estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que  
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Fig. 121a. Na nave oeste, vemos o painel em azulejos da Evangelização do Brasil com a Virgem Imaculada de 

Claudio Pastro e os homens evangelizadores. No meio, as patas do dragão e abaixo, detalhe da palma de vitória. 

 

 

Fig. 121b. Ao centro do painel está a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, Virgem do Sinal ou Mãe da Igreja, em 

representação do capítulo 12 do Livro do Apocalipse, “A Mulher e o dragão”.  
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estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. 5. 

Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de 

ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. [...] 13. Quando 

o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que 

dera à luz o menino. 14.Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, 

para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, 

onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance 

da serpente. [...] 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra 

o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e 

se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. 18. Então o dragão se pôs em pé na 

areia do mar.20 

 Mais ao centro do painel principal, ainda no painel da Virgem Imaculada, entre o 

coração e o ventre da Santa Maria, vemos a imagem de Seu Filho dentro de uma redoma de 

vidro sendo protegido (figura 122). Esta cena incongruente e estranha, que mostra o útero 

transparente e a exposição de seu interior, expõem referências a outros capítulos do Livro do 

Apocalipse. No capítulo 15:2, diz que: “Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com 

fogo, e, de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu 

nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, [...].” Na profecia, para 

aqueles que venceram a ‘besta’, estes eram os escolhidos e posteriormente se tornariam fiéis a 

Deus. Maria foi a escolhida para dar o sinal, predizer o futuro, proteger Jesus, subir ao Céu e 

se tornar fiel à Deus e Sua esposa. No capítulo 4:6 encontramos: “Também diante do trono 

havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, 

havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás.”. E no capítulo 

21:18-21, é registrado que: “A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante 

ao vidro puro. [...] As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A 

rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente.”. 

 Além da redoma de transparente, que lembra o vidro, há também o próprio mar de vidro. 

O Mar Vítreo, mencionado por Pastro, fica nas áreas que intercalam os grandes arcos de tijolos 

e os vitrais sobre as portas, logo abaixo da imagem da Santa Maria e dos homens 

evangelizadores. São ornamentadas por azulejos que formam delicadas ondulações em linhas 

brancas com uma variação de cores que vão do azul marinho, azul cobalto, azul celeste, verde 

 
20 APOCALIPSE 12:1-18. Disponível em: <http://bibliaonline.com.br/nvi/ap/12>. Acesso em: 01 jun. 2019. 
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esmeralda e o dourado, que representam as pequenas ondas, as cores do mar e o reflexo do Sol 

nas águas marinhas. 

 O painel da obra da Virgem Imaculada da Conceição na basílica de Aparecida é 

monumental. Posicionada no campo visual acima da linha do horizonte, com aproximadamente 

15 metros de altura do piso e acima de três enormes portas de entrada da Nave Oeste e seus 15 

vitrais, exercem a função de contemplação ao olhar para cima. Seu tamanho de cerca de 7 

metros de largura por 5 metros de altura, ultrapassa a medida do homem comum. Esta obra de 

grandes proporções, colocada em um amplo espaço sagrado de circulação e que comporta um 

número expressivo de admiradores, que entre visitar a igreja ou assistir as missas admiram sua 

beleza, certificam a monumentalidade da obra sacra (rever figura 121a). Charles Bouleau (1996 

apud TODA, 2013) explana sobre a arte com dimensões monumentais: 

A arte monumental: Determina-se monumental a escala maior que a do homem, 

de acordo com o volume de sua massa e as dimensões de seu tamanho. A arte 

monumental está associada ao espaço que nos rodeia e percebemos de forma 

distinta seu objeto. A contemplação acontece não só através da visão, mas, 

observando todo o movimento que envolve este objeto. A percepção do 

movimento do espaço de seu entorno e assim a apreciação de sua unidade, o 

movimento de circulação, de distância, de passeio para aproximar e penetrar em 

suas diferentes partes. A escala monumental é baseada no homem e em si 

mesma, é ele próprio que estabelece as medidas. No Egito, os faraós que eram 

considerados representantes divinos têm em suas características o gigante. Eram 

reproduzidos  por meios de estátuas dez vezes maiores, e às vezes, 50 vezes 

maiores que ele próprio. Os egípcios empregaram o método de confrontar sobre 

si mesmo as medidas de grande e pequeno, e usaram nos colossos, as figuras 

com dimensões de nossa escala. Ao lado da imagem do faraó, há sempre uma 

multidão de pequenos personagens em tamanho natural. (BOULEAU, 1996, p. 

13-22, apud TODA, 2013, p. 118-119). 

 Claudio Pastro, na entrevista concedida ao pesquisador em Arte Sacra e professor 

Egidio S. Toda, (2013, p. 142-170), para a dissertação do mestrado em Educação, Arte e 

História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, relata que o Espaço Sagrado 

da basílica de Aparecida é um espaço feminino, justamente por ser erguido para homenagear a 

Nossa Senhora, sendo que as naves Norte e Sul também representam as mulheres. Por outro 

lado, na dicotomia da comunicação e para que não haja conflito entre as naves, as naves Leste 

e Oeste são masculinas. Na nave Leste há o painel do Cordeiro Pascal e o Cavalo Branco e Os  
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Fundamentos da nossa Fé, ladeado pelos Apóstolos, Profetas e Patriarca do judaísmo e do 

cristianismo, na nave Oeste, o painel da Virgem Imaculada e A Evangelização do Brasil, 

ladeado pelos homens responsáveis pela evangelização do Brasil. Pastro relembra que Nossa 

Senhora vestida de Sol é também a própria Igreja que é a esposa de Deus. E o Filho que vai 

nascer é a efígie dos cristãos batizados e que é a outra versão Dele mesmo. 

 Os Profetas, Apóstolos e Patriarcas que fazem parte do monumental painel A 

Evangelização do Brasil e onde ao centro se encontra o painel menor da Virgem Imaculada, 

são: Anchieta, Tibiriçá, Cunhau e Uruaçu, Roque González, Sepé, Zumbi do Palmares, Frei 

Caneca, Frei Galvão, Padre Ibiapina, Dom Vital, Padre Cícero, Frei Damião, Dom Hélder 

Câmara, Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, Dom Martinho Micchler, Padre João Burnier, 

Frei Tito, Vladimir Herzog, Padre Victor Coelho – missionário redentorista, Santo Dias, Victor 

Coelho, Padre Josimo, Padre Ezequiel Ramin, Chico Mendes, Joilson, Crianças da Candelária, 

Índio Galdino e Dom Luciano Mendes de Almeida. Claudio Pastro relata na entrevista para 

Toda, 2013, o processo interpretativo e construtivo dos Espaços Sagrados, nas obras dos painéis 

centrais, nas Naves Norte, Sul, Leste e Oeste. 

[...] As naves Norte e Sul da Basílica, são naves femininas. Porque o espaço 

desta Basílica é sobretudo feminino. A virgem, Nossa Senhora, a Igreja, que é 

a esposa do Cristo, etc. As naves Leste e Oeste elas são masculinas. Separei 

para eles não brigarem. Na nave Leste, o centro é o Cordeiro e atrás do Cordeiro 

é o cavalo branco. Isso é muito importante. E, à direita e à esquerda, nós temos 

uma procissão de homens, que são os patriarcas do judaísmo e do cristianismo, 

os profetas, até o último dos profetas, que é o maior de todos, que é João Batista. 

Do outro lado, do Cordeiro e do cavalo branco, temos então os apóstolos. Aí 

nós temos todos os fundamentos da nossa fé. Do lado oposto, na nave Oeste, 

nós temos a evangelização do Brasil. Os fundamentos da fé cristã no Brasil. 

Então o centro é a Virgem, também vestida de Sol, com o menino no peito, que 

vai ser gerado, porque Nossa Senhora na pequena imagem, é a imagem da 

Conceição, quer dizer como ela foi concebida, então ela não tem o menino. Aí 

eu botei ela com o menino, é o centro, do outro lado está o Cordeiro Pascal e 

ela está envolta por homens da nossa história do cristianismo, desde Anchieta, 

passando por grandes índios cristãos, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande 

do Sul. Então tem Frei Damião, tem padre Cícero, tem pessoas até 

desconhecidas. O primeiro, do lado direito da Virgem, por exemplo, é o Dom 

Elder Câmara. O último nessa lateral, quando eu estava trabalhando, faleceu o 

Dom Luciano Mendes de Almeida, então colocamos o Dom Luciano Mendes 

de Almeida, que foi um grande bispo, sobretudo aqui em São Paulo. Jesuíta e 

bispo.  Assim dá para perceber que a Basílica vai se completando. [...]. (TODA, 

2013, Anexo 1, p.162-163). 
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 A nave Oeste cujo o tema é a Paixão de Jesus, de acordo com Toda (2013, p. 74-75), 

nos painéis, vitrais e na rosácea, sobressaem os tons lilás e roxo. Além de simbolizarem a 

conversão e a penitência dos fiéis, também descrevem o Evangelho sobre a paixão e Morte do 

Senhor. Os painéis localizados nos corredores e que estão expostos nas partes superiores de 

cada parede lateral, apresentam a paixão de Cristo. Os 8 painéis que contam esta passagem da 

vida de Jesus, são: 1. Entrada em Jerusalém (Ramos) – “Bendito aquele que vem em nome do 

Senhor, pois este é o reino dos Céus” (MT 21,9); 2. Última Ceia (Lavapés) – “Vocês devem 

lavar os pés uns dos outros, em sinal de humildade” (JO 13,14); 3. Última Ceia (Sacerdócio) – 

“Façam isto em memória de mim” (LC 22,19); 4. Jardim das Oliveiras – “Meus Pai, se 

possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a sua vontade” (MT 26, 39); 5. Condenação de 

Jesus – “O meu Reino não é deste mundo” (JO 18, 36); 6. Encontro com Maria – “Não chorem 

por mim” (LC 23, 28); 7. Maria junto à Cruz – “Mulher, eis aí sua Mãe” (JO 19, 27); 8. Pietá 

junto ao túmulo – “Filho, eis aí sua Mãe” (JO 19, 27). 

 De acordo com o Padre Darci José Niciolli, que foi Reitor do Santuário Nacional de 

Nossa Senhora Aparecida no período de 2008 a 2016 e Bispo-auxiliar da Arquidiocese de 

Aparecida no período de 2012 à 2016, em entrevista para a dissertação de Toda (2013, p. 171-

183), relata o significado do painel em azulejos da Virgem Maria Imaculada. Niciolli reforça 

que é por intermédio da escolha, concepção e assunção de Maria, que a relação de Deus com o 

mundo e os homens, se manifesta. Através da subida de Maria ao Céu vem a salvação da 

humanidade. Em relação a cor azul do manto de Maria, nas representações regulares – mas que 

não há no painel da Virgem Imaculada de Claudio Pastro na basílica – diz, que o azul se 

relaciona com o céu, que é o destino de todos os cristãos no final de suas vidas. E sobre a 

exposição da eterna gravidez de Maria exposta no painel, é a imagem da Santa Sé que gera 

outros cristãos infinitamente. Maria também é a Esposa fiel de Deus que é a própria Igreja 

(Santa Sé), vivem um grande caso de Amor que gera a vida, em um relacionamento intrínseco, 

tanto Deus com a sua Igreja, quanto a Igreja com seu Deus. 

[...] a humanidade também é elevada à glória de Deus, por Maria, a senhora da 

Assunção. É a humanidade que também é acolhida nos tabernáculos do Céu. Se 

Maria é o tabernáculo, no sentido de que em seu útero recebeu Jesus Cristo, que 

desceu até a humanidade, Maria assunta aos céus representa a humanidade que 

sobe para Deus. Se Maria era o tabernáculo de Cristo, Deus abriu os 

tabernáculos do céu para recebê-la de corpo e alma. É a prefiguração da nossa 

ressurreição. Nós também um dia estaremos na glória, junto de Deus. [...] 

Igualmente a Virgem da Assunção fala mais do azul da Virgem. É a humanidade 

que entra na glória do céu. [...] EGIDIO: Na Nave Oeste, no painel da 
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evangelização do Brasil, temos ao centro o capítulo 12 do Livro do Apocalipse. 

A mulher que está grávida para gerar seu filho, que é o Cristo, mas por estar 

permanentemente grávida, é a imagem da Igreja que gera outros Cristos, nós 

cristãos. Estou correto? PE. DARCI: Está correto. Ela está ladeada por homens 

da Igreja. Você vê um Helder Câmara, você vê um Tristão de Ataíde, você vê 

um Victor Coelho, Luciano Mendes de Almeida. [...] A Igreja que está 

continuamente gestando o Cristo. É Ele o espírito que vem a nós. É Ele o 

esposo, cuja esposa amada não pode deixar de ser fiel ao seu esposo, tal qual o 

esposo não pode deixar de ser fiel à sua esposa amada, a Igreja. [...] Do Amor 

que gera a vida, num envolvimento tamanho que um se identifica com o outro, 

tanto o Cristo com a sua Igreja, quanto a Igreja com seu Cristo. O que é a Igreja 

sem o Cristo? Seria simplesmente uma organização, como qualquer outra, 

Rotary Clube, Lyons Clube, Maçonaria. O que a difere é que não é apenas uma 

organização societária, ela é a esposa do Cristo. PE. DARCI – Ressalto que esta 

é uma leitura pessoal. A leitura técnica fica por conta do artista. (TODA, 2013, 

Anexo 2, p. 180-183).  

 Para a leitura e interpretação do movimento da obra de Pastro, vamos relembrar os 

estudos de Gio Paolo Lomazzo (1584, Secondo Libro, p. 105-184). Lomazzo descreve sobre A 

Força e eficácia do Movimento. Os deslocamentos do corpo humano, do mundo e da natureza, 

da força e confiança de Deus e do homem; das manifestações da audácia, robustez, terror, 

bondade, graça, humildade e da vergonha, entre outros movimentos. 

 A Mulher do Sinal vestida de Sol mostra um movimento da força da natureza no Sol em 

brilho constante, estampada em Sua cabeça uma auréola diferente feita de 12 estrelas douradas 

que cintilam e se movimentam, como em uma rotação circular e constante (figura 123). As 

estrelas como as explosões de fogos de artifícios, retratam a relação com o espaço sagrado do 

Céu e festejam a vitória com a ajuda dos anjos, da guerra de Maria contra o dragão. As mãos 

espalmadas para frente anseiam proteção (figura 124), os antebraços se movimentam para cima 

em direção à Deus e a cabeça levemente inclinada expõe a submissão e fidelidade ao Senhor.  

 Em todo o corpo da Virgem há um contorno branco, como num escudo defensor, onde 

o branco representando o máximo de cor-luz existente – soma de todas as cores da luz – ilumina 

com a maior das intensidades. Os pés descalços que pisam a Lua representam a humildade e os 

ramos de oliveiras, na bata por baixo do manto de Maria, saúdam a entrada triunfante de Jesus. 

Em respeito a Deus, o véu cobre seus cabelos, que se movimentam delicadamente ao vento e 

deixa transparecer apenas seu plácido e angelical rosto (figura 125). O manto e o vestido 

também em um leve balançar, encobrem parcialmente o resto do corpo e mostra a esfera que se 

relaciona com o Mundo, e mostra um movimento implícito, sobre o próprio eixo da Terra, que 

protege Jesus com a Sua cabeça ereta e os olhos semicerrados a fitar o observador de frente. 



 258 

      

Fig. 122. O vermelho marca o estudo da leitura emocional. Na base da criação do painel em azulejos referente ao 

capítulo 12 do Livro do Apocalipse, vemos a Virgem Santa que pisa na Lua em sinal de vitória e faz a revelação 

de Jesus para o mundo ao mostrar o útero transparente. Ao mesmo tempo protege, como em uma redoma de vidro, 

do ataque do dragão. Fig. 123. A coroa de 12 estrelas substitui a auréola da Santa como símbolo sagrado. Ao 

mesmo tempo, festeja no céu, a vitória da Santa Maria com a ajuda dos anjos, na guerra contra o dragão, que quer 

engolir Seu Filho. Jesus possui uma auréola diferente com as marcas da cruz grega. 
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Fig. 124. As mãos espalmadas da Virgem Maria, representam a adoração, paz, oração e proteção para Deus. Já as 

mãos do Menino Jesus, a direita abençoa e se apresenta como Jesus Cristo e a esquerda segura a Bíblia Sagrada 

ou o Livro da Vida. Fig. 125. Nos rostos e cabeças santas, a inclinação da cabeça de Maria faz referência a 

submissão para Deus e apesar da expressão delicada e graciosa, Seus olhos fitam o observador sem medo. Nas 

feições do Menino Jesus, mais séria, impõem com os olhos semicerrados uma probidade divina. 
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 O aro divino do Menino Jesus, sobre a Sua cabeça, brilha intensamente no branco, e 

trilha um movimento constante como a rotação do Sol. Nas mãos, a da direita mostra três dedos, 

o polegar, o médio e o indicador no ato de abençoar; e o da esquerda, segura um pergaminho 

que profetiza o que virá a ser, as Escrituras Sagradas ou o Livro da Vida, que vai ser segurado 

pelo Cristo Esplendoroso e Ressuscitado. A harmonia está presente A auréola branca de Jesus, 

com as três pequenas marcas quadrangulares em dourado retratam a Santíssima Trindade.  Para 

Manguel, (2001, p. 73), a presença da Santíssima Trindade ou a noção de três em um, mostra 

um dos grandes e constantes desafios iconográficos que surgem desde o início da arte cristã. 

Como um quebra cabeça teológico, o conceito da Trindade exemplifica que um Deus existe 

igualmente em três pessoas como uma substância única, sendo que este Ser único é o dogma 

central da teologia cristã. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vivem em comum união. 

 O Pequeno Deus veste uma túnica de mangas compridas e sobre ela uma estola onde 

aparecem dois símbolos, um de cada lado de Seu ombro. O símbolo triangular à Sua direita 

representa a primeira letra do alfabeto grego, o alfa. Na Sua esquerda, o símbolo circular traz a 

última letra do alfabeto grego, o ômega; que no cristianismo quer dizer Deus que é o princípio 

e o fim de todas as coisas. Esta representação contemporânea, feita através de pinturas em 

azulejos, revela uma imagem de Nossa Senhora alta, ereta e vertical (figura 126), como um 

foguete rumo ao Céu. Com seu corpo e vestimentas (figura 127), estilizados e modernos, exibe 

um monocromatismo dégradé que vai do magenta, passa pela cor rosa e termina no branco, 

sendo quebrado apenas pelo brilho do dourado ao fundo. Estes signos atuais reforçam a profecia 

das escrituras do Livro do Apocalipse, Capítulo 12, “A Mulher e o Dragão”.  

 O discurso sobre a imagem na religião é um dos pontos centrais desta tese.  No estudo 

sobre a história das imagens, da arte sacra no passado e no presente, vamos levantar a reflexão 

de como podemos falar de arte sacra e religião, nos dias de hoje, e como esta fala pode trazer 

novidades em sua interpretação, significação e representação. Belting, 2011, p. 37, proclama 

que, academicamente, estamos novamente em uma situação favorável, pois não são apenas “os 

conflitos políticos mundiais a serem configurados por meio de um simbolismo religioso”, mas 

há também uma sociedade europeia e a ocidental, que estariam imbuídas de um “modelo 

interpretativo religioso”. A repressão, percebida há muito tempo sobre a arte sacra ou religiosa 

antiga, deveria encontrar solução “num conceito mecânico de secularização”. Belting diz que 

esta arte teria perdido sua identidade, em torno do real simbolismo cristão e de sua significação 

verdadeira, ao buscar um resultado apressado para o posicionamento, da tradicional e 

conservadora arte cristã, dentro do celeiro da modernidade. Para resolver este problema, das  
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Fig. 126. Como na arquitetura gótica, o verticalismo do corpo de Nossa Senhora lembra um foguete rumo ao Céu. 

Nesta representação moderna, o corpo longilíneo e estilizado da Virgem Maria mostra uma criação artística com 

uma linguagem contemporânea poderosa. Fig. 127. As vestimentas em tons de rosa e magenta, exibe graça e beleza 

para a figura feminina com seus delicados detalhes de ramos de oliveira. Nas vestes sóbrias do Menino Jesus, a 

estola anuncia a evangelização e Sua auto referência do alpha e o ômega, como o começo e o fim. 
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“transformações das figuras culturais, sacras ou religiosa na modernidade”, deveriam atrair 

de novo, hoje, a atenção das ciências da cultura, para os estudos das artes, da pesquisa, da 

historicidade da arte e da imagem da arte sacra. O empenho da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e as razões para as pesquisas e estudos, com a finalidade de apresentar a arte 

contemporânea de Claudio Pastro na basílica de Aparecida e sua relação com o passado, nos 

mostra os esforços para a necessidade de transfigurar e renascer uma arte sacra verdadeira, 

baseada no cristianismo oriental e que prima pela modernidade. 

 O historiador da arte e pesquisador, Enrico Crispolti (2004) ainda defende que a arte 

contemporânea busca, na arte do passado, elementos construtivos para uma arte nova. Nessa 

complexa rede que envolve a arte antiga é que nos embasaremos para a criação da obra na 

atualidade. Mas não é somente aplicar os estudos da arte do passado para encontrarmos a 

resposta desta construção da arte contemporânea, e sim, a de acharmos dentre os estudos desta 

arte antiga os elementos que iremos utilizar concretamente na elaboração da arte de hoje. Estes 

elementos muitas vezes estão escondidos em mensagens subliminares e é nosso dever encontrá-

los neste estudo do passado. Em suas palavras, Crispolti diz que:  

E, no caso em que a atitude efetivamente se altere, em que modos é que isso se 

verifica na prática; e, consequentemente, qual é a metodologia específica 

relativa a uma análise adequada da arte dita <contemporânea>. Com igual 

firmeza, é preciso dizer que, quanto ao nível de qualidade, empenho e seriedade 

do exercício e, portanto, de dignidade disciplinar como exercício 

historiográfico, o estudo da arte contemporânea não é, na sua essência, diferente 

do estudo da arte do passado. Se considerada numa dimensão histórica, a arte 

contemporânea deve ser estudada com o mesmo empenho historiográfico que 

merece a arte do passado. (CRISPOLTI, 2004, p. 28). 

 Crispolti, ainda em 2004, defende também a facilidade que o grande público precisa ter 

ao acesso às artes contemporâneas, com visitas às grandes exposições, livros, artigos e palestras, 

a fim de abrir discussões e educar a massa para o entendimento dessa linguagem artística. Neste 

quesito, a obra de Claudio Pastro no painel em azulejos e de ensinamento cristão na basílica de 

Aparecida, e o acesso de um grande número de pessoas diariamente para visitação, oração e 

veneração das obras, reforçam a ideia de contemporaneidade. Os estudos da história do 

cristianismo e que interferem também sobre as artes sacras antigas e sua busca em referências 

no passado, traz na desconstrução da arte sacra anciã, uma renovação criativa de uma arte jovem 

e moderna, coexistindo em sua complementaridade. Os autores Lopes, Sousa e Fontes, no artigo 

de 2014, Da participação na Cultura à cultura da Participação, reforçam o pensamento de 

Enrico Crispolti sobre a construção da arte contemporânea: 
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Por outro lado, Enrico Crispolti acredita numa dinâmica metodológica, em que 

a leitura e interpretação artística por parte do Historiador da Arte é um processo 

sempre em construção e que as novidades que o estudo da arte contemporânea 

traz ao contexto artístico possam também ser adequadas ao estudo do passado. 

Ou seja, para Crispolti a continuidade e a diversidade metodológicas podem 

coexistir em complementaridade. A autonomia da Arte Contemporânea também 

se conquistou e ainda constrói através da problematização que está na base da 

publicação de artigos e livros: a bibliografia, na sua maioria recente, é bastante 

extensa, o que revela que há um interesse grande em discutir a Arte 

Contemporânea, mas também em torná-la acessível ao grande público. 

(LOPES, 2014, p. 157).  

 A filósofa, pesquisadora e professora Anne Cauquelin (2005, p. 15) nos diz que há um 

“estado contemporâneo” para o sistema da arte, e que “esse sistema não é mais o que prevaleceu 

até recentemente; ele é o produto de uma alteração de estrutura de tal ordem que não se podem 

mais julgar nem as obras nem a produção delas de acordo com o antigo sistema”. Assim, se 

faz necessário compreender primeiro o sistema “do passado”, ou seja, o sistema da arte antiga 

no caso de Pastro a arte bizantina, para então perceber como o sistema atual da arte traz 

reverberações, respostas e novidades, distinguindo-se do anterior. Na divisão das partes que 

compõe o conhecimento sobre a arte moderna e contemporânea, nos estudos de Couquelin, há 

a divisão de dois tipos de regimes: o regime de consumo ou da arte moderna; e o regime de 

comunicação ou da arte contemporânea.  

 Segundo Cauquelin (2005, p. 23-54) a sociedade e a arte moderna se formam durante a 

transição de um regime industrial para um regime de consumo, em meados do séc. XIX. Essa 

sociedade ficou marcada pelo valor do progresso “científico, tecnológico e social”, pela ideia 

do trabalho que possibilita o acesso à propriedade e pelo aumento da importância da educação 

e das boas maneiras “que garantirá oportunidades num futuro próximo”, desenhando assim o 

esquema produção-distribuição-consumo, que passará a ser o esquema vigente de organização 

dessa sociedade. O seu culminar também pode ser explícito como se recorda no termo criado 

pelo escritor francês, Guy Debord (2010), sobre a sociedade do espetáculo e a relação social 

que envolve a produção e a comunicação imagética. As funções da imagem com o mundo real 

e a visão individualizada, são influenciadas pelos meios de comunicação de massa que 

dominam o processo comunicacional voltado para o consumo que é a finalidade do sistema 

existente.  A produção e a indústria moderna estão amarradas ao conteúdo do espetáculo e é 

essencialmente espetaculista. Debord relembra que: “na forma de setor econômico avançado 

que modela diretamente uma multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a principal 

produção da sociedade atual”. 
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O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediatizada por imagens [...] O espetáculo, compreendido na sua 

totalidade, é simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção 

existente. Ele não é um complemento ao mundo real, um adereço decorativo. É 

o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares 

de informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do 

entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente 

dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e no 

seu corolário — o consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a 

justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é 

também a presença permanente desta justificação, enquanto ocupação principal 

do tempo vivido fora da produção moderna. [...] A sociedade que repousa sobre 

a indústria moderna não é fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é 

fundamentalmente espetaculista. No espetáculo da imagem da economia 

reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer 

chegar a outra coisa senão a si mesmo. [...] Na forma do indispensável adorno 

dos objetos hoje produzidos, na forma da exposição geral da racionalidade do 

sistema, e na forma de setor econômico avançado que modela diretamente uma 

multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a principal produção da 

sociedade atual. (DEBORD, 2010, p. 38-42, grifo do autor). 

 Há, portanto, uma grande máquina industrial, espetacular, que produz não apenas 

mercadorias, mas também novas formas de consumo e mercado. Até então, na História, não 

havia se desenvolvido uma sociedade estruturada no regime de consumo, por isso sua distinção 

gera também a sua nomeação. 

 Claudio Pastro tem milhares de obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Desde 

construções de capelas até um simples cartão-postal atestam sua autoria. São obras que 

trafegam entre a arquitetura, artes visuais, escultura, materiais impressos e digitais. Dentre suas 

criações estão as construções de capelas, altares de igrejas, presbitérios, obras em mosteiros, 

abadias, escolas, hospitais, criação de vestuários, objetos religiosos, ilustrações, autoria de 

livros, pôsteres, afrescos, painéis em azulejos e tecidos, pinturas em telas, esculturas, 

monumentos, etc. Para se ter uma ideia da dimensão de seu trabalho, nos jardins do Museu do 

Vaticano há uma escultura em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida assinada pelo artista. 

  Toda (2013, p. 49-50), descreve em sua dissertação do mestrado algumas obras de 

autoria de Claudio Pastro até o ano de 2013:  

[...] Pastro destaca entre suas obras as que mais lhe agradam, a igreja do 

mosteiro das beneditinas, em Itapecerica da Serra. E teve a oportunidade de 

realizar trabalhos em diversos outros mosteiros, como o mosteiro do encontro, 

próximo a Curitiba, em Mandirituba, onde fez a arquitetura toda do mosteiro. 

Também é responsável pelo interior da igreja da Trapa, que está num mosteiro 
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trapista no  sul do Paraná (Campo do Tenente). Na cidade de São Paulo, além  

catedral   do  Campo Limpo, outro trabalho que muito lhe agrada é o da capela 

das irmãs argelinas: “É  uma capela que não tem bancos. É uma igreja que eu 

acredito que daqui a mil anos vai estar sempre atual. É muito bonita, na forma 

de tenda, aberta para todo o jardim e não tem bancos. Porque no cristianismo 

também nunca houve bancos. Foi depois da reforma protestante, por influência 

do protestantismo, que os bancos entraram na igreja católica romana. A igreja 

católica oriental até hoje não tem bancos, à exceção de uma ou outra aqui no 

Brasil, que já sofreu a  influência ocidental. (Anexo 1).” No exterior, destaca 

um trabalho que fez há três anos - a capela da adoração, no mosteiro de Helfta, 

no sul da Alemanha. Segundo ele, Helfta é onde viveu Gertrudes, uma monja 

beneditina cisterciense, no século XII para XIII. Era uma mulher excepcional. 

Ela foi uma abadessa de mais de 2000 monges. Ela fazia parte da grande 

trilogia, que era Gertrudes, Mectildes e Hildegard Von Bingen. Ela, juntamente 

com os monges fez a seleção da maior parte das plantas medicinais e verdura 

hoje conhecidas. A obra do convento só foi possível porque um grupo de 

mulheres das paróquias da Alemanha e compraram essa propriedade onde viveu 

Gertrudes, em que tudo estava em ruínas, depois de 800 anos. O convento foi 

reerguido e Pastro convidado a fazer a capela da Adoração, toda em pedra, onde 

se diz que santa Gertrudes teve suas primeiras visões místicas. Também tem 

algumas igrejas em Roma. Segundo reportagem da Revista Veja São Paulo, em 

maio de 2013, são mais de 350 igrejas e capelas espalhadas pelo mundo há obras 

de Pastro e aponta que na Abadia de Santa Maria, no Tremembé, ele assina um 

belíssimo painel, pintado sobre concreto. Segundo Cesar Sartorelli comenta em 

referida reportagem, seu estilo é moderno e influenciou muitos artistas mais 

jovens e que uma de suas principais características da temática de sua obra são 

os mistérios bíblicos e as mensagens de Cristo. Sua mais recente missão, 

encomendada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, é a da produção das peças 

religiosas que serão utilizadas pelo Papa Francisco quando de sua visita ao Rio 

de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em julho (VEJA 

SÃO PAULO: 05/06/2013, p. 69-70). Tem realizado pinturas, vitrais, azulejos, 

altares, cruzes, esculturas e presbitérios em igrejas, mosteiros e catedrais no 

Brasil, Bélgica, Itália, Alemanha e Portugal. Ilustrou os seguintes livros: Os 

diálogos de São Gregório Magno (Alemanha), Vida de Santo Antônio (Itália), 

A Virgem de Guadalupe (Alemanha, Espanha e Brasil), entre outros. E como 

docente, ministra cursos de Estética, Arte Sacra e Liturgia em seminários, 

escolas teológicas, mosteiros, conventos, museus e faculdades. Claudio tornou-

se um dos maiores nomes da arte sacra contemporânea no Brasil e reconhecido 

mundialmente. É responsável pelo projeto artístico de mais de 350 igrejas, 

capelas, catedrais e basílicas no país e no exterior. Também é ilustrador de livros 

e docente com mais de 30 anos dedicados a esta arte. Atualmente trabalha em 

seu maior desafio, é o responsável pela criação comunicação, desenvolvimento 

estético e artístico da área interna da Basílica de N. Sra. de Aparecida. Sua obra 

prima. (TODA, 2013, p. 61-63). 

 Por outro lado, no regime de comunicação ou arte contemporânea, Anne Cauquelin 

(2005, p. 56), afirma que o sistema da arte contemporânea não pode ser considerado apenas 
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como um aumento do regime de consumo, pois houve mudanças estruturais que o regime não 

justifica. Assim, a autora apresenta uma constatação: “nós passamos do consumo à 

comunicação”. Algo que se discute à exaustão e que talvez todos nós já sabíamos, mas como 

isso repercute no sistema da arte? 

 A sociedade da comunicação realiza-se a partir de cinco elementos “efetuadores”, ou 

seja, elementos possibilitadores de sua concretização, que são: a noção de rede, o bloqueio ou 

autonomia, a redundância ou saturação, a nominação ou prevalência do continente sobre o 

conteúdo e a construção da realidade em segundo grau ou simulação.  

 A noção de rede, de acordo com Cauquelin (Idem, p. 59), implica “um sistema de 

ligações multipolar no qual pode ser conectado um número não definido de entradas, cada ponto 

da rede geral podendo servir de partida para outras micro redes”. Ou seja, estamos todos 

conectados feito um sistema neuronal, e pouco importa a origem da informação, contanto que 

ela esteja circulando na rede. Logo, a noção do sujeito comunicante desaparece, dando lugar a 

uma produção global “pela ação da rede inteira” de comunicação. A autoria na rede representa 

dúvida, incerteza, chegando até a não existir. 

 O bloqueio ou autonomia quer dizer que a rede é um sistema de memória e repetição, 

pois a mensagem circula pelos diversos pontos e nós da rede, indo, voltando e reproduzindo, a 

mesma mensagem. Cada ponto, nó ou intersecção na rede representa a rede total, não sendo 

possível definir um começo nem um fim. 

 A redundância e a saturação são elementos que, ao mesmo tempo em que garantem a 

circulação dos conteúdos pelos diversos pontos da rede de forma instantânea, anulam o grau de 

diferença entre as novidades que penetram na rede, pois todas encontram-se no mesmo plano 

de circularidade, menciona Cauquelin (Ibidem, p. 61).   

 Este grau de indiferenciação cria a necessidade de se nominar objetos dentro da rede de 

modo a diferi-los. Cauquelin (Opus citatum, p. 61-62) reforça que, na nominação ou 

prevalência, se recorre às nominações. A diferença do nome criado marca o nome do objeto 

dentro de um contexto de rede neutra de comunicação. “Nomes de código, ritos de passagem”. 

Quando há um nome, o objeto nominativo se instaura em uma sociedade, funciona como 

identidade e aponta para uma particularidade. Opera como uma organização em uma rede 

interligada por diferentes canais. 
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 O quinto elemento efetivador, a construção da realidade, está estritamente relacionado 

à linguagem de acordo com suas verdades e falsidades: 

É por intermédio da linguagem que se estruturam não somente os grupos 

humanos, mas ainda a apreensão das realidades exteriores, a visão do mundo, 

sua percepção e sua ordenação. Assim, apaga-se pouco a pouco a presença 

positivada de uma realidade dada pelos sentidos, os sense data, em favor de uma 

construção de realidade de segundo grau, até mesmo de realidades no plural, da 

qual a verdade ou a falsidade não são mais marcas distintas. […] Significa que 

as intenções dos sujeitos, a intencionalidade – no sentido de vontades ou desejos 

próprios a um sujeito – cede a vez à intenção única de utilizar a linguagem para 

comunicar, pois a sintaxe, o léxico – em uma palavra, as regras da linguagem – 

se encarregam do restante. […] o desenvolvimento de linguagens artificiais e o 

uso cada vez mais generalizado delas alteram nossa visão da realidade. 

Constroem, pouco a pouco, outro mundo e outra significação (CAUQUELIN, 

Opus citatum, p. 63-64). 

 Portanto, na sociedade de comunicação, a linguagem passa a ser o elemento 

indispensável para o seu funcionamento. Fica difícil dissociar os conceitos de simulacro e hiper-

real do pensamento de Jean Baudrillard e da proposição da autora de estabelecer novas 

realidades a partir da existência e emergência de diferentes linguagens. Enquanto Baudrillard 

refere-se à utilização da imagem na criação do simulacro, Cauquelin propõe o mesmo, porém, 

com a linguagem. 

 Na passagem do artista moderno para o contemporâneo, na arte exposta na basílica de 

Aparecida de autoria de Claudio Pastro, notamos uma transformação diante da arte, linguagem 

e do estilo que era desenvolvido no início de sua carreira e na sua forma de se comunicar nas 

obras atuais. Antes, uma arte “subjetiva”, vibrante e chocante, cheia de detalhes, carregada de 

informação, com baixo grau de pregnância, com um colorido exagerado e saturado, elementos 

cristãos sobrepostos, repletos de signos e símbolos religiosos que se misturam entre si, 

transforma-se no presente em uma arte “objetiva”, calmante e contemplativa, com mínimos 

detalhes, com informações precisas e alto grau de pregnância, com cores quase 

monocromáticas, elementos cristãos em primeiro plano e com os signos e símbolos religiosos 

muito bem distribuídos e organizados. 

 Na leitura explicita da obra ou na sintaxe das Formas, e para entender a linguagem 

proposta por Cauquelin para a arte na contemporaneidade de Claudio Pastro, é interessante ir 

além e mencionar o filósofo Maurice Merleau-Ponty (2014, p. 239-244), sobre o pensamento 

da abstração das formas e o encontro da expressão com o desenho infantil e sua objetividade. 

Merleau-Ponty diz que, para nós hoje, há um privilégio em torno das formas de expressão 
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elusivas e alusivas; e que consequentemente a expressão pictórica começa na arte dos 

“primitivos”, nos desenhos das crianças e dos loucos. Merleau-Ponty defende que o auxílio à 

expressão arcaica e simples não existe para contrariar as artes de museus, acadêmicas ou para 

ir contra a literatura clássica, mas, faz torná-las vivas, exaltando o poder criador de uma 

expressão que contém à semelhança das outras expressões, a arte e a literatura “objetivas”. Para 

nós, as expressões voltaram a ser o que jamais havia deixado de ser: uma criação histórica, com 

seus riscos, cheia de significados, parcialidades e estreitezas. O autor ainda reforça que a arte e 

literatura significantes têm significado apenas em uma área específica da cultura e devem ser 

associadas a um poder mais geral de significar. Por isso, para Merleau-Ponty (idem, p. 240), só 

há significação “porque um gesto sobres significante foi ensinado, fez-se compreender ele 

próprio, no risco e na parcialidade de toda criação”. O autor continua sua discussão afirmando 

que a ilusão objetivista está entrelaçada entre nós e acredita que o ato de comunicar, para a 

significação, consiste em construir um sistema de signos tal qual cada elemento do significado 

corresponda a um elemento do significante, resultando no representar. A finalidade aqui 

presente não é construir um sinal de comunicação “objetivo” onde o objeto aparece de forma 

clara e direta, e sim, entender o que é observado no desenho e enxergar a organização sígnica 

proposta e que são as verdadeiras percepções do objeto.  

 Merleau-Ponty (ibidem, p. 244) reflete sobre a função da perspectiva planimétrica sob 

o olhar de uma criança e seu desenho. Nesta percepção infantil, a finitude da percepção é 

achatada e projetada, tornando-se prosa. Quando este desenho é executado deliberadamente por 

um artista em um verdadeiro gesto criador, abre-se esta finitude secretamente para o mundo em 

uma ressonância, que se faz poesia.  

 Para o monumental painel da “Evangelização do Brasil”, onde se encontra o painel 

menor da Virgem Imaculada, ao centro, é interessante entendermos primeiro que que toda a 

obra dos grandes painéis de azulejos de Pastro na basílica de Aparecida, mostram uma 

perspectiva planimétrica que abre deliberadamente em um gesto criador, para além da finitude, 

o olhar para todos os cristãos e para o mundo. Como em uma “poesia” – termo utilizado por 

Merleau-Ponty em 2017 – em sua construção da arte sacra contemporânea, com traços 

primitivos, onde a linguagem aplicada “parece” com desenhos infantis diante de sua 

simplicidade, a “objetividade” da obra organiza eficazmente, a significação das formas e 

objetos retratados, resultando em uma percepção e comunicação clara e direta, mas com um 

alto grau de significação sagrada. As obras apresentadas por Pastro, nos painéis de azulejos, é 

uma releitura da doutrina cristã e que se repete por séculos. Na interpretação dos evangelhos, o 
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artista foi buscar inspirações e referências na arte sacra bizantina oriental, que é a base da 

criação de suas obras sagradas – a liturgia oriental – em uma criação nova, com frescor jovem 

e contemporâneo, com múltiplos signos e riqueza simbólica. Na interpretação do significar de 

Merleau-Ponty (tribidem, p. 240), a literatura e a arte “objetivas”, que decorrem apenas das 

significações, do homem e das coisas já presentes, representam as formas e fundos inventados. 

Neste caso, a objetividade só aparece porque um poder de expressão sobre objetivo existiu e 

que foi apropriado por séculos em um campo comum de linguagem. Pastro reformulou a 

linguagem artística existente sem esquecer dos signos cristãos já enraizados e apropriados por 

séculos. O artista Pastro se relaciona com a liturgia do cristianismo oriental e nesta analogia 

doutrinal cristã, a síntese construída de seus desenhos entrelaça com o tipo de comunicação dos 

desenhos sintéticos, primitivos e “abstratizantes” – termo utilizado por Rizolli (2005, p. 65-

103), em relação à ancestralidade cristã primitiva bizantina e oriental. Na leitura das formas do 

desenho criado por Claudio Pastro vemos uma redução das representações da anatomia, dos 

corpos humanos dos evangelizadores e dos corpos divinos de Santa Maria e Jesus Cristo. 

Apesar dos desenhos primitivos, mencionados por Merleau-Ponty, ou de uma simples imitação 

em relação à profundidade de comunicação, não podemos negar que exista uma profunda 

significação das formas retratadas e que Pastro, ao desenvolver um design próprio e uma 

linguagem diferenciada, propõe forças visuais elementares impregnadas de significados para 

uma resposta rápida, direta e infalível, perante ao público erudito e para o grande público dos 

que veneram, oram e visitam os painéis e a gigantesca basílica diariamente.  

Disso tudo se poderia concluir que qualquer manifestação abstrata é profunda, 

e que a representacional não passa de uma mera imitação muito superficial, em 

termos de profundidade de comunicação. Mas o fato é que, mesmo quando 

estamos diante de um relato visual extremamente representacional e detalhado 

do meio ambiente, esse relato coexiste com outra mensagem visual que expõe 

as forças visuais elementares e é de natureza abstrata, mas que está impregnada 

de significado e exerce uma enorme influência sobre a resposta. A subestrutura 

abstrata é a composição, o design. (DONDIS, 2001, p. 101. Itálico do autor).  

  A frontalidade reacende a relação com o passado nas obras contemporâneas de Claudio 

Pastro. O artista busca, na arte antiga e oriental cristã, o posicionamento das figuras de frente e 

nas formas artísticas do Antigo Egito, as manifestações artísticas da Lei da Frontalidade. Pastro 

(2010, p. 126) reforça que a arte cristã teve uma forte influência da arte grega e egípcia, no 

período helênico além daquela do período romano. Essa “terceira via” não foi apenas uma 

referência ou influência cultural-artística, mas uma enculturação. O Cristianismo surgiu na Era 

Grega-Helênica, no Mediterrâneo; assim, se apropriou também das linguagens greco-romanas 
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e egípcias, além dos princípios hebreus e orientais. No curso de Claudio Pastro de 2016, sobre 

a Arte, Espaço e Liturgia no Cristianismo, no MAS-SP, Anexo 1, Pastro discorre sobre a 

frontalidade bizantina e da enculturação egípcia na arte e na cultura sagrada:  

[...] Nós temos aqui um mosaico na belíssima Basílica estilo basilical do século 

VI, Santo Apolinário Novo em Ravena, no norte da Itália, onde era um lugar de 

férias dos imperadores agora imperadores já cristãos. Uma das cenas dentro de 

todas nesta Basílica é este mosaico de uma ceia, uma ceia Pascal. Notem que 

não se parece com nada com a ceia de Leonardo Da Vinci, evidente. As figuras 

são chapadas, nas figuras nem se distingue quem é Pedro, Paulo, João, Maria, 

etc., a não ser, talvez, esse poderia ser Pedro... a gente cogita. Mas é interessante 

essa frontalidade, depois também importante os peixes. [...] Isto é o tardio 

Império Romano com o Egito, e o cristianismo adotou também. São os 

chamados mandilions dos rostos do Cristo e às vezes até de outros santos, mas 

é de uma origem egípcia, como também uma boa parte da missa romana é 

egípcia, não é romana. Por exemplo, o cânon da missa, ou o que a gente chama 

em português hoje, de oração eucarística ou celebração, esta coisa de ficar 

assim, hora assim, hora inclinar, hora levantar sempre voltado para a luz, é 

próprio do ritual do deus Rá, do deus Sol. Isso são inculturações e isso é muito 

importante. (PASTRO, 2016, Anexo 1, 1º dia de aula) 

 Na interpretação das cores, voltamos aos estudos do Terzo Libro (Terceiro Livro) de 

Lomazzo, onde o autor discorre sobre O Universo Cromático e a Necessidade das Cores. A 

partir deste estudo, faremos a análise do colorido das coisas, da matéria, da natureza, os efeitos 

e causas cromáticas, seus significados e a psicodinâmica. Por sua vez, Farina (2001, p. 28) 

considera amplas as possibilidades que a cor oferece. Seu potencial tem, em primeiro lugar, a 

capacidade de liberar as reservas da imaginação criativa do homem. Ela age não só sobre quem 

fruirá a imagem, mas também sobre quem a constrói. Sobre o indivíduo que recebe a 

comunicação visual, a cor exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de 

construir. A cor é vista: impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, 

pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e a capacidade, portanto, de construir 

uma linguagem própria que comunique uma ideia.  

 Nas cores da obra do grande painel horizontal em azulejos de Claudio Pastro temos na 

leitura explícita da sintaxe da forma, uma grande faixa horizontal sobreposta sobre as três portas 

de entrada da Nave Oeste. Neste painel maior, na parte de cima há uma faixa estreita como um 

barrado, das palmas da vitória, que vai de uma ponta a outra em linha horizontal. As cores do 

azul-anil, verde-bandeira, verde-limão, verde-esmeralda e azul-turquesa, abaixam a 

temperatura do corpo, esfriam o clima, refrescam, traz calma, faz a limpeza, purifica, dá 

esperança e serenidade, em uma relação com a natureza e a água, doce ou salgada. O branco, 
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dos personagens masculinos, contrasta com o azul-anil do fundo do grande painel, expostos de 

cada lado de Nossa Senhora. O branco mostra a pureza, faz o asseio e também constrói uma 

alusão ao espírito, já o azul-anil retrata o silêncio do anoitecer no Céu e se relaciona com a água 

que limpa e acalma (rever figura 121a).  

 Ao centro, no painel da Virgem Imaculada, apenas três cores foram usadas para a pintura 

desta obra (figura 128). O dourado, os subtons do magenta ou rosa-púrpura e o branco. Duas 

colunas verticais em tons de magenta ou rosa-púrpura, ladeiam Nossa Senhora à Sua esquerda 

e à Sua direita com delicadas folhagens brancas. As indumentárias de Nossa Senhora e do 

Menino Jesus e Seus corpos, são brancos e aparecem contornados em riscos delicados, que vão 

de um dégradé rosa-púrpura, passando pelo rosa-claro e terminando no branco. Para Modesto 

Farina (2001), o rosa, além de ser uma cor repousante, tem associação afetiva com a fragilidade, 

feminilidade, delicadeza, romântico, suave, feminilidade, delicadeza, intimidade. O dourado 

aparece ao fundo e nos ramos de oliveiras da túnica de Santa Maria, no meio das estrelas; na 

auréola, estola e pergaminho do Menino Jesus; na Lua e ao fundo do painel. Este dourado que 

aparece com força ao fundo dos personagens Santos, ofuscam nosso olhar com seu brilho 

amarelado e quente. Ganha força e vibração ao mostrar ondas de grande intensidade e alegria. 

É espontâneo, extrovertido e para nós cristãos, é a cor da eternidade e da fé. Todo o dourado ao 

fundo da imagem da Mãe de Deus exibe todo o resplendor do brilho do Sol que a veste, segundo 

o Livro do Apocalipse, capítulo 12. O brilho dourado também é a analogia com Deus que é o 

próprio Sol e com a maior riqueza do homem na Terra, que é o ouro. Vale ressaltar que o artista 

sutilmente coloriu o dourado com dois tons, o mais claro ao fundo e um outro tom mais escuro, 

nas estrelas, no fundo do útero transparente com o Menino Jesus e na cor da Lua, abaixo dos 

pés de Nossa senhora. 

 Há uma desproporção em relação ao corpo da Virgem Maria mas vemos um equilíbrio 

contraposto (figura 129). No Primeiro Livro de Lomazzo (1584, p. 19-103), o autor explana 

sobre O Sistema de Proporção e Anatomia. As proporções do corpo humano; do corpo e rosto 

feminino, do corpo e rosto masculino. No desenho da figura humana feminina e alongada de 

Pastro e de acordo com a medida da altura do homem ideal, de sete cabeças, e meia, que foi 

determinada durante a Renascença por Leonardo DaVinci, como uma idealização da forma 

humana, a anatomia de Nossa Senhora se compara ao mais alto dos homens que estão no painel 

principal. Ao mesmo tempo que aumenta o seu poder perante os homens, foge da proporção 

ideal da figura da mulher. Maria Carla Prette (2008, p. 74), diz que desde a arte rupestre que o  
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Fig. 128. No estudo das cores, apenas três cores foram usadas na construção do painel da Virgem Imaculada.  O 

dourado, como na arte bizantina, simboliza Deus e o brilho eterno do Sol e a riqueza na Terra, o branco representa 

a pureza e o rosa, a feminilidade e o poder da mulher. O tom do dourado é mais escuro que o dourado bizantino e 

o cromatismo mais escuro e elaborado, gera um colorido moderno. Fig. 129. Apesar da desproporção do corpo da 

Santa Maria, em relação à cabeça, todo o conjunto da obra está composto de forma simétrica e com o peso visual 

bem equilibrado. Pastro utiliza com eficiência o equilíbrio contraposto na posição do quadril em relação aos pés. 

A coroa de estrelas e o útero exposto quebram uma boa harmonia do conjunto, que se torna inteligente quando 

utilizada na construção da arte moderna e contemporânea. 
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homem tenta se representar no corpo e no movimento, sendo representado de diferentes 

maneiras, as grandes civilizações começaram determinar códigos, cânones e regras para chegar 

à representação ideal. Para Prette, o “estudo do corpo, como objeto natural, se desenvolve no 

Renascimento, principalmente por obra de Leonardo, que, por meio do desenho, analisou a 

figura nos seus componentes anatômicos, a proporção e seus movimentos”. 

 A verticalidade está presente neste painel e mostra o corpo longilíneo da Virgem rumo 

ao infinito, ao Céu e a Deus. De acordo com Prette, a melhor representação do corpo em 

equilíbrio e na harmonia, precisa estar de pé, sustentado pelos membros inferiores.  

O centro de gravidade deve ser mantido em estado de equilíbrio. A linha traçada 

verticalmente do centro de gravidade ao solo passa entre os pés. As partes do 

corpo se equilibram reciprocamente, como os braços de uma balança, mesmo 

quando a figura está de pé, mas relaxada. Os movimentos do corpo em 

movimento precisam estar contrários. O eixo da pelve roda em direção da pelve 

da perna flexionada, o eixo dos ombros roda em sentido oposto, como mostra o 

esquema. Essas rotações ocorrem em planos espaciais. Tal posição confere 

elegância e harmonia à figura (a harmonia dos contrários) e é amplamente 

utilizada pelos artistas. (PRETTE, idem, p. 74). 

 O artista Claudio Pastro aplicou a teoria do Equilíbrio Contraposto, na arte do painel 

em azulejos, da figura da Virgem Imaculada Mãe de Deus, com maestria. O movimento dos 

pés de Maria induz uma rotação da pelve em relação ao pé dianteiro em apoio ao corpo. O 

equilíbrio do corpo se divide na posição do pé traseiro contraria o movimento do pé dianteiro. 

Mesmo, a figura estando relaxada, mas atenta, o centro de gravidade está mantido pois passa, 

desde o solo até a cabeça, uma linha vertical. O equilíbrio em relação aos braços se mantém na 

mesma altura e a parte superior do corpo preserva Sua direção voltada para frente, como a do 

Menino Jesus. 

 Na análise do ponto central e da perpendicularidade, o ponto aparece na imagem do 

pequeno círculo do Menino Jesus e a partir deste centro, caminham todas as linhas de 

construção da imagem, principalmente nas posições das mãos e da cabeça da Virgem (figura 

130). As formas surgem visível e invisivelmente. As formas (figura 131)  explícitas eclodem 

nas circunferências do ventre e da coroa de Maria e na auréola do Menino Jesus; na forma 

retangular do grande painel de Maria; e na forma elíptica do corpo da Virgem. Já a forma 

implícita surge na triangulação das mãos e pé direito de Nossa Senhora. A interpretação das 

formas, como mencionados anteriormente no subcapítulo “3.1.1 – O mosaico de Maria e Os  
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Fig. 130. Através do ponto e da perpendicularidade que encontramos o maior centro de atração visual. No meio 

do pequeno círculo e que encena o útero exposto, saem as linhas e diagonais utilizadas para a organização formal 

da composição. Fig. 131. As formas ajudam na estruturação das imagens. As formas geométricas aparecem no 

grande retângulo do painel exibindo sua força e solidez. O círculo se exibe na coroa e na auréola ao simbolizar o 

divino e a proteção; o triângulo com a sua instabilidade está presente na triangulação do pé direito e as duas pontas 

das mãos e a forma elíptica aparece na lua sob os pés da Santa. 
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Anjos da Igreja de São Salvador de Chora e sua interpretação iconográfica” mostram 

significados similares sobre as formas geométricas básicas do círculo, retângulo e triângulo. As 

linhas desabrocham no “zig-zag” das diagonais que compõem o fundo do painel dourado que 

ilumina Nossa Senhora, e no eixo vertical do corpo de Nossa Senhora e se contrapõe nas linhas 

curvas dos círculos e do corpo da Virgem Maria (figura 132).  

 Para a leitura da imagem invisível ou implícita, vale mencionarmos os estudos de 

Alberto Manguel (2001, p. 273), sobre “A imagem como memória”. Neste estudo, o autor afirma 

que tal como a música, onde construímos a imagem através do som, ritmos e melodia, a imagem 

metafísica abrange inúmeros sentidos e variam de acordo com a interpretação de cada pessoa. 

Portanto, baseadas em raízes latinas, a criação da imagem amarra suas origens na deusa da 

memória, Mnemosine. 

 E por fim, para a leitura dos movimentos (figura 133), percebemos as ações implícitas 

ou metafísicas, dos brilhos das 12 estrelas, como ao olhar a noite, para o céu estrelado com as 

estrelas piscando sem parar. Há também o deslocamento do “zig-zag” do fundo do painel como 

uma simulação do escorregar da serpente que se desloca através das curvas que vão e voltam, 

de acordo com Charles Bouleau (1996). Na memória dos movimentos, vemos a rotação do Sol 

no grande círculo da coroa de estrelas, no círculo menor do ventre e da pequena aureola do 

Menino Jesus. E na triangulação encontrada, nas posições das mãos e do pé, a movimentação, 

sob interpretação das pirâmides de Bouleau (idem), citado na dissertação de Toda (2013), 

percebemos uma constante agitação das chamas, do fogo invertido da imagem: 

[...] Para Bouleau, algumas linhas e formas fazem referências a elementos que 

lembram os movimentos. As linhas serpentinas que saem dos vasos laterais 

lembram o rastejar das serpentes em constante movimento, e a forma piramidal 

que lembra o formato do fogo em movimento incessante. O triângulo, das 

pirâmides, aparece em todo o painel, nos candelabros, nos vasos, e também não 

tão visível, mas mesmo assim presente, na junção dos candelabros das pontas 

com a base da cruz e, na junção dos vasos com o cruzamento da mesma cruz, 

que é o centro do painel. (BOULEAU, 1996, apud TODA, 2013, p. 98-99). 

 Por sua vez, os movimentos explícitos e físicos, surgem quando olhamos os 

deslocamentos biomecânicos da inclinação da cabeça da Santa, nas posições dos braços que se 

levantam e nas as palmas das mãos abertas de Maria. Também há o movimento nas mãos do 

Pequeno Jesus que abençoa e segura a Sagrada Bíblia, nas ações da posição do pé direito para 

frente e do pé esquerdo para trás de Maria e no balançar da Lua.  
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Fig. 132. As linhas verticais e diagonais marcam a composição da imagem no corpo de Nossa Senhora percebemos 

a linha vertical que estrutura o corpo. Já as diagonais trabalham a estrutura do fundo do painel com o dourado. A 

linha vertical faz a ligação do Céu e Terra enquanto as diagonais desestabilizam o equilíbrio. Fig. 133. Podemos 

notar os movimentos visíveis nos pés, mãos, braços e cabeça de Nossa Senhora, e nas mãos do Menino Jesus. 

Sentimos as vibrações também nas estrelas como em nossa memória quando olhamos as estrelas a noite. Nos 

movimentos invisíveis, no “zig-zag” como no rastejar da serpente e nas rotações dos círculos. 
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3.2 O RESPLENDOR E O PODER DIVINO DO CRISTO PANTOCRATOR 

 

 Carol Strickland (2004, p. 25), historiadora da arte e professora estadunidense, em seu 

livro, a respeito da Arte Comentada, faz uma reflexão sobre os mosaicos. Menciona que o 

mosaico é uma das maiores formas de arte, surgida entre os séculos V e VI em Bizâncio, durante 

a tomada turca e a capital dividida entre dois lados. No lado oriental turco ficava Constantinopla 

– atual Istambul – e no lado ocidental italiano, Ravena. Os mosaicos, espalhados por Istambul 

e Ravena, tinham como função a propaganda e a comunicação doutrinal do novo credo religioso 

oficial, o Cristianismo. Com isso, eram construídos painéis de pastilhas coloridas, coladas nas 

paredes ou em pisos, para representar as passagens bíblicas em imagens com Jesus Cristo, 

exibido como o Juiz, Mestre e Senhor todo-poderoso.  

 Por outro lado, Hans Belting (2011, p. 53-54), no livro sobre A verdadeira imagem, 

explana que a busca do rosto autêntico de Jesus foi um impulso positivo para os estudos de Seu 

rosto, mas também, trouxe o mistério das histórias primitivas sobre o Cristianismo. O problema 

foi que na tentativa de identificar o verdadeiro rosto de Cristo, versões infindáveis foram 

exploradas e uma cultura ocidental e misteriosa foi construída, em torno de Sua face humana, 

embora este enigma seja muito difícil de resolver. Tal fascínio pela busca do rosto produziu 

uma separação de Seu corpo, deixando-o para segundo plano, frente ao rosto.  O faceamento 

do homem e sua redução ao rosto, pesa até hoje no estudo da interpretação de Jesus.  

 Na arqueologia da imagem, somada ao início da história do Cristianismo, não houve 

uma tentativa eficaz de mostrar o verdadeiro rosto de Cristo. E esta dificuldade imposta pela 

pré-história judaica, de não querer mostrar uma face do homem-Deus por blasfêmia, só 

aumentou o enigma sobre a imagem e deixou todos os esforços somente para o rosto e 

esqueceram do corpo. Como se quisessem colocar “apenas”, uma forma humana do rosto de 

Jesus, para Deus, tal qual o Filho viera ao mundo. Diante deste pensamento, do rosto verdadeiro 

de Deus ser do homem-Jesus, abriram-se outras questões: como seria realmente este rosto? E 

como seria a “imagem autêntica” diante de sua natureza e semelhança? O resultado foi criar 

uma dupla natureza de Deus, firmando o compromisso de, em uma única pessoa, Deus ser um 

corpo humano que é Jesus e a outra, uma divindade sem uma forma definida. 

 “A figura do Cristo mais velho, moreno e com barba”. Com estas palavras Claudio 

Pastro, define o Filho de Deus à Sua Imagem. Conforme enfatiza Pastro (2010, p.194-195), 
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muitas são as formas através das quais a imagem de Cristo tem sido representada ao longo da 

história. Sempre que se fala da imagem de Cristo, o que nos vem à mente é aquela que desperta 

a atenção dos fiéis ao longo dos tempos. Seguindo a orientação dos cânones do II Concílio de 

Nicéia (787 d.C.), a Igreja Oriental manteve um padrão continuado de representação do rosto 

de Cristo mais velho, moreno e com barba, seguindo um padrão, conhecido como a “face de 

Edessa”, que a seguir detalharemos. Quanto à Igreja do Ocidente e Roma em particular, 

adotaram desde o início uma imagem simbólica e didática. O Cristo é considerado o Mestre, 

também o Bom Pastor, o Deus Sol, ou seja, uma nova divindade. Por isso motivos mitológicos 

pagãos acabaram por ser integrados, representando Cristo como Hermes, Orfeu, etc., mais 

associadas com a figura de um adolescente, estampadas nas catacumbas e nos sarcófagos. A 

partir do século V, dado o maior trânsito das informações entre o Império Romano do Oriente 

e do Ocidente, a imagem do Cristo da Igreja do Oriente acabou por ser mais difundida.  

 Com o cisma entre as Igrejas no século XI, o Ocidente passou a dar liberdade aos 

artistas, que acabaram por se distanciar da tradição. É típico, por exemplo durante o 

Renascimento, que pintores como Rafael, Michelangelo, Da Vinci, Velasques, entre outros, se 

distanciassem da antiga tradição cristã.  

 Já na Igreja do Oriente, como dissemos, a tradição estava associada à imagem de Edessa. 

De que se trata? Ao início da era cristã, já era costume no Império Romano Oriental, sob a 

influência helenística e com a ela a egípcia, se utilizava técnica da encáustica, para cultuar-se a 

vida, os amigos e inclusive reverenciar os mortos. Passou a ser costume também no Império 

Romano do Ocidente o costume de se deixar pintar. Feito este preâmbulo, a título de 

contextualização, vamos ao relato histórico. Durante o século XIX, arqueólogos descobriram 

uma biblioteca ao sul da Turquia, que datava do início da Era Cristã. Tratava-se da biblioteca 

do rei Abnar V, que reinou na cidade de Edessa entre os anos de 28 e 50. Labubna, escrivão do 

rei, descreve a viagem de Anan a Jerusalém para se encontrar com Jesus Cristo, com o objetivo 

de tentar curar Abnar de uma lepra. Consta que Anan conseguiu falar com Cristo e fez um 

retrato dele para o rei. Quando o rei viu o retrato de Cristo teria sido curado da lepra e guardou 

a pintura em lugar de destaque no palácio.  

 A obra, conforme relata Pastro (idem, p.196-197), foi referida por estudiosos e 

historiadores, tal como o historiador Eusébio, no século IV e o Papa Gregório II em 726. Em 

944 o emir de Edessa cedeu o quadro ao imperador de Bizâncio. Nesse período, de 944 a 956, 

consta como fato notório que a obra foi retocada “bizantinamente”, tendo-lhe sido acrescentada 
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uma rica moldura em ouro. A obra foi doada pelo imperador João V de Bizâncio para Leonardo 

Montaudo, que ao ser eleito duque de Gênova em 1383, doou a obra para a igreja de São 

Bartolomeu dos Armênios. A obra foi redescoberta nos arquivos da igreja ao início do século 

XX e fica em exposição aos fiéis na semana entre a celebração da Ascenção de Jesus e o vinda 

do Espírito Santo. Exames de Carbono XIV e outros comprovam a autenticidade da obra como 

sendo do início da era cristã.  

 A historiadora Carr-Gomm (2004, p. 76-77), define Deus na simbologia da arte. Uma 

recomendação que Cristo dá aos seus discípulos é de que ensinem os povos e os batizem em 

nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é a essência da doutrina cristã, na Santíssima Trindade. 

Sarah Carr-Gomm, destaca na imagística da Idade Média tardia, a atribuição de características 

para cada Pessoa da Trindade: o Pai como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo, 

na forma de pomba ou de feixes de luz, como o Anunciador. Já na Renascença, havia a 

preocupação de uma representação da imagem da Santíssima Trindade, onde foi construída na 

figura de Deus, um Pai paternal e sereno, com barba e cabelos brancos e longos. Para os 

atributos de Deus foi criada uma codificação através de um halo com forma triangular, que 

representa a Trindade e um globo que faz a analogia ao Criador do mundo. E, por fim, Deus 

também é constantemente representado na arte pela primeira e a última letra do alfabeto grego, 

o Alfa e o Ômega. 

No Renascimento, Deus passou a ser representado como uma figura paterna 

estática, com barba e cabelos brancos compridos, como a Trindade, de 

Masaccio. A representação feita por Michelangelo de Deus criando o mundo 

(Capela Sistina, Vaticano, Roma) tem afinidades com pinturas de Júpiter (Zeus 

na mitologia grega). 

Os atributos de Deus podem ser um halo triangular representando a Trindade, 

um globo para representar sua capacidade como criador do mundo, ou um alfa 

e um ômega para significar sua posição como o começo e o fim de todas as 

coisas. (CARR-GOMM, idem, p. 76-77). 

 Carr-Gomm (ibidem, p. 177-178), diante das inúmeras manifestações das imagens de 

Jesus-Deus, descreve em outra parte a imagem do Cristo Pantocrator. A palavra Pantocrator 

vem do grego e significa “o que tudo governa” e simboliza o Cristo Todo-poderoso e o Grande 

Juiz. Originou-se no período da iconografia bizantina e de acordo com essa convenção, Cristo, 

na maioria das vezes, olha diretamente para o espectador com uma expressão indulgente. Usa 

a mão direita para a benção e com a esquerda segura as Sagradas Escrituras. Esta prática na 

construção da imagem de Cristo é frequentemente vista nos mosaicos do final do século XIII, 
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no Batistério de Florença, onde Cristo está sentado para julgar os homens. Para isso, utiliza um 

código específico nas representações do Cristo Pantocrator: a mão direita do Cristo transporta 

para cima aqueles que são os escolhidos e a mão esquerda Dele condena os pecadores. 

 O Frei Ariovaldo da Silva (2012, p. 23), doutor em Liturgia, professor e membro da 

equipe de Reflexão da Comissão Episcopal para a Pastoral Litúrgica da CNBB, declara que 

após a reforma conciliar, o Cristo estará sempre presente nas celebrações da Igreja, 

principalmente nas liturgias. Esta presença é para lembrar a redenção humana pela morte e 

ressurreição de Jesus que vai comparecer no sacrifício da missa, no batistério, nas leituras das 

Sagradas Escrituras, na pessoa do ministro, pois Aquele que oferece pelo ministério e na 

eucaristia, é o mesmo que Se ofereceu na Cruz. O Cristo aqui representado é o Cristo vivo que, 

igualmente, tem a participação nos sinais sacramentais e nas ações litúrgicas. Para Silva, a 

presença do Cristo vivo e ressuscitado, nos costumes paleo-cristãos e verdadeiros da Igreja ou 

nas absides, e cúpulas das antigas basílicas, era especialmente representado mistagogicamente21 

pelo Cristo Pantocrator, sempre de olhos abertos. Silva, assim como Carr-Gomm, explica que 

o termo grego “Cristo Pantocrator”, vem habitualmente transcrito por Onipotente, Onipresente 

ou Aquele que tudo rege e preside, principalmente na liturgia sagrada. 

Ora, tal presença foi mistagogicamente representada pela forma artística dos 

espaços litúrgicos nas tradições mais antigas e genuínas da Igreja, 

especialmente pela imagem do Cristo Pantocrator na abside de antigas basílicas, 

e na cúpula de muitas igrejas, ou na forma de uma cruz pascal (expressando 

morte-ressurreição) pendurada sobre o altar do espaço litúrgico. E como Cristo 

é representado? De olhos abertos. Somente este detalhe já diz que somos 

presididos por Alguém que está vivo. Aliás, o termo grego “Pantocrator”, 

normalmente traduzido por Onipotente, é igualmente traduzido por “Oni-

regente” ou “Aquele que tudo rege”. Portanto, trata-se d’Aquele que preside 

tudo. Sobretudo a sagrada liturgia. (SILVA, idem).  

 Silva continua sua leitura sobre o Cristo Pantocrator ao afirmar que vemos claramente 

a presença do Cristo vivo nas absides das basílicas antigas. Como exemplo, encontramos o 

Cristo no meio da assembleia onde Ele preside e nas interpretações de Seu olhar e rosto. Para 

o autor, a interpretação da imagem com os olhos abertos revela claramente a presença viva do 

grande protagonista da liturgia da Igreja, que é muito bem representado nos afrescos e mosaicos 

 
21 Mistagogia: É o termo utilizado para a iniciação aos mistérios, desde a antiga Grécia. 
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das absides das basílicas. Silva revela que a imagem do Cristo Pantocrator “sadio, limpinho e 

tenro como uma criança recém-nascida toda em luz” (SILVA, ibidem), veio substituir a 

imagem sofredora do Cristo crucificado, com o corpo desfigurado, cheio de pregos, com a 

marca da lança, coberto de sangue e morto na Cruz. A impressão do Cristo Pantocrator é que 

somos realmente presididos por uma Entidade Divina que é o Próprio Sol, onde, passado o 

sofrimento da paixão e morte, agora ressuscitado e vivo, nos fala para segui-lo. Silva reafirma 

que é necessário o realinhamento com o verdadeiro espírito da sagrada liturgia e que, uma vez 

determinadas as obrigações que devem ser feitas pelos sacerdotes de Cristo, competem-nos 

adotar espaços litúrgicos de acordo com esse espírito, para o cumprimento da função 

evangelizadora e mistagógica. 

 

 3.2.1. A significação iconográfica do mosaico de Jesus e Theodore Metochites da 

Igreja de São Salvador de Chora 

 

 Na terceira leitura deste estudo, a interpretação do painel de mosaico de Jesus e 

Theodore Metochites será analisada diante da percepção de um olhar individual da exposição 

na igreja e pelas leituras das imagens impressas nos livros de Ali Kiliçkaya (2012?, p. 82) 

 Segundo Prette (2008, p. 190) a arquitetura sacra bizantina era baseada nas edificações 

de grandes cúpulas que dominavam uma área interna central. Em seu interior, a incidência da 

luz na parte interna das igrejas e basílicas enaltecia os detalhes arquitetônicos e artísticos. A 

luminosidade, além de engrandecer as paredes, pisos e adornos, trazia no contraste de luz e 

sombra a valorização dos mosaicos, afrescos e das formas das colunas na estrutura das 

construções e também mostrava ambientes orientais riquíssimos e magníficos em sua criação.   

 A Igreja de São Salvador de Chora tem cinco pequenas cúpulas que rodeiam a grande 

cúpula central da Naos Principal. Nos corredores com os pórticos elevados que ficam em frente 

da nave das basílicas cristãs – onde ficavam os catecúmenos e eram conhecidas como nártex – 

a nártex interior e a nártex exterior, interligam as salas com o Pareklésion (o nome dado ao tipo 

de capela lateral que era comum dentro das igrejas bizantinas). Diante da imagem do Cristo 

Pantocrator, de modo individual, aprecio o magnífico painel de mosaico.  
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 Posicionado na Nartex interior, próximo da passagem que leva à Naos Principal da 

igreja, na parte superior da porta que divide as duas áreas, encontra-se o painel de mosaico de 

Jesus e Theodore Metochites (figura 134a, 134b, 134c), com o Cristo Pantocrator. Para 

Kiliçkaya (idem) esta imagem mostra Jesus sentado em um trono, que com a mão esquerda 

segura o Livro das Escrituras Sagradas ou, para outros, o Livro da Vida; e com a mão direita 

abençoa a todos. Do lado esquerdo do painel vemos a imagem de Metochites, que próximo do 

final da construção da obra da igreja e da elaboração dos mosaicos e afrescos, veste roupas 

nobres de design oriental arcaico e ajoelhado diante do Senhor, oferece a maquete da igreja a 

Jesus Cristo. Ainda, de acordo com o site sobre iconografia e simbologia na arte cristã 

(ICONOGRAFIA, 2015), o Livro da Vida é um objeto sagrado que Cristo carrega em Sua mão 

esquerda, onde estão escritos os nomes e as ações dos homens. A sua origem textual encontra-

se no Antigo Testamento, passando para o Novo, de forma especial no Livro do Apocalipse. A 

denominação “Livro da Vida” também faz alusão àquilo que se encontra na mão do Pantocrator 

ou do Cristo em Majestade (Maiestas Domini), em forma de códice ou pergaminho. No período 

Medieval, este objeto também poderia era levado pelo Agnus Dei que, segundo o Apocalipse, 

toma-o de quem está sentado no trono. Este livro é igualmente mencionado no Antigo 

Testamento como aquele que contém, o nome dos vivos e de onde é apagado o nome dos 

mortos, sendo mencionado em outras ocasiões, como uma lista das boas e más ações dos 

homens. O Livro da Vida pode aparecer tanto aberto quanto fechado e, uma vez que o 

Apocalipse insiste que só o Cristo pode abri-lo, quando se mostra aberto geralmente está escrito 

“Ego sum lux mundo” (“Eu sou a luz do Mundo”) e com menos frequência, “Ego sum via, 

veritas et vita” (Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida). 

 Um brilho reluzente se destaca em tons amarelo e dourado, com uma luz que atravessa 

as janelas e percorre toda a extensão do painel, que foi construído com pastilhas na cor de ouro 

e posicionadas aleatoriamente, a cobrir toda a área por trás dos personagens. Vale lembrar que 

o dourado segue regras obrigatórias na arte bizantina, tanto na utilização como na função. Tem 

como significado a luz do Sol que é o próprio Deus e também como a representação do maior 

bem material na Terra, o ouro. –  Textos em negro recortam este painel dourado e mostram, nas 

laterais do Redentor, as insígnias e palavras que significam Jesus Cristo e, por trás de 

Metochites, mensagens sacras e civis.  

 Na parte superior, barrados curvados mostram duas faixas distintas; na de cima, formas 

orgânicas e delicadas de plantas, flores e folhas, nos tons verde, amarelo, vermelho e branco,  
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Fig. 134a. No painel em mosaico de Jesus e Theodore Metochites, vemos o pedido de benção para a igreja que foi 

reformada e adornada com os mosaicos sacros. Na cena, Jesus abençoa e segura o Livro da Vida.  

 

     

Fig. 134b. Detalhe do rosto pacífico e olhar penetrante de Cristo com sua auréola divina, só com contornos 

vermelhos e a posição dos dedos da mão, onde se encosta os dedos anelar e mínimo com o polegar, para abençoar 

e dizer seu nome, Jesus Cristo. Fig. 134c. Detalhe do rosto de Theodore Metochites que mostra um semblante de 

suplício ao pedir a benção para o Cristo Pantocrator. Podemos observar as vestes nobres de Metochites que 

representam a alta hierarquia social, com seu chapéu e os detalhes dourados e alegres da túnica. 
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retratam a natureza e suas belezas. Na faixa de baixo, ainda na parte superior, nas cores dourado 

e vermelho, desenhos geométricos gregos, ornamentam esta segunda faixa. Há dois 

personagens em destaque, Theodore Metochites que está ajoelhado, mostra através de sua roupa 

e acessório “complexos conteúdos ideológicos da política e da religião” (PRETTE, 2008, p. 

93). Veste uma túnica rica em detalhes e cravejada de extraordinária variedade que simboliza 

sinais da hierarquia do Império, como membro próximo do Imperador. Na representação do 

tecido, de cor verde musgo e estampado com pequenas formas orgânicas de cor amarela e finos 

contornos brancos, mostra na gola, na parte da frente da túnica e nos barrados das mangas, 

faixas douradas com detalhes de linhas vermelhas. Ele veste, como acessório, um chapéu de 

forma oval de tamanho maior que sua cabeça, recheado de linhas brancas e com um fio 

contorcido na parte de cima, e traz também faixas douradas com detalhes das linhas vermelhas. 

Metochites, com os cabelos e barba longos, na cor castanho escuro, em contraste com a pele 

alva, carrega em suas mãos, em posição de oferenda, a maquete da igreja de São Salvador de 

Chora com suas paredes amarelinhas, cor de palha, porta castanha e os tetos e cúpulas na cor 

azul escuro, com pequenos detalhes de brilho clarinho. 

 E o outro personagem é o Cristo Pantocrator, o principal, no qual focaremos nossa 

atenção. Apesar das vestimentas humildes de uma só cor, um detalhe chama a atenção. Jesus 

está posicionado como um alto dignatário sem perder Sua característica principal, a humildade. 

O mosaísta representa Jesus sentado em um móvel todo dourado, como um trono baixo sem o 

respaldar, cravejado de pedras preciosas, nas cores verde esmeralda, vermelho rubi, azul lápis-

lazúli e branco, sobre confortáveis almofadas em salmão e um verde mais claro. Pastro 

descreve, de acordo com a simbologia judaico-cristã, a função e o significado do Trono:  

Trono: significa a soma da sabedoria divina e da autoridade. No judaísmo, o 

trono do rei e a cidade de Jerusalém simbolizavam a autoridade de Javé sobre 

seu povo. É símbolo de poder jurídico. Para o Cristianismo, corresponde à 

Cátedra dos romanos, símbolo da autoridade do magistério da Igreja. A 

autoridade está sempre sentada e, diante dela, os fiéis estão de pé. Na 

iconografia cristã, desenvolveu-se o motivo da preparação simbólica do trono 

para o regresso do Cristo no dia do Juízo Final. É a ETIMASIA22 que se pode 

ver em mosaicos bizantinos.  (PASTRO, 2010, p. 60). 

 Logo abaixo, um apoio todo ornamentado, igualmente com pedras preciosas, descansa 

os pés de Cristo e separa a divindade – pela altura do apoio – das pessoas comuns.   Conforme 

 
22 Etimasia: Trono divino vazio a espera Daquele que virá para julgar. 
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relato anterior, na leitura da obra da Virgem Imaculada, Prette (Idem, p. 193), reforça que o 

gesto, o olhar e os símbolos, mostravam contextos civis e sacros. 

 Carla Prette (Ibidem, p. 191) menciona em seus estudos sobre a arte bizantina como 

eram feitas a decoração em mosaico nas igrejas bizantinas e as técnicas artísticas desenvolvidas 

desde o Império Romano. Prette relata que as técnicas utilizadas nas artes bizantinas derivaram-

se da técnica romana, onde o destaque eram os artistas orientais. A diferença principal na 

técnica bizantina com a romana era que, ao invés de usarem os pedaços de mármores coloridos 

e opacos, como os artistas romanos, os artistas bizantinos substituíram estes fragmentos com 

pasta de vidros coloridas cortadas e montadas sobre um fundo dourado, pedaços de 

madrepérolas iriadas23 ou valiosas pedras preciosas.  

 Para a historiadora, as imagens bizantinas constituíam um texto visual único e cheio de 

mensagens, um instrumento de comunicação poderoso que utilizava figuras e símbolos para 

ensinar as verdades sobre os fundamentos da fé cristã, desde o nascimento do cristianismo. 

Geralmente construídos nas cúpulas, abóbodas e absides – que tinham em sua significação, o 

céu e o predomínio da figura de Cristo – os painéis de mosaico em seus primeiros tempos 

retratavam um Cristo jovem alegre, sem barba, cabelos curtos e sentado como um imperador 

romano em cima de um globo, que era o cosmo. Mais tarde, a manifestação de Cristo passou a 

ser com a imagem de um Homem com mais idade, mais sério, com barba e cabelos longos. 

 A imagem do Cristo Pantocrator no painel de mosaico da Igreja de São Salvador de 

Chora retrata em Sua mão direita a benção do Pai todo poderoso – como no cristianismo oriental 

– onde podemos ver os dedos, indicador e médio, esticados e o mínimo e anelar juntados pelo 

polegar. A mão direita também significa IC e XC (Jesus Cristo), como descrito anteriormente 

nas posições das mãos do Menino Jesus no ventre de Santa Maria, da obra da igreja de São 

Salvador de Chora. Para leitura das posições das mãos, o site pt.aleteia.org:  

As mãos abertas em sinal de proteção, oração e revelação, apresentam o Filho 

de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo, as mãos abertas acolhem os 

pedidos da humanidade intercedendo junto ao Pai, falando pela voz Dele e se 

transformando em uma única mão, a mão de Deus. Nas mãos do Menino Jesus, 

a mão direita levantada representa o Sinal da benção na Igreja Oriental ortodoxa 

ou católica bizantina, quando nesta mão o polegar segura o dedo anelar e o 

menor, de acordo com a retórica iconográfica greco-romana ou na tradição 

ortodoxa, assim como na iconografia cristã primitiva, o gesto da mão 

abençoante é com frequência associado às letras IC e XC, que abreviam as 

 
23 O mesmo que irisada ou matizada. Aquele que possui as cores do arco-íris e que reflete luzes coloridas. 
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palavras do grego koiné, IHCOYC que significa Jesus e XPICTOC, que 

significa Cristo. Portanto, na interpretação cristã das letras iniciais, sua acepção 

é: “Nome acima de todo nome”. (Idem. Cap. 3.1.1 O mosaico de Maria e Os 

Anjos da Igreja de São Salvador de Chora e sua interpretação iconográfica). 

 Em Sua mão esquerda, Jesus segura o Livro Sagrado dos Evangelhos, espesso e pesado 

que mede, em relação a Sua mão, aproximadamente 30 centímetros de altura com 20 de largura 

e 10 de profundidade, com a capa castanho-claro, bordada com delicadas pedrarias, que 

desenham a cruz latina nas cores vermelho, verde, ouro e branco. Nos pés, apesar de estarem 

suspensos em um nível mais elevado e dedicado ao divino, sandálias de design simples com 

finas tiras em couro, que cobrem muito pouco os calcantes, representam a humildade de Jesus 

como homem (figura 135).  

 O corpo de Jesus está sentado, mas em posição ereta, desde a cabeça até o quadril. O 

Seu joelho esquerdo está direcionado para frente e dobrado em uma posição de 90 graus que 

apoia o grande Livro Sagrado dos Evangelhos em sua coxa, enquanto o joelho direito está 

levemente dobrado para o lado direito. O braço direito está dobrado na altura do coração, 

enquanto o esquerdo apoia o grande livro sagrado.  

 A expressão e a construção do corpo do Redentor, ao se comunicar, constroem em sua 

estética e ritmos compositivos que mesmo sentado, mostram a postura de uma entidade, em 

uma condição de Todo Poderoso. O porte altivo e o olhar decidido revelam um homem seguro 

de si, que mesmo trajando roupas simples, deixa claro a sua posição de Divino. A ausência da 

profundidade espacial, do relevo do corpo e do não uso do claro-escuro, era a forma dos artistas 

bizantinos de transmitir a ideia de solenidade e grandeza dos personagens (figura 136). 

 Esta auréola de Jesus é diferente dos demais signos de santidades. Com o fundo vazado 

em dourado e contornado em listas vermelhas, do lado de dentro há o desenho da cruz grega, 

onde todas as partes da cruz tem o mesmo tamanho. Como na análise anterior nas obras de 

Nossa Senhora Imaculada e seu Filho Jesus, as auréolas segundo Alberto Manguel (2001, p. 

70), fazem referência a Apolo, deus do Sol e percorreu o mundo como manifestação artística, 

indo do ocidente para o oriente, na contramão do caminho, passando pela Índia, Oriente Médio, 

para enfim coroar Buda.  

 A auréola começou com o primeiro imperador cristão Constantino a usar este símbolo, 

depois o Rei Luís XIV – o Rei do Sol – também utilizou e, por conseguinte, a apropriação na 

própria imagem de Jesus Cristo. É interessante recordar que, depois de Cristo, o Redentor, os  
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Fig. 135. Os gestos das mãos de Metochites exibem a oferenda da igreja à Jesus. Das mãos de Cristo vem a benção 

e a decisão sobre a vida de todos. E nos pés vem a humildade com seu calçado simples. 

 

 

Fig. 136. A postura do corpo de Cristo ereto representa a entidade do Todo Poderoso. A posição da cabeça, 

ombros, mãos, pés e roupas, ajudam na significação da soberania e grandeza de Deus. 



 288 

artistas passaram a aderir à utilização da auréola (figura 137), em todos os anjos e santos, como 

representação sacra.  

 No vestuário de Cristo, mais comportado, um grande manto de cor sóbria, azul marinho, 

encobre uma túnica castanho escura. O contraste da cor escura das roupas de Jesus, com o fundo 

dourado e em dicotomia à indumentária alegre e clarinha de Metochites, faz com que a imagem 

do Cristo Pantocrator se destaque (figura 138).  De acordo com Prette (2008, p. 193), o tom de 

cor única, o vestuário mais sóbrio e seus bordados variados, adquirem significações das funções 

civis e sacras, além de mostrar as hierarquias de cada personagem do Império ou da Igreja. Para 

Gomes Filho (2008, p. 65), “o contraste de cor é associado à iluminação natural ou artificial”. 

No caso da obra bizantina, os mosaístas acentuaram a diferença da imagem de Cristo para se 

destacar, aumentando o contraste da roupa escura com o brilho dourado do fundo do painel, 

além de trazer uma emoção única no processo visual. Gomes Filho diz que o uso adequado dos 

contrastes pode também: 

[...] recuar ou avançar, equilibrar ou desequilibrar o objeto e até fazer com que 

ele pareça maior ou menor, mais leve ou mais pesado, mais ou menos agressivo, 

expressar ou reforçar uma informação visual, tudo isso de acordo com o 

contexto e em função do modo como se organiza o contraste. Por ter um 

significado universalmente compartilhado por meio da experiência, a cor pode 

se constituir em uma linguagem e transmitir significados diversos por meio, por 

exemplo, das cores primárias, quentes e frias, de tons pastéis, etc. E de atributos 

como o brilho, foscocidade, texturas e suas combinações. (GOMES FILHO, 

idem). 

 A seriedade do rosto de Jesus Cristo, sem demonstrar emoções, juntamente com a 

posição da cabeça imóvel, se contrapõe com o rosto de Theodoro Metochites que expressa em 

seu rosto um ato de submissão ao olhar para Cristo. Por outro lado, o olhar honesto, íntegro, 

digno, sisudo e soberano de Jesus, para o espectador, revela uma comunicação direta com as 

pessoas ou com o mundo (figura 139). A parte superior do corpo posicionada para frente, sem 

mostrar o relevo corpóreo ou a profundidade espacial, onde ressaltam o brilho dourado, a luz 

do rosto e as cores puras, indicam uma estrutura expressiva particular dos mosaístas bizantinos 

– por meio das formas – para representar a grandeza e a festividade solene da cena da corte 

oriental, onde se encontram os personagens de Metochites e do Redentor (figura 140). Carla 

Prette vai além e declara que: 

A estrutura expressiva. Os artistas bizantinos tinham a tarefa de explicar os 

conceitos por meio das formas. As figuras alinhadas em posição frontal, a 

imobilidade das expressões faciais, a ausência de relevo corpóreo e de claro- 
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Fig. 137. O signo da Auréola redonda atesta a divindade do personagem. Deus carrega a auréola com as marcas 

da cruz que está ligada a luz e à perfeição.  

 

 

Fig. 138. O vestuário de ambos se opõem em suas leituras. Enquanto as vestes de Metochites é reta, alegre, clara 

e cheia de bordados dourados e desenhos, a roupa de Jesus é cheia de drapeados, mas escura, sóbria e séria. 
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Fig. 139. Nos rostos notamos diferenças nas expressões humana de Metochites e na expressão divina do 

Pantocrator. Enquanto Metochites olha para Jesus em súplica, Jesus dirige Seu olhar para nós. 

 

 

Fig. 140. A posição frontal dos personagens sagrados é uma característica de linguagem dos mosaístas bizantinos. 

A simplicidade e a ausência de profundidade, mostram a grandeza e a solenidade dos personagens sagrados. 
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escuro, a supressão da profundidade espacial, o esplendor do ouro e da cor pura 

foram os meios usados pelos mosaístas bizantinos para transmitir a ideia da 

solenidade e da grandeza da corte do Oriente. (PRETTE, 2008, p. 193). 

 No estudo da Gestalt24, o ponto de Gomes Filho (2008, p. 42) é “a unidade mais simples 

e irredutivelmente mínima de comunicação visual”. Comparado à natureza é arredondada e na 

geometria, é singular e não possui extensão. Qualquer que seja o ponto ou sua forma, em relação 

à visão, exerce grande força de atração dentro de um esquema estrutural, seja em um esquema 

ou na composição de um objeto. Na leitura da imagem formal, para a descrição do ponto como 

principal centro de atração visual, vemos dois pontos que chamam a atenção (figura 141): o 

rosto de Cristo todo iluminado com cores pastéis, que é mais claro que Sua roupa e o fundo do 

painel; e a mão abençoante que contrasta com as cores escuras do vestuário.  

 Também conhecida como o ponto em movimento, ou o movimento de um ponto, a linha 

conforma, contorna e delimita objetos e coisas. Gomes Filho (idem, p. 43), ressalta que no 

desenho um conjunto de linhas “qualifica partidos formais como Linhas Modernas, Linhas 

Orgânicas, Linhas Geométricas, Linhas Aerodinâmicas e outros”. Para o painel de mosaico, 

apesar da linha vertical construída pela postura da parte superior do corpo de Cristo, outras 

linhas graciosas completam Sua imagem (figura 142). O artista encheu de detalhes a vestimenta 

da túnica e do grande manto azul marinho, que cobre o corpo do Cordeiro de Deus. Vale 

observar que as dobras do panejamento e os contornos das mangas da túnica e do manto, criado 

pelo mosaísta, enchem de curvas graciosas as linhas do desenho do Pantocrator, mostrando uma 

maleabilidade e leveza em todo o conjunto da imagem de Deus. O interessante é que estes 

detalhes, das linhas sinuosas da roupa de Cristo, não são apresentados na roupa de Metochites, 

deixando-a mais dura e pesada como uma armadura. 

 Há formas visíveis e invisíveis identificadas na obra. Vemos o retângulo da maquete da 

igreja de São Salvador de Chora e do trono de Nosso senhor, que simboliza, assim como o 

quadrado, a solidez, pausa, cessação, reflete estabilidade e perfeição. Muitos espaços trazem o 

formato quadrado ou retangular em suas formas, tais como altares e templos. Para muitas 

culturas, ele representa a Terra e os pontos cardeais.  

 
24 É uma doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso, antes, compreender o todo. Refere-

se a um processo de dar forma, de configurar "o que é colocado diante dos olhos, exposto ao olhar". A palavra 

gestalt tem o significado "de uma entidade concreta, individual e característica, que existe como algo destacado e 

que tem uma forma ou configuração como um de seus atributos". 
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Fig. 141. Há dois pontos centrais de atração visual, a mão de Deus que abençoa e o rosto que vigia.  A partir destes 

dois centros  saem as linhas e perpendiculares para a composição da obra. 

 

 

Fig. 142. A linha mais expressiva é a vertical que transpassa o corpo de Cristo. Ela é necessária para a posição 

vertical do corpo de Jesus. A sinuosidade, para o equilíbrio visual, encontra-se nas curvas das roupas. 
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 O triângulo surge de modo invisível na triangulação da forma existente a partir da 

cabeça de Cristo e dos pontos extremos do trono. O triângulo, mesmo sendo um símbolo 

geométrico simples e fundamental, abrange uma gama de significados. É o símbolo da trindade 

dos deuses – Santíssima Trindade – nas culturas cristã, hindu, egípcia e babilônica.  Por ser 

formado por três segmentos, o triângulo também faz alusão às tríades do início, meio e fim, e 

também do corpo, alma e espírito. Já o círculo eclode como forma geométrica marcante na 

cabeça de Deus que representa o Sol, a forma perfeita e o movimento constante.  

 O círculo igualmente representa a eternidade, perfeição e divindade pois não tem 

princípio nem fim. Desta forma percebemos a sua proximidade com Deus, motivo pelo qual é 

usado em muitas religiões. Uma outra forma aparece no painel, através do desenho de uma 

elipse, com aparência mais suave e arredondada na cabeça de Metochites. Gomes Filho 

(Ibidem, p. 85), defende que enquanto as formas geométricas básicas têm uma característica 

marcante por ser primitiva, o arredondamento tem como propriedade “a suavidade, a brandura, 

a delicadeza e a maciez que as formas orgânicas geralmente transmitem”. É um dos fatores 

que indicam o caminho para uma boa leitura visual, principalmente, por existir estas formas na 

natureza. Na indumentária de Cristo vemos uma rica denotação de suavidade, brandura, 

delicadeza e maciez nas formas sinuosas do manto e da túnica, em uma representação constante 

do movimento do tecido, diante da força da gravidade que se encontra na natureza (figura 143). 

 Nas características da cor (figura 144), enxergamos as cores quentes e frias. Porém, na 

percepção da cor ela é subjetiva e sofre todo tipo de influência. Segundo Gomes Filho (Opus 

citatum, p. 65), no desenho ou nas artes de modo geral, o cromatismo ajuda na valorização de 

um produto ou da sua composição e auxilia no destaque das partes importantes da criação. O 

dourado, parte integrante da arte bizantina, resplandece por todo o painel, demonstra a riqueza, 

esquenta como o brilho do Sol e representa os próprios raios de Deus.  

 No contraste cromático, da cor do ouro do fundo do painel, do trono e dos tons pastéis 

das almofadas, em dicotomia das cores escuras das vestimentas de Jesus, a entidade divina se 

sobressai diante do painel. As cores frias da terra e do fundo no mar, obscuras, puras e sérias 

do castanho escuro da túnica e do azul marinho do manto, igualmente determinam a hierarquia 

sacra de Deus como Todo Poderoso. O vermelho cor de sangue, quente, que se relaciona com 

a vida e com o fogo, rompe nos pequenos detalhes do barrado superior da obra, da auréola de 

Cristo, do Livro dos Evangelhos, do trono e nos acabamentos da roupa de Metochites, como 

símbolo da solenidade, opulência e grandeza da corte e da arte sacra oriental.  
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Fig. 143. As formas geométricas se exibem nos retângulos do trono e igreja, simbolizando a solidez, no círculo 

da auréola em sua perfeição e na triangulação como uma seta para o infinito. 

 

 

Fig. 144. O dourado como todo mosaico bizantino, aparece com a força do brilho do Sol, e do ouro. No sentido 

cristão, por ser o mais nobre dos metais, é o símbolo de imutabilidade, eternidade e perfeição. 
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 Gio Paolo Lomazzo (1584, Terzo Libro, p. 187-209) discorre sobre o cromatismo 

universal, a necessidade das cores nas artes, seus efeitos e causas.  Lomazzo, em seu terceiro 

livro, define as funções de algumas cores. Descrevemos aqui as cores predominantes usadas 

pelos mosaístas da igreja de São Salvador de Chora no painel do Cristo Pantocrator, como o 

vermelho, branco, azul, amarelo e o verde. No estudo das cores, Lomazzo define o vermelho 

como a cor representativa da vingança e animosidade, mas também do sangue valorosamente 

derramado em combate. É a cor do manto daqueles que morreram pela fé de Cristo, como sinal 

de seu martírio. O véu vermelho transparente era usado para que as feridas de guerras pudessem 

ser vistas mais facilmente, valorizando o esforço e a coragem do combatente. Nas Ilíadas, 

Homero descreve Páris indo para o combate, carregando um penacho vermelho sobre o elmo. 

Já o Imperador romano em campo de batalha veste púrpura com ouro. A cor púrpura – que é 

um pouco diferente do vermelho – é símbolo do poder e da vitória. Os cardeais usam vermelho 

para demonstrar que estão sempre inflamados de amor e de caridade. Para o branco, Lomazzo 

continua seu relato ao dizer que significa a simplicidade, pureza e a altivez. O homem de branco 

é interpretado como bom e puro. Também aparece na demonstração de alegria, como a da 

ressurreição de Cristo. Esta cor também entra nas vestimentas dos templos, de sacerdotes e 

vestais, sempre de linho branco para seu contato com a divindade. Emana como exemplo de 

pureza para a cura, quando Alexandre Magno usou na testa um diadema branco para poder 

medicar a ferida de Seleuco. A Igreja Católica, toda triunfante, quando celebra a ressurreição 

de Cristo, se utiliza do branco. O anjo que apareceu no túmulo para comunicar a ressurreição 

do Senhor, estava vestido de branco. O Azul de Lomazzo denota elevação da mente. Grande 

parte dos apóstolos são representados usando a cor azul e quando se representa Deus Pai, é o 

azul a cor celestial. Em suas palavras, Lomazzo descreve a função do azul segundo Pérsio, bem 

como a função do amarelo, associado na mitologia como a cor de ótimos presságios:  

Pérsio [...] parlando dele vesti di color [...] (turchesi) mostrò ch´egli è di persone 

solaméte che aspirano à cose grandi. Et Cicerone vso taluolta di vestirsi di 

questo colore volendo demostrar che la mente sua si alzaua molto. Leggessi in 

Ester che il Ré Assuero hauca tutte le camere adobbate di turchino, per mostrare 

i fuoi alti pensieri. (LOMAZZO, 1584, p. 109) 

Para Pérsio […] falando da veste de cor […] (azul) demonstrou que ela é a cor 

de quem aspira às grandes coisas. Cícero tinha o costume de vestir-se de azul 

para demonstrar que sua mente alçava as alturas. Lê-se em Ester (livro de Ester) 

que o rei Assuero (rei da Pérsia) instigava todos os seus conselheiros para que 

utilizassem o turquesa a fim de demonstrar que tinham pensamentos elevados. 

(Tradução nossa). 
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Giallo - Fù da gl´antichi tenuto di ottimo augúrio, como si mostra per il pico 

vcello Martiale, che hà la maggior parte delle piume di questo colore (giallo), 

d´onde se ne soleua pigliare maggior speranza che di tutte l´altre cose. Per 

questo colore gli Atheniesi chiamarono l´aurora speranza, per rinouarsi Caronte 

di giorno in giorno, ben che vecchio, gli furono assignate le vele gialle, e di 

color d´oro, come dice Homero. Le Romane nuouamente maritate vsauano per 

ornamento del suo capo vn velo detto come si legge in Virgilio nel primo 

Flaminco, a peruenuto di tal colore per mostrar la speranza che haueuano di 

generar figliuoli. (LOMAZZO, 1584, p.107). 

Amarelo - Os anciãos têm essa cor como de ótimo augúrio, a exemplo do 

pequeno pássaro Marcial, que tem a maior parte de sua pluma amarela e não há 

outro que leve mais esperança. Devido a esta cor, os atenienses chamavam a 

aurora de esperança, por permitir a Caronte renovar-se dia após dia, apesar de 

velho, quando ele recebia velas amarelas e cor de ouro, conforme diz Homero.  

Os romanos recém-casados usavam um véu na cabeça com essa cor, como se lê 

em Virgílio no primeiro Flaminco, para demonstrar a esperança que temos de 

gerar filhos. (Tradução nossa). 

 Para os estudos da harmonia de Gomes Filho (Opus citatum, p. 51), o autor diz que a 

harmonia é vinculada a uma distribuição formal e organizada, de um todo. Busca na leitura, 

simples e clara, o equilíbrio, a ordem e a regularidade visual, necessários para a compreensão 

da informação que foi distribuída. Portanto, é o resultado da perfeita articulação das partes 

envolvidas na integração e coerência daquilo que é apresentada ou vista. Na obra em mosaico 

do Cristo Pantocrator há uma ordem e uma regularidade na harmonia diante da produção da 

concordância e da uniformidade das parte que compõe o cenário. Na posição corporal de estar 

sentado e as articulações humanas; nos movimentos das mãos, braços, pernas, pés e cabeça; no 

cromatismo da vestimenta e o contraste com o cenário; as proporções da anatomia do corpo e 

a relação com os objetos e cenário; nas cores, formas e proporções dos objetos em relação ao 

corpo; no relacionamento dos personagens e no vestuário particular de cada um; obtém-se a 

ordem, a harmonia e a compatibilidade, na presença destas relações ordenadas. Na imagem do 

Cristo e Sua interrelação, tudo é coeso. Há um outro fator para ser explorado na leitura das 

partes que compõe o painel: o equilíbrio, o peso e a direção. Para esta análise e sua definição, 

Gomes Filho define o estado de equilíbrio, peso e direção, no estudo da leitura de uma obra:  

O equilíbrio é o estado no qual as forças, agindo sobre um corpo, compensam-

se mutualmente. Ele é conseguido, na sua maneira mais simples, por meio de 

duas forças de igual resistência que puxam ou atuam em direções opostas. Esta 

definição física é aplicável também ao equilíbrio visual. […] Peso e direção são 

propriedades que exercem influência particular sobre o equilíbrio. O peso é 
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sempre um efeito dinâmico e sofre influência da localização. Uma “posição” 

forte no esquema estrutural pode sustentar mais peso do que uma localizada 

fora do centro ou afastada dos eixos das linhas, vertical ou horizontal, centrais. 

[…] (GOMES FILHO, op. cit. p. 57-58). 

 No painel do Cristo, há um equilíbrio nas proporções do corpo, relação com os objetos, 

vestuário e cenário. Todavia, há um desequilíbrio no peso visual direcionando nosso olhar para 

baixo, em função das cores escuras do manto de Jesus, por conta de uma concentração maior, 

destas cores, nas pernas que estão dobradas. O artista corrige este desequilíbrio com simetria 

da distribuição do texto nas laterais da cabeça, verticalidade, por conta do contraste de luz na 

face de Jesus e também pela ponta do triângulo imaginário que se encontra na construção do 

desenho – o triângulo é composto pela cabeça e os dois extremos do trono – que apontam toda 

a composição para cima, “puxando” a visão no sentido oposto. De acordo com citação anterior 

desta tese, mencionada no subcapítulo 3.1.2 – A representação visual e a iconologia dos 

azulejos da Virgem Imaculada Conceição da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, de Prette 

(2008, p. 74), ainda há o equilíbrio contraposto da figura humana. Nele “a linha traçada 

verticalmente do centro de gravidade do solo passa pelos pés. As partes do corpo se equilibram 

reciprocamente, como os braços de uma balança, mesmo quando a figura está de pé, mas 

relaxada.” A partir desta colocação, vemos na imagem do Cristo Pantocrator uma linha vertical 

invisível, que posiciona o tronco superior do corpo em linha reta até o solo, e a linha 

perpendicular dos braços, ombros e mãos, contraposto com a linha dos joelhos, das pernas e 

quadril (figura 145). 

 Por fim, nesta última leitura e interpretação do mosaico do Cristo Pantocrator, faremos 

a análise da força, da eficácia do movimento e das formas dinâmicas do corpo e dos objetos em 

vinculação com o mundo (figura 146). Prette (2008, p. 50-51), explana que no dinamismo das 

formas algumas forças determinam os movimentos. Algumas formas estão presentes em nossa 

memória como o movimento das nuvens, da fumaça, da água do mar e que mudam 

constantemente de acordo com as características atmosféricas. Nossos sentidos percebem os 

movimentos vindos naturalmente ou provocados intencionalmente, como por exemplo, nas 

roupas estendidas e agitadas pelo vento, no fogo da vela ou na rotação da Lua e do Sol. Os 

artistas se apropriam desta função comunicacional, para destacar algo, como no contraste com 

a passividade, ou para retratar algo que há na natureza, como o movimento das folhas das 

árvores, na interpretação de uma forma mais natural. Lomazzo (Idem, Secondo Libro, p. 105- 
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Fig. 145. A simetria está na composição do corpo e na disposição dos elementos. Já o equilíbrio contraposto se 

mostra na posição oposta do quadril e braços, em relação aos joelhos. 

 

 

Fig. 145a. Os movimentos visíveis se encontram nas mãos, braços, pernas e pés. Nas representações da natureza 

aparecem no panejamnto das vestes de Jesus e os movimentos invisíveis estão no círculo e triângulo. 
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184), completa seu discurso sobre a força do movimento ao afirmar a eficácia dos 

deslocamentos do corpo e sua relação com o mundo, para transmitir emoções como a audácia, 

confiança, robustez, bondade, graça, humildade, misericórdia, etc., de maneira física ou 

metafísica. Na obra do Pantocrator da Igreja de São Salvador de Chora vemos movimentos 

implícitos e explícitos e também os físicos, naturais, biomecânicos e os metafísicos. Nos 

explícitos, nota-se os movimentos biomecânicos da parte superior do corpo de Cristo com a 

cabeça ereta, os semicerrados, o braço direito dobrado para o tórax, a mão direita dobrada para 

cima e os dedos indicador e médio esticados, enquanto o anelar e o mínimo são segurados pelo 

polegar. Já o braço esquerdo está dobrado para o quadril e a mão esquerda segura o Livro das 

Escrituras Sagradas. Na parte inferior de Seu corpo, vemos a perna direita levemente dobrada 

para a direita com o pé direita apontado em um ângulo de 45 graus a direita. A perna esquerda 

está dobrada em um ângulo de 90 graus para frente enquanto apoia o grande livro. Nos 

deslocamentos naturais, que representam a ação do vento, observamos pequenas, mas 

constantes, agitações no panejamento de Jesus. A dobras da manga do braço direito, a gola da 

túnica, as texturas do manto que cobre o ombro esquerdo, o caimento do manto no quadril e 

pernas e perto dos pés, a ação da bainha da túnica quase escondida. Para o movimento implícito, 

temos a leitura metafísica defendida por Lomazzo, da postura de Cristo ao representar a força, 

benção, confiança, robustez, proteção, graça, bondade, humildade, misericórdia, amizade, entre 

outras ações. Ainda na leitura do deslocamento invisível, contemplamos a ação do círculo da 

auréola que faz um movimento constante em torno dele mesmo e em analogia à rotação do Sol. 

E a ação triangular que representa a pirâmide, que por sua vez simboliza as labaredas do fogo 

em uma agitação atmosférica.  

 

 3.2.2 Os azulejos do Cristo Sol Pantocrator da Basílica de Nossa Senhora de 

Aparecida e a acepção iconológica 

 

 Nesta quarta e última leitura da obra do painel em azulejos de Claudio Pastro, a análise 

que se segue é a observação da obra do painel de azulejos do Cristo Pantocrator Senhor do 

Universo, na basílica e as fotografias publicadas nos livros de Claudio Pastro (2013, p. 152) e 

Claudio Pastro (2017, p. 38-39). 
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 Pastro (2016, Anexo 1, 1º dia de aula), no curso ministrado no MAS-SP, relata a imagem 

do Filho de Deus construída pelos apóstolos e as desfigurações das bíblias traduzidas pelo 

mundo. É importante percebemos como é a imagem de Jesus para o processo criativo da 

imagem do Cristo Pantocrator elaborado pelo artista. Continua ele, a começar por um texto de 

João 1:14: 

[...] “o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória”, que é o 

próprio Filho de Deus. Cuidado! Há muita tradução que diz..., aliás as bíblias 

em português e muitas também em outras línguas, estão muito deturpadas. [...] 

Bom, vamos ver os Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, 8, 29: “os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho”. Quer dizer agora é 

o Filho que tem a imagem perfeita que nós perdemos de Deus Pai, imagem e 

semelhança. E aí a gente vai para Colossenses 1,15: “Ele é a imagem do Deus 

invisível”. Toda a imagem revela o invisível. Uma palavra nem sempre revela 

o invisível. “O Primogênito de toda a criação. NEle foram criadas todas as 

coisas nos céus e na terra. As criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, 

dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele 

existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nEle”. Ele é a cabeça 

do corpo da Igreja. Quer dizer, nada tem vida fora dEle. (PASTRO, idem). 

 No curso do MAS-SP, em seu segundo dia, Pastro (2016, ibidem, 2º dia de aula) ensina 

através de comparações de obras de painéis de Ravena, na Itália, as características dos estilos e 

linguagens da arte bizantina, como única e original. Exibe as construções da arte do século VI, 

dos mosaicos e afrescos, através das figuras chapadas, aplicação das leis da frontalidade e pela 

busca de referências da arte no passado, pelo ritual romano e das celebrações pagãs egípcias. 

Ainda no segundo dia de curso, o artista explana sobre a imagem do Cristo jovem, com o rosto 

limpo, feições alegres e imberbe, com a transformação para o Cristo mais velho, que vai ser 

representada na maioria das obras sacras e religiosas. A imagem que foi retratada por Pastro 

nos azulejos é a do homem-Deus com barba cerrada, cabelos longos, sisudo e altivo, como 

retratado no painel de azulejos da basílica. 

[...] O Cristo para os romanos era sempre imberbe, sem barba, porque estava 

ligado muito à mitologia, a própria mitologia de Orfeu é o próprio Bom pastor, 

também. Aquele que pelo instrumento da flauta, ou da gaita, tem a sua voz suave 

que conduz as ovelhas. No espírito romano, primeiros cinco, seis séculos, a 

figura do Cristo é a figura do jovem que traz a jovem novidade, a novidade mais 

nova e o que quer dizer isso? Porque no passado tanto no mundo hebreu, como 

no mundo romano, só os velhos que eram os sábios e o cristianismo vem 
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contradizer isso. Não, agora a grande novidade é trazida por um jovem e por 

isso que então ele é imberbe. No Oriente já desde o primeiro século se sabe que 

o Cristo era barbudo como nós conhecemos nas figuras, sobretudo dos ícones, 

porque no Oriente já se tinham convivido muito mais com eles, com o próprio 

Cristo e todos os descendentes depois que iam contando, evidentemente, uns 

aos outros. (PASTRO, op. cit.). 

 No quarto dia de curso, Pastro (op.cit. 4º dia de aula), esclarece a simbologia do Cristo 

Pantocrator – nos espaços litúrgicos – em analogia à Cruz, como sendo uma só representação 

sagrada e que, por regra, não pode ter duas imagens de Cristo. A Cruz representa o Cristo 

crucificado onde vemos Jesus agonizado, ensanguentado e que morre por nós, em um último 

ato misericordioso. Já no Pantocrator, Jesus está ressuscitado, onde celebramos o retorno à vida 

de Cristo.   

[...] (comentário da plateia - não há uma cruz aí...) 

Não, pode ser que na hora da fotografia saiu uma cruz, porque a cruz 

processional tem que entrar e tem que sair, então cuidado quando há a cruz que 

a gente pode ter até um crucificado, quando eu não tenho nenhuma manifestação 

pictórica do Cristo, por exemplo como Pantocrator, ou como Senhor, etc. Se eu 

tenho o Cristo Pantocrator sabem bem o que é isso pena que eu não tenho aqui 

nenhuma, mas nos meus trabalhos eu tenho, mas aqui nesse caso não tenho... 

então se está ao Cristo Pantocrator, pintado como o Senhor, aí basta Cruz porque 

não tem dois Cristos. Quando eu não tenho, que vamos supor que no Altar está 

São Francisco, que é errado, mas está lá, aí eu ponho uma Cruz com o 

crucificado. (PASTRO, op. cit.). 

 Na síntese do processo criativo e na busca de referências no passado para a criação do 

novo, as obras das artes sacras de Claudio Pastro mostram uma cultura visual brasileira para 

uma identidade forte e duradoura. De acordo com as identidades culturais no Brasil 

contemporâneo de Marcos Rizolli (2010, p. 87), na interdisciplinaridade construída através de 

linguagens e estilos atuais, “o ponto de aderência se dá na passagem do sentimento de 

modernidade artística – desprendido dos ânimos culturais da Semana de Arte Moderna 

realizada em 1922 na cidade de São Paulo, para uma atitude artística reconhecidamente 

contemporânea”. Há uma crença da instalação de uma arte nacional, genuinamente brasileira e 

atualizada. “Tão representativa de sua gente miscigenada, de sua paisagem trópico-continental 

e de sua dinâmica social”. Rizolli reforça sua assertiva sobre a compreensão da diversidade 

artística, na pintura e nos elementos visuais, quando declara que a diversidade de expressões se 

traduz no pluralismo das correntes artísticas, como a seguir: 

A exposição, em termos de aparência, dos elementos constituintes da linguagem 

visual – linha, forma, cor, espaço – bem como novos modos de seleção e 
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combinação das estruturas pictóricas – segundo os nexos abstratizantes – 

provoca uma diversidade de expressões. A vida moderna apresenta-se traduzida 

no pluralismo das correntes artísticas. Por vezes autêntico, decisivo, radical, 

rebelde, sensível e, sempre, inovador. (RIZOLLI, 2005, p. 85) 

 O historiador e catedrático Enrico Cristpolti (2004, p. 30) relembra a importância dos 

laços com a arte antiga bizantina, para se fazer algo novo, atual e facilitador para o entendimento 

da comunicação estabelecida por estas obras coetâneas. Reforça que para aqueles que querem 

se aventurar nas artes contemporâneas, de forma global, “apreciando todas as experiências” ao 

invés de se afastar da historicidade da arte, deverá, por regra, “armar-se de dois instrumentos 

operativos, que respondam, um, à dimensão de um interesse especificamente historiográfico e, 

o outro, a um interesse especificamente crítico”. Crispolti, ao citar Talbot Rice, explana que 

aos interessados no movimento moderno e que busca na arte bizantina os objetivos e métodos, 

há a necessidade do entendimento da organização formal, nova e particular que foi estabelecida 

na criação e que caminha na dicotomia da arte clássica e renascentista, penalizadora e 

marginalizadora. Prossegue seu pensamento ao dizer que quando estudamos a história da arte, 

bizantina, facilita-se a compreensão da nova arte construída. 

[...] (sublinhei isso mesmo, ao seu tempo, na introdução à edição italiana de 

David Talbot Rice – Arte Bizantina. Capelli, Bologna, 1958, nova ed. 1962). 

Pensemos, por exemplo, na linguagem dos mosaicos do século IX, na Capella 

di San Zenone, em Santa Prassede, em Roma, quando lidos em conformidade 

com a consciência e a sensibilidade da experiência da pintura fauve, é possível 

ter um entendimento da organização formal, nova e particular, completamente 

diferente daquela que, penalizadora e marginalizadora, se baseava numa 

mentalidade de tradição clássica e renascentista, e relativa apenas a uma 

ostensiva visão contraditória de turgidez plástica. [...] Talbot Rice, embora à 

distância, no prefácio ao seu já citado manual Byzantine Art (Oxford University 

Press, Cambridge, 1935), declarava ser o seu ponto de vista o de “um historiador 

de arte interessado no movimento moderno, de alguém que veja na arte 

bizantina algo que o assemelhe, no que diz respeito aos seus objetivos e 

métodos, à arte de hoje”. Considerando que a “semelhança se deve ao sentido 

de afinidade e a qualidade abstracta que preside a ambos os fenómenos”. E 

conclui de forma significativa: “É convicção do autor que o estudo de um 

facilita a compreensão do outro” [...] (CRISPOLTI, idem, p. 31-32). 

 Claudio Pastro se apropria dos estudos do passado da arte bizantina, com propriedade. 

Com suas obras atuais, comprova, ao parafrasear Crispolti (ibidem, p. 30), que: “a arte 
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contemporânea deve ser estudada segundo uma perspectiva historiográfica com a mesma 

seriedade que a arte do passado”. Ao analisar as obras de Pastro, devemos ainda recuperar – 

mesmo sendo um paradoxo – a liberdade de estarmos sempre afinados e afiados, para poder 

desenvolver uma atenção crítica em relação às atuais pesquisas e estudos artísticos, em 

diferentes âmbitos. Na síntese e na simplificação de seus desenhos e pinturas, numa quase 

abstração em relação à arte bizantina, o artista reduz o cromatismo e os traços, mas preserva os 

signos que constituem a arte sacra oriental em uma versão contemporânea poderosa e rica de 

interpretação. 

 Localizado na Nave Norte, o grande painel do Cristo Sol e o Cortejo das Mulheres na 

História da Igreja (figuras 147a e 147b), segundo Claudio Pastro, vemos: 

Painel em azulejos nas cores azul ultramar, azul turquesa e azul cobalto. O 

Pantocrator, Senhor do Universo, a luz do mundo, entra cortejado pelas santas 

mulheres na história da Igreja. Mulheres do 1º e 2º Milênio e a Irmã Dorothy, 

assassinada na Amazônia, a primeira mulher do 3º Milênio. A primeira à direita 

do Cristo Senhor é Maria Madalena até Sta. Joana D´Arc no extremo. A 

primeira à esquerda do Cristo é Teresa d’Ávila; e a última, a Ir. Dorothy. Nas 

laterais há mais 8 painéis de azulejos azul cobalto que compõem “A vida pública 

de Jesus”. (PASTRO, 2017, p. 39). 

 Ao centro do grande painel encontramos o painel menor do Cristo Pantocrator, em um 

cenário simples, árido e bucólico. No meio de um grande círculo de azulejos dourados que 

representa o Sol que é o próprio Deus, notamos o Cristo ao meio, sentado, de corpo inteiro. Na 

lateral direita de quem observa, 7 estrelas e 7 candelabros estão desenhados com riscos brancos 

em um fundo dourado. As 7 estrelas segundo Pastro (2010, p. 50), estão ligadas ao espiritual e 

em muitas culturas relacionaram a alma de cada ser vivo da Terra. Já o céu estrelado simboliza 

a numerosa descendência prometida a Abraão. Na sequência, os 7 candelabros aparecem 

suspensos e simbolizam as Menorah25 judaica. Para Pastro (idem, p. 49), a Menorah é feita de 

ouro, um metal que não enferruja, e fortalece a ideia de imutabilidade divina. É construída por 

um candelabro de 7 braços que representam a árvore babilônica da luz ou as raízes da Árvore 

da Vida, onde o braço central é o mais valoroso deles. O número 7 também é muito importante 

para o Judaísmo porque representa os 7 dias da semana que equivalem ao simbolismo cósmico 

dos sete elementos da criação, sendo o sábado dos judeus (shabat), o dia de descanso. Também  

  

 
25 A Menorá ou Menorah, que representa a luz da Torá, é um dos principais símbolos judaicos. Presente em templos 

e em sinagogas, está sempre iluminado. Isso acontece não para iluminar esses locais consagrados aos cultos 

religiosos, mas porque simboliza a luz que nunca se apaga, a salvação e a existência de Deus.  
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Fig. 146. Grande painel do Cristo Sol e o Cortejo das Mulheres na História da Igreja. Painel em azulejos nas 

cores azul ultramar, azul turquesa e azul cobalto. O Pantocrator, Senhor do Universo, a luz do mundo, entra 

cortejado pelas santas mulheres na história da Igreja (PASTRO 2017, p. 39). 

 

 

Fig. 147. O painel menor do Cristo Pantocrator que servirá para as análise e estudos da leitura da obra de Claudio 

Pastro. Um grande círculo dourado, como um imenso Sol, marca um cenário árido, arenoso, simples e bucólico 

que representa o retiro no deserto para a meditação. Ramos de oliveira, um trono estilizado e as menorás judaicas, 

completam o adorno do cenário. 
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é o símbolo da luz espiritual e da salvação. Os candelabros também simbolizam a luz para 

iluminar o caminho, traduz a beleza, a verdade e a celebração, e o fogo representa o 

aquecimento, a purificação, regeneração, sol, sangue, etc. Pastro continua sua exploração das 

simbologias judaico-cristã ao dizer que: 

 Luz: Foi a primeira criatura. Por ela vêm a beleza e a visibilidade de todas as 

outras criaturas materiais. Portanto, imagens da verdade e da beleza. Do Antigo 

ao Novo Testamento, corresponde às diversas manifestações da presença de 

Deus (criação, Moisés a sarça, o candelabro de sete braços no templo, o Filho 

de Deus como Filho da Luz, o Batismo, a Transfiguração, a Descida do 

Paráclito, o Apocalipse). Na liturgia, da Páscoa ao Natal, é a Luz que se celebra. 

O cristão, do batismo ao túmulo, é acompanhado pela Luz, símbolo da Presença 

Divina e os cristãos ausentes, mas existentes no Corpo Místico. 

Fogo: Considerado sagrado, purificador e regenerador. No Apocalipse, a 

imagem do divino aparece como rodas de fogo. No Antigo Testamento, Deus 

aparece na coluna de fogo e na sarça26 ardente. O fogo relaciona-se com a luz, 

o sol, o raio, a cor vermelha, o sangue e o coração. É o fogo “luz Ressuscitado” 

na noite da Vigília Pascal. (Opus citatum, p. 48-49). 

 Já na lateral esquerda de quem observa o painel do Cristo vemos um arbusto de oliveiras, 

que representa o Monte das Oliveiras. A região do Monte das Oliveiras é um lugar sagrado para 

os judeus, cristãos e muçulmanos. Segundo a Bíblia (Atos 1:12), por exemplo, Jesus teria 

transmitido ali alguns de seus ensinamentos. Pastro (ibidem, p. 53) relata que a oliveira produz 

o azeite e dá seus frutos em solo árido e se transforma em um símbolo da força espiritual, além 

de ser a luz que ilumina as candeias. As areias áridas também fazem alusão à provação de 

Cristo, no deserto, que durante 40 dias se isolou para jejuar, rezar e entender melhor a 

importância da Sua Vida Pública até o momento do comprimento da Sua Missão, que era a 

redenção dos homens através da Sua Morte e Ressurreição. Nos pés de Cristo observamos as 

areias do deserto que simboliza a busca do autoconhecimento – interior ou exterior – do homem. 

Paralelamente é um local de tentação, como um meio ideal para refletir sobre suas condutas e 

na obtenção da salvação divina da alma.  

 Nos estudos do painel de azulejos do Cristo Pantocrator e na análise das mãos e pés da 

imagem, pintadas em uma linguagem estilizada, ao provocar o quase abstracionismo, vemos as 

mesmas significações do Pantocrator e do Menino Jesus, da Igreja de São Salvador de Chora, 

descritas anteriormente.  

 
26 Planta da família das rosáceas; também conhecida por silva. 
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 A posição da mão direita que abençoa e a da esquerda que segura a Bíblia ou o Livro da 

Vida, preserva os mandamentos cristãos criados desde o início da história do cristianismo e os 

nomes dos homens vivos e suas condutas, para o juízo final (figura 148). Na capa há o texto 

“Eu Sou” que significa: “Eu Sou Aquele que É!”. 

 O corpo de Cristo aparece na mesma posição da imagem do Cristo Pantocrator 

bizantino, de frente ao observador e diferente dos demais personagens ao Seu redor (figura 

149). Com um traçado contemporâneo e pessoal, Pastro cria a imagem de Deus seguindo as 

referências da arte sacra arcaica oriental. O braço direito dobrado na altura do coração apara a 

benção da mão e o braço esquerdo dobrado na altura da cintura para apoiar a Bíblia Sagrada 

ou o Livro da Vida. A perna direita de Jesus dobrada para a direita com o pé direito posicionado 

à frente e a perna esquerda dobrada para a esquerda ao apoiar o grande livro. No simbolismo 

construído por Pastro, seguindo os padrões da arte bizantina na construção da imagem do 

Redentor, Deus aparece elegante, aprumado e Todo poderoso.  

 Na auréola do Cristo (figura 150), além das interpretações já descritas, chama a atenção 

os traços do desenho em branco, com o círculo perfeito e uma linha vertical que cruza a 

horizontal por trás da cabeça de Deus. Pastro (opus citatum, p. 50), descreve a simbologia da 

auréola como um signo ligado à luz e à perfeição, e em sua forma circular também representa 

a divindade, santidade e a glória. Pastro continua sua explicação, ao dizer que o Cristo e os 

Santos possuem uma auréola circular na cabeça e para as pessoas vivas são reservadas as formas 

quadrangulares. Já a forma triangular das auréolas, é correspondente ao Deus Pai e foi 

determinada pelos artistas e no racionalismo renascentista. Prette (2008, p. 15), explana que o 

reconhecimento das imagens sacras é feito com base em um sistema de signos iconográficos 

muito rico e variado. Estes signos são considerados atributos e a auréola é considerada signo 

genérico e representa o círculo de luz em torno da cabeça indicando a santidade. 

 Nas vestimentas do Pantocrator da basílica não se consegue distinguir quantas peças de 

roupas há em Cristo (figura 151). A imagem sugere uma única túnica branca que envolve todo 

o Seu corpo como sinônimo de humildade e pureza. Segundo Pastro (2010, P. 61), a veste por 

sua configuração e cromatismo, representa uma raça, povo ou posição social. O substituir de 

uma veste significa “a entrada em uma nova fase da vida, em uma comunidade”. A veste 

religiosa (hábito) faz referência a ser batizado novamente, não no sentido de um segundo 

batismo, mas, do se vestir do Cristo, não mais pelo batismo, mas por vontade própria. 
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Fig. 148. As mãos que abençoam e que seguram o Livro da Vida e mostram todo o poder do Divino. Já as sandálias 

modestas nos pés indicam a humildade e generosidade de Deus. 

 

 

Fig. 149. O corpo altivo e ereto para impor Sua presença. A expressão séria completa a representação.  
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Fig. 150. A auréola corresponde à divindade, santidade e glória. Ela pode ser redonda para os Santos, quadrada 

para os homens e a triangular para corresponder ao Deus Pai. 

 

 

Fig. 151. Nas veste vemos roupas simples que simbolizam a modéstia mas que revelam sobriedade.  
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 A cabeça de Deus erguida sugere a mais alta posição hierárquica de uma entidade. Na 

frontalidade (figura 152) do rosto surge uma expressão séria que mostra a probidade, 

integridade respeitabilidade e honradez de Cristo. Nos olhos semicerrados, o olhar direto para 

o observador, deixa clara a direção da mensagem e para quem quer atingir (figura 153). 

 Para Prette (2008, p. 25), o ponto é em si uma forma, a menor unidade perceptiva que o 

nosso olho pode ver. Na leitura do ponto como elemento de principal atração visual, é notada 

na presença da unidade do corpo de Cristo no meio do grande círculo dourado como o máximo 

de atração visual. O interessante é que na junção das perpendiculares no centro do grande 

círculo, aparece a posição do umbigo de Cristo. Pastro (2010) reforça que o umbigo é o meio 

do mundo, é o centro do universo (figura 154). Prette ainda explica que a dimensão de cada 

ponto depende de alguns fatores como: a identificação do instrumento utilizado para o desenho 

(lápis, pincel, caneta, etc.); a pressão exercida pela mão que o traça; e o suporte pelo o qual é 

desenhado (papel, tela, tecido, azulejo, etc.). 

 O verticalismo aparece com força nas linhas da imagem de Cristo. As linhas curvas nos 

galhos da oliveira e nas areias abaixo dos pés, trazem uma delicadeza nos finos traços de seus 

desenhos representando o feminino e as linhas retas marcam o trono, candelabro e o apoio dos 

pés com uma rigidez masculina (figura 155). Prette (idem, p. 41), revela que: “no sistema 

codificado da visão, os perfis e contornos dos objetos são esquematizados como formas 

lineares. Quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, define um objeto sobre a 

folha de papel ou outra superfície”. A linha é uma das principais características da linguagem 

contemporânea na arte de Claudio Pastro. Através das linhas são determinadas a linguagem e o 

estilo da obra do artista. Na referência encontrada da arte bizantina para a construção do novo, 

ao utilizar características do minimalismo27, o artista reduz sua relação com as formas reais, 

abstrai os elementos secundários da representação e promove os elementos essenciais. No texto 

da capa do Livro da Vida ou das Escrituras Sagradas, aparece a palavra “Eu Sou” e utiliza uma 

letra manuscrita. Segundo Lupton (2013, p. 60), a letra lettering (manuscrita), é a criação de 

letras manuais que permite aos artistas integrar imaginário e texto. Criado pelo próprio artista, 

integra a criação do design de letras com a ilustração e transforma o texto como parte do 

desenho ou pintura e não como algo dicotômico.   

 
27 Entre os anos  60 e 70 teve início a pesquisa em torno da arte como ideia, conceito. A Minimal Art se baseava 

em estruturas primárias e elementares, isto é, na redução da imagem ao mínimo. A arte se distancia cada vez 

mais de qualquer relação com a vida. 
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   Fig. 152. Característica das artes sacras antigas, a falta de profundidade e volume espacial retratam o solene. 

 

 

Fig. 153. O olhar do rosto expressa dignidade e o olhar se dirige ao observador para uma comunicação direta.
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     Fig. 154. O ponto e a perpendicularidade partem do centro do grande círculo e se expandem para o exterior. 

 

 

Fig. 155. As linhas sinuosas se misturam com as linhas retas como uma dança. Os ramos, areia e o círculo se 

relacionam naturalmente com a s retas do trono, do eixo vertical do corpo, dos candelabros e estrelas. 
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 As formas ganham importância relevante nos trabalhos de Pastro. Através da abstração 

dos elementos que constituem o cenário – para a criação da obra – uma linguagem mais simples 

marca as formas do corpo de Cristo, dos candelabros, do arbusto, da areia do deserto, da roupa, 

dos móveis e acessórios (figura 156). A forma circular do grande dourado e da auréola, garante 

a abrangência e o movimento constante. O círculo presente na religião, representa o sagrado, a 

fé, esperança, vida e o universo. Ele se tornou tradicional – entre seus fiéis – pelo fato de serem 

considerados elementos poderosos.  Os retângulos do trono e abaixo dos pés, significam a 

estabilidade, solidez e esmero, e em muitos espaços, a forma dessa figura geométrica, é exibida 

em altares e templos. Para muitas culturas, ele também representa a Terra e os pontos cardeais. 

Para Pastro (2016, Anexo 1, 4º dia de aula), o homem é representado pelo quadrado e o divino 

pelo redondo. As formas triangulares aparecem discretamente na triangulação da cabeça e 

joelhos e nos 7 candelabros suspensos e simbolizam a instabilidade por conta de suas diagonais 

e neste caso, pode significar o olho que tudo vê. Também conhecido como o olho da 

providência, o olho é muitas vezes representado dentro de um triângulo e significa 

conhecimento espiritual ou onisciência. (PASTRO, 2010). 

 Na síntese para a criação do artista para a obra na contemporaneidade, três cores se 

sobressaem (figura 157). As cores do dourado, do branco (como pigmento) e do azul, aparecem 

com força na obra de azulejos do Cristo Pantocrator, de Claudio Pastro. O dourado reluz como 

a cor principal deste painel e – que envolve todo o grande círculo onde se encontra Jesus – o 

branco marca as vestimentas do Senhor, seu corpo e as delicadas linhas que contornas os 

desenhos da oliveira, da areia e do Menorah judaico. E o azul aparece para delinear as feições 

de Cristo, Suas mãos e pés e as marcas da roupa que Ele veste. 

 Na interpretação do dourado, Pastro, na obra A Arte no Cristianismo, de 2010, descreve 

a função e o significado do ouro nos símbolos da tradição judaico-cristã, no sagrado e nas artes:  

No sentido cristão, por ser o mais nobre dos metais, é sinônimo de 

imutabilidade, eternidade e perfeição. Pela sua cor, é identificado com o Sol e 

o fogo. É símbolo do amor, a mais elevada das virtudes, e da luz celestial, do 

Sagrado na terra. No sentido negativo, tem um valor moral como o suprassumo 

de todos os bens terrenos e, assim, é símbolo do aprisionamento ao mundo e da 

avareza. Está ligado a excrementos. (PASTRO, 2010, p. 51). 

 No estudo do branco, azul e das cores universais, Gio Paolo Lomazzo (1584, Terzo 

Libro, p. 187-209), além de relatar as significações das cores na obra do painel de mosaico do 

Cristo Pantocrator mencionadas no estudo anterior, da arte de São Salvador de Chora, continua 

sua explicação ao afirmar que o filósofo Cicero disse que convém usar a túnica branca para se  
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Fig. 156. As formas se mostram no grande círculo e na auréola, no quadrado do trono e apoio dos pés e nos 

triângulos do corpo e candelabros pendurados. 

 

 

      Fig. 157. Pastro trabalha apenas três tons de cor. O dourado dominante, o branco como pigmento e o azul. 
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comunicar com Deus e o mesmo procedimento era seguido pelos sacerdotes egípcios. Cita que 

Santo Silvestre, pontífice, que recusou a mitra de pedras preciosas oferecida por Constantino e 

preferiu uma simples de cor branca. Quanto ao  azul, Lomazzo diz que representa a meditação. 

A maioria dos apóstolos de Cristo também são representados usando a cor azul e quando se 

representa Deus Pai, a cor que é utilizada é o azul celestial. 

 No estudo da harmonia, simetria e equilíbrio, na obra de Pastro, há um estranhamento 

em relação aos elementos compostos na cena apresentando uma desarmonia (figura 158). Ao 

abstrair as linhas e formas, não conseguimos identificar os objetos que sustentam o corpo de 

Cristo, como o trono e o losango sob os pés. Os candelabros parecem flutuar e as linhas da areia 

se confundem com as ondas do mar ou rio. Por outro lado, a uniformidade do traçado, da 

oliveira, das linhas de areia e dos candelabros, apresenta uma harmonia visual interessante que 

força um contraste em relação à imagem de Cristo para que ela apareça com força. A harmonia 

existe na interpretação litúrgica da obra, que une todos os elementos da cena para descrever a 

história, o poder e a glória de Nosso Senhor. Em resumo, o painel mostra os ensinamentos de 

Cristo no Monte das Oliveiras, na provação nas areias do deserto diante da tentação em seu 

recolhimento e na iluminação – com os candelabros e estrelas – do caminho para a passagem 

da morte e da Sua ressurreição. Na imagem de Cristo vemos o Cristo que abençoa, ensina os 

mandamentos e ao mesmo tempo é o Esplendoroso, Ressuscitado e Vivo. No entendimento 

sobre o equilíbrio visual, o artista Claudio Pastro criou um desequilíbrio ao destacar a imagem 

de Cristo, através das cores e dos traços, no painel. Criou o dourado que ilumina todo o fundo 

do painel em contraste com o branco e as sutilezas nas formas do arbusto, candelabros e areia, 

em oposição aos traços definidos e espessos, de Jesus. Ainda na análise do equilíbrio, agora 

relacionado com o corpo, Pastro aplicou o estudo do Equilíbrio Contraposto defendido por 

Prette (2008, p. 74) na obra do Pantocrator da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. De 

acordo com o relato e o estudo, descrito – na obra anterior – do Pantocrator da Igreja de São 

Salvador de Chora, Prette fala do eixo vertical que precisa passar pelo corpo até o solo, e das 

perpendiculares que atravessam de modo balanceado este eixo vertical, para dar equilíbrio e 

harmonia ao corpo. Na obra de Pastro com a imagem de Cristo sentado, vemos o eixo vertical 

que começa na auréola, passa pelo meio da cabeça de Cristo, desce pelo centro do corpo, passa 

pela mão direita, atravessa o quadril e chega ao solo no meio dos pés. As perpendiculares, para 

dar o equilíbrio, se encontram nos ombros, braços, pernas, joelhos, mãos e pés. 

 E por fim, nesta última investigação, temos os movimentos (figura 159). Os movimentos 

podem ser explícitos e implícitos e podem denominar deslocamentos visíveis e invisíveis.  
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               Fig. 158. O equilíbrio surge no peso visual do cenário e no contraposto do corpo de Cristo.  

 

 

   Fig. 159. Os movimentos biomecânicos estão nos braços, mãos, pernas e pés; pela natureza vemos a curva do 

arbusto e a ondulação da areia e no brilho das estrelas e do fogo. No metafísico agem no círculo e triângulos. 
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 Baseada nas teorias de Lomazzo, Bouleau e Prette, vamos discorrer sobre as ações da 

imagem do Cristo Pantocrator de Claudio Pastro. Nas teorias de Lomazzo (1584, Secondo 

Libro, p. 105-184), relembramos os estudos sobre A Força e eficácia do Movimento. 

Observamos a Força de Lomazzo na postura de Cristo. Diante dela encontramos a onisciência, 

confiança, glória, onipresença, robustez, graça, misericórdia, onipotência, entre outras 

características da força metafísica do Senhor Redentor. Para a força física, há o posicionamento 

da cabeça erguida apoiada na rigidez do pescoço; das mãos que abençoam e seguram o grande 

Livro Sagrado; há a força do quadril que sustenta a parte superior do corpo e das pernas que 

avançam e retraem os pés. Ainda há a força que suspende os candelabros, do tronco do arbusto 

que mantém a oliveira e a força do vento que ondula as areias do deserto.  

 No estudo do movimento de Bouleau (1996, p. 49-73), há os movimentos visíveis 

biomecânicos como das articulações dos braços, mãos, pernas e pés.  No braço direito, vemos 

o movimento para levantar a mão direita para o lugar do coração, e da mão com os dedos para 

a benção. Já o braço esquerdo está dobrado na altura do quadril para apoiar a mão esquerda que 

segura o Livro Sagrado. A perna direita está dobrada para o lado direito e posiciona o pé para 

frente. E a perna esquerda está dobrada quase para frente com a função de sustentar o Livro 

Sagrado, com o pé posicionado para trás. Bouleau ainda defende os movimentos invisíveis ou 

da natureza, como nas curvas dos galhos de oliveira que se relacionam com o movimento do 

vento na natureza ou nas ondulações das areias que indicam a ação das serpentes ao se 

locomoverem, e a mobilidade das formas geométricas da grande esfera e da auréola, como o 

círculo da vida, da rotação da Terra, da movimentação do Sol e de seu brilho constante. E, das 

ações das triangulações dos candelabros pendurados que remetem às chamas. Ainda há a 

representação do próprio fogo dos candelabros na agitação constante das labaredas e do brilho 

cintilante, que acende e apaga, das estrelas no horizonte.  

 Para Prette (2008, p. 50-52) o nosso sistema perceptivo registra as formas em 

movimentos, por isso, conseguimos imaginar os deslocamentos que acontecem na natureza, no 

corpo ou nos objetos. E relembra que os artistas dinâmicos mostram estes movimentos para 

aplicar o contraste diante da passividade e acentuar a mobilidade da obra como nas curvas dos 

galhos das oliveiras, ondulações da areia, balançar dos candelabros, dos cabelos caídos no rosto 

de Jesus e nas sutis agitações do panejamento do vestuário de Cristo, em uma ação que não 

vemos, nem sentimos, mas percebemos ao olhar o painel de azulejos da obra de Claudio Pastro. 
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 No encontro da arte sacra bizantina oriental, do século XIV, da Igreja de São Salvador 

de Chora da Turquia e da arte sacra contemporânea ocidental, do século XXI, da Basílica de 

Nossa Senhora de Aparecida do Brasil, Pastro busca estreitar a relação do passado com o 

presente e do Oriente com o Ocidente, através da arte sacra e mostra as principais referências 

utilizadas para a construção do novo. Da arte bizantina oriental de Istambul na Turquia e de 

Ravena na Itália vêm os principais anseios para o processo de criatividade e da construção de 

uma obra moderna e atual. O artista Pastro tem o cuidado de preservar as características de 

linguagem, estilo e da comunicação litúrgica aplicada nos Espaços Sagrados, para uma ação 

norteadora eficaz. E conduz a obra quanto à arte, graças às análises feitas sobre o pensamento 

moderno e contemporâneo,  em direção à crença de uma verdade que não reproduza as coisas. 

 Plínio Santos Fontenelle (2014, p. 58-59) em sua tese de doutorado, ao mencionar 

Merleau-Ponty (2014, p. 93), acredita que a filosofia e a teoria sobre a arte moderna entram em 

harmonia por conta dos debates sobre a construção clássica de representação, desde que essa 

verdade não deva coexistir com a reprodução pura do meio. Ao equipararmos as fecundações 

de representação no processo teórico e filósofico de Merleau-Ponty, reafirmamos, a esse 

respeito, a obra da A prosa do mundo de 2014: “a pintura moderna, como em geral o 

pensamento moderno, nos obriga absolutamente a compreender o que é uma verdade que não 

se assemelha às coisas, que seja sem modelo exterior, [...] e que seja no entanto, verdade”. Em 

seus pensamentos, Merleau-Ponty entende que essa verdade se afasta da representação 

primitiva que as ciências fazem do mundo, ao afirmar, logo na abertura da obra de 1994 

Fenomenologia da percepção, que: 

As representações científicas segundo as quais eu sou um momento do mundo 

são sempre ingênuas, primitivas e hipócritas, porque elas subentendem, sem 

mencioná-la, essa outra visão, aquela da consciência, pela qual antes de tudo 

um mundo se dispõe em torno de mim e começa a existir para mim. Retornar 

às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior ao conhecimento. 

(MERLEAU-PONTY, 1994, apud FONTENELLE, 2014, p. 59). 

 Portanto, seguindo os pensamentos de Merleau-Ponty e Ostrower, a obra de Pastro 

segue afirmando que, por meio da percepção e da interpretação, essa verdade nos conduz às 

reflexões arcaicas da arte e de onde automaticamente retornamos ao mundo vivido, antes das 

experiências objetivas das ciências sobre a reprodução do mundo. O universo, percebido e 

interpretado se abre ao ato de ler e compreender através da cumplicidade individual de cada 

olhar. O entrelaçamento de nossa experiência sensível-cultural-consciente, também defendida 

por Fayga Ostrower (1998, p. 27), onde o potencial criador se multiplica em diferentes níveis, 



 318 

se faz presente nos inúmeros caminhos através dos quais Claudio Pastro materializa o processo 

de criação, capta, entende e configura as realidades da vida, do cristianismo e da religião, 

através da arte sacra. 

 Ao eterno amigo, artista, historiador, desbravador e especialista da liturgia cristã, que 

me introduziu no caminho do conhecimento da arte sacra contemporânea. Muito obrigado! 

 

Fig. 160. Encontro com o artista Claudio Pastro em 07/07 de 2012 no ateliê do artista no bairro de Perdizes, São 

Paulo-SP. Fonte: José L. de Souza, setembro de 2012. 

 

 

In Memorian. Claudio Pastro.  
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CONCLUSÃO 

 

 Depois de termos nos debruçado sobre os textos de tão grandes pensadores sobre a arte, 

a imagem, comunicação e semiótica, bem como a história, fazem-se necessárias algumas 

considerações adicionais, a título de consolidação dos resultados deste trabalho. A primeira 

delas é sem dúvida sobre o fenômeno da personagem de Maria. Ainda que as informações sobre 

ela sejam esparsas, à vista da sua representatividade, fica claro que na medida em que se  

desenvolve o cristianismo ao longo dos séculos, também cresce a devoção a ela, como aquela 

a quem se pode recorrer em situações críticas, o que acaba mesmo por ser incorporado ao 

patrimônio cultural de alguns povos.  

 Entendemos que seja relevante retomar a questão da universalidade de Maria, diante de 

sua representatividade, na medida da evolução do cristianismo, e mesmo entre os não católicos 

como os muçulmanos. A mulher de Nazaré se tornou um símbolo que atravessa as fronteiras e 

os séculos, seja na fé dos povos, seja nas artes e literatura. Maria se destaca como a figura que 

estabelece a relação dos homens com Deus, daí estar sempre presente no processo de veneração. 

É fato, neste sentido, que o foco principal desta abordagem está associado com o catolicismo 

Ocidental ou Ortodoxo Oriental, onde efetivamente se desenvolveu o cristianismo. 

Exemplo típico de veneração é o de D. João IV, que em março de 1646 proclamou 

solenemente que Nossa Senhora da Conceição seria a Rainha e Padroeira de Portugal e de todos 

os seus territórios ultramarinos e coroou a imagem. A partir de então, em sinal de respeito e 

veneração diante da verdadeira rainha de Portugal, os reis que se seguiram nunca mais puseram 

a coroa real na cabeça. Nas cerimônias importantes, a coroa do rei ficava pousada ao lado de 

seu trono. Essa religiosidade intensa não restam dúvidas de que influenciou significativamente 

na nascente sociedade brasileira, para a propagação do culto à Imaculada Conceição, quando a 

imagem de Aparecida foi encontrada em 1717. É fato sabido que desde os primórdios das 

sociedades o fator religiosidade e crença no sobrenatural se desenvolvem. Não seria diferente 

com o Brasil, embora um grande espaço para estudos e questionamentos se abra aqui, no sentido 

de segregar religião de religiosidade popular e crendices. Mas isto é tema para uma longa 

discussão. 

Sobre o que os estudiosos buscam lançar luz e cabe tratar, é quando falamos dos 

milagres. Em particular estamos aqui tratando dos milagres associados com pedidos de auxilio 

a Nossa Senhora. A própria igreja católica é muito cética em relação a isso, exatamente para 



320 

 

coibir alucinações, em especial coletivas, como ressalva Merleau-Ponty, fato bastante 

característico, por exemplo, no caso do milagre em Fátima, que referimos no item 1.1.5, quando 

estavam reunidas perto de 40 mil pessoas que viram o sol girar. Não se trata de olhar 

levianamente para estes fatos, mas de analisar as suas circunstâncias com todo o cuidado. Feita 

esta ressalva e à vista de exames científicos incontestáveis, não há como se negar que o 

fenômeno religioso do milagre exista e que o culto a Nossa Senhora cresce consistentemente, 

superlotando os santuários.  

Outro fator que cabe destaque em nossas análises é o de construção dos dois templos 

que utilizamos como referência no presente trabalho.  A igreja de Chora está diretamente 

associada com a história do início do cristianismo, seus percalços e a interrelação com o Estado. 

Chora, como dissemos, foi um celeiro de obras da arte bizantina que extrapola o tempo, porque 

seus mosaicos são um exemplar muito diferenciado da arte religiosa bizantina, graças de um 

lado à grande visão artística e religiosa de Theodore Metochites. Chama à atenção o quanto a 

técnica adotada de mosaicos e afrescos foi desenvolvida a partir das decorações de pisos egípcia 

e grega, para criar um novo estilo e padrão artístico, lembrando que os grandes motivos da 

decoração foram as figuras de Jesus Cristo e de sua mãe Maria, muito embora não fosse comum 

um templo católico à época ter duas dedicatórias ou devoções. O outro aspecto importante foi 

o da preservação do patrimônio, desde a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. 

Aproveitaram as igrejas para convertê-las em mesquitas, recobrindo as obras, mas não as 

destruindo. Assim permaneceram até 1948, quando o edifício foi colocado como patrimônio da 

humanidade, na forma de museu e as restaurações se iniciaram.  

Embora sem tantos aspectos históricos envolvidos, a Basílica de Aparecida também 

encerra uma riqueza enorme na sua decoração em seus trinta e quatro painéis em azulejos 

pintados e distribuídos em torno da parte interna da Basílica, que é a maior igreja dedicada a 

Maria e o segundo maior templo da Igreja Católica, com capacidade de receber ao mesmo 

tempo 45 mil pessoas. Vê-se que a devoção a Maria, ainda que fortemente influenciada pela 

cultura portuguesa, cresceu e se solidificou na cultura religiosa brasileira. 

Destas duas igrejas tivemos a excepcional oportunidade de analisar duas obras 

correlatas: O Cristo Pantocrator e a Virgem com o Menino, muito fortes simbolicamente em 

ambos os templos, sejam eles retratados nos mosaicos bizantinos no Oriente do século XIV ou 

nos painéis em azulejos modernos no Ocidente do século XXI. O encontro do passado e do 

presente da arte sacra na contemporaneidade. 
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Ao início do terceiro capítulo, nos propusemos a estudar o significado destas obras de 

arte, fazer a diferenciação entre arte sacra e arte religiosa, no sentido de entender a capacidade 

de comunicação da arte, conforme refere Prette. Entendemos ter atingido esse objetivo, 

confluindo em seguida para a análise semiótica das imagens propostas, na qual comungamos 

da máxima defendida por Crispolti (2004, p. 30) com absoluta adesão de Pastro sobre o estudo 

da arte contemporânea: “a arte contemporânea deve ser estudada segundo uma perspectiva 

historiográfica com a mesma seriedade que a arte do passado”. Pastro simplifica seus desenhos 

e pinturas, reduzindo o cromatismo e os traços, mas preservando os signos que constituem a 

arte sacra oriental, em uma versão contemporânea poderosa e rica de interpretação. 

A título de desfecho deste projeto, elaborei um Volume II, intitulado “ Maria: uma 

singela homenagem”, para louvar Nossa Senhora, com fotos próprias de uma tímida porção de 

templos (capelas, igrejas, catedrais e basílicas), que foram erigidos em seu nome em diversas 

partes do mundo, as quais tive a oportunidade de colecionar ao longo dos anos.   
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2017, p. 43). 

Figura 123 – A corôa de 12 estrelas substitui a auréola da Santa. (SANT. DE APARECIDA, 

2017, p. 43). 

Figura 124 – As mãos espalmadas da Virgem Maria. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 125– A inclinação da cabeça de Maria faz referência a submissão para Deus. (SANT. 

DE APARECIDA, 2017, p. 43). 
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Figura 126 – Verticalismo do corpo de Nossa Senhora. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 

43). 

Figura 127– As vestimentas em tons de rosa e magenta. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 

43). 

Figura 128 – Apenas três cores foram usadas na construção do painel da Virgem Imaculada. 

(SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 129 – Todo o conjunto da obra está composto de forma simétrica e com o peso visual 

bem equilibrado. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 130 – Análise através do ponto e da perpendicularidade. (SANT. DE APARECIDA, 

2017, p. 43). 

Figura 131 – Como as formas ajudam na estruturação das imagens. (SANT. DE 

APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 132 – As linhas verticais e diagonais marcam a composição da imagem. (SANT. DE 

APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 133 – Movimentos visíveis nos pés, mãos, braços e cabeça de Nossa Senhora. (SANT. 

DE APARECIDA, 2017, p. 43). 

Figura 134a – Pedido de benção para a igreja que foi reformada e adornada. (KILIÇKAYA, 

2012?, p. 80). 

Figura 134b – Detalhe do rosto pacífico e olhar penetrante de Cristo com sua auréola divina. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 80). 

Figura 134c – Detalhe do rosto de Theodore Metochites. (KILIÇKAYA, 2012?, p. 80). 

Figura 135 – Os gestos das mãos de Metochites exibem a oferenda da igreja à Jesus. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 136 – A postura do corpo de Cristo ereto representa a entidade do Todo Poderoso. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 137 – O signo da Auréola redonda atesta a divindade do personagem. (KILIÇKAYA, 

2012?, p. 82). 

Figura 138 – . O vestuário de ambos se opõem em suas leituras. (KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 
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Figura 139– Nos rostos notamos diferenças nas expressões humana de Metochites e na 

expressão divina do Pantocrator. (KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 140 – A posição frontal dos personagens sagrados é uma característica de linguagem 

dos masaístas bizantinos. (KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 141 – Dois pontos centrais de atração visual, a mão de Deus que abençoa e o rosto que 

vigia. (KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 142 – A linha mais expressiva é a vertical que transpassa o corpo de Cristo. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 143 – As formas geométricas simbolizam a solidez, a perfeição e a seta para o infinito. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 144 – O dourado aparece com a força do brilho do Sol, e do ouro. (KILIÇKAYA, 

2012?, p. 82). 

Figura 145 – A simetria está na composição do corpo e na disposição dos elementos. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 145a – Os movimentos visíveis se encontram nas mãos, braços, pernas e pés. 

(KILIÇKAYA, 2012?, p. 82). 

Figura 146 – O grande painel do Cristo Sol e o Cortejo das Mulheres na História da Igreja. 

(SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 147 – Painel que servirá para as análise e estudos da leitura da obra de Claudio Pastro. 

(SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 148 – As mãos que abençoam e que seguram o Livro da Vida e mostram todo o poder 

do Divino. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 149 – O corpo altivo e ereto para impor Sua presença. (SANT. DE APARECIDA, 

2017, p. 38). 

Figura 150 – A auréola corresponde à divindade, santidade e glória. (SANT. DE 

APARECIDA, 2017, p. 38). 
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Figura 151 – Nas veste vemos roupas simples que simbolizam a modéstia mas que revelam 

sobriedade 

Figura 151 – Nas veste vemos roupas simples que simbolizam a modéstia mas que revelam 

sobriedade. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 152 – Característica das artes sacras antigas, a falta de profundidade e volume espacial, 

retratam o solene. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 153 – O olhar do rosto expressa  dignidade. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 154 – O ponto e a perpendicularidade partem do centro do grande círculo. (SANT. DE 

APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 155 – As linhas sinuosas se misturam com as linhas retas como uma dança. (SANT. 

DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 156 – As formas se mostram no grande círculo e na auréola. (SANT. DE 

APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 157 – Pastro trabalha apenas três tons de cor. O dourado dominante, o branco como 

pigmento e o azul. (SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 158 – O equilíbrio surge no peso visual do cenário e no contraposto do corpo de Cristo.  

(SANT. DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 159 – Os movimentos bio-mecânicos estão nos braços, mãos, pernas e pés. (SANT. 

DE APARECIDA, 2017, p. 38). 

Figura 160 – Encontro com o artista Claudio Pastro em 07/07 de 2012 no ateliê do artista no 

bairro de Perdizes. Fonte: José Leonelio de Souza. 
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Anexo 1 

Transcrição do último curso de Claudio Pastro no MAS-SP. 

 

Curso Livre: Arte, Espaço e Liturgia no Cristianismo. 

O Museu de Arte Sacra promove um Curso Livre sobre o tema "Arte, Espaço e Liturgia no 

Cristianismo", com o Prof. Dr. Claudio Pastro. De 01/08/2016 à 04/08/2016. 

Professor: Prof. Dr. Claudio Pastro é artista plástico brasileiro dedicado a trabalhos de arte sacra. 

Considerado por especialistas de arte sacra como o brasileiro mais expressivo da atualidade nesta área.  

Carreira: Desde 1975 Pastro se dedica à arte sacra, tendo cursado teoria e técnicas de arte na Abbaye 

Notre Dame de Tournay (França), no Museu de Arte Sacra da Catalunha (Espanha), na Academia de 

Belas Artes Lorenzo de Viterbo (Itália), na Abadia Beneditina de Tepeyac (México) e no Liceu de Artes 

e Ofícios de São Paulo. 

Tem realizado pinturas, vitrais, azulejos, altares, cruzes, vasos sagrados e esculturas para presbitérios, 

capelas, igrejas, mosteiros e catedrais, não só no Brasil, como também na Argentina, Bélgica, Itália, 

Alemanha e Portugal. Ilustrou os seguintes livros: Os diálogos de São Gregório Magno (Alemanha), 

Vida de Santo Antônio (Itália), Músicas natalinas para crianças (Itália), A Virgem de Guadalupe 

(Alemanha, Espanha e Brasil), entre outros. Atualmente dá cursos de Estética e Arte Sacra em 

seminários, escolas teológicas, mosteiros, museus e faculdades, e tem se dedicado ao vasto projeto de 

ambientação da Basílica Nacional de Aparecida. Um dos seus trabalhos de grande repercussão foi o 

painel de arte sacra da Catedral Divino Espírito Santo em Jataí, Goiás. Foi o artista escolhido pela Santa 

Sé para conceber a imagem do Cristo Evangelizador do Terceiro Milênio, para as celebrações do Jubileu 

do ano 2000, obra que se encontra permanentemente exposta no Vaticano 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1ª Aula (01 de agosto) - A IMAGEM: LINGUAGEM DO HUMANO E DO DIVINO  

O sentido da imagem na cultura judaico-cristã 

A forma e o espirito: sentido ontológico 

A linguagem da arte: a forma 

A ciência das formas: o símbolo 

A imagem: linguagem universal 

O mapa da vida 

A noção de centro 

Na imagem a presença do invisível 
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Imagem: sinal de unidade ou desintegralidade 

O corpo imagem e espaço 

 

2ª Aula (02 de agosto) - O ESPAÇO: O LUGAR 

O espaço: lugar do Humano e do Divino 

O lugar: espaço do acontecimento/LOCUS ISTE 

Espaço/sinal /imagem: o lugar do Diálogo (VISIBIBLIA AD INVISIBILIUM) e espaço mistagógico 

Mistério, sagrado, teofania, hierifania, Theisus: linguagem teológica do espaço-imagem 

 

3ª Aula (03 de agosto) - ESPAÇO E LITURGIA  

Quem, o que determina o “espaço sagrado”? 

Liturgia: etimologia 

Definições da Liturgia antes do Concílio Ecumênico Vaticano II 

Definições propostas pelo “ Movimento Litúrgico”: AD FONTES 

Definições da Liturgia pelo Vaticano II 

Conceito de “participação” na Liturgia: análise histórica 

A História do espaço Litúrgico 

O programa iconográfico de uma Igreja hoje – pós Vaticano II 

 

4ª Aula (04 de agosto) - ARTE E BELEZA: A SERVIÇO DO SAGRADO  

Arte Objetiva e Arte Subjetiva 

Arte Sacra (arte de culto) e Arte Religiosa (arte da devoção) 

Caracterização estética da Arte Cristã nos 1º e 2º milênios 

 

A quem se destina: O curso se destina a pessoas com algum conhecimento prévio do programa acima, 

religiosos, pesquisadores, professores que pretendam desenvolver o tema em sala de aula e interessados 

em geral. 

Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo 

Endereço: Avenida Tiradentes, 676, Luz. Metrô Tiradentes.  
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1ª Aula - A IMAGEM: LINGUAGEM DO HUMANO E DO DIVINO 

 

Claudio Pastro – ÁUDIO parte 1 (01/08/2016) 

(Transcrição da gravação do primeiro dia do curso, feita por José Leonélio de Souza e Egidio Shizuo 

Toda, com a permissão da gravação concedida pelo Prof. Dr. Claudio Pastro) 

 

Fico muito contente por há um interesse pela arte sacra, sendo que a arte sacra hoje é totalmente 

desconhecida, não faz parte de nosso dia a dia, nem na sociedade e nem na Igreja. Então, não temos uma 

produção de arte sacra. Hoje não existe arte sacra. Ninguém ou quase ninguém produz arte sacra. Não 

há interesse nela porque quando este termo é utilizado, abrange qualquer obra de cunho religioso. Cunho 

religioso é uma coisa, arte sacra é outra. Daí a razão de termos dividido em nossos cursos de arte sacra 

e de arte religiosa, pois são completamente distintas. Fico muito contente pelo interesse vocês 

(participantes do curso) por isso, quando nós aqui no Museu de Arte Sacra estamos num espaço no qual 

a maior parte das obras são de cunho religioso. Arte Sacra existe em qualquer religião, tanto no 

hinduísmo, quanto no budismo, quanto no ambiente dos nossos índios que ainda vivem em tribos ou nas 

tribos africanas, que cultuem algum deus que seja. Aí existe arte sacra e vamos ver por que. 

A arte de cunho religioso é a arte do sentimento pessoal e regional, mas não tem nada a ver com 

o sagrado e infelizmente na igreja católica do segundo milênio para cá sobressaiu cada vez mais este 

tipo de arte. Não quer dizer que (nesse tipo de arte) a beleza não esteja presente. Beleza é uma coisa. 

Arte sacra e arte religiosa são outra. Aqui estamos falando de beleza apenas no sentido estético, do que 

agrada aos meus olhos, agrada as minhas sensações. Um anjinho que compramos, por exemplo, numa 

casa de artigos religiosos pode agradar aos meus olhos, mas não tem nada a ver com o “ser ontológico”, 

que quer dizer o princípio de tudo. Esse objeto está completamente desconectado disso. 

Será difícil em apenas quatro aulas abranger tudo (de liturgia). Teríamos que fazê-lo 

minimamente em um ano... Hoje faremos um preâmbulo e a partir de amanhã seguiremos o programa 

que foi divulgado e que faz parte desta apostila que vou lhes entregar. 

O nosso tema será “O espaço e a liturgia ontem e hoje”. Mas para poder falar sobre a liturgia no 

cristianismo particularmente o católico, que pode ser tanto o oriental quanto o ocidental, vou ter que 

fazer este preâmbulo de hoje, no qual vamos falar sobre arte, beleza, forma e imagem no cristianismo. 

Vamos explorar o que é o espírito cristão para então poder tratar da evolução do espaço (sagrado) ontem 

e hoje, bem como da liturgia, ontem hoje. 

Cito primeiro a questão da forma: arte não tem nada a ver como tema. Se lhes dou um tema, 

como Santa Terezinha, por exemplo, é um tema religioso, mas não é um tema sacro. Não tem a forma 

sacra. Porque arte é forma. A linguagem da arte é forma e a forma vai à essência da coisa. Santa 

Terezinha cheia de rosas, aquela mulher bonitinha que morreu com 24 anos, romântica, com aquele véu, 

aquela roupa, tudo muito bonito, mas é um tema religioso. Na forma o que aparece é uma moça, 

jovenzinha religiosa (com base nas fotografias feitas por sua irmã), com todos os estereótipos de uma 

carmelita. Quem olhar para essa forma e imaginemos que agora que somos todos índios de uma tribo 

recém-descoberta do Amazonas (sem nenhum contato anterior com a civilização ocidental e religiosa) 

a apreciar essa imagem de Santa Terezinha. Vemos uma pessoa branca com hábitos, mas não seriamos 

capazes de perceber essa religiosidade a ela atribuída. Da mesma forma um crucifixo, especialmente o 
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difundido do barroco para cá, seria percebido como um homem torturado qualquer. Ninguém diz que é 

um Deus. Aliás, o que se faz de crítica é que os católicos põe lá na frente da igreja um crucifixo, com 

um cadáver, que é o cadáver que os dirige na missa. Não é um Senhor vivo. Porque Cristo, no caso do 

cristianismo “vive entre nós”. A figura do ressuscitado é a figura de alguém vivo: “onde dois ou três 

estiverem reunidos no meu nome”, como Jesus mesmo disse. 

E apresento aqui duas formas a oca e a estrutura de uma taba. Em geral na estrutura da taba, no 

meio do grande circulo fica a grande casa, onde acontecem todos os rituais, as cerimônias, e em volta 

estão as ocas. Notem que todas são redondas e circundam em volta (da grande casa). Um grande etnólogo 

francês Lévi-Strauss (Claude Lévi-Strauss), que deu aula aqui na USP na primeira parte do século XX, 

faz o seguinte comentário quando vai pesquisar os índios bororos: “os missionários (e não vou dizer o 

nome da congregação religiosa) no início deste século, quando quiseram acabar com os mitos e os deuses 

indígenas, perceberam que destruindo a forma de suas ocas na taba, e construindo casinhas paralelas, 

umas em frente às outras, em linha reta, sem um centro, como as dos brancos, os índios ficavam 

desorientados. A falta da forma desorientava o espírito indígena.” E assim eles foram conquistados (para 

o cristianismo). O mesmo acontece conosco. Quando nós não temos uma forma nítida, porque a arte, a 

beleza e a verdade que são uma única coisa que toca a ontologia, o ser mesmo, nós somos divididos. 

Vejam que este é o caso, por exemplo, bem claros para todos nós cristãos e católicos, que não 

temos hoje uma forma precisa para as igrejas, cada um faz a igreja como quer,  cada um mais ou menos 

celebra como quer, embora tenha um rito católico que é bem preciso. Mesmo assim, a expressão da 

forma que as pessoas que celebram e todos os que participam colocam para fora, será que é a forma 

ontológica do cristianismo, a essência, ou são (expressões) a bel prazer, envolvendo campanhas disso e 

daquilo, para vender determinados produtos. Estas são formas que vão nos desorientando. Nós cristãos 

estamos desorientados e isso não é de hoje, já vem do segundo milênio. Desde que o cristianismo se 

quebrou em dois em 1054, nós já perdemos a forma de um único corpo. Os interesses dos cristãos 

orientais e os interesses dos cristãos ocidentais são opostos ou quase diria que opostos. Então se passa a 

ter outras formas. 

Vejam a imagem deste Cristo famoso, pintado à encáustica, ele é sobre uma tábua, século VI, 

ano de quinhentos e pouco, lá do Sinai, Mosteiro de Santa Catarina. É uma das primeiras formas do 

Cristo. Notem que este Cristo que tem uma mão abençoando e na outra mão a sua regra, a sua 

constituição, que é o evangelho, que é ele mesmo. Ele tem essa forma que pra nós é estranha. Mas esta 

foi a forma básica do cristianismo desde sempre. Se nós pegarmos outros “cristos” dos séculos IV, III a 

forma é a mesma. Por um acaso este é do século VI. Já os “cristos” de hoje, as figuras que criam o Cristo 

de hoje, é um Cristo todo de caixinhos loiros, com olhos azuis, etc, etc, percebe-se que foi criado ao bel 

prazer pelo artista, ou ao bel prazer pela época, ou pela religiosidade de uma região. No caso do “Cristo 

loirinho” a Europa. Mas a Europa não é o berço do cristianismo. O cristianismo é oriental.  

Aí temos consequências, porque a própria leitura do Evangelho que nós vamos fazendo no 

cristianismo ocidental é uma leitura moralista, enquanto isso não existe na leitura oriental. Se você 

resgata toda a base hebraica e grega, não encontra nada associado com moralismo. Existe o costume 

(moral), mas não o julgamento moralista. Isto nós perdemos. No cristianismo do segundo milênio para 

cá isso foi mudando completamente. 

Agora vamos a um tema muito importante que é o de começar a fazer distinção entre Arte Sacra 

e religiosa. Do renascimento, século XVI e XVII, período barroco, séculos XVII e XVIII para cá, não 

se distingue arte sacra de arte profana. Senão vejamos, aqui neste slide temos na arte românica, a partir 

dos séculos VIII e IX e X, no primeiro milênio do cristianismo, uma mãe de Deus dentro de uma cidade 
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que é Jerusalém, mãe de Deus porque ela acaba poucos séculos antes no concílio de Nicéia de receber o 

título teotokos, mãe de Deus. Ela é o trono do Filho, o logos, a sabedoria, entre anjos não só no céu, mas 

também na Jerusalém. Como uma arca com dois anjos semelhante à arca do antigo testamento, com  os 

dois serafins que estavam sob a arca da aliança, agora ela é a arca da nova aliança. 

E aí chegamos no Barroco, no renascimento, e chegamos ao grande artista Leonardo Da Vinci. 

Aqui (neste slide) eu tenho Santana, isso porque me contaram que é ela, aqui a Virgem Maria, também 

porque me contaram, aqui eu tenho o menino Jesus brincando com o cordeirinho e aqui eu tenho uma 

paisagem inclusive com os Alpes no fundo, os Alpes europeus. Então fica nítido que aqui estou diante 

de uma arte religiosa, e aqui (? No slide) estou diante da arte sacra da palavra, da essência que forma o 

cristianismo. Aqui (no caso da obra de Da Vinci) é uma moda da época. As matronas que se vestiam 

desta maneira e que se passou a chamar esta cena de Virgem Maria, Santana e o Cristo Menino. Então 

notem que a partir do renascimento há uma grande quebra. Não é só uma questão de estilo, é uma questão 

ontológica de essência. Na realidade a arte sacra ela reflete na sua forma a visão espiritual, que é comum 

a todas as religiões, que ultrapassa o tempo e o espaço. Neste caso (slide de Da Vinci) estou morto num 

tempo e num espaço. Esta forma ultrapassa qualquer tempo e espaço, ou não? E a gente precisa quanto 

à forma, observar o seguinte, a forma na AS sempre é mais rígida. Ela em geral não tem muitas cores. 

Aqui no caso (slide) não tem cor alguma, ou no máximo uma cor ou duas. E as cores são chapadas. Não 

há profundidade como nessa paisagem com tons diferentes.  Nem na roupa, no claro e escuro, na luz e 

na sombra, etc. 

(Estou lendo, porque estou preparando um novo livro provocado por vocês, por este curso e as 

suas perguntas vão me ajudar...) Então, quando há artificialismos entre o tema e a forma (Da Vinci, 

artificialismos, coisas que são desnecessárias ao cristianismo. O cristianismo nunca falou dos Alpes, 

nunca falou de Jesus brincando com cordeirinho, nem matronas vestidas à moda da época, com aquele 

tipo de cabelo, roupa, etc.). Quando há artificialismos entre o tema e a forma, como tem sido a arte cristã 

desde o Renascimento, temos obras profanas, com temas religiosos. Então é uma obra profana, à qual 

foi dado um tema religioso. Mas não arte sacra com forma profana. Isso não existe. Há uma analogia, 

uma comparação muito rigorosa, entre forma e espírito, ou seja, entre conteúdo e forma. Que conteúdo 

existe em Da Vinci? O conteúdo dele: eu pinto extremamente bem e estou preocupado em pintar a 

paisagem e a matrona da época. Aqui, como dizia Napoleão Bonaparte, agora já perto de nós, nos séculos 

XVIII e XIX, isso tudo era coisa de arte infantil do passado. Eles não tinham crescido. Ele botava uma 

pombinha quando precisa de pedra e construía a ponte para passar o seu exército. Quantas igrejas 

românicas que nós perdemos e não só com Napoleão Bonaparte. No Brasil, por exemplo, está cheio de 

Napoleão. 

Quando a arte sacra empresta a forma profana, significa que a visão espiritual não se encontra 

ali. A visão espiritual fugiu. Dá para entender isso? Quando a arte sacra empresta a forma profana, não 

existe mais o sagrado. Agora vocês vão me dizer, mas era o pensamento da época. Foi um pensamento 

que ajudou a destruir (a arte sacra). Matisse, agora por volta de 1940 e 50, ele morre em 55, o grande 

artista Matisse, ele dizia, o renascimento foi a desgraça. Ele corta como a arte, enquanto forma como 

uma linguagem de comunicação. Ela não vai mais comunicar a essência de fé no caso cristão. É como 

pegar uma arte de uma tribo indígena, ou africana, e querer colocar dentro de uma moça muito bonita, 

ocidental, fantasiada de índia, ou fantasiada de africana. Não está mais ligado ao etos, à ontologia, à 

essência daquela forma. A tal ponto que para essa moça ocidental, a dança pra ela passa a ser uma dança 

decorativa, enquanto que na tribo indígena ou na tribo africana, é uma dança profundamente sacra. Não 

se dança pra se mostra na boate ou no teatro, etc, mas se dança para cultuar um momento da vida, um 

momento do nascimento, da morte, etc. Então podemos prolongar este discurso para todo o tipo de arte. 
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A forma, na ordem sensível, ela é análoga à verdade, na ordem intelectual. Se o intelecto busca 

a verdade, a forma, no seu aspecto sensível, visual ou mesmo  o tato, etc, ela também busca a verdade. 

Agora entramos no Simbolismo. É interessante que toda arte sacra em qualquer religião e, no 

caso, no cristão, é simbólica. O que quer dizer isso? Essa é a Mãe de Deus? (slide) Não. Esta é uma 

imagem que nos indica que esse Deus que eu cultuo Jesus Cristo, teve uma mãe, mas essa mãe tem uma 

simbologia muito maior, ela é também a própria Igreja, ela é a própria geradora, ela é a própria sede, ela 

é o trono de sabedoria, então não fica em Maria, como nós cultuamos hoje, como uma mulher bonitinha, 

boazinha, que foi a primeira discípula que seguiu Jesus, e que ela foi a primeira a aceitar o filho de Deus, 

e que ela é uma mãezinha bonitinha, que carrega Jesus no colo. Isso é piada. É uma sensibilidade de 

hoje que agrada o meu olhar, o meu paladar, o meu tudo. E vai além, aqui (slide) esta forma é simbólica, 

a do Da Vinci? Não. Ela não indica nada. Você olha e diz: ah... Muito, muito bonito! E morreu o assunto. 

Então pra nós, quando se fala em Arte Sacra, eu tenho que buscar a essência, a verdade. Não 

basta a beleza estética, mas preciso também da verdade, do conteúdo. E aí vem a história: conteúdo é o 

que gera a forma, ou seja, como dizem os gregos, o “pnêuma”, o espírito, é que dá a forma. Então quando 

eu vejo aí uma forma, na sociedade, toda caótica, toda destruída, é porque o espírito, o pnêuma, o pneu 

de encher do carro, que vai dar aquela forma, é porque existe um conteúdo caótico também por detrás. 

Veja a nossa sociedade hoje. Quando a gente vê grafismos e grafismos por aí, e tanta sujeira por aí, é 

porque o espírito está completamente descontrolado, não tem referencial nenhum, então é o espírito que 

passa, que passa essa forma. Ele não vai nos tranquilizar. Não vai nos dar algo além do cotidiano. O 

cotidiano já é pesado por natureza, para todos. Mas a arte sacra vai nos atingir naquilo que somos na 

essência, por que viemos a este mundo, por que vivemos. Esta vida é única. Vale ou não vale viver? 

Então eu preciso me confrontar com essas formas como se fossem um espelho para mim. É isso que 

falta.  

Eu entro hoje numa igreja católica. Estou dizendo das igrejas que conheço por aqui e por ali. A 

primeira coisa que me chama atenção é o ventilador de padaria, além de cartazes dizendo mil bobagens. 

Depois santinhos de todos os tamanhos... Depois a dona Chiquinha que deu a rendinha tal... Depois as 

flores que o coronel mandou vir não sei donde. É o inferno na terra. E tem mais o telão (comentário da 

plateia...), que nos liga aos meios de comunicação, à tevê, onde passa de tudo. E tem as caixas de som e 

tem o volume altíssimo. Então já dá pra sentir todo o conjunto da coisa. Eu vou para entrar na Jerusalém 

Celeste, que é o que significa o espaço cristão, e entro na Babilônia. Quer dizer, eu vou à igreja e saio 

pior ainda do que quando entrei. 

O simbolismo, volto a dizer, não é a figura sacra, mas aponta para o sagrado que é o princípio 

de tudo.  Portanto, todo sinal é ontológico. E o sinal, se é ontológico, é belo. Porque no princípio de tudo 

nós temos a beleza e seus três princípios que são: a beleza, a verdade e a bondade, a gratuidade das 

coisas. Isto é beleza para nós cristãos. Então toda forma cristã tem necessariamente ser bela, porque é o 

princípio da verdade que está nela. 

O símbolo não é apenas um sinal convencional, mas ele manifesta o arquétipo no mais profundo 

sentido ontológico, pela beleza da matéria. Portanto, cuidado. Não abandonar a matéria. A matéria é 

bela em si. A pedra é bela em si. A madeira é bela em si. A água é bela em si. A planta é bela em si. 

Tudo o que eu deturpar dos elementos da natureza, vamos voltar ao princípio de tudo.  Se nós pegarmos 

o prólogo do evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, nEle foram feitas todas as coisas, 

e nada subsiste sem Ele. Quer dizer, toda matéria para nós cristãos foi restaurada, foi renovada. Enquanto 

que a matéria no sentido pagão é usada no sentido de um proveito próprio. Por exemplo, que é uma 

matéria altamente divina, sacra, ela é cortada e polida para ser posta em nossos banheiros e nossas 
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cozinhas, em proveito próprio. E nós nem pedimos licença pra pedra, se posso ocupá-la ou não. Isso não 

existe no discurso da sociedade de hoje, que é este elemento da gratuidade, ou bondade, como queira, 

nessa trilogia do Calon. 

O símbolo então nunca é desprovido de beleza em seu sinal. Se é ontológico ele deve ser sempre 

belo. A função da imagem sacra, portanto é de revitalizar, reintegrar todo o meu ser. Isso a gente acaba 

de ver agora. Portanto, a imagem agora é uma linguagem universal. Ela é sinal de uma presença invisível. 

A pedra, como sinal, pra mim aqui na América Latina, no Brasil, São Paulo e lá no Japão, e lá na 

Mongólia e lá na África, tem o mesmo sentido do sacro e sentido de beleza. É o mesmo para todos os 

povos, para todas as culturas, para todas as religiões. Só que as religiões ainda garantem a subsistência 

desses elementos da natureza, da matéria, enquanto que os homens não religiosos de hoje, e a tendência 

é a de cada vez mais não ser religioso, ele usa a matéria para proveito próprio. Para interesses outros. 

Dá para sentir isso? 

Por isso, a religião também não pode usar esse discurso da sociedade atual. Quando vocês 

falavam do telão, por exemplo, dentro da igreja, são elementos mundanos, são porcos. Há três anos foi 

inaugurada uma igreja minha, foi consagrada, em Belém do Pará. Igreja da Conceição, ainda na Vila 

Velha, isto é, no Bairro Velho. Uma igreja atual. E o batistério foi feito do lado de fora, como era no rito 

antigo de fato. Você primeiro é um catecúmeno, recebe toda a formação e educação espiritual, é batizado 

e na noite de páscoa há a introdução, entra na comunidade que é o Corpo de Cristo ao qual você pertence.  

Bom, nessa pequena capela fora, no mesmo estilo da igreja, foi construído então o batistério que é uma 

piscina. Uma piscina com sete degraus, em forma de cruz. Então, evidentemente, o batizado ele entra. 

Se for criança não se enche a piscina. Fica no centro um elemento menor. Se for adulto a piscina fica 

cheia. Então entra de um lado (o batizado) e sai pelo outro onde os padrinhos estão esperando para 

enxugá-lo e colocar a roupa branca, da vida nova. É quando começa uma nova vida. O bispo na época, 

que é o mesmo, foi lá com uns três ou quatro seminaristas, uns dias antes para visitar. (alguém já está 

intuindo a besteira, mas tudo bem... Todos de colarinhos engomados... até pareciam que eram arché 

bispos, nem mais bispos...de tão arrumadinhos que estavam)... A certo momento o padre, que 

infelizmente faleceu no ano passado, já de muita idade, ele participou de um curso meu, dizendo que 

antes de morrer queria fazer uma coisa séria em minha paróquia. Destruiu a igreja dele e construímos 

uma coisa seríssima, que foi todo este conjunto.  O padre, monsenhor, Davi Laredo, um homem 

maravilhoso, humano acima de tudo, estava do lado do bispo, eu estava no meio, e um dos seminaristas 

pergunta: mas padre, na hora de batizar o senhor vai ter que molhar os pés? O padre Davi respondeu, 

não só os pés, meu filho, mas a bunda também. Como é que iria entrar numa piscina sem molhar a 

bunda? E ele dizia, a piscina que é o outro título do batistério, “piscere” , não é? Tertuliano, no século 

II que dizia, somos os peixinhos de Cristo. Piscina é lugar onde ficam os peixes, lugar de alimentar os 

peixes. Então só tem vida quem está nessa água, que são peixes também. O interessante é que com o 

Cristo tudo é renovado e aquela palavra do Antigo Testamento, que leva ao chamado, ao “Escuta, Israel”, 

continua válido para nós hoje. Evidente, mas nos leva àquilo que também o prólogo do evangelho de 

João nos vai dizer, de que “a palavra se fez carne”. Então a palavra não tem valor se ela não se torna 

carne no cristão, na pessoa, porque o primeiro cristão foi o próprio Cristo. É interessante toda esta 

relação. 

Agora vamos passar para esta outra imagem (slide). Nós temos a Virgem, da catedral de Notre 

Dame de Paris. É a virgem – escultura, do século XVII, de Bernini. Então fica evidente de que aqui 

começa a haver alguma mudança, mas ainda tem uma certa rigidez. O menino ainda carrega o mundo 

nas mãos. Ela é a rainha, imagem de Igreja, ou a imagem da amada do Cântico dos Cânticos, mas ele é 

o Senhor. Aqui eu vejo uma escultura belíssima, de uma mulher carregando um bebê.  Dá para perceber 

bem estas mudanças. É interessante toda esta relação. Vamos ver o próximo (slide). 
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Buda. Eu tenho aqui uma imagem de Buda. Infelizmente ela não é primitiva, mas é uma imagem 

ainda com bastante influência hinduísta, que é a origem de Buda na sua essência, e aqui tenho uma 

imagem do século XVIII deturpada. O Buda verdadeiro nunca olha para nós. Ou ele tem os olhos 

fechados ou semiabertos. Quando ele já abre os olhos, quando ele é gorduchinho, é o Buda da fortuna, 

isso é besteira. Buda nunca esperou na fortuna. A essência para ele é outra coisa. Então também nas 

outras religiões a gente vai encontrar as mesmas analogias, as mesmas diferenças.  

Vamos ver o próximo (slide). E aqui, para encontrar tudo isso eu preciso desejar ir a um centro, 

quer dizer, o centro, para o islamismo é uma mesquita. O centro para os cristãos é uma catedral. Aqui a 

catedral da Sé (no slide), por acaso. Então notem, ela é um centro, e aqui fica mais nítido, em volta de 

uma série de pedras, de prédios que não têm esta forma, nem de longe. Muito embora ela seja eclética, 

uma mistura de estilos, mas basicamente é o neogótico. Então às vezes há turistas estrangeiros que 

dizem, mas porque a vossa catedral é neogótica e não é de um estilo bem brasileiro? Porque os europeus 

que vieram levantar São Paulo no início do século XX, final do XIX para o XX, eram europeus. Não se 

podia pedir outra coisa. Depois, era de moda na época, final do XIX para o XX, os “neos”. O cristianismo 

já estava perdido e não tinha um estilo próprio e começou a repetir os estilos dos grandes momentos do 

passado. Então ou o românico, que é uma mistura na basílica românica de São Bento, aqui em São Paulo, 

ou o gótico, ao mesmo tempo em que é um centro nesse caos babilônico, onde a gente busca um refúgio. 

Esse centro é o microcosmo, quer dizer, ele é um universo em si. Isto (mostrando no slide a Catedral da 

Sé) é um universo em si também. E se é um universo em si, ele tem que mostrar o centro, e tem que ser 

também um mapa que nos conduz a um centro. Então não posso colocar algo dentro uma igreja, no caso 

nosso cristão e na mesquita é a mesma coisa, se não for algo da sua ontologia, da sua essência, (porque) 

distorce completamente. Infelizmente na catedral da Sé tem duas ou três, que eu me lembro agora de 

cabeça, imagens que não tem nada a ver com o cristianismo, de como se revela na catedral da Sé, com 

a beleza que ela tem. A beleza é tanta, que todo o material é de primeira, desde o granito. Eu me lembro 

que conheci pessoas que trabalhavam como ajudantes na cantaria dos europeus (ofício ou arte de talhar 

blocos de pedra), que se davam uma lasquinha na pedra quando levantavam as paredes, já o espanhol 

ou o italiano mandavam parar e jogar aquela pedra fora. Voltava-se e se fazia uma nova pedra. Depois 

nós temos mosaicos belíssimos. Mosaicos que veem da região de Ravena. Depois temos outras pedras 

belíssimas, como amarelo de Siena, lápis lazuli no batistério, que de tão sujo e empoeirado não é mais 

azul, é preto. Quer dizer, mostra descaso, não é? Descaso por não compreender, não conhecer. Então 

tudo é de primeira, até os bancos, as portas e os confessionários da Catedral da Sé (vamos falar baixo 

aqui) mas tudo é jacarandá. Só os bancos valem bilhões, no que tem ali em madeira de jacarandá. Então 

isso é um espaço. Ah, mas alguém vai dizer isso é luxo, e os pobres de hoje? Pobre é o que mais gosta 

de luxo. Ele arranca as calças para que a sua igrejinha seja a mais bonita possível. E beleza não tem nada 

a ver com luxo, vocês sabem disso. Vai muito além, mas a gente dá o melhor para isso. 

Dar o melhor para Deus, no caso, é dar o melhor para si mesmo, em última análise. É patrimônio 

de todos, não pertence a ninguém. Então tem que ser um mapa onde o cristão ao entrar ele faz a leitura 

e se torna cristão. Eu já lhes falei, talvez em uma outra conferência não sei se aqui, de que quem vai ao 

templo budista alí em Cotia, no Zu Lai... (vocês conhecem...) Então, se você chega ao templo Zu Lai, já 

a partir do grande Buda e do Portal e faz a visita ao templo, você termina Buda. Sim, porque a função 

da forma e da imagem é justamente lhe passar isto. É a linguagem e a comunicação do sagrado e do 

divino e do humano. É a imagem. Olha, a imagem é a única leitura universal. Quando Gutemberg inventa 

a linguagem gráfica, já no século XVI, ele faz sem querer uma desgraça. Por quê? Porque cada um passa 

a fazer a leitura que quer do que entende e que acha que é. Aí vou citar o grande São Basílio, do século 

IV, irmão de São Gregório. Aliás, vou citar São Gregório de Níssa, que é irmão de São Basílio, que é o 

fundador da grande regra monástica, muito mais pesada e forte que a regra de São Bento, a sua mãe 
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era...tem um bairro de São Paulo que se parece com o nome dela, irmão de Santa Macrina (Menor), que 

foi uma grande santa no Norte da África. Quer dizer, era uma família de santos. O irmão de São Basílio, 

São Gregório de Níssa vai nos dizer, “a palavra nos leva a diferentes interpretações, só a imagem nos 

coloca diante de uma presença”. Depois tem um grande homem do século V, antes de Cristo, que não 

era nem cristão, Heráclito, um dos grandes filósofos, ele vai dizer: “O Senhor de Delfos não fala nem 

escuta. Ele significa.” Quer dizer, Delfos era um oráculo, lá no centro da Grécia. Hoje a gente só vê lá 

ruínas de colunas, e a estátua de Delfos está num museu. Mas essa estátua de Delfos, dentro deste 

pequeno templo (slide) colunado, ele vai dizer que Delfos não fala. Ele não tem um código. Ele também 

não vai nos escutar. Ele significa. Quer dizer, na frente dele eu tomo uma postura. Sou eu que tenho que 

me transformar. 

Perante uma imagem sacra acontece a mesma coisa. Se eu ler toda a história de São Basílio, por 

exemplo, ou de qualquer outro, mas se eu não tenho uma figura dele, como foi pintada na arte bizantina, 

que é belíssima, de frente daquele homem, com uma barba que vem até aqui (...) com aquele olhar, mas 

que não foi feito por um sujeito, foi feito por uma comunidade monástica, que vai em busca até 

fisicamente, nós encontramos, como era o próprio Basílio. Perante aquele homem você para, enrijece-

se. Você pode não entender nada, mas ele está passando para você uma coisa muito mais forte. Então a 

linguagem pela imagem, pela pintura, pela escultura, etc, é a única linguagem que fala a todos os povos. 

É a linguagem universal. 

Um ouvinte indaga sobre o estilo gótico e Pastro respondeu: O gótico estava associado com a 

Polis, no começo da burguesia, enquanto que a românica estava associada com o campo. 

Outro ouvinte indaga: “professor, o arcebispo que a contratava a obra naquela época não 

interferia”? ou o artista que fez...? e Pastro respondeu: Esta pergunta é sábia no seguinte sentido. Uma 

coisa é o cristianismo, outra coisa é a hierarquia que fica brigando entre eles com o negócio do poder. 

Não pense que é só PT e PMDB que briga pelo poder. Lá dentro tem a mesma cachorrada, para usar um 

termo bem claro. Então eu encontro, não vou dizer milhares, mas centenas de bispos que não entendem 

nada, que não sabem nada. E a gente obedece por questões de respeito, etc. Só que hoje tudo tem muito 

limite, não é. Hoje todo mundo tem um pouco mais o pé no chão. Não se obedece tão cegamente assim. 

Mas a briga, eu que vivo nesse meio há 41 anos profissionalmente, os interesses são outros. Quando eu 

encontro na Catedral da Sé, (e eu acho que está lá ainda, porque eu evito ir à Catedral da Sé, até para 

não ver bobagem, na Catedral da Sé,) um Santo Expedito, me parece que tem lá. Um S. Judas que eu vi 

lá. São todos santos que não têm nada a ver com a Catedral da Sé. O que tem é com o interesse do bolso 

do padre que colocou essa desgraçada dessa imagem lá dentro. Então fica alimentando um devocionismo 

que não tem nada a ver, como lhes falava antes, com o centro, com o mapa da vida, com o microcosmo 

que nos conduz ao centro. Quer dizer, tudo aqui (na catedral, nos leva para o centro), já desde o começo, 

o grande florão que tem no tímpano da catedral, que é a flor e o fruto do maracujá, que é o símbolo 

brasileiro da harmonia, da tranquilidade, porque você está entrando na cidade das pazes, a palavra 

Yerushalayim significa cidade das pazes, aonde você vem fazer paz, aonde você vem encontrar a paz. 

Então esta catedral parece um brinquedo, mas não é, parece uma coisa eclética, mas não. Quando você 

entra naquela floresta de colunas e encontra nos capitéis a nossa flora e fauna, trabalhada na pedra, isso 

quando os brasileiros destruírem todas as matas vai estar lá petrificado. Falta pouco...(risos). Está lá na 

catedral, petrificada, a beleza da vida, que é o paraíso, primeiro elemento santo. 

Olha! Outro dia me dizia na Basílica de Aparecida um padreco lá, que até já foi provincial, mas 

tudo bem, não deixa de ser padreco. O padreco chega lá e diz pra mim:  nossa, você sabe o que o povo 

está dizendo, que estão colocando bichos dentro da basílica? E eu perguntei, e o senhor respondeu o 

quê? E ele ficou calado. O senhor não disse que na primeira página do Gênesis tudo o que Deus fez era 
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bom, Ele viu como bom, Ele mesmo consagrou? Os bichos são santos, a natureza é santa, tudo é santo, 

o senhor não respondeu isso? Ah, mas estão faltando anjinhos (disse ele). Quase o mandei... às favas.  

Bom vamos continuar... mas é para ilustrar. Vejam, eu tenho aqui uma missão do Paraguai 

(slide), das missões jesuíticas, e de repente eu tenho aqui um anjo. Ela já está em ruínas, mas a figura 

do anjo, já vem revelar, denotar que este espaço é um espaço outro, que é justamente o espaço da nossa 

centralidade. Onde você vai conviver céu e terra, quer dizer a sua essência. Eu vim pra que? Eu vou pra 

onde neste mundo? Para que eu existo? Então vai nos chamando para o ponto central da vida. Se toda 

religião não faz isso, ela é comércio vagabundo, de décima qualidade. 

Vamos ver o próximo (slide)... Olha aqui, como nos leva também a uma centralidade. Na 

catacumba, numa das catacumbas, nós temos este Bom Pastor. Acho que esta é a Catacumba de São 

Calixto, me parece. São um óculum central em várias pinturas. E eu tenho aí um disco Asteca, lá no 

México, que a gente vai encontrar hoje no museu antropológico do México. Ambos nos conduzem a um 

centro. Eu não entendo a religião Asteca, então não posso ir além, mas está conduzindo o fiel a um 

centro. A mesma coisa acontece com o Bom Pastor. Eu tenho “n” figuras embaixo, nas catacumbas, 

plantas, pássaros voando, é a entrada no paraíso, é a volta à vida eterna, ao entrar na vida eterna. Mas o 

ápice, o centro é o Bom Pastor. O Bom Pastor é representado nas catacumbas mais de 60 vezes. Nas 

catacumbas romanas. O Bom Pastor é aquilo que mais tardiamente no cristianismo, já bem deturpado, a 

gente vai chamar de Sagrado Coração de Jesus, que é aquele homem com um baita de um coração para 

fora (blou...) ele fez operação de safena e botou o coração para fora... (risos). Quer dizer, é uma coisa 

hoje costumeira aos nossos olhos. Mas a essência está aqui. Por que é o Bom Pastor?  Porque os cristãos 

não eram burros, eles estavam ligados à palavra. O que diz o Bom Pastor? Eu dou a vida pelas minhas 

ovelhas. Então ele é realmente o Coração de Jesus. Quer dizer, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. 

Então é muito bonito. E você tem as árvores, que em geral quando são duas correspondem a Pedro e 

Paulo, mas também correspondem ao paraíso, às ovelhas que o seguem, à ovelha que ele conduz...etc. 

Vamos ver o próximo (slide).  

Olhem, em todas as religiões, ou no caso no cristianismo, no período gótico, uma rosácea ou 

um óculum, cujo centro, por exemplo, em Chartres é a Mãe de Deus. Em outras catedrais é um rosto do 

Cristo e uma série de elementos, às vezes santos, que circundam o centro, porque mais embaixo estamos 

nós, que continuamos dando voltas nesse centro. Então a gente precisa ter um ponto central, para ficar 

sempre contemplando, como na arte Asteca.  

Eu tenho aqui uma ilustração da Elizabete Von Bingen, uma grande monja alemã, que já no 

século XII para XIII, é ela que dirige mais de dois mil monges, como era o costume na época das grandes 

abadessas. Foi ela quem fez a seleção das grandes plantas medicinais, que nós hoje usamos. É ela com 

os seus monges, junto do Lago de Constança, que fizeram a seleção das verduras que nós comemos hoje. 

Foram eles que começaram a desenvolver cada vez mais a birra, a cerveja. 

Nós temos aqui (slide) uma mandala, uma imagem, com uma centralidade no hinduísmo ou 

budismo.  Esse Cristo Pantocrator, numa igreja ortodoxa, está bem no centro da cúpula, rodeado por 

anjos, depois rodeado pelos apóstolos na cúpula, rodeado por outros anjos, por outros santos, perdão, e 

mais embaixo nós, a comunidade cristã. Nós fazemos uma única raça, céu e terra.  

Tudo isso é importante conhecer pela forma. Notem, o jovem de hoje não conhece essas formas, 

e nem as visualizam. Não se pode condenar por que hoje são drogados, ou que não querem saber de 

nada na vida, etc., porque se eu fosse como eles eu seria pior, pois eu me conheço. (risos... ah sim, eu 

iria deitar e rolar, minha filha... que é isso? Ficar nesse mundinho quadrado não dá não). Mas é só para 

dizer, precisa amar e conhecer e o ritual que se passa embaixo tem que ter esta mesma dignidade da 
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pintura, que mostra esta centralidade. A gente gira entorno a um centro. Não é atoa, vou só citar um 

exemplo para quem conhece, que fiz o presbitério de Aparecida redondo, com a forma de água. Porque 

todos nós giramos, orbitamos em torno do altar que é Cristo, no cristianismo.  

Notem, da mesma época da Von Bingen, mas isto não é dela, o Cordeiro Pascal, que já é o 

Cordeiro do Apocalipse, que é o centro do cristão. Notem na cúpula de Aparecida, vocês vão ver quando 

tirarem aquele plástico feio, porque ela já está pronta e muito bonita, tem uma grande pomba branca, 

que é o Espírito Santo, que domina tudo. Eu não queria colocar essa pomba, mas o clero exigiu que eu 

colocasse a pomba do Espírito Santo. Tenho uma vontade de dar um tiro naquela pomba...(risos) 

desculpem a brincadeira. Mas por quê? É porque eu insistia que a nova “pomba”, quer dizer o Espírito 

Santo para nós, está no Cordeiro Pascal, que é o Apocalipse. Ele é o centro de tudo. Ele faz as vezes do 

Sol e da Lua. Ele é a luz para aqueles que o seguem lá aonde ele vai, como diz o capítulo XIV do 

Apocalipse. Então é muito importante fazer esta releitura, que é uma releitura já do primeiro milênio do 

cristianismo, que depois do Concílio Vaticano II se faz novamente. O Cordeiro Pascal. É dele que jorra 

a água da vida. A água em movimento é sinal do Espírito Santo presente, porque o espírito não se vê. E 

se vocês forem ler o Evangelho com calma, quando Jesus foi batizado, Ele viu a pomba. Não tinha 

nenhum abelhudo vendo pomba nenhuma. Isso é uma linguagem fechada. Vamos ver o próximo (slide)... 

Olhem outras mandalas... Aqui é da Von Bingen, por quê? para dizer que finalmente o meu 

corpo é o centro de tudo. Tudo isso tem razão por minha causa. É por isso que também a gente recebe 

um nome, que é único, cada um de nós. Cada um de nós é a centralidade de toda a sacralidade. É a 

imagem de tudo isto que estamos colocando como imagem.  

Aqui uma mandala ou um óculum, uma rosácea moderna, uma catedral moderna. Aqui, da Von 

Bingen, o homem é o centro do cosmos. Aqui uma mandala da capela do Santíssimo do Mosteiro de 

Boiron, na Alemanha. Então o centro é a encarnação do Verbo. A Virgem com o Menino, quer dizer, é 

Filho de Deus, mas não nasceu de chocadeira, não é? Nasceu de uma mulher. Precisa ter muito cuidado 

com isso. E depois os Serafins e tudo girando em torno, e embaixo está o altar do Santíssimo. Aqui é 

um simples chapéu, que vai indicar uma centralidade, em outras culturas. Vamos ver o próximo (slide). 

Então ainda pela imagem, nós temos aqui a figura de um budista. Veja a serenidade do olhar, 

serenidade da forma, a serenidade da roupa, não ter um vintém, não ter nada. Vivendo com aquele 

potinho mendigando a comida de cada dia e basta.  

Nós temos aqui o Chanceler William Brandt, da Alemanha, nos anos 50, quando no Gueto de Varsóvia 

ele presta uma homenagem, e os repórteres todos ficam abismados com esse alemão, no Gueto de 

Varsóvia, depois de uma Segunda Guerra Mundial, que se ajoelha em respeito aos mortos. Então, é 

preciso da forma. A forma é a essência de tudo, para entendermos tudo.  Aliás, mesmo nós, quando 

tomamos uma forma, uma atitude, quando falamos, uma coisa é falar em voz tranquila, baixa, e outra é 

FALAR COM VOZ GRITADA... Isso já denota outra coisa. Quando nós nos expressamos, chegamos 

até a mudar a cor da pele, ou de vergonha ou de algo que nos toca tremendamente. Quer dizer, nós nos 

denunciamos pela forma. Não sempre pelas palavras. As palavras você pode voltar atrás e distorcê-las. 

Na forma você não pode voltar atrás, pois já a manifestou. Um simples olhar de desprezo já está 

manifestado, não adianta voltar atrás. Então, cuidado com a forma. 

Aqui a forma de oração judaica, junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Outra forma 

de oração, também judaica, junto ao Muro, mas eu preciso que uma religião se manifeste na forma. Não 

bastam as palavras e a gente está cansado de saber disso. Não basta dizer “eu te amo” se não beija. O 

beijo diz tudo. O “te amo” não precisa nem dizer. Aqui eu tenho um etíope, deixando as sandálias, 

tirando as sandálias para entrar no templo, e é numa festa de Páscoa para eles, para os etíopes. Cuidado 
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que a Etiópia e a Síria que estão destruindo foram os dois berços do cristianismo, depois de Israel. Vamos 

ver o próximo (slide). 

Aqui é a festa de Natal, que para eles é como Páscoa também na Etiópia. Então o fato de também 

cobrir a cabeça, nós perdemos esse costume, cobrir a cabeça, tanto para o homem quanto para a mulher 

significa sinal de pertença. São vários os salmos que dizem: “eu não tenho medo porque pertenço a 

você”. “Vós me pertenceis como ovelhas do meu rebanho.”  Então nós pertencemos a alguém, a alguma 

coisa maior. Sabe, é algo que nos dá completamente vida, esperança e certeza nessa vida. Não são formas 

estereotipadas, formalistas, fazer por fazer ou fazer segundo um ritual, do tipo: todo mundo tem de andar 

direitinho...durinho assim. Isso é besteirada, chama-se ritualismo. Mas é aquela forma que vem de dentro 

e que passa por uma tradição de costumes. Olha, se nós vamos perdendo tudo isso, então como é que 

fica o futuro? Como é que eu me relaciono com aquele Ser que me cria, que me redime, que é maior do 

eu e é o meu referencial?  

Cuidado... nas relações, porque a vida é relação, a vida é um tu, um eu e um nós. É um tu que 

me chama à vida, eu existo por causa dEle, mas nós existimos por causa dEle.  Então nós fazemos uma 

trilogia, e não um ser solitário, que é o que está acontecendo no mundo de hoje. Cada um vive o si e se 

relaciona consigo mesmo, como um cachorro que fica rodopiando em torno do próprio rabo. Isso é 

terrível, chega a dar desespero. É a sociedade de hoje. Mas a gente precisa de sinais. Outro dia, estava 

numa conversa, numa conferência entre pastores protestantes, eu era o único católico. Aí fomos comer 

e todo munda fica parado, faz a oração para Deus, porque vamos comer agradecendo, etc. Só que me 

esqueci, esqueci não, eu sou como eu sou. Acabou a oração e eu fiz o nome do Pai, do Filho, do Espírito 

Santo, Amém. Aí um pastor me disse: “eu tenho uma inveja disso. Ensina para a gente como é que se 

faz? Acho tão bonito!” Mas os jovens nossos não fazem isso, porque nós não fazemos. Não são eles que 

não fazem. Vamos ver o próximo. 

Olha uma oração de uma cristã, ortodoxa, na pedra onde foi depositado Jesus, logo depois da 

morte. A oração precisa pôr as mãos. É o toque. A cabeça, esta curvatura, quando o corpo se curva, é a 

alma que se curva, que se entrega. Não é o corpo. O corpo é um estereótipo. É a casca. É a imagem. Mas 

mexe com “o dentro”. Se eu não faço o gesto, não realizo nada. É a postura. Vamos ver o próximo. 

Monges cistercienses. A cada salmo de ação, um Glória, cuja veniat é profunda. Se eu não faço 

isso profundamente, eu não me dobro ao meu Deus, mas é a minha alma que se dobra. Ah, isso é coisa 

de monge. Não é coisa de monge. É do hábito, da postura cristã. Só que foi reduzindo, reduzindo, 

reduzindo e ficou de monge a monge. Vamos ver um próximo.  

Ainda dando continuidade ao preâmbulo de hoje, porque acho que o preâmbulo de hoje, nos 

ajuda um pouco a abrir a cabeça, para toda esta questão do mistério do sagrado. Nós ainda iríamos falar 

do sagrado, mas neste curso é impossível. Eu queria lhes dizer que este curso, se fosse o normal, a 

primeira parte que estamos dando, logo após o preâmbulo, que começa agora, é a forma do espírito, ou 

seja, a imagem, a arte e a postura. Já estamos dentro do discurso. A partir de amanhã e dos próximos 

dias, eu tenho uma infinidade de igrejas e suas plantas, desde o primeiro século até hoje. Então nós 

vamos analisar, porque se trata do espaço e da liturgia. A segunda parte, que não vai ser dada aqui, seria 

O Sagrado como Linguagem e Fundamento da Arte Sacra.  

Se nós não entendermos que o sagrado se relaciona conosco e nós nos relacionamos com ele, 

mesmo que não entendamos, vai se tornando cada vez mais difícil nós termos uma espiritualidade e, 

consequentemente entender o que é arte sacra e o que é arte religiosa. Mas agora, neste curso de quatro 

dias é impossível. E a terceira parte, como acabei de lhes falar que é o título, as fontes, O Espaço e a 

Liturgia Ontem e Hoje. Então isso vai ser dado. Vamos pular uma parte. 



355 

 

Voltando, São Paulo numa de suas cartas – Carta aos Gálatas, ele vai dizer: “até que Cristo tome 

forma em vós”. Quer dizer que todo esse trabalho, da vida inteira em torno das origens do que é o 

sagrado, da linguagem do sagrado, é para que em nós se tome forma em alguma coisa. Porque senão nós 

ficamos sempre amorfos. Se eu sou cristão eu tenho que ter uma forma. Mas, cuidado! A forma que eu 

tenho que ter não é aquela que em geral eu vejo. Porque está cheio de religiosidade que é anti-religião, 

que é anti-cristianismo. Então há uma porção de baboseiras. Por exemplo, atualmente me desculpe se 

eu ofendo alguém, não é a intenção, mas vou citar um exemplo atual. Quando me mandam rezar mil 

Ave Marias, não serve para nada. É besteira isso. No entardecer da nossa vida, como diz São João da 

Cruz, nós vamos ser julgados pelo amor. Jesus não vai perguntar quantas Ave Marias você rezou ou não. 

Ele está lá se lichando para as suas Ave Marias, se for mil, dez mil. Não estou destruindo a Ave Maria 

como oração. Mas a forma de se apresentar é negativa. Isso não é cristianismo. Isso é um exemplo. 

Existem mil exemplos por aí. O fetichismo que tem hoje, por exemplo, no mundo carismático sobretudo. 

O fetichismo da hóstia consagrada. Tem que ficar lambendo a hóstia. A hóstia não foi feita para lamber, 

foi feita para comer. E ela se torna carne e sangue da minha carne. Então ela tem um outro sentido. Não 

é fetichismo nosso de ficar lambendo que vai resolver alguma coisa. Se não se transforma em uma 

mudança em cada um de nós. O sentido de tudo isso é o de que somos nós o centro de tudo. 

Na forma, um grande beneditino que morreu na noite de Páscoa de 1948, Dom Odocazio, ele 

escreveu um livro belíssimo, que é “o mistério do culto”. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, 

não deixem de ler. É o livro primordial para entender o cristianismo a partir do Concílio, muito embora 

ele seja muito anterior ao Concílio. Não se esqueçam que o Concílio já começou no final do século XIX. 

Ele só tomou a forma de Concílio Ecumênico, com o Papa João XXIII, em 1962, o decreto, o concílio. 

Mas ele já tinha por cem anos antes sido muito bem preparado. Então Dom Odocazio ele vai dizer numa 

de suas falas, “é a forma que nos revela a natureza das coisas”. Isso já falamos aqui agora pouco.  Toda 

forma estereotipada fora ela é a casca, é o que denuncia o conteúdo interno. Um grande filósofo 

medieval, Moézio, com suas palavras ele vai dizer, deixa-me ver se encontro aqui o Moézio porque 

quero falar com as palavras dele. Num de seus textos, chamado “unitate uno”, isso na Idade Média. E 

cuidado, porque a Idade Média foi desprezada pelo positivismo, pelo iluminismo, pela maçonaria, que 

contam a história ocidental a partir da Revolução Francesa, e o cristianismo e as religiões são algo 

negativo para eles. É por isso que no Ocidente nós odiamos a religião, em geral. Isso começa a acontecer 

no Mundo Oriental. Querem acabar com o islamismo. O budismo já está em completa decadência. Os 

novos jovens já não estão seguindo o budismo. A não ser em aldeias bem longínquas dos grandes 

centros. Então o mundo deseja acabar com o elemento religioso que é natural do homem. A gente vai 

ficar manco, daqui a pouco. Ainda bem que vou morrer primeiro. Mas a tendência das futuras gerações 

é a de serem mancas. É como se nos tirassem a água para viver. A questão do mistério existe acima de 

nós. Nós não existimos porque queremos. Quem que nos chamou à vida? Então, algo existe e é este 

Algo que nós temos de nos corresponder com ele.No nosso caso, nós chamamos de Jesus, de Deus Pai, 

etc, etc. Então Boézio diz: “a forma de uma imagem é como uma luz, mediante a qual o Espírito se torna 

conhecido”.  Se eu quero conhecer o Espírito, eu dependo da forma. Se hoje eu não tenho arte sacra no 

mundo, e a arte sacra é apenas qualquer coisa que sugere... eu canso de ver Cristo sorrindo – vocês já 

viram no Evangelho Cristo sorrindo? Não existe. Não quer dizer que ele não sorriu. Isso é outra história, 

historicamente falando. Mas isso não existe no sentido do sagrado. Ele se impõe, Ele está acima. Não é 

à toa que depois os grandes monges do início do cristianismo, dos chamados padres ou monges do 

deserto, eles vão proibir nas suas regras o riso exagerado, descontraído. O riso é coisa do demônio. E é 

coisa do demônio mesmo, porque pela risada, pelo riso, nós podemos estar esculhambando com uma 

pessoa, com muita gente. Nós queremos aparecer, etc, etc, etc. Então o riso é uma coisa que não é 

saudável, por exemplo. O riso elegante, vamos chamar assim, um meio riso que tem alguma razão de 

ser num contexto, tudo bem. Mas o riso solto é algo que não nos pertence.  
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Voltando agora ao que temos de continuar, a imagem como linguagem do humano e do divino. 

Entramos nesse sentido ainda no preâmbulo. Qual o sentido da imagem no mundo judaico-cristão? 

Vocês me desculpem, não é aula de Bíblia, mas se eu não viver com a Bíblia eu não posso viver. A 

minha língua passa por aqui também. Se nós pegarmos Gênesis, 1, 26 – 27, nós temos: “então façamos 

o homem à nossa imagem e semelhança”. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, 

criou homem e mulher. Então já na primeira página do Genesis Ele nos cria como imagem. E essa 

imagem é semelhante à Ele. Só que depois nós jogamos essa imagem no lixo. A gente apelida essa 

imagem de Adão e Eva, o que é uma mitologia, que é um mito, que é uma lenda, do primeiro, do segundo, 

aliás até o capítulo 17 do Gênesis, toda é uma historinha para explicar a vida. Nós também jogamos a 

nossa imagem verdadeira em semelhança, fora. Depois, no Gênesis, capítulo 2,7 – “o Senhor formou 

pois o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um 

ser vivente”. Então fica claro que o espírito que entra em nós e desabrocha numa forma, não sou eu 

quem dou, é o Seu Espírito. Só que quando eu fico à mercê de, vamos chamar de diabo, diabo é aquele 

que divide, de todo comércio que está aí, de todos os prazeres que estão aí, eu fico à mercê não mais do 

sopro da narina, mas à mercê de outros sopros. Então já não sou à imagem e semelhança. Isso fica óbvio. 

Depois vamos para Êxodus, capítulo 20, versículo 4. Moisés lá na montanha recebe uma série de 

preceitos, o decálogo, a gente sabe, mas atrás do decálogo vem uma imensidão de preceitos. Um dos 

preceitos, cap.20, vers. 4: “não farás para ti escultura ou figura alguma do que está acima nos céus ou 

embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás 

culto, pois eu sou o Senhor”. Este é o argumento também de muitas religiões fundamentalistas hoje, 

sobretudo evangélicas. A mas está lá. E eu costumo dizer, você vai ao banheiro. Vou dizem eles. Não 

deveria ir, pois Moisés mandou usar uma pazinha para abrir um buraco na terra e depois fechar. Já que 

é tão fundamentalista assim, seguir a palavra à risca, então não vá ao banheiro, por favor, use uma 

pazinha.  

O que quer dizer isto para nós: não farás esculturas, não adorarás esculturas nem de cima nos 

céus, nem da terra. Nada disso. Tem uma outra intenção, a de dizer que Ele é o Senhor. Numa 

mentalidade de um povo que está se formando como raça, a raça judaica e depois nós que somos 

continuidade cristã, o ser humano por natureza, dava aos elementos da natureza o sentido de ídolos, de 

senhores. O meu senhor é a Lua tal. Meu senhor é a montanha tal. Lógico que Deus tinha que espremer 

o negócio e dizer não é por aí. Só Eu, só Eu, só Eu sou o Senhor. 

Depois vamos partir para o Levítico, 19,4: “não vos volteis para os ídolos e não façais para vós 

deuses de metal fundido, pois eu sou o Senhor vosso Deus”. É o que mais tem hoje! Ídolo de metal, todo 

mundo quer o carro último tipo e é para se mostrar, a gente sabe. Ninguém quer o carro para andar. 

Porque carro para mim é como liquidificador, estragou joga no lixo e compra outro. Mas não, é aquela 

coisa de se mostrar, etc. Quer dizer, são ídolos. É tudo aquilo que nós trocamos o próprio Senhor, por 

objetos, por coisas, por elementos. Depois vamos partir para Deuteronômio, capítulo 4, de 15 a 19: 

“tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor vos falou do seio do fogo, em Horeb, não 

viste figura humana”. Horeb é a grande sarça.  “Guardai-vos de fabricar qualquer imagem esculpida, 

representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de alguns animais que 

vivem na terra ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um 

peixe que vive nas águas debaixo da terra.” Isso é para mim, pois botei uma bicharada lá em Aparecida... 

(risos) “Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, 

guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a estes astros que o Senhor deu como partilha 

a todos os povos que vivem debaixo do céu.” De repente, Deus desdisse o que disse. Nós temos que 

prestar um culto a toda a natureza, porque a natureza é a primeira manifestação da criação dEle. A 

natureza é santa. Aos pouquinhos a coisa vai mudando. Aí, Deuteronômio 5, vers. 8 a 9: “Não terás 
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outro deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando qualquer que seja do 

que está acima no céu, ou debaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela 

para renderes culto, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus”, etc.  

Agora João, vamos pular. O povo já cresceu. Porque o povo ia crescendo na fé. Todo o Antigo 

Testamento é uma luta mais ou menos entre Deus e o homem. Às vezes ele parece ser um déspota e às 

vezes não Ele é sempre algo que nos acaricia e nos conduz pela mão. A gente vai encontrar isso em 

todos os textos bíblicos. Mas aí o homem cresce. Vai crescendo e quando Ele mesmo se torna homem, 

a palavra feito carne, Jesus, vamos encontrar no evangelho de João que já citei aqui, primeiro capítulo, 

versículo 3: “tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito”. Então se tudo foi feito por ele e nada foi 

feito sem Ele, então significa que tudo é Ele. É por isso que os monges e as monjas, é lógico, pois o 

cristianismo está muito longe da vida monástica, que é cristã, dizem – na regra São Bento vai dizer, por 

exemplo, São Basílio vai dizer muito pior: “tudo que é do mosteiro é como vaso sagrado do altar”. É 

por isso que culturas, como a cultura alemã, por exemplo, as culturas nórdicas, por exemplo, da Europa, 

são culturas muito sábias, duras e silenciosas. É bom não esquecer que com Carlos Magno, o primeiro 

século de Carlos Magno e que depois passa para o filho dele, a constituição alemã vai ser a regra de São 

Bento. É por isso que é um povo que ama a ordem, que ama o silêncio. É um povo que procura fazer as 

coisas perfeitas. Esses povos mais nórdicos. Nós somos todos criados pelo crioulo doido. Tudo é uma 

bagunça só. Já é o fim do cristianismo, que é o período do barroco, é a briga por poder. É o poder da 

reforma protestante e da contra reforma católica. Não tem nada de cristianismo. É uma casca, não é? 

Vamos lá... 

Depois João 1, 14 acabei de lhes dizer, o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua 

glória, que é o próprio Filho de Deus. Cuidado! Há muita tradução que diz..., aliás as bíblias em 

português e muitas também em outras línguas, estão muito deturpadas. Cuidado! Porque todas as bíblias, 

até a bíblia Ave Maria que ganhei quando tinha 15 anos, e as demais bíblias, bíblia de Jerusalém, tudo 

traduções deturpadas. Você pega Lucas, capítulo 9, que nós escutamos na igreja há umas três ou quatro 

semanas atrás, no domingo, e diz que num certo momento, Jesus tomou a decisão de subir para 

Jerusalém. Se ele tomou a decisão de ir para Jerusalém ele foi fazer o que? Foi passear? Original grego, 

hebraico e mesmo latino não diz isso, que ele tomou a decisão: “e Jesus endureceu o rosto e subiu a 

Jerusalém”. Porque ele sabia que em Jerusalém ele iria morrer. Então ele não foi passear em Jerusalém. 

Enrijecer o rosto é uma imagem. Aliás, toda a bíblia é imagem, se nós não entendermos por aí. E que 

fala muito mais do que uma palavra abstrata: “tomou a decisão”. 

Bom, vamos ver os Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, 8, 29: “os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho”. Quer dizer agora é o Filho que tem a imagem perfeita que nós 

perdemos de Deus Pai, imagem e semelhança. E aí a gente vai para Colossenses 1,15: “Ele é a imagem 

do Deus invisível”. Toda a imagem revela o invisível. Uma palavra nem sempre revela o invisível. “O 

Primogênito de toda a criação. NEle foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As criaturas 

visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. 

Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nEle”. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. 

Quer dizer, nada tem vida fora dEle.  

Ainda tem mais o Apocalipse 14, 9-11: “Um terceiro anjo seguiu-os dizendo em alta voz – se 

alguém adorar a fera e a sua imagem e aceitar o seu sinal na fronte, e na mão, há de beber o vinho da 

cólera divina, vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante 

dos seus santos anjos, e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não 

terão descanso algum, dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem e todo aquele que acaso tenha 

recebido o sinal do seu nome”. Que sinal é esse? É lógico que são os adeptos de tudo o que é a fera, o 
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mal, o negativo. Por quê? Porque nós já recebemos um sinal. Acho tão bonito. Na cultura siríaca, os 

católicos, os cristãos siríacos não são só assinalados pelo batismo, pelo óleo e pela água, pelo sal, mas 

são assinalados também... como é que a gente fala hoje quem faz tatuagem? Coloca a cruz nas mãos, a 

cruz no peito, em tatuagem, a cruz na testa, que fica para toda a vida. E é fácil de reconhecer e morre, 

porque é lógico que é cristão, está com uma tatuagem. Mas as tatuagens são sinais realmente do Cristo 

e do Cordeiro, de quem é de fato cristão, que não segue a besta,  a fera. Então notem, parece que há 

contradição, mas não há contradição nos quesitos todos pedidos pela Sagrada Escritura. Querem dizer 

algo mais. 

A forma e o espírito, no sentido ontológico, é porque a linguagem da arte, volto a dizer, é a 

forma e não o tema. Pena que não trouxe outros Budas. Têm Budas belíssimos, que passam a 

espiritualidade de Buda. Têm crucifixos românicos, despojadíssimos, que Cristo está na cruz como se 

fosse um senhor, um rei e da mesma maneira, com discrição. É por isso que os cristãos, nos séculos 

VIII, XIX e X, São João Crisóstomo dizia: “eu olho para a cruz e vejo o rei, o meu rei”. O Cristo está 

vestido com a veste talar. Talar quer dizer a veste sacerdotal. E está na cruz. Então não é este Cristo 

meramente ensanguentado, de um homem torturado, de um cadáver. 

Eu não venero São João Damasceno, século VIII. Coitado. Lutou contra a iconoclastia. Quer 

dizer, surge na mesma época que surge o Islamismo e surge uma corrente no cristianismo para destruir 

as imagens. E olha que as imagens já se falava no cristianismo desde as catacumbas! São João 

Damasceno foi contra, lutou contra e finalmente venceu. Mas ele venceu depois de lhe cortarem as mãos. 

Então é um grande doutor e mártir da Igreja. Mas defendeu até o final o sentido da figura da imagem no 

cristianismo. Vejam o que ele diz: “Eu não venero a matéria, mas sim o Criador daquela matéria, na 

matéria, que se transformou em matéria por minha causa – se tornou corpo humano – Jesus. Na matéria 

aceitou morar e, através da matéria realizou a minha salvação”. O que quer dizer isso? Nós necessitamos 

de uma muleta chamada matéria, que é a imagem. Só que cuidado! Não é qualquer imagem. Tem que 

ter aquele sentido ontológico, aquela beleza que vem do próprio ser, a verdade.  

Eu gostaria de ter esta apostila já pronta, para poder passar para vocês, porque é de um 

enriquecimento muito maior, a segunda apostila, porque é mais técnica.  

Bom, a linguagem no sentido universal nós falamos, e podemos falar também da linguagem, da 

imagem, perdão, no sentido etimológico. O que é que significa imagem. Imago, é a palavra latina. In 

agger, quer dizer, imago, in agger, dentro do campo. Agger em latim, com dois gg, aggeris, porque é 

terceira declinação, quem conhece latim sabe tudo isso, e nós devemos conhecer latim porque é a nossa 

língua mãe do português, para poder saber falar direito e não começar agora como tem “é, ô, ta, ti, to, 

tu, é, â”  sei lá que língua que se fala hoje. Não entendo, mas não é a minha. Não tem vogal...tira o a, é, 

i, o, u. Então, agger, aggeris, significa terra. Aggerare, amontoar terra. Portanto,  imagem é monte de 

terra, ou terra lavrada, terra arada. Aquela terra que deixa uma marca. Ou seja, que marca é essa? É a 

marca de uma presença. Então, uma imagem não é uma imagem qualquer. Se alguém arou a terra de 

uma determinada forma, foi alguém que arou a terra e aquela forma diz que vai ser plantado milho e não 

batata. Então é uma marca que eu preciso saber ler. O homem de hoje não lê os símbolos, não lê a própria 

palavra no sentido também etimológico, então ele é cubido pelas imagens. Notem as propagandas 

nossas. Passa uma imagem de um super carro, com uma super modelo e com uma música clássica 

belíssima, que não tem nada a ver o conteúdo com a forma. Então nós somos cubidos pela imagem 

diariamente, porque o nosso mundo de hoje é o mundo da imagem. E o cristianismo sabia disso e hoje 

não usa a imagem, usa um telão, como se todo mundo fosse imbecil. Isso sem contar quando tem que 

ficar chacoalhando papel e batendo palma. É um bando de imbecis, fazendo uma porção de gestos que 

não é por aí.  
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O gesto, a postura, no judaísmo, no cristianismo, nas grandes religiões, são gestos comedidos. 

São gestos que têm peso no fundamento do ser, da tradição. Não esqueçam a palavra tradição do latim, 

tradere, que significa entregar. Alguma coisa foi entregue, de geração em geração e chegou até mim. 

Ninguém inventou nada. Eu não tenho o poder de inventar nada. Nem mágico eu sou. E mágico não 

inventa nada. É uma mentirinha. Então, é-nos entregue e se nos é entregue, tenho que saber ler aquele 

gesto. É muito bonito.  

Quando eu faço “em nome”, no primeiro milênio não se fala “Pai, Filho e Espírito Santo”.  Se 

falava: “ em nome de Jesus Cristo, amém”. Jesus tem tudo. É Deus em plenitude.  Mas quando eu falo 

mesmo hoje “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém”, o que é que significa? Não significa 

que eu vou fazer em nome do Pai, que o Pai mandou fazer aquilo. “Em nome de” significa “dentro de”. 

Eu começo e termino uma coisa dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, as minhas coisas 

são feitas por Ele. Eu quero que Ele seja o princípio e o fim. E não. Eu já sei que vou errar daqui há 

pouco. Mas se Ele é o elemento do invisível na minha vida, que um gesto marca, como um beijo, que é 

o “sinal da cruz”, é realmente um sinal de imenso valor. É de fato uma imagem na sua plenitude. Eu sou 

um ser “dentro” do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou dentro do Cristo. Como um batizado.  

A imagem então é a forma adquirida por um conteúdo, pelo espírito que lhe dá vida e indica e comunica. 

Portanto, o que é que comunica? Aí vem uma outra palavra latina também. Ensinar. O que significa 

ensinar? Sobretudo para professores ou para quem faz uma homilia, ou sei lá eu, quem tem função de 

ensinar algo. Ensinar vem do “ensignus”, levar para dentro do sinal. Então, levar para dentro do sinal 

quer dizer, eu tomo posse do sinal. Quando eu ensino a uma criança um elemento de matemática e ela 

aprende, eu a conduzi, eu a coloquei dentro daquilo. E ela tornou-se senhora daquilo. Ela aprendeu. 

Então ela passa a ser um sênior. Cuidado! É diferente de senex. Senex é velho, decrépito. Mas sênior é 

aquele que tomou posse. Posse de uma verdade. Ele entendeu, ele compreendeu, ele tomou posse na 

plenitude. Ele é sênior.  

E aí vem uma outra palavra belíssima, que é preciso colocar. Sênior então é apoderar-se de um 

sinal. Ser um com o sinal. Eu dei um exemplo de uma álgebra, ou de um elemento da matemática. Eu 

me torno um com aquilo. Nunca mais eu esqueço. Eu uso aquilo como para a vida. Tenho um elemento 

na vida. Assim as demais coisas. Então, tomar posse, conhecimento, ser senhor é sinal de uma unidade. 

Aí eu me completo. Enquanto não me completo eu não tenho paz. Eu fico buscando. Volto a um exemplo 

que gosto de dar: tipo como um cachorro rodeando em volta do meu rabo. Eu preciso de um referencial.  

Cuidado gente! Nas relações que eu dizia há pouco, mas não completei. As relações tu, eu, nós, 

essas relações só existem perante a liberdade. Senão, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é... É 

perante a liberdade. O relacionamento na liberdade a que me leva? Me leva a dois elementos: se a minha 

liberdade, a minha relação é determinante, ou determinada, ou ela é indeterminada. O que é uma relação 

indeterminada? Quando eu digo, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu julgo 

o que eu quero, eu quero do meu jeito. Quem é o determinante? Eu. Então é indeterminante, porque 

quem diz que eu sou determinante? Ninguém é determinante. Daqui há pouco a gente passou, acabou, 

não existimos mais. E a relação quando é determinante, é quando eu tenho algo na liberdade que eu 

dependo dele, deste algo, deste outro. Então eu tenho um parâmetro. Por exemplo, para os cristãos qual 

é o parâmetro? é Jesus. Cada coisa que eu faço, eu me relaciono com Ele. Ele disse, sede perfeitos, como 

o vosso Pai do céu é perfeito. Isso fica “minhocando”  na minha cabeça em cada momento da vida. E 

outras coisas que Ele diz e nós sabemos não é? De todo o Evangelho. Então eu preciso de um 

determinante. É lógico que numa tribo indígena vai ser uma outra coisa, numa tribo africana uma outra, 

na cultura budista uma outra. Mas eu tenho um determinante. E é isso que me faz realmente caminhar 

para frente nos relacionamentos. E aí vem a palavra que eu não acabei de falar (dela) “ensinar”. De 
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sênior, que é tomar posse do sinal, vem a palavra desenhar. Designare. Sobre o sinal. O que é desenhar? 

De signal? É escrever com sinais, com imagens. Então não escrevo mais abstratamente. Hoje nós só 

pensamos e escrevemos abstratamente. Façam uma dissertação sobre o amor. Vão ter mil dissertações 

aqui, sobre o amor. Cada um vai falar, elucubrar, amor é isso, amor é aquilo, amor para mim foi aquilo, 

amor não é mais aquilo... Mas não, quando eu falo com sinais, eu desenho, eu fixo uma verdade. E só a 

verdade pode ser desenhada. Quando ela não é desenhada como símbolo, como verdade, cai naquela 

imagem de Da Vinci que nós vimos, que é uma bela figura, uma bela paisagem, bela mulher, mulheres, 

belo menino, e que é bonito, é bonito e acabou. Não vai a fundo na questão. Então desenhar é isso. É 

escrever com sinais. Com imagens, cujo intuito é qual? O intuito é fazer quem está na frente de uma 

imagem “entrar dentro dela”. Entrar dentro do fundamento, da essência dela.  

Eu acredito que por hoje, eu só quis dar esse preâmbulo, gente, singelo, para a gente depois 

entrar com o pé no chão. Por que se não ficamos tateando assim como se conhecêssemos tudo e não é 

verdade. Amanhã então continuamos dentro da temática do espaço e da liturgia. 

Fim do primeiro dia do curso. 

 

2ª Aula - O ESPAÇO: O LUGAR 

(Transcrição da gravação do segundo dia do curso, feita por Estela Maria de Oliveira Bonci e Egidio 

Shizuo Toda com a permissão da gravação concedida pelo Prof. Dr. Claudio Pastro) 

 

Claudio Pastro – ÁUDIO parte 2 (02/08/2016) 

 Rapidamente só uma lembrança do dia de ontem, nós falávamos que a arte ela é a ciência das 

formas e a sua linguagem é a forma e não o tema. A imagem como linguagem ela é (a forma, a imagem) 

ela é tanto a mesma para o sagrado quanto para o humano, aliás, costumo dizer que o Sagrado é mais 

humano do que humano. Ele fala a nossa linguagem, nós não precisamos buscar um puritanismo, ou 

abstracionismo para falar de Deus, ou como se costuma dizer "Deus é uma luz". Deus não é uma luz; 

uma luz é uma luz, Deus não é uma coisa. Deus é uma pessoa com quem a gente convite ou não convive, 

daí a história é outro. Então é importante isso: quando Cristo diz “Eu sou a luz do mundo”; ele não diz 

"A luz do mundo sou Eu". Ele diz: "Eu sou", então é realmente bem a figura, a imagem, à imagem e 

semelhança, é a linguagem do divino, é linguagem do Sagrado e consequentemente também a nossa 

linguagem, a única linguagem e iconográfica que nós vimos, inclusive ontem a palavra desenhar: de + 

signal; desenhar é escrever, vem do latim significa sobre signos, é escrever desenhando, pintando, 

esculpindo. É muito interessante porque a igreja oriental quando pinta os seus ícones e os afrescos 

também, ícones nas paredes, ele diz escrever o ícone e não pintar, porque justamente eles sabem que a 

única linguagem, a única leitura do ser humano é realmente a forma, não tem outro. É aquilo que nós 

falávamos ontem de São Gregório de Nissa, irmão do São Basílio, aquela pequena frase dele que é 

fundamental para entender: "A palavra leva-nos a diferentes interpretações. Só a imagem nos coloca 

diante de uma presença", porque nós vivemos diante de presenças e é a imagem que vai também nos 

levar para um centro. Lembrem-se que nós falávamos que ela faz parte de um microcosmo, ela decifra 

um microcosmo, quer dizer um pequeno local, algum templo, ou pode ser uma igreja católica ou um 

templo, uma mesquita, um templo budista, o que for, é um microcosmo diferente do universo. O homem 

corrompe o universo e esse mesmo homem dá espaços para Deus para as suas coisas, as coisas de Deus, 

que é o lugar onde a gente vai para aprender, é o lugar onde a gente vai para aprender a nossa verdadeira 
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forma, o outro lado da forma. Por isso que a palavra também teologia vem de theosis, quer dizer a 

divinização do humano. O humano em si ele não é nada, ele tem a outra dimensão que é.... theosis, diz 

que é o seu lado divino, quer dizer que somos imagem semelhante, então nós também somos "deuses", 

ou fazemos parte do mesmo Deus.  

 Depois ontem nós falávamos ainda que essa imagem ela é enquanto beleza, no sentido sacral 

vamos chamar assim, ela tem que ser necessariamente ontológica, quer dizer, ela vai à fonte, ao centro 

da razão de ser e ao mesmo tempo se ela é ontológica é como a nossa vida. Nós não ficamos... podemos 

ficar marcando passo, como se diz, usando elementos do shopping, fazendo um curso aqui, um curso 

acolá, etc., mas o nosso ser, o nosso ser, a razão de viver ele é ontológico, nós somos chamados à vida, 

então é dessa vida que nós temos que cuidar e não das coisinhas externas. Então se ela é ontológica essa 

imagem ela deve ser bela, porque a vida é bela, ela é chamada à beleza, por si ela é bela, todo universo, 

todo o cosmos, toda a natureza é bela, em princípio. Eu sempre fico pensando: uma flor que desabrocha 

lá no meio da Amazônia ela vai desabrochar e ela vai morrer. Ninguém vai nunca vê-la, mas ela é bela, 

então não sou que sou parâmetro de beleza, as coisas não vem a mim como centro, mas nós buscamos o 

centro que está fora de nós. e se ela é bela no sentido ontológico, também ela necessariamente é 

simbólica, ela fala através de sinais, nós vimos ontem. uma questão é a questão da beleza no sentido 

estético, meramente estético que nós estamos hoje acostumados porque para enganar todo mundo se 

apela pela beleza, mas não é uma beleza ontológica e não é uma beleza simbólica, é uma beleza que tem 

como fim, outro. produzir, reproduzir, vender o peixe, etc., etc. Portanto se ela é simbólica, a beleza em 

si não está lá, ela indica a grande beleza que deu sentido a, vamos chamar pequena beleza que de alguma 

forma está na nossa frente. Então ela necessariamente tem que ser simbólica. Lembrem-se que ontem 

nós mostrávamos a figura de Ana Maria e Jesus menino de Da Vinci que é muito bela e mostrávamos 

também uma escultura numa Catedral românica para o gótico que é, aparentemente esteticamente, 

segundo nosso conceito de estético atual, era mais vamos chamar bruta, mais pesada, mas 

ontologicamente pegava o sentido primeiro de tudo, enquanto em Da Vinci, Ana Maria e Jesus são 

figuras, pessoas da época com paisagem e o drapeado da veste que é da época, a gente só fala que é 

Jesus, Maria e Ana por causa do costume, mas não diz nada. se você mostrar para um índio essa paisagem 

ele não vai dizer que é uma "deusa", que é um "Deus". é uma figura qualquer são uns branquinhos, bem 

arrumadinhos. O outro não. A outra segura a gente pára; ela passa alguma coisa além dela nem si; então 

ela é simbólica. 

 Terminamos também falando ontem que hoje em dia o conteúdo e a forma estão desconectados. 

o espírito,o pneuma e o que vai ter uma forma, um não bate com o outro. quando na propaganda eu uso 

uma música clássica muito bonita para vender um carro não tem nada a ver aquilo que inspira essa 

música clássica, até com o tema, o que foi usado, a forma, etc., com a venda de um carro. então hoje 

tudo é pretexto simplesmente para produzir, para consumir, é o mundo de hoje. E nós estamos nesses 

quatro dias entrando em um outro mundo que é o nosso verdadeiro mundo, ontologicamente falando.  

 Vamos ver hoje a expansão, as mudanças do espaço e da liturgia, ontem e hoje. Aqui no começo 

coloquei Ad Fontes, porque Ad Fontes foi um light motif, foi um estribilho repetido pelos primeiros 

padres e monges ainda no século XIX, dizendo: é preciso ir às fontes do cristianismo. Vocês não podem 

imaginar como o cristianismo dos séculos 18 e 19, sobretudo, era muito romântico, romantizado; morrer 

de amor, ou as figuras todas com uma beleza estereotipada que não tocava a alma da pessoa, o figurativo, 

havia muita coisa realmente externa, sem um conteúdo de fato e o conteúdo aonde buscar? Na fonte, 

onde há a fonte do cristianismo? A fonte do cristianismo não tem outra, é uma só: é a liturgia, porque a 

liturgia não foi criada por ninguém, a liturgia foi criada pelo próprio Cristo. Logo na primeira página 

dessa apostila nós colocamos aí locus iste.  
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 Gostaria se possível escutarmos uma música do Brukner... 

 Então logo na primeira página eu coloquei, locus iste, do latim, mas vou colocar a mesma 

palavra em hebraico macon. 

 CD, faixa 16: coro da Áustria San Florian e Brukner, não sei se todos conhecem, Brukner é 

realmente um grande músico, acanhado que viveu sempre na Áustria, mas que hoje é reconhecido de 

maneira estupenda. Ele musicou este tema locus iste a Deo factus est, é a primeira fase que é de um 

cerimonial de consagração de uma igreja, de um espaço sagrado. E locus iste a Deo factus est significa 

locus = este lugar; a Deo =  feito por Deus para nós. Às vezes no latim simples, falar a Deo factus est se 

tem a impressão que é para Deus esse a tem outra função no latim: é de Deus para nós.  

(música) 

 Entramos na temática justamente porque viemos aqui esses dias. o que é o espaço e a liturgia, 

ontem e hoje, só que cuidado: o que é que determina um espaço; o que é que determina um lugar. 

Primeiro o espaço ele é indefinido, indeterminado. O espaço é tudo. Nós vivemos no espaço, não tem 

definição de espaço, enquanto que esta sala, este lugar é um espaço no espaço, então este lugar locus 

iste foi preparado para nós para estarmos aqui na aula, mas o lugar sagrado já foi preparado pela própria 

divindade, pelo próprio Deus para nós. Então há uma razão de ser. A palavra lugar, locus em latim e 

macon em hebraico, significa a mesma coisa, lugar. Só que na cultura oriental e na cultura também 

ocidental até à Idade Média, lugar é algo sagrado, não fomos nós que fizemos, foi feito para nós, foi 

preparado para nós, não sei se dá para sentir isso. E uma igreja, uma capela, ou o que seja, indo além do 

lugar de uma sala, de uma casa, etc. é mais ainda preparado para nós, independente de nós. Porque que 

aquele espaço foi escolhido? Certamente escolhido por uma comissão, por um padre, por uma pessoa, 

etc. Mas por quê aquele lugar? Não temos resposta. Então lugar no hebraico e no latim da Idade Média 

significa todo lugar é sagrado. Todo lugar que provoca um encontro é um lugar e ele é por natureza 

sagrado, não sei se me entendem. A palavra hamacon - ha significa brilho, luz; então é o lugar que 

produz uma luz. Locus iste = preparado para nós, a mesma coisa então no primeiro quadradinho da 

primeira página da apostila nós temos Locus iste hamacon (que eu não escrevi aí, mas podem escrever) 

a grande sala. Que grande sala é esta que o próprio Senhor, no caso Cristo, concebeu a liturgia cristã 

para celebrar o mistério Pascal, porque os cristãos celebram o mistério Pascal. Os judeus também 

celebram o mistério Pascal, mas é de uma Páscoa de herança de um fato que é no Egito, a passagem, a 

Fuga do Egito para a Terra Prometida. Os cristãos a mesma coisa: a passagem da morte para a vida no 

sentido de uma vida nova e aí é o próprio Cristo que determina. 

 Vamos ver esse trechinho de Marcos ou Lucas: "O mestre pergunta: Onde está a sala onde eu 

devo comer a Páscoa com meus discípulos? e ele mesmo responde: Vos será mostrada uma grande sala 

no andar superior, mobiliada e pronta. Então cuidado: esta sala ela está mobiliada e pronta para celebrar 

a Páscoa, para uma festa, para uma celebração. Então esse espaço a gente costuma dizer, mas rezar para 

Deus a gente pode rezar em qualquer lugar, no quarto, rezar debaixo de uma árvore, etc. pode por que o 

universo é Dele e Ele habita em toda parte, mas justamente porque o homem corrompe o universo nós 

temos lugares especiais e para entender um pouco melhor ainda o que é o hamacon, hamacon tem um 

princípio hebraico que diz o seguinte: "Deus está nesta sala". A gente concorda, Ele está em toda parte, 

Ele está nesta sala, mas ele é maior do que esta sala. então ele tá aqui no Complexo do museu. mas ele 

é maior que o museu, Ele está nesse bairro. mas Ele é maior que esse bairro, Ele está na cidade de São 

Paulo. mas Ele é maior que São Paulo, então Ele está no Estado de São Paulo. mas Ele é maior, então 

Ele está no Brasil. mas Ele é maior, então Ele está na América. mas Ele é maior etc. etc. então a 

conclusão que chegamos é que nós estamos em Deus. muda completamente a oração porque a gente 
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sempre reza para um Deus que está lá e eu estou aqui. e quando o lugar especial de fato é finalmente o 

corpo, é aqui que Ele habita, este é o lugar por excelência e é por isso que nas grandes religiões, 

particularmente agora no cristianismo, nós temos e fazemos uma reverência para o outro muito profunda, 

porque Deus está aqui e Deus está aqui. são hábitos que a sociedade perde, desaparece a sociedade hoje 

é pagã, a gente sabe o cristianismo é pagão, então se perde a essência das coisas, o ponto x das coisas. 

 E aí nós vamos entrar quem determina o espaço celebrativo, então acabamos de falar. Quem 

determina o espaço celebrativo é a liturgia, então um arquiteto, um engenheiro, ou seja, lá um padre, ou 

seja, lá quem for um grupo, uma comunidade ela não pode fazer uma igreja a bel prazer, como eu acho 

como eu gosto, porque ele tem que se basear na liturgia e a liturgia estão nos livros, nos rituais da própria 

liturgia e é lá que eu vou aprender. Particularmente em dois livros que são fundamentais: o próprio 

missal que é um virtual que vem lá do início do cristianismo, logo depois dessa Páscoa Judaica que 

Cristo instituiu a nossa Páscoa. Então é o missal e depois um outro livro só por curiosidade que é muito 

importante ser analisado, ler com bastante consciência ou tomar bastante consciência, o livro do 

Apocalipse. Porque a própria liturgia é o Apocalipse hodierno, quer dizer, está acontecendo no momento 

da liturgia o juízo final da qual nós estamos participando, então não é um livro de especulações futuras 

que vai ter raios e vai ter no não sei o que lár e não sei o que lá, não vai ter nada disso. 

 O Apocalipse acontece em cada liturgia e é interessante porque aí o centro do Apocalipse, o 

centro da liturgia são os mesmos: o cordeiro Pascal. É tão bonita aquela frase do Capítulo 14: "Os 

cristãos, quer dizer, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro agora seguem-No onde 

quer que ele vá". O que quer dizer esse seguem-no onde quer que ele vá? Onde nós estamos participando 

de uma liturgia lá está o Cordeiro, aquele que podemos "lavar" as nossas vestes, quer dizer, o nosso ser. 

Vocês devem conhecer aquele famoso livro que deve ter acho que uns 20 anos no máximo O banquete 

do cordeiro, não sei se todo mundo já leu.  O banquete do cordeiro, de Scott Ham que era um pastor 

americano, presbiteriano, ele por curiosidade estudando o Apocalipse sem compreender, porque eu já 

com vários pastores a gente senta pra conversar eles acham que o Apocalipse é um acontecimento futuro. 

Nunca esqueçam também que o cristão vive já o futuro, chama-se escatologia. o que nos leva para frente 

é saber onde eu vou, não é o que está atrás. Então eu tenho certeza de que eu tenho que perseguir aquele 

ponto futuro, que é o que me dá direção, aquilo que eu falava também de centralidade e é bonito, porque 

esse pastor, depois na universidade onde ele trabalhava. Por curiosidade um belo dia vai à capela e vê 

uma celebração de uma liturgia, de uma missa e ele fica curioso e volta um segundo dia, um terceiro, 

um quarto, n vezes. Fica escondidinho no fundo da igreja, porque não sabe nem como se manifestar 

liturgicamente como os católicos e é interessante porque ele começa a perceber que todos os elementos 

da liturgia batem com o livro do Apocalipse. É um livro fantástico pq para mim é o melhor livro, não é 

um livro grande de teologia, não é um tratado de nada, mas é o melhor livro que vai dizer o que é liturgia 

cristã católica, é melhor livro sobre missa, não existe igual. É um livreto, não é um grande livro até na 

forma. 

 Agora vamos entrar no nosso mundo. 

 Esse detalhe aqui é uma cruz de consagração num dos altares que eu fiz para a capela dos padres 

Claretianos. Todo altar cristão tem que ter cinco cruzes de consagração que correspondem às cinco 

chagas do Cristo porque é o Cristo que celebra e não o padre. Então isso é a marca para começar, mas 

vamos ver o primeiro... 

 Nós temos aqui um mosaico na belíssima Basílica estilo basilical do século VI, Santo Apolinário 

Novo em Ravena, no norte da Itália, onde era um lugar de férias dos imperadores agora imperadores já 

cristãos. Uma das cenas dentro de todas esta Basílica é este mosaico de uma ceia, uma ceia Pascal. 
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Notem que não se parece com nada com a ceia de Leonardo Da Vinci, evidente. as figuras são chapadas, 

as figuras nem se distinguem quem é Pedro, Paulo, João, Maria, etc., a não ser, talvez, esse poderia ser 

Pedro... a gente cogita. Mas é interessante essa frontalidade, depois também importante os peixes. Mas 

na missa não tem peixe, na missa é pão e vinho, mas o peixe é a comida do ano novo judaico que o 

próprio Cristo pede para comer na beira do lago de Tiberíades, nas suas primeiras manifestações como 

ressuscitado. Notem que as pessoas fazem uma  curva onde o resto da mesa da curva está aqui, que 

somos nós. então há uma leitura ontologicamente falando do próprio ministério cristão da ceia 

eucarística. 

 Vamos ver o próximo... 

 Aqui nós temos uma catacumba, um detalhe da catacumba de São Sebastião, em Roma, já do 

primeiro século. notem os cristãos  já pegam as catacumbas com pinturas deste tipo e continuam a fazer, 

porque tanto para o mundo pagão, quanto para o mundo cristão, nós vamos agora agora com a morte 

nos encontrar com a imortalidade no paraíso. Então o paraíso tem a fatura de frutas, tem pássaros, tem 

a vinha que no cristianismo é sinal de comunhão, de unidade. então os túmulos são ricos, belos e alegres; 

morrer é um fato nobre, é um fato maravilhoso, não é uma desgraça como agora nós que só rodopiamos 

entorno do próprio rabo, na hora H sentimos  que é uma desgraça. É bonito quando você pega uma figura 

do primeiro século do cristianismo onde o filho de uma senhora vai ser martirizado e a mãe corre ao 

encontro deste filho para dizer: "Olha! Fala para Jesus Cristo que nós estamos aqui e estamos muito 

felizes, mas quando Ele quiser venha buscar a gente também!" É um outro cristianismo. 

 Aqui nós temos três sinagogas, a arca sempre voltada para uma porta ou para uma janela em 

direção a Jerusalém. Aqui é uma porta, aqui a porta está no posto, mas esta ápice certamente tem uma 

janelinha voltada para Jerusalém. a mesma coisa acontece também nesta sinagoga: entra-se pelo oeste, 

mas é no leste tem um ponto. os cristãos no primeiro Milênio todas as igrejas românicas, não no gótico, 

aí já muda muda tudo. As catacumbas e as igrejas belíssimas de pedra românicas tem sempre na abside 

uma janela, por que os cristãos nunca rezavam durante o dia, isso é muito importante, é a questão da 

vigília. Passavam a noite em oração e quando o sol despontava no leste terminava a oração porque Cristo 

chegou. a salvação vem do oriente, mas a preparação foi a Vigília. Vejam a Basílica de São Pedro em 

Roma que é atual, ela tem só quatro cinco séculos, mas a antiga Basílica Constantiniana tinha o mesmo 

princípio da atual, onde está o altar. nós que conhecemos por visitação, ou por televisão, ou por livro, 

etc. como é a Basílica de São Pedro atual em Roma, o altar Central tem o baldaquino, aquelas quatro 

colunas de Bernini, as colunas são chamadas salomônicas que fazem esta curva, com pássaros etc., sobre 

o altar. Um baldaquino sobre o altar significa que ali é o leito nupcial, mas o leito nupcial. Para nós 

cristãos o leito nupcial é um altar, quer dizer é onde se dá as núpcias do Cordeiro ou do Senhor com o 

seu povo que é amada, mas notem que este Altar está voltado, o papa ou quem celebrou nesses altares, 

tanto a mil e tantos anos atrás, como atualmente, nesse altar, celebra sempre voltado para o povo. Talvez 

vocês mais novos não sabem muito bem o que eu estou dizendo no sentido que há 50 anos atrás o padre 

dava as costas para a gente, é um outro momento que vamos estudar aqui. Mas por que o Papa celebra 

voltado para a porta da igreja? Porque na situação do edifício do São Pedro em Roma, do Vaticano, a 

porta está no leste. Então subentende-se que também eles rezavam na Basílica de São Pedro toda a noite 

em vigília até aparecer o sol. 

 O problema do sol não é o sol. o sol é simbólico na figura de Cristo que é o sol, mas o problema, 

a questão toda está na oração de vigília, ficar vigilante, esperando a chegada do próprio Senhor. 

(comentário da plateia) 
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 A porta para o leste até 50 anos atrás sim, agora não. Hoje tem liberdade. Eu não sou tão libertino 

assim... Eu gostaria de sempre construir, se possível, para o leste. Veja Aparecida, a porta está no norte, 

mas eu não estava na época para dar meu pitaco. Ela está voltada para a cidade de Aparecida, para a 

Basílica velha, por conveniência. 

(comentários da plateia 38:39) 

 Uma vez em uma conferência, uma turminha que eu vi que participava desta missa chamada a 

missa tridentina, perguntaram para mim: "Escuta, porque que então não se Celebra a antiga missa?, 

fazendo referência trento, à tridentina. Eu disse: Meu filho a tridentina é a missa mais recente, a mais 

antiga é a missa de Paulo VI determinada pelo Concílio Vaticano II por que? porque como veremos aqui 

nós fomos buscar na fonte há dois mil anos atrás. por isso que eu coloquei aqui muito claramente o 

primeiro Milênio do cristianismo até a divisão do cristianismo pela primeira vez, ele é teocêntrico. 

realmente é Deus o centro de tudo. o segundo Milênio é uma armação humana na igreja e na sociedade. 

ele é antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro de tudo. até hoje vivemos esse sentido, é o centro, 

sou eu. Habita em mim o centro, mas não sou eu. 

(comentário da plateia 40:39) 

 Não... Mudou muito a gente pegar no meu livro A Arte no cristianismo, a gente pode pegar 

algumas obras de arte dos primeiros séculos, onde você vê como a missa era celebrada, era como hoje. 

o centro é o altar e todo mundo envolve o altar. A gente vê em placas de marfim, em pinturas antigas 

como era celebrada a missa, porque nós não temos muitos documentos, ou alguns documentos de 

grandes discípulos dos apóstolos como foi o caso de São Justino, Santo Hipólito que estão na concepção 

das primeiríssimas liturgias do cristianismo. 

(comentário plateia 41:46) missas nas catacumbas 

 Nós temos uma outra coisa... Uma evolução. A eclésia doméstica onde os cristãos davam suas 

casas para celebrar. um segundo momento a partir do século II para III então nós temos domus eclésia, 

uma casa construída só para ser igreja, mas era também aparência de uma casa, porque ainda tinha 

perseguição, mas dentro tinha uns cômodos: o cômodo só para o batistério; o cômodo só para o ágape, 

quer dizer para Eucaristia; o como o cômodo só para preparação para entrar no cristianismo, porque era 

muito difícil entrar no cristianismo e poder ser batizado, só adulto na noite de Páscoa. imagina, um 

mínimo erro depois era colocado fora do corpo de Cristo, a pessoa voltar levava 20 e 30 anos se 

conseguisse permissão pela a vida que ela levava. Não como é hoje que hoje é samba do crioulo doido... 

 A próxima imagem são cenas de catacumbas. Isso é um banquete funerário. O banquete 

funerário é uma coisa. Em geral as catacumbas como existem hoje, ainda ficava uma das portas de 

entrada na casa de uma família e em geral era uma família muito rica, porque contrário do que os 

brasileiros disseram nos últimos 50 anos, os pobres não se convertiam ao cristianismo, porque pobre no 

sentido não só físico, pessoal, etc., mas pobre também no sentido cultural fica preso aos ídolos. Eram as 

famílias ricas que buscavam a verdade e de repente encontram um Senhor que diz que ele é a verdade. 

Então Santa Domitila, o próprio São Sebastiano, São Marcelino e São Pedro que é um outro Pedro que 

não é o Pedro apóstolo, eram de grandes famílias. Essas casas grandes eles doavam para igreja e elas se 

tornavam domus eclésia, casa da igreja e só mais tarde com a libertação que a gente sabe que o edito de 

Constantino é que nós vamos ter o estilo basilical que perdura até hoje na igreja católica, porque parece 

que é o melhor de todos para celebração. Quase todas as igrejas até 50 anos atrás eram basilicais. um 

exemplo simples não a do museu. a do museu salote de madame que é próprio do Barroco. Por exemplo 

São Bento, por exemplo Pátio do Colégio, por exemplo a própria Catedral da Sé, as igrejas mais antigas 
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elas são retangulares e esse é o sentido basilical, com colunas onde fora das colunas ficavam os 

advogados onde o Imperador, depois era o grande juiz para resolver os problemas da pólis, da sociedade. 

quando ele doa esse espaço para os cristãos que vão crescer em número muito grande a partir da 

libertação religiosa, então eles vão usar adaptando o sentido cristão a este lugar, mas à imagem do 

império romano e isso já é uma inculturação. Notem, o hábito até do sacerdote cristão católico é um 

hábito romano, isso já é inculturação. a gente tem que ter muito cuidado quando a palavra inculturação 

que surgiu há poucos anos atrás dentro do cristianismo não vale qualquer oba oba. eu me lembro que X 

irmãs aí fizeram para suas lojas uma bata africana para usar na igreja. eu falei tá errado! nós brasileiros 

de princípios somos indígenas, tinha que ficar todo mundo peladão! Umas besteiradas de inculturação... 

são modismos. 

 E falando daqui desta ceia funeral que era comum entre os pagãos e que entrou dentro no 

cristianismo. Cada túmulo tinha na época, no lugar da cabeça do defunto, às vezes na lateral, mas em 

geral no lugar da cabeça, um buraco. Então uma vez por ano quando se celebrava o dies natales, o dia 

do nascimento para a vida eterna, se levava todo banquete e se colocava em cima ou junto do túmulo, e 

a família banqueteava junto do morto porque ele continua conosco e nós vamos viver com ele, e com 

um canudinho, evidentemente de mato, tinha uma cerimônia em que se mastigava o alimento e se cuspia 

pelo canudinho dentro do túmulo para que também o morto participasse da mesma refeição, do mesmo 

banquete. Se nós formos ver a missa também é um banquete desse tipo, só que o alimento é ao contrário, 

vem de lá para cá. nós nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, tem o mesmo princípio. nós 

participamos é de uma vida eterna, já. por isso que o livro do apocalipse, por isso que a liturgia que é a 

próprio celebração do Mistério Pascal tem todo este mesmo princípio: céu e terra são inseparáveis, em 

outras palavras. 

(comentário da plateia 50:17) 

 Na igreja antiga no primeiro milênio não tem espaço superior, isso é próprio do Barroco que a 

nobreza se distingue às classes sociais. negro, judeu inclusive eram enterrados fora da igreja porque não 

eram gente. Aqueles absurdos do ser humano... 

 A grande marca do cristianismo foi o martírio. Quando o martírio cessa, os cristão também 

afrouxam, porque os cristãos a partir do edito de Milão tornam-se cristãos, a maior parte, para agradar 

o imperador. Se o imperador virou cristão e ser cristão agora ela cedeu seus espaços do império para os 

cristãos, eu tenho que entrar no mesmo privilégio, então vou virar cristão. Muitos cristãos foram cristãos 

como você dizia a pouco, meia boca. 

 Na primeira página não queria me deter muito, vocês podem ler, é a parte da etimologia. A 

própria palavra liturgia na sua etimologia grega, a palavra em si significa serviço. então na primeira 

parte do serviço, é um serviço de uma classe, de uma autoridade que faz o trabalho na polis. Prepara os 

jogos, faz a limpeza na cidade, presta um serviço para a comunidade da cidade, da polis, isso no mundo 

grego. depois no mundo judaico nós temos para palavra liturgia aboda que também significa serviço, 

mas agora é um serviço religioso que se deve à Deus reunida em nome Dele, mas não pára aí. em seguida 

vêm no antigo testamento ainda os Levitas, então de repente surge, não é mais o povo que presta serviço 

à Deus reunido, mas é uma casta, uma casta dita nobre (cuidado a palavra clero em grego significa 

nobre), é uma casta que em nome do povo vai prestar um serviço a Deus então você paga e dá tantos 

bois, tantos carneiros para sacrifício. Você paga para acontecer tudo isso. 

 Depois o Novo Testamento, cuidado gente que nesta página em particular, onde vocês 

encontrarem a palavra cultural tirem o R. é sempre cultual, é do culto. 
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 No Novo Testamento a gente percebe desde o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos onde ele 

vai dizer que "Já o anúncio do Evangelho por si já é um elemento cultual e sacerdotal", como era para 

os Levitas, mas cuidado. o que que a gente entende por sacerdotal, que até os sacerdotes de hoje não 

sabem, o que me deixa chateado. O que é ser sacerdote, porque depois no livro do Apocalipse, hoje, 

todos nós somos sacerdotes. O sacerdote cultual tem um ministério, quer dizer um serviço, o padre ele 

presta um serviço, mas ele presta um serviço para o corpo de Cristo que somos nós a assembleia e nós 

temos um outro sacerdócio. O sacerdócio dele é ministerial, o nosso é um sacerdócio régio, é um outro 

sacerdócio, nós recebemos esse sacerdócio já no batismo. A função do padre é servir o povo de Deus, 

por isso que hoje está cheio de padreco que acaba a missa "pinica", uns baita de uns sem vergonha, vão 

passear, quer dizer fazer suas coisas. Ele deveria continuar a serviço da paróquia, da sua comunidade. 

só uma curiosidade : sabe do grego o que significa paróquia? Paróquia significa estábulo, onde o rebanho 

de carneiros e ovelhas se juntam. Isso é paróquia, onde todos nós somos ovelhas do pastor que é Cristo. 

 E a palavra sacerdote: dote  é para servir o sagrado, mas isso quando a gente foi estudar a questão 

da linguagem do Sagrado, vamos estudar bem o que é o sagrado. Mas a palavra sacerdote significa o 

homem, ou no caso a comunidade, ou no caso a pessoa, o homem da ação de graças. Ele é um sinal para 

o mundo e os cristãos são sinal para o mundo que nada nos pertence neste mundo, então nós cristãos 

não ajuntamos grandes mansões, o padre, o sacerdote não está preocupado em ter belos carros, nada 

disso, ele não tem nada, porque o homem dá Ação de Graças, tudo pertence a Deus. é mostrar ao mundo 

indicar para o mundo que é toda a vida, toda natureza não é nossa, é um dom que recebemos. Então é o 

homem da Ação de Graças isso é sacerdote. por isso que no livro do Apocalipse vai dizer que nós somos 

um povo sacerdotal, então cuidado, porque quando um rapazinho novo que ainda é seminarista, ou 

sacerdote mesmo que seja velho começa a dizer "eu sou diferente de vocês, porque eu sou isso, sou 

aquilo" não é nada. Somos todos iguais, a única diferença é que ele serve à comunidade cristã e nós 

servimos ao mundo indicando que tudo na vida não nos pertence, é Ação de Graças a gente ganha, tudo 

é dom. desde o respirar, tudo é dom. 

 Depois nós vamos perceber ainda na primeira página que surge uma ciência da liturgia e a 

ciência da liturgia surge mais particularmente, sobretudo, no século XIX. Temos alguns grandes nomes: 

o beneditino Dom Grosper ------,francês; um bendeditino alemão chamado Dom Bomer e também um 

sacerdote já da década de 20 e 30 do século passado, século XX chamado Romano Guardini. Eles 

começam a perceber que paralelamente ao que acontece no século XX na Europa que é a descoberta das 

ciências como a arqueologia, etnologia, começam a descobrir descobrir que a liturgia não foi sempre 

igual. A liturgia também mudou e não mudou no séculos, mas mudou em vários ritos. A igreja católica, 

o cristianismo em geral, têm 18 ritos diferentes. Nós seguimos o rito romano ou latino aqui no ocidente, 

mas evidentemente tem muito pouco, acabando na Espanha, mas ainda tem  o moçárabe, o gallicano, na 

França, e assim por diante, o siríaco, o melquita, o rito árabe, o grego melquita, o etíope, então são várias 

maneiras de celebrar o mesmo mistério, o mesmo mistério Pascal e as diferenças também não são muito, 

muito, muito grandes depois quando a gente vai perceber. Esses homens começam a perceber que 

liturgia era uma ciência, até então a Igreja Católica não atinava por isso. No item 1.3 Definições da 

liturgia antes do Concílio Vaticano II. Temos duas definições que começam no século XVI. 

 Século 16 surge com o Concílio de Trento um grande homem que participou do Concílio de 

Trento que foi o Bispo de Milão e ele era tão grandioso que ele arrumou inclusive a cidade fisicamente 

de Milão como é hoje, muito bem traçada e tudo mais. e ele foi o grande e "inventor da liturgia 

tridentina". São Carlos Borromeu um grande homem. 

 Então do século XVI até antes do Concílio Vaticano II, agora em 1962, haviam duas correntes 

de como se entendia, ou se entende a liturgia: a primeira corrente ela é estereotipada, ela pensa apenas 
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em rubricas com um prazer estético e é interessante. Ela é estereotipada no sentido que é obrigatório 

celebrar de costas para o povo; obrigatório pegar o cálice desta maneira, nunca desta maneira como se 

faz hoje, porque esta maneira esses dois dedos tocam a hóstia consagrada e não pode tocar em mais 

nada; o padre está celebrando e quando ele virava para o povo e dizia "Dominus obiscum - O Senhor 

esteja convosco" e o povo respondia: E convosco também ou Contigo também, se ele olhasse para as 

pernas bonitas daquela mulher e se ele fosse muito sincero parava a missa. 

 Se ele esquecesse de pegar o cálice desta maneira e pegasse dessa, parava missa. Tudo era 

ritualismo, tudo tinha que seguir a lei. Em geral muitos não sabiam nem o latim, então balbuciavam um 

latim desgraçado que nem Deus acho que entendia, mas tava lá porque tinha que ler tudo em latim e 

notem que o evangelho e as epístolas, ou antigo testamento, eram todos lidos em latim, de costas para o 

povo, só para ele. foi aí que surgiu o segundo Milênio com antropocentrismo e com a separação da igreja 

oriental da nossa, porque agora o esse antropocentrismo no início é o antropocentrismo no sentido do 

humanismo cristão. Começa lá com São Francisco, São Domingos, o início do segundo Milênio, mas 

depois vem se deteriorando, porque vem sendo realmente o homem o centro, o renascimento do homem 

é o centro de fato e continua, mesmo que a missa, a liturgia seja celebrada com todo esse rigor, o centro 

é o homem porque segundo a corrente que veio já no final do século XVIII e XIX, a missa passa a ser 

feita com normas estabelecidas pela autoridade eclesiástica juridicamente. A missa era apenas um 

espetáculo do clero. Isso já começa no início também do conceito de antropocentrismo de maneira suave 

no período tridentino é o espetáculo do clero. O clero só celebra para Deus, o povo se vira. Por isso que 

na Igreja, no Brasil não temos muitos exemplos, mas na Europa temos fartura de exemplos, são as 

grandes grades no presbitério no lugar da celebração, imensas grades. O povo ficava para fora e por isso 

que surge também o fetiche da hóstia consagrada, porque o padre tinha que levantar a hóstia e tinha que 

tocar o sininho, o momento máximo onde Deus baixou na hóstia. O Cristo está presente na liturgia toda: 

"onde dois ou três estão reunidos no Meu nome, Eu estou no meio deles". Esse fetiche está voltando na 

igreja católica brasileira onde tem muito ignorante, as coisas são como erva daninha. 

 Os cristãos eram proibidos também de comungar. Era tão moralista, tão moralista que – não sei 

se tem gente mais velha do que eu aqui, mas acho que não –, mas eu me lembro dos pais da gente dizendo 

quando a gente ficava a noite toda em jejum para poder comungar no dia seguinte, cuidado: _“Ao 

escovar os dentes não engole a saliva que é um pecadão!”. Um dia levei uma bronca desgraçada de um 

padre, desgraçado também, mas ele era bom. Eu era criança e naquela época as mulheres tinham que 

usar véu e os homens tinham que usar paletó e no fundo da igreja ficava os véus para quem não trazia e 

o paletó para quem também não trazia. Eu tinha um paletozinho pequeno, normal eu era pequeno e fazia 

um calor imenso naquele domingo. No meio da homilia onde ele estava observando e eu estava lá no 

segundo lugar, eu tiro o paletozinho, esqueço de colocar e vou comungar. Santa Periquita do Pau Oco! 

Foi uma tragédia. Eu não sei o que esse homem fez que quando acabou a missa, ele estava na porta me 

esperando, me puxou e fez um sermão para mim, que eu me senti o maior Judas do mundo, o maior 

desgraçado, aí fui falar com a minha avó. Graças a Deus a minha avó fala que tudo que é coisa de padre 

não presta. Eu já nasci com esse signo graças a Deus. Ela disse: isso é bobagem Deus não olha essas 

besteiras. Então tive uma avó boa, excelente. 

 Meu pai é natural de São Carlos e nós temos um ramo da família do meu pai que é protestante. 

Tinha lá um monsenhor, sei lá das quantas, do começo do século XX, que ele juntava as bíblias 

protestantes e uma vez por ano eles iam à porta da igreja presbiteriana, jogavam as bíblias e faziam uma 

fogueira de bíblia. Eu quero me encontrar com esse homem lá no céu! Ele vai engolir bíblias! 

(comentários - 1:09:40) 
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Imagens - retomar item 1.7 

 Aqui nas catacumbas, lógico que isso é uma representação, nós temos a figura de dois fóssores. 

Eu sou da descendência dos fóssores, quer dizer, o antigo fóssore que vivia nas catacumbas é aquele que 

vulgarmente a gente chama hoje de coveiro, mas antigamente tinha uma outra função muito, muito 

específica, ou seja, ele preparava o pré-defunto em vida. A família preparava inclusive com pinturas, ou 

encáustica feita com cera, ou no próprio tecido e quando a pessoa morria, colocava-se no rosto. Isto é o 

tardio Império Romano com o Egito, e o cristianismo adotou também. São os chamados mandilions dos 

rostos do Cristo e Às vezes até de outros santos, mas é de uma origem egípcia, como também uma boa 

parte da missa romana é egípcia, não é romana. Por exemplo, o cânon da missa, ou o que a gente chama 

em português hoje de oração eucarística, esta coisa de ficar assim, hora assim, hora inclinar, sempre 

voltado para a luz, é próprio do ritual do deus Rá, do deus Sol. Isso são inculturações e isso é muito 

importante. Tem um livro belíssimo de São Basílio, estreito, pequeno, onde ele fala para os jovens 

aprenderem com a literatura pagã, quer dizer, a gente lê a literatura pagã para ver onde se encaixa, ou 

para reforçar o espírito cristão. Não é para simplesmente adotar, adotar se for o caso, mas não é este o 

intuito. O intuito é maior. A figura do fóssore preparava a cova dentro da catacumba, ou em outro lugar; 

ele levava os perfumes, preparava toda a cerimônia, como a condução também do defunto para este 

lugar, então este é o papel do fóssore. O fóssore é aquele que prepara para a outra vida, para a 

imortalidade. Então a continuidade dos pintores de igreja ou dos mosaicistas, é uma continuidade dos 

fóssores. Os fóssores terminaram praticamente, mas continuam nas pessoas que tem essa atividade de 

anunciar o futuro através do trabalho de arte. 

 Vamos ver o próximo... Esta é a catacumba de São Calixto; esta  também é a catacumba de São 

Calixto o século II, evidentemente já configura as cristãs inclusive um pouco mais tarde esta figura do 

Cristo deve ser por volta do século VI porque os romanos não conheciam o Cristo com barba. O Cristo 

para os romanos era sempre imberbe, sem barba, porque estava ligado muito à mitologia, a própria 

mitologia de Orfeu é o próprio Bom pastor, também. Aquele que pelo instrumento da flauta, ou da gaita, 

tem a sua voz suave que conduz as ovelhas. No espírito romano, primeiros cinco, seis séculos, a figura 

do Cristo é a figura do jovem que traz a jovem novidade, a novidade mais nova e o que quer dizer isso? 

Porque no passado tanto no mundo hebreu, como no mundo romano, só os velhos que eram os sábios e 

o cristianismo vem contradizer isso. Não, agora a grande novidade é trazida por um jovem e por isso 

que então ele é imberbe. No Oriente já desde o primeiro século se sabe que o Cristo era barbudo como 

nós conhecemos nas figuras, sobretudo dos ícones, porque no Oriente já se tinham convivido muito mais 

com eles, com o próprio Cristo e todos os descendentes depois que iam contando, evidentemente, uns 

aos outros. 

 Vamos ver a outra catacumba... aqui é um trecho da catacumba, também de São Calixto. Moisés 

quando bate com a vara na rocha e sai água no deserto para alimentar o povo. A próxima catacumba é 

de Santa Domitila e aqui nós temos, pena que está de ponta-cabeça, a figura do bom pastor, não aquele 

que vimos antes, mas é o outro Bom Pastor. Como eu lhes falei, mais de 60 figuras do Bom Pastor nas 

Catacumbas já nos primeiros dois séculos. 

 No próximo, aqui em mosaico que deve ser tardio, por volta do século VII e VIII, na catacumba 

de Santa Domitila, uma luneta com um mosaico do Cristo entre Pedro e Paulo. Está bem deteriorado, 

evidente, mas notem que não há a figura do Cristo crucificado. O Cristo crucificado aparece pela 

primeira vez, está lá ainda e podemos visitar, é deste tamaninho, incrustado na porta com outras cenas 

de Santa Sabina que é a grande Basílica de Santa Sabina, ali em Roma no Aventino, sobre o monte do 

Aventino. E o Cristo está praticamente seminu entre os dois ladrões também igualmente seminus, mas 

é uma figura muito, muito primitiva. Nunca vamos podemos esquecer que os primeiros séculos até por 
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volta do século VII e VIII também, os cristãos têm que reforçar e dizer: o nosso Deus que viveu na 

Palestina não era o homem de Nazaré, simplesmente, mas é o Deus do universo, é o Senhor do Universo. 

Eles tinham que reforçar isso e reforçavam com a figura de um pantokrator, quer dizer de um Deus que 

era o próprio Júpiter que a gente pode ver lá na Grécia do Paternon, em cima, a mesma posição sentado, 

com autoridade, só mudava cabeça; a cabeça do Júpiter era uma, a do Cristo era aquilo que vinha 

acontecendo na tradição, sobretudo oriental, e surge o pantokrator, quer dizer: Senhor do Universo. 

 Notem que o pantokrator desaparece do cristianismo quando a igreja se separa da igreja oriental 

no cristianismo católico e a gente vai aos poucos se protestantizando que é o século segundo Milênio 

que é um Milênio antropocêntrico: o homem está acima de tudo e vai mostrar, acentuar no segundo 

Milénio, o crucificado como um homem da tragédia, ele foi torturado. 

(comentário plateia) 

 Vamos o próximo... Na catacumba de Santa Domitila, o apóstolo Paulo. 

 No próximo, na catacumba de Santa Priscila, todas as mulheres e homens da alta sociedade da 

época.  

 Século II, a famosa Orante e aqui tem uma primitiva imagem de Nossa Senhor fazendo 

referência não à Nossa Senhora, mas ao mistério da encarnação. Deus nasceu de uma mulher, homem 

de fato e Deus de fato. 

 No próximo, também na catacumba de Santa Priscila, já bem deturpada, mas uma figura do Bom 

Pastor. 

 E assim, vamos entrar, depois desta catacumba também de Santa Priscila, essa é a capela dos 

Ortodoxos, o próximo é a capela de Santa Domitila e a Basílica chama-se Basílica de São Nereu e 

Acuileu, do século IV. Ela foi ampliada: aqui era a casa de Domitila e aqui, por uma das entradas, se 

desse às catacumbas de Santa Domitila. Isso é bem uma situação do primeiro Milênio, hoje ela está um 

pouco menos objeto aqui, mas já dá para sentir como era a missa, o altar, já dava para sentir o baldaquino, 

já dava para sentir onde ficava o coro e as pessoas em volta. 

 Vamos parar aí e vamos entrar depois amanhã nesta situação aqui de espaços, no espaço de 

verdade a partir do espaço constantiniano das basílicas. 

 No item 1.7 à página 3 nós temos aqui o conceito de participação na liturgia que é o chamado o 

mistério Pascal que pertence ao Cristo pós Vaticano segundo. Então o que é que fez que a missa no 

Vaticano segundo fosse como nós a conhecemos hoje. Infelizmente em muitos países, e o Brasil é líder, 

fizeram da missa uma papagaiada, porque cada padre celebra do seu jeito, a gente já deve ter visto aí 

como eu vi uma vez nesse aparelhinho, no celular, o padre depois da missa sambando na frente do altar, 

vestido de padre, porque era aniversário dele. Ahhhhhh e não era um senhor muito jovem não... os 

velhinhos quando atacam, atacam com tudo! (risos) 

 É tão bonita esta frase, tanto de Santo Ambrósio que é quase igual à frase de São Leão Magno 

na mesma época, século IV, São Leão Magno, logo em seguida, século VI: "É nos Vossos mistérios que 

eu Vos encontro". Então quando começam na igreja começam a falar: veja Jesus Cristo, olhem para Ele. 

Não vai ver nada! Ninguém vê Jesus Cristo não! Eu não fico com essa história de que Jesus Cristo está 

dentro de você... 
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 Santo Ambrósio diz: "É nos Vossos mistérios que eu Vos encontro". Desde que Ele morre e 

ressuscita na Palestina, onde eu encontro Jesus Cristo? Na liturgia e é aí o mistério celebrado; é sobre o 

véu do Evangelho, o véu de um cálice (véu é o próprio cálice), o véu de um pão que se transforma e que 

é o Cristo, a presença real Dele no Evangelho e na eucaristia, é aí que Ele está, não precisa ficar 'caçando 

Ele não, porque não vai aparecer por aí... ele resolveu depois que morreu e ressuscitar, ficar na própria 

liturgia criada por ele, como nós vimos na primeira página dessa apostila. É sob o véu dos mistérios. Os 

católicos ocidentais chamam, ao invés de mistérios, sacramentos, mas cuidado. Não é sacramento no 

sentido que entendemos também sacramento na igreja: sacramento do matrimônio, sacramento da 

confissão, sacramento do batismo, etc. ele está também aí presente, mas o grande mistério é a própria 

liturgia que foi criada por Cristo. 

 Então vamos ver... Depois do Vaticano quando vão beber nessa ponte que aliás eu pulei um 

trecho que seria bonito vocês verem as definições propostas pelo movimento litúrgico: a mediator dei e 

as definições da liturgia pelo Vaticano II. Talvez é bom retomarmos daí, na na página 2. 

 Vamos ler juntos e eu dou umas paradas quando vocês me pediram, ou quando eu achar por 

bem. Então como começou o Concílio todo, como conceito da liturgia atual. O movimento litúrgico foi 

um grande movimento que quem viveu antes do Concílio pôde também participar. Nem todo mundo 

estava de acordo já no século XIX e na primeira parte do século 20 como a igreja agia, como ela 

celebrava o sacramento, o mistério. Então por que começaram através de Dom Guehanger, de Dom 

Bomer, do Romano Guardini que, aliás, o Martinho trouxe para nós este livro é também uma das 

essências do movimetno litúrgico bem pré-Concílio: "O espírito da liturgia", deste grande Romano 

Guardin.  

  Romano Guardini foi um sacerdote que trabalhou com os jovens na década de 20 e 30 no período 

entre guerras e depois durante a guerra continuava a trabalhar com o Nazismo e tinha que trabalhar às 

escondidas com jovens arquitetos e etc. Ele foi um dos maiores; era de origem italiano, mas viveu a vida 

inteira na Alemanha, sendo um ítalo-alemão. Guardini foi um dos grandes expoentes da liturgia atual. 

O movimento litúrgico em ebulição nos Mosteiros Beneditinos do século XIX propôs no início do século 

XX uma nova definição para a palavra liturgia, a nível bem mais teológico. Dom Lambert Boduan, 

beneditino belga, definiu a liturgia como o culto da igreja, de toda a Igreja, então quem é toda a Igreja: 

são todos, todos os fiéis forma a Igreja. É bom não esquecer: Igreja na linguagem cristã = a esposa do 

Cristo. Hoje a gente tanto fala bem, como fala mal da Igreja esquecendo que ela é esposa do Cristo. O 

que é esposa? Esposa é como na criação de Adão e Eva. Deus viu que Adão estava só e deu-lhe uma 

companheira que fosse sua continuadora, junto, no mesmo corpo. 

 Então a liturgia é de toda a Igreja. Naquela época Dom Herneguen da Abadia de Marialá, na 

Alemanha onde muita coisa de Boiron de Marialá veio aqui para a nossa São Bento de São Paulo que 

toda afrescado, pintado em estilos boironense. Depois um dia podemos falar só sobre a arte de Boiron... 

 Dom Herneguen proclamará em 1919, logo após, no meio da Primeira grande Guerra, ad fontes, 

as origens. “Tomai, penetrai, vivei e fazei ver o missal, a liturgia das horas, os rituais porque neles a 

visão Cristã das coisas está condensada de forma mais perfeita”. É o centro  do cristianismo. Notem, os 

Mosteiros Beneditinos são os únicos do primeiro milênio que existem até hoje. Os Mosteiros 

Beneditinos nunca, por maior proibição que tinham, nunca abandonaram a Bíblia por que a oração das 

horas, sobretudo a vigília no meio da noite, era a palavra de Deus que fazia toda a vigília. Enquanto que 

a igreja oficial por questões de poder proibia isso, proibia aquilo, fazia briguinha da reforma protestante 

com os católicos, etc., os Mosteiros caminharam paralelamente firmes. quando eu falo firmes que não 
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estou falando que todos os mosteiros beneditinos do Brasil são firmes;  são muito clericalizados, 

infelizmente, sobretudo os masculinos. 

 Dom Salvatore Marcili que tem livros belíssimos foi outro monge beneditino foi um abade 

também no começo do século e morre e agora em 1983, definiu o movimento litúrgico nesses termos: 

"toda a força inovadora desta simples definição reside na palavra igreja", quer dizer, igreja é ou é todo 

mundo, ou não é ninguém, quando nós vimos que era só do clero. "Que dá ao culto toda a sua 

especificidade cristã. É da igreja que o culto recebe seu caráter público e comunitário". Lógico se não 

tem fiel, não tem igreja que é o corpo de Cristo, são os fiéis juntos. Podemos completar essa definição 

pela visão do grande Dom Odocazio que citamos ontem, o beneditino alemão que morre em 1948 depois 

de cantar o exulta-te na noite de Páscoa. É um homem que se deu a vida inteira pela liturgia; os seus 

livros são os mais belos livros, é uma poesia esse livro "O Mistério do culto" é uma poesia de tão bem 

não deixem de ler um livro até relativamente fino. Ele a graça de morrer na noite de páscoa. 

 “Lhe dará um impulso decisivo e revolucionário afirmando que a liturgia é a ação ritual da obra 

salvífica de Cristo, a presença sob o véu dos símbolos da obra divina da redenção”. Quer dizer o mistério 

que aconteceu com o Cristo há dois mil anos atrás, o Cristo continua a agir hoje nos mistérios celebrados. 

Por isso que há uma diferença na visão católica da visão protestante do que é a Bíblia. A Bíblia 

protestante é um livro de consultas, a Bíblia católica não terminou, ela continua em nós. Jesus continua 

agindo em nós. Nós temos um trecho chamado Bíblia que é aquela Bíblia que conhecemos, mas é história 

da igreja até nós hoje é Bíblia também, é ação de Deus em nós. 

 Vamos ver a continuidade disso... Assim quando Dom Bonduene afirma que a liturgia é a ação 

do homem para Deus, Odocazio redefine como aquela que é acima de tudo a ação de Deus para o homem, 

ao contrário. A gente acha que está prestando serviço para Deus, mas é Ele quem está prestando um 

serviço para nós. Ele é o grande liturgo, prestador de serviço. a gente vai à celebração do Mistério do 

culto, a liturgia, para receber Dele, não para acrescentar alguma coisa para ele. Quem somos nós? Essa 

grande definição do Odocazio fica valendo até hoje, é a definição que o Concílio Vaticano adota. Tudo 

isso estou colocando como histórico porque vai entrar naquilo que queremos mostrar, as mudanças no 

espaço, no tempo e na liturgia, ontem e hoje. 

 Definição segundo a mediator Dei. O que foi a mediator Dei? Foi uma Encíclica do Papa Pio 

XII. Na realidade o Papa Pio XII intervém sobre essa questão publicando em 1947 a Encíclica mediator 

Dei. Na realidade ele concluiu em 1947, mas ela foi promulgada em 1950. a pergunta: o que é a liturgia, 

o Papa Pio XII responde por meio da Encíclica como sendo "o exercício da fundação da função 

sacerdotal do Cristo, o culto público que nosso Redentor leva ao pai como chefe da Igreja". É a mesma 

coisa. É Cristo agindo em nós. 

 Cuidado... É muito perigoso dizer que o padre celebra a missa. O padre não celebra nada. É o 

Cristo que celebra. O padre é um ministro, é um servo do Cristo sob o véu sacerdotal. Temos que ter 

uma pessoa para presidir. 

 O Papa acrescenta à essa primeira definição que é também o culto levado pela sociedade dos 

fiéis ao seu chefe e por ele ao pai eterno, isto é, em uma palavra o culto integral do corpo Místico de 

Jesus Cristo, isto é, do chefe e de seus membros. É o corpo místico. O que é o corpo místico, de mistério? 

É o Cristo e nós somos seus membros, ou também, nós somos a esposa Dele, chamado corpo místico. 

 Portanto a liturgia permite realizar o culto devido ao Pai, pelo Cristo e de ser por comunicação, 

o único culto da igreja. A liturgia é pela sua própria natureza sacramental, mistério, porque ela é sempre 

sinal de uma presença efetiva do Cristo. Como é que sabemos isso? Pela fé. Em qualquer sociedade 
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religiosa você só pode entender as coisas pela fé, não tem um entendimento racional. Não busquem por 

aí... ou é uma adesão minha... fé é isso. Eu acredito naquilo que não vejo, mas naquele que me foi 

prometido. É como uma adesão de um casal, um ao outro, é uma confiança plena para poder entender 

todo este mistério. 

 Definições da liturgia pelo Vaticano II. 

 Para o Papa João XXIII que promulgou o Concílio Vaticano II em 1962 e morreu logo em 

seguida em 1963, a liturgia devia ser o primeiro e principal sujeito da discussão do Concílio. Ele era 

vivo! O que define a Igreja é a liturgia, é o rito não tem outra coisa, ninguém pode ser religioso de 

cabeça; ou você entra na dança cósmica ou você está fora. 

(comentário plateia) 

 Quando houve o Concílio, nós católicos romanos, cristãos romanos não tínhamos nenhuma arte 

sacra. A gente fazia os santinhos como se faz hoje para vender. Isso não é arte sacra. Você sabe que o 

ícone não pode ser representado, produzido em folhas de papel e se faz isso também no ocidente, mas 

quem faz parte da sua eclésia doméstica no cantinho da casa, o ícone é pintado para aquela pessoa, ou 

para aquela família, único, de um mistério do Cristo. Então quando aconteceu o Concílio Vaticano II, 

que arte da Igreja Católica Romana, tinha? A Igreja Católica Romana tinha bonequinhas e bonequinhos, 

os santinhos que a gente conhece hoje. Nossa Senhora no período barroco é de um metro, pouco mais 

de um metro e  20 centímetros; são bonequinhas e ainda o pessoal gosta de emperiquitar, botar florzinha, 

é brincadeira de boneca e os santos são os bonequinhos também. Os santos não estão dentro do contexto 

bíblico litúrgico, a tal ponto que aí entra o devocionismo, que é uma outra coisa. "Ah, o meu santo é o 

Santo Antônio", ou "o meu santo de devoção é o Santo Antônio". Isso ficou um período e tivemos nossas 

avós, bisavós, etc. Que acreditaram piamente nisso e levavam uma vida regularmente profunda, etc. Mas 

não é a centralidade da fé. Esse é o grande problema da igreja e daqui para frente do cristianismo, que 

na forma, na arte não apresenta a essência do cristianismo. Apresenta falsos modelos, caricaturas de 

cristãos. Todas essas "santaiadas" que se vende em lojinha por aí, no final é para dar dinheiro, são 

bonequinhas e bonequinhos. Não tem um fim último que é apontar para o centro da fé cristã. 

(comentário da plateia): A vida dele, sim. A vida de alguns santos, sim. 

 Não, de todos, a vida, mas o culto a ele é terrível. Ele pode ser um exemplo para mim, para 

outros, para cada um de nós, um  fala mais, outro fala menos, mas não culto dele. Imagina, antes do 

Concílio era a Dona Chiquinha que era a mulher do Coronel, era o Coronel de tal que dava a imagem 

para a igreja e que tinha que sair em procissão com milhares de flores se com a renda que a avó dela 

tinha casado com ela, não sei aonde... 

 Isso também contribuía para se ter castas na igreja, divisões na igreja.  

 Eu me lembro perfeitamente quando a Catedral da Sé foi inaugurada em 1954 – que eu tive a 

sorte de ir na consagração – e nos anos seguintes a Catedral da Sé era um luxo! Não tinha todos esses 

mendigos, não tinha nada disso, era um luxo mesmo, era uma catedral de primeiro mundo e havia os 

grandes casamentos da alta sociedade, da high society. 

 Mas havia uma coisa que as mulheres comentavam entre elas, que só podia entrar na Catedral 

da Sé a mulher que usava meia comprida, meia de nylon. Uma mulher que entrasse sem isso era feia, 

era impura, era pobretona... 

(comentário da plateia) 
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 O Concílio Vaticano II não foi Vaticano II. Concílio Ecumênico Vaticano II e quem nos 

enriqueceu muito foi a igreja oriental, porque a igreja oriental nunca deixou de ter uma arte sacra 

verdadeira. 

 João XXIII tinha sido núncio na Turquia e antes, tinha sido Bispo na Bulgária, então ele sempre 

viveu entre os orientais. João XXIII foi um homem magnífico, vocês não podem imaginar. O lema dele 

era obentia et paz – obediência e paz. Era um homem que sabia realmente o que queria, o que vivia. Ele 

criou uma grande amizade com o grande patriarca da igreja oriental que depois seguiu um pouco amizade 

com Paulo VI, mas infelizmente morreu antes de Paulo VI, mas o grande amigo de João XXIII era 

Tenágoras que depois foi grande amigo de Paulo VI. Até hoje estamos bebendo na igreja oriental e por 

incrível que pareça o Papa Francisco que houve desvios com Papa João Paulo II e com Bento XVI, 

querendo que novamente voltasse uma espécie de clericalismo fechado sobre si mesmo, Francisco 

novamente puxa para a igreja oriental, ele só não disse explicitamente essas palavras. Eu não sou Papa, 

eu sou Bispo entre os bispos que a gente chama de primus inter pares; ele é respeitado como primeiro 

dos bispos por causa de nós termos uma centralidade, ele toma conta dessa centralidade, vamos dizer 

assim, mas ele não é nada mais a tal ponto que hoje nem se fala, para não dizer que caiu, o Dogma da 

infalibilidade do Papa. O Papa não é infalível coisa nenhuma, ele é um bispo como outro qualquer, um 

homem como outro qualquer. O que é infalível é o corpo de bispos que é como na igreja oriental, sendo 

que é um pouco diferente que são os patriarcados, diversos corpos. 

 A coisa é muito profunda e tem que se revelar isso na forma, na imagem, senão a gente fica 

continuamente brincando com “bobaginha”, tendo outros interesses. 

 João XXIII a liturgia devia ser o primeiro e principal sujeito da discussão do Concílio. De fato 

o primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II foi a Constituição Sacrosanctum Concilium 

em 1963. Este foi o primeiro documento sobre a liturgia. Essa Constituição seguiu o pensamento da 

mediator dei, a liturgia enquanto continuidade do Mistério da Encarnação, quer dizer Cristo continua 

conosco, sua história continua em nós. A união entre o homem e Deus, e Deus e os homens, esse é o 

nosso princípio. O Concílio afirmando a presença do Cristo junto de sua igreja, então não mais separada, 

não mais coisa de homens apenas, afirma sua presença por meio dos mistérios celebrados das ações 

litúrgicas. Ele está presente no sacrifício da missa e na pessoa do ministro e no mais alto grau sobre as 

espécies eucarísticas ele está presente pelo seu poder mistério celebrado no sacramento a ponto que 

quando alguém é batizado, é o Cristo quem batiza. No passado quem batizava as crianças: os padrinhos, 

a Dona Chiquinha e o Seu Mané. Batiza coisa nenhuma!  Quem batiza a criança é o Cristo, nós entramos 

no Cristo e é Ele quem abre as portas e que nos convida a isso. 

 O texto indica-nos que o Cristo não está somente presente no sacramento, mas igualmente na 

sua palavra. Isso agora novamente torna-se recente na igreja católica romana na igreja oriental nunca 

desapareceu. Na igreja protestante também não desapareceu, a palavra tem o fundamento, porque é ele 

quem fala enquanto se lê na igreja as sagradas escrituras. 

 Igualmente presente na assembleia, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu 

estou no meio deles. Então é todo o corpo. 

 De maneira insistente o Concílio convida os fiéis enquanto povo de Deus a tomar sob direção e 

presidência do sacerdócio ministerial, serviço, uma parte ativa na liturgia. Quer dizer, todos nós temos 

uma parte ativa na liturgia hoje. Notem que nossos antepassados viviam passivamente inventando 

orações. Não esqueçam que o terço, o rosário, é inventado por São domingos e todo o povo dele à sua 

volta, as novenas, as orações das Chagas do Cristo, e não sei o que lá, por São Bernardo, o Rosário por 

são Domingos, assim uma série de devoções; os Capuchinhos que depois seguem São Francisco, 
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inventam a Via Sacra, porque seu clero não deixava participar das suas atividades. Então o povo atrás 

das grades inventava e como era difícil de comungar, tinha que tocar o sininho para olhar pelo menos 

para o Cristo na eucaristia, na hóstia e ainda baixar a cabeça e pedir perdão de tão pecador que eu sou... 

O clero é muito mais! 

 Acho que podemos concluir aqui infelizmente, mas se vocês derem mais 5 minutos... 

 Para entrar no assunto de amanhã, eu preciso mostrar em imagens a partir de amanhã... 

 O conceito de participação então na liturgia como mistério pascal, agora depois do Vaticano II. 

 Participar vem do latim particciparem que vem igualmente da expressão Latina partemcapere 

que significa tomar parte, fazer parte, ou seja, parte de capere, que vem de caput, cabeça. Então eu faço 

parte de um corpo que tem uma cabeça, portanto ser parte de um corpo, a cabeça é Cristo e nós somos 

os demais membros. Então a palavra participar não é passiva, ela é ativa. O mesmo Cristo celebrado está 

sendo celebrado em nós; participar é fazer parte, entrar de corpo e alma no jogo da ação, ser protagonista 

de uma ação. Então eu entro no jogo de uma ação, eu sou parte daquele sacrifício celebrado, daquele 

mistério celebrado. Assim participar de uma ação litúrgica não é fazer barulho, muita música, gestos, 

danças, rezas criando um espetáculo da fé. Isso é a baboseira católica brasileira. Apoiada pelos seus 

bispos que a maior parte não entende nada e que deixam passar por debaixo do pano uma série de 

bobagens e por segundos interesses, também. 

 O que quis o Concílio Ecumênico Vaticano II em seu documento sacrosanctum Concilium sobre 

a sagrada liturgia ao insistir na participação de todos na própria liturgia? O que quis o Concílio com 

documento Sacrosanctum Concilium quando nos diz participar? Agora nós vamos entrar então na análise 

histórica de participação, por exemplo, o primeiro Milênio até o século VIII. Depois o segundo milênio, 

vamos ver como eram as diferentes missas e os diferentes espaços.  

(apresentações da plateia). 

 Fim do segundo dia. 

 

3ª Aula - ESPAÇO E LITURGIA 

 

Claudio Pastro – ÁUDIO parte 3 (03/08/2016) 

(Transcrição da gravação do terceiro dia do curso, feita por Estela Maria de Oliveira Bonci e Egidio 

Shizuo Toda, com a permissão da gravação concedida pelo Prof. Dr. Claudio Pastro) 

 

 Vamos ao próximo. 

 Aqui nós temos então dois mapas. Em azul a antiga Basílica, a primitiva Basílica e a atual 

Basílica que é de Michelangelo, Bernini e outros. 

 Futuramente eu espero conseguir fazer um livro bem prático também de consulta, não um livro 

de arte, em que estarão todas essas informações. 
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 Notem a diferença entre a primitiva, primeiro milênio, e os últimos 500 anos. Aqui nós temos a 

necrópole Vaticano. Sabe o que significa Vaticano? Lugar dos cães, era um cemitério. Então, notem: 

nós temos aqui o grande circo. Circo era para corrida de cavalos. Aqui o circo de Calígula e aqui ficava 

o cemitério completamente fora da cidade e certamente não sei o porquê dos cães, se jogavam os cães 

lá, ou se os cães moravam por lá junto ao cemitério. Vejam a Praça de São Pedro atual em relação à 

Basílica atual, e em vermelho a Basílica antiga e aqui é a necrópole vaticana; justamente aqui é onde 

está o túmulo de Pedro, no centro.  

(comentário da plateia: onde encontraram os restos mortais de Pedro, foi onde construíram a Basílica). 

 Não se sabe, mas parece que ele foi enterrado também na catacumba de S. Sebastião, mas aqui 

com certeza, porque nos anos 40 o Papa Pio XII salvou muitos judeus dentro do Vaticano, contra o 

nazismo e um deles era um padre jesuíta muito inteligente que comandou as escavações. As escavações 

vieram justificar exatamente tudo o que a tradição falava. Roma é para vivermos lá 100 anos e não 

descobrimos toda a Roma. 

3:14 (comentário da plateia: muito baixo). 

 Visitação à Necrópole. Esta é a Basílica de São Lourenço sobre a catacumba do próprio São 

Lourenço foi construída essa Basílica. Notem novamente aqui um baldaquino sobre o altar e embaixo 

nós temos as catacumbas onde está São Lourenço, aquele mártir que foi queimado. Nós temos também 

outras muitas basílicas com a mesma ideia sempre, por exemplo, São Clemente em Roma, onde tem um 

belíssimo mosaico do Cristo na cruz como Árvore da Vida, embaixo nós temos as catacumbas 

exatamente o Deus Mitra, era lugar de um templo Pagão. É lógico, normal tudo isso foi sendo substituído 

pelos cristãos, né. 

 Vamos ver o próximo: esta é a Basílica de São Paulo fora dos muros no século IV e ela perdurou 

desta maneira a entrada e toda a Basílica até o século XIX, quando em 1823 teve um grande incêndio e 

a destruiu e a Igreja Católica alemã por volta de 1800 e pouco reconstruiu aquela que nós conhecemos 

hoje que internamente os pilares, tudo são originais. Esta é a fachada atual, uma reconstrução a partir do 

início do século 19. 

(comentário da plateia: Essa é para mim é a igreja mais linda de Roma).  

 Mas por que São Pedro era igual, só que foi destruída, né. Imagina o poderio daqueles papas, 

Julio II que eram todos cheios de si, queriam juntar as terras que eram as terras da igreja, as terras papais, 

então tinha que demonstrar o poderio da época, isso vem mostrar a ideia do Barroco. Aquilo que os 

protestantes não puderam sair na arquitetura e, sobretudo na escultura, na pintura, os protestantes saíram 

na música. Um Bach, um Hendel e tantos outros que foram grandes músicos cristãos protestantes. Aí os 

católicos, ao invés de saírem pela música, saíram pelo… externo escultura, pela pintura, pela arquitetura, 

toda cheia de mil informações. Eu entro numa igreja Barroca eu não consigo rezar porque tem tanta 

informação e só tem um Deus, e eu fico perdido! Ela é cênica, a palavra exata é essa. Ela quer ser um 

teatro. Inclusive a pintura no Barroco, você sabem, o céuzinho no teto; o arco também não é completo. 

 Um arco romano perfeito que é símbolo de unidade ele faz isso… Um arco gótico quando ele 

quebra a unidade dos cristãos (1054) surgiu o gótico que é esse arco, uma ogiva. E o Barroco o arco é 

este: a razão humana e uma tendência para o mistério, e aqui pintado o céuzinho que dá a impressão de 

que o céu fica no alto. É tudo muito cênico, de fato, mas é sem dúvida você percebe o arco não se 

completa, então não é uma igreja; é uma igreja sentimental, idealizada. O meu céuzinho, o céu fica no 

alto: feliz que o céu fica no alto e o inferno fica embaixo. 

10:49 (comentário da plateia: sobre a capela de cima no Mosteiro de São Bento). 
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 A igreja de São Bento é um estilo basilical, românico, normando e a pintura é boel. A pintura 

boel é baseada no Egito, nas leis egípcias. 

 Aqui nós temos a própria Basílica no mesmo lugar atual de São Paulo fora dos muros. Veja este 

lugar sempre foi importante na igreja. Hoje na Europa a maior parte das igrejas na cidade elas são 

construídas com este adro fechado porque a cidade é uma sujeira, tem bêbados drogados, tem festa, tem 

de tudo, então os cristãos se fecham neste lugar sendo que esse lugar também é o lugar onde havia os 

batizados, etc. É a entrada para o corpo da igreja. O adro é extremamente importante numa igreja é a 

passagem do terreno para o Divino, da Terra para o céu, então esse lugar é altamente importante e 

corresponde a uma clausura, um claustro que quer dizer fechado e corresponde ao paraíso; quer dizer 

quem reza, quem fica dando voltas aqui ele não tem outra saída, ele está consigo mesmo, ele busca o 

seu eu verdadeiro olhando para o alto, para o céu de onde vem o socorro. 

 Vamos ver o próximo: aqui o interior de um pedacinho no alto da Alice de São Paulo fora dos 

muros que também tem o baldaquino que Fica aqui mais para frente onde há poucos anos descobriram 

o túmulo de Paulo ele ficou exposto inclusive para fora. Eu não voltei lá agora recentemente e não sei 

se ele está para fora ou está enterrado novamente. Então veja este Cristo pertence a um século que é um 

Cristo primitivo. Depois ainda vem… (não dá para compreender a fala 14:00) colocaram este Cristo 

Pantocrator, entre certamente Pedro, Paulo e etc. arcanjos e outros Apóstolos. Depois essa igreja de São 

Paulo é a única igreja em Roma que tem pintado os quase 300 Papas da história do cristianismo em 

óculos laterais onde tem as colunas. Inclusive eu não vi a do Papa Francisco, mas até o Bento 16 eu 

lembro ter visto lá. A ponta do baldaquino fica bem mais para frente 

 Vamos ver o próximo: este é um detalhe - Pedro passou por aqui ou Aqui Pedro esteve, qualquer 

coisa assim na catacumba de São Sebastião.  

 Novamente um trecho da catacumba de São Sebastião.  

 Aqui nós temos a igreja onde está a catacumba de São Sebastião como ela era no primeiro tempo 

e notem agora a partir do século XVII como ela é, no mesmo lugar. Evidentemente uma influência 

altamente renascentista e Barroca o interior da igreja.  

 Aqui nós temos uma representação, evidente, a Basílica de Santo Estêvão Arle na França, séc. 

VI, como ela era. Notem o altar, a presidência onde ficava o bispo e seus ministros ou presbitério. Na 

frente do altar, mais para o meio físico da igreja, então, nós temos o ambão e as pessoas que ficam em 

volta de todo esse espaço. Depois também cenas, sempre cenas vívidas, mosaicos, em geral os mosaicos 

estão sempre ligados ou ao Pantocrator, ou ao Cordeiro Pascal, ou à cruz de Vitória que fica na abside, 

no fundo. Tudo é altamente litúrgico, porque é bíblico e porque é bíblico tem que ser litúrgico também, 

dentro do espaço Cristão de celebração. 

 Aqui nós temos em Betir, na Síria século VI, um detalhe de uma basílica. Notem aqui fica o 

altar e aqui o emblema do presidente e é interessante porque essa Basílica fica dando costas para a porta 

e certamente o leste está aqui. A celebração é voltada para o leste. 

 Aqui a Basílica de São Sérgio na Síria, século V, em Rasafa espero que ainda esteja viva, né... 

pelo menos assim. 

 Vamos ver o próximo… a Basílica de Santa Sofia em Istambul. Aqui é um detalhe da grande 

Basílica cuja Catedral da Vila Mariana, aqui no Paraíso, ela é uma cópia reduzida doze vezes a Basílica 

e Santa Sofia, mas é idêntica arquitetonicamente falando. Mas notem no meio físico nós temos a palavra, 

inclusive a escadinha. Neste momento na igreja oriental as pessoas se aproximam para ouvir a palavra 

e quando é mais aberto as pessoas até tocam na roupa do padre que está proclamando a palavra porque 

no desenvolvimento do Evangelho é a hora de pedir perdão dos seus pecados, porque é o próprio Cristo 
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que está falando. Mas fica no meio físico, quer dizer, aqui temos a grande cúpula no alto. A missa era 

de outra maneira todo o primeiro milênio. Era sempre em volta da palavra e o altar ficava mais atrás, 

mas voltado também para o povo. Por que o ambão ficava no meio físico? Porque o ambão que é o lugar 

da palavra que corresponde a lugar alto, significado da palavra ambão, lugar da proclamação, 

corresponde àquilo que nós chamamos na igreja de umbigo, em grego, o lugar do ônfalo. Porque a 

palavra é o lugar onde o céu se une com a terra, então só está ligado ao céu, a nós, à terra para ter vida 

pela palavra. A palavra é o centro de tudo, sendo o centro o altar que é a cordis, coração, lá onde pulsa 

o sangue e que alimenta todo o corpo místico. Cada elemento da igreja também tem um nome físico 

ligado ao corpo humano. A palavra buc, porta quer dizer buraco; é a entrada nesse espaço que é um 

outro espaço. É uma passagem, por isso que as portas eram também muito, muito, muito estreitas, o 

próprio Evangelho diz: Estreito é o caminho que nos leva...  

20:40 (comentário da plateia: professor tem muitas igrejas que tem aqueles demônios na porta, dizem 

que você morre tem que morrer antes para passar. Discussão entre os presentes).  

 Por exemplo, São Bento aqui em São Paulo você entra e temos o zodíaco, então você aqui é uma 

passagem, é o centro do universo, você volta à eternidade, o centro do universo que é esta igreja. E ainda 

temos os elementos: o elefante que é o elemento terra, o dragão que é o elemento fogo, os quatro grandes 

elementos que formam a Terra. É muito bonito! Os cristãos são pé no chão, não tem essa história de 

moralismo; viviam a literatura da época e expressavam como tal. 

20:40 (comentário da plateia: muito baixo). 

 Questão da plateia: Professor eu vi em duas igrejas, em Bologna, não me lembro o nome, algo 

redondo no centro da igreja, alto uma construção bem alta que eles diziam que era a representação de 

Jerusalém.  

 Pode ser, eu não tô lembrado!  

 Que já é a parte do céu, por isso, que no texto todo da missa você veja que as leituras sobretudo 

a leitura, do cânone da oração eucarística vai pelo Cristo. Né? Que vai descendo para Maria dos 

Apóstolos, pelo santos, até nós que culmina na comunhão. Então nós participamos do céu aqui não é 

depois é uma concepção sabe  

 Eu não posso entender se isso não existe, mas é que eu tento fazer na Basílica de Aparecida. A 

Basílica de Aparecida está se apresentando completamente diferente de qualquer igreja por aí... Quando 

me chamam para colocar uma cruzinha, um santinho à direita, um santinho à esquerda, não me chama, 

isso todo mundo faz a vida inteira. O nosso povo precisa ser educado na fé e a primeira educação é pelo 

maravilhamento você tem que dizer: Ah ! Eu estou entrando no espaço que não tem nada a ver com a 

feiura lá fora. Lá fora tudo é feio, tudo é degradante, tudo tem segundas intenções, é corrupção outros 

interesses. Aqui não. É a casa onde habita o Deus realmente excelso único Deus é o lugar onde a gente 

vai se sentir feliz. Eu fico extremamente feliz quando uma pessoa na Basílica que me dizem e também 

eu já escutei, dizem para mim: “Ah eu não quero ir embora, aqui eu me sinto tão bem!”. Para mim não 

tem pagamento que pague isso, porque eu estou trabalhando lá, evidentemente é o meu trabalho, mas 

nós estamos conseguindo “chegar lá”. e perceba, a Basílica de Aparecida não tem nenhum santinho nas 

paredes, não tem nada disso.  

 Alguns padres que não sabem nada que tem na parede, ficam colocando santinho e jogando água 

no povo… mas tudo bem! 

 Eu fico muito feliz por esse espaço que eles (padres) podem não entender, mas que o povo já 

começa a entender.  
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 Uma vez um dos padres de Aparecida, na nave Sul em que ficam os Evangelhos da infância de 

Jesus e o último dos Evangelhos (começa pela Anunciação naquele pedaço) – o último do lado oposto 

é Jesus, Maria e José com a Torá na frente, a Bíblia, quer dizer os primeiros cinco livros do pentateuco, 

na frente explicando a palavra para os pais, porque em cima dele tem a menorá com sete lâmpadas 

(plenitude da luz, da sabedoria, etc.). – Daí o padre me chama e diz: Eu não entendo aquilo lá... É A 

Última Ceia? Nisso passava uma velhinha “O que Deus manda”. Aí o padre diz: “Olha Dna. Maria 

venha. O que a senhora entende aqui? Ela olhou e disse: Ah, mas é Jesus sentado com Maria e José. Ela 

entendeu, ponto final. É isso… Agora não é para entender com a cabeça… O pessoal vai lá uma vez, 

dez, vinte trinta… Se até antes de morrer, entende um pouquinho, está bom demais! Ele tem que sentir 

que ali é o centro da sua vida, ter orgulho da sua fé e que aquilo é um patrimônio mais que nacional, é 

maior que tudo. A beleza está aí, a beleza cristã não quer dizer que você não pode fazer um barraquinho 

e também celebrar ali porque é pobre. Está bem, é pobre, mas você veja hoje essa história de pobreza 

deu no seguinte: eu trabalho com igrejas há 41 anos e hoje nós não temos espaço para igreja. Os pobres 

da periferia lutam para comprar um lotezinho onde cabe uma família de 3, 4 pessoas para virar igreja. 

Por que? Porque não foi pensado no princípio do loteamento. Até 50 anos atrás qualquer loteamento 

dava a melhor parte para a igreja. Hoje ninguém pensa na igreja, porque são todos cristãos não-cristãos, 

pagãos.  

 Vamos continuar nós estamos aqui numa também representação da Basílica... Esta igreja hoje 

está em ruínas. Sabem onde ela está? Debaixo da Catedral de Kölner, Catedral de Colônia na Alemanha, 

porque não esqueçam que Kölner/colônia na Alemanha era um reduto do Império Romano, então o estilo 

basilical também foi…. Lá nós temos aqui o altar aqui a escola cantando o coro, aqui o altar e certamente 

atrás a sede do Bispo que também responde à sede do Cristo. É um exemplo nítido de Basílica cristã do 

primeiro milênio. 

30:08 (comentário da plateia e resposta: áudio muito baixo) 

 O próximo nós temos aqui duas Basílicas do séc. IV, Basílicas romanas, que não é românico 

ainda que é logo depois da liberdade dos cristãos. Então, olha, o leste, o altar, a escola cantorum, o 

ambão e a sedia do Bispo. Então o altar voltado para cá. Santo Apolinário em classe tem um pequeno 

altarzinho ainda no meio da Basílica que é desta época, em Ravena, no norte da Itália. Um outro tipo 

também, a mesma coisa: abertura está para porta o leste, a escola, o ambão, o altar e a sedia. São dois 

exemplos simplesmente de igrejas Basilicais simples, não tem nem a cruz latina, nem nada.  

 Aqui temos uma outra Basílica em Roma e eu estou tentando lembrar o nome, mas não importa, 

o esquema é o mesmo, vejam: altar está aqui dentro, sempre uma pequena cancela porque os fiéis não 

invadam, né para não invadir.  

 Vamos ver o próximo... aqui nós temos um outro exemplo a sedia do bispo está aqui, o chamado 

bema, onde ficam os presbíteros, a arca que quer dizer o lugar da palavra, ou seja também ambão, 

estantes para leitores que vão fazer as leituras e o altar aqui de costas do povo, quer dizer, a segunda 

parte da missa pode ficar de costas porque o leste tava aqui, então aqui tem uma janelinha românica. 

 Um outro tipo também de igreja, agora já mais oriental, os orientais gostam mais desta forma 

onde une o quadrado com o círculo; quadrado que é terra e o círculo que é céu como uma única. 

 O próximo, um outro exemplo uma basílica primitiva inspirada na Basílica Santa Sofia mesma 

coisa: o ambão, o altar, a sedia e os presbíteros. Notem que aqui não é uma grade, né? Mas, já tem um 

princípio futuro ou de grade ou de conostásio (primeiro milênio). 

 Vamos para a próxima... Santa Eufêmia que fica em Constantinopla na Turquia, mesma coisa: 

o Bispo, o altar, o ambão no meio físico da igreja, o ônfalo, o umbigo. 
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 O próximo aqui nós temos um exemplo de pintura de primazia: os anjos veneram o lugar da 

vinda do Cristo, mas cuidado, não é a vinda do Cristo daqui a mil, um milhão de anos, é a vinda do 

Cristo na cerimônia, na liturgia ele vem todos os dias, é ele que toma o lugar do Trono. O evangeliário 

e aqui a pomba do Espírito e o instrumento de Vitória que é sempre a cruz. (comentário baixinho - 

plateia) Isto está em Mistra, na Grécia século 13. 

 Vamos ver o próximo... Aqui temos a capela do colégio inglês recentemente entre aspas, mais 

uma das primeiras reformas depois do espírito do concílio (1981). A capela já existia colocaram a sedia, 

o altar e o ambão, que dá costas para a porta porque é lido para toda a comunidade, isso nas primeiras 

transformações depois do concílio. Notem que a igreja do Brasil não fez nada ainda nesse sentido e 

quando eu faço recebo um trilhão de críticas do clero porque o clero não quer se acomodar a coisas boas, 

ele quer ficar na mesma: ele fica lá em cima, o povão lá embaixo, quando acaba ele se manda. 

 Vamos ver o próximo esta é a Catedral de Brentwood no norte de Londres 1991: em volta do 

altar as sedias, a cruz profissional e nós temos aqui a mesma situação... 

 Vamos ver ainda o próximo aqui voltamos para o período Romano: isso é bem típico, é também 

uma Basílica, mas as igrejas são bem distantes, não tem povoado à volta tem só habitantes por perto, é 

uma igreja românica que é a próxima. Isso tem na França, olha o interior dela, o despojamento é o 

românico tardio porque esta ogiva quebrada aqui não é um românico perfeito. 

 Vamos ver o próximo: notem o gótico com o mesmo estilo basilical, mas em geral no gótico o 

altar ficar aqui, nós temos isso chamado deambulatório, a grade fica aqui em volta, ou aqui, ou até aqui 

e as pessoas passam por detrás, mas o deambulatório é para ajudar na cerimônia, porque as cerimônias 

eram riquíssimas levavam 5, 6, 7 horas ou mais no período gótico. 

 Vamos ver o próximo... aqui o exemplo de Catedral, a Catedral de Chartres, um vitral de 

Chartres, onde a volta inteira Nós temos a Bíblia palperum, quer dizer  chamada Bíblia dos pobres, mas 

que é a Bíblia de todo mundo, a leitura pela imagem, pela escultura. 

 Vamos ver o próximo aqui estamos no Barroco o famoso Jeju dos jesuítas em Roma. Aqui tem 

um tremendo céu com a apoteose de Santo Inácio pintado, notem a cruz desaparece no Barroco, ela é 

mínima; quando ela é grande, ensanguentada, ela fica de lado. Muito difícil encontrar num Barroco uma 

cruz no centro. Notem a Basílica de São Pedro em Roma não tem cruz. É uma cruzinha em cima do 

altar. Fica valendo muito mais o Papa, etc. etc. etc. do que o Cristo ser lembrado. Na Basílica de São 

Pedro em Roma ainda tem o Êxtase de Santa Teresa D'ávila, que é uma figura bem romantizada, bem 

Barroca, à frente o Jesus, é um  barroco e internamente o altar de costas para o povo, São Carlos 

Borromeu é o grande influenciador da liturgia e do espaço a partir do Concílio de Trento; dois altares 

próximos chamados de Principais e os altares de santos laterais. E aqui o lugar do transepto onde em 

geral não fica nada, os bancos passam por cima disso. 
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 Vamos ver o próximo... é uma figura Barroca clássica, que todo mundo conhece de 

Michelangelo na Capela Sistina, então notem naturalmente não é uma arte sacra, é uma arte religiosa, 

apenas... 

 O próximo... Aqui o próprio altar de Bernini, o baldaquino de Bernini que também é Barroco 

como todo o resto altamente barroco e aqui, por acaso botaram altar, tem que sempre porque é móvel, 

tira, põe, porque não tem lugar nem para ambão, provavelmente botaram nesses últimos dias um ambão 

de madeira. 

(comentário da plateia: muito baixo). 

 Vamos ver o próximo: aqui chegamos ao hoje. Dois grandes homens da reforma litúrgica antes 

do Concílio e aqui, começa a nossa aula desse curso de 4 dias.  

 Então nós temos o grande Padre Romano Guardini e um dos seus discípulos, Emílio Estéfano 

que era protestante e se converte ao catolicismo, um arquiteto que vai trabalhar com ele, e ele, segundo 

todas essas pesquisas, início do século XIX, período da primeira guerra mundial, vão pesquisar por que 

havendo o surgimento da arqueologia, da etnologia, etc. Todo mundo europeu começa a receber 

informações da Ásia, da África e veja, puxa mais a igreja não é europeia, a igreja começou lá na Ásia, 

começou lá na África, muito antes da Europa, então começaram a perceber outras coisas e chegaram à 

missa de Paulo VI que é a missa instituída pelo Vaticano II. É missa primitiva. 

 Vamos ver... Essa é a famosa sala do Castelo de Rotenfield (1928) ele é um professor na 

universidade e ele faz numa sala as primeiras experiências com seus alunos para celebrar uma missa em 

1928. Cuidado, hein, 1931 um discípulo seu que se tornou um grande abade de São Bento do Rio que 

foi Dom Martinho Bliter, um dos meus professores e infelizmente já morreu, nunca vi homem igual na 

minha vida. Era discípulo, era amigo, não era discípulo, era amigo de Romano Guardini e ele faz a 

mesma coisa em 1931 numa das salas do Mosteiro de São Bento no Rio, atrás do mosteiro e alguém 

denuncia pro bispo. Pronto! Ele já ia ser queimado em praça pública e foi graças ao bispo da época, eu 

não me lembro o nome dele agora, não era Dom Jaime Câmara que foi depois, era o anterior ao Dom 

Jaime Câmara no Rio, Cardeal aliás, quem o salvou, porque ele já celebrava em português em 1931 e de 

frente para o povo fazendo as mesmas experiências com os universitários do Rio de Janeiro que se 

tornaram grandes monges todos, praticamente, um deles é Dom Marcos Barbosa que até pertenceu à 

Academia Brasileira de Letras, Alceu Moroso Lima pertenceu à essa turma, que foi o último grande 

pensador cristão católico do Brasil. Na época da ditadura escrevia com a maior liberdade, ninguém 

ousava botar um dedo nele. Pena que hoje nós não temos gente de brio na igreja... 

 Aqui estamos em 1928 e a próxima igreja, esta é uma igreja chamada de Granja, Igreja Granja. 

E por que igreja Granja (1943)? Aí dentro, Emílio Estéfano, o arquiteto, vai fazer a mesma experiência 

dando a aparência de uma granja de galinhas, realmente, por causa da perseguição nazista, então ela tem 

essa simplicidade para disfarçar. 
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 Aí vamos chegar a uma grande igreja em Munique, em Brunchen. A igreja de São Lourenço, a 

primeira grande igreja (1956). Esta igreja é um marco do cristianismo pós-concílio Vaticano II. 

 Aqui fica o presidente ou bispos, presbíteros; aqui fica o altar; não ambão. Em 1956 ainda não 

se pensava tanto no valor da palavra, mas tem já em volta os fiéis. Entra-se por aqui pelo batistério, 

arcos aqui e do batistério eu posso ir ao altar do Santíssimo, ou posso entrar para a celebração eucarística. 

A celebração eucarística, o culto é para toda a assembleia, toda a comunidade; aqui é para oração pessoal 

e o batistério é para entrar no corpo da igreja, vem na entrada da igreja, óbvio. 

 Nós temos aqui uma foto do interior (1956) e isso era um escândalo para a época quando tudo 

ainda era barroco ou qualquer outra coisa parecida. Vamos ver o próximo na mesma igreja: olhem os 

arcos, onde eu falei a entrada, aqui nós temos a capela do santíssimo, o interior da igreja e aqui nós 

temos discretamente uma figura de um dos primeiros mártires do cristianismo, São Lourenço. 

 Aqui nós temos uma outra igreja desse mesmo arquiteto, Emílio Estéfano, trabalhando com 

Guardini, a igreja de Santa Ediwirges, em Colônia (Kölner). A mesma coisa: eu entro por aqui, vou em 

direção ao batistério, a capela do santíssimo e atrás destes arcos, eu tenho a comunidade celebrante, 

envolvendo o presbitério, que é esse pedaço aqui, formando um único corpo. O altar é o coração do 

corpo místico e aqui ainda falta o ambão. 

(comentário da plateia: muito baixo) 

 Aqui ainda é da época que tinha genuflexório. Hoje, nesse espaço não se coloca genuflexório, 

só na capela do Santíssimo que é para a oração pessoal. 

(comentário plateia: Interessante a luminária). 

 A luminária é belíssima. Eu a uso e em algumas igrejas, já usei... A luz é uma coisa que tem que 

ser muito discreta. 

 Esse aqui é um grande homem, padre dominicano [...], mas ele dominicano e o beneditino Jose 

Marie [...], na França, eles começaram com as grandes amizades com artistas da época como Picasso, 

Matisse e eles começaram, sobretudo [...], o francês começou com a revista La Sacré e depois eles 

começaram com uma outra revista na Alemanha chamada Das Minster só sobre arte sacra e sempre arte 

sacra atual. 

 Em 1958 teve uma grande exposição de arte sacra em Colônia (Alemanha), e tinha um estande 

imenso, quase grande como esse museu, do Vaticano. Tudo, tudo já nesta linha e o Brasil ainda não fez 

nada não... 

 Não esqueçam que esta linha não é dos alemães, e nem dos franceses. Hoje existe o Mosteiro de 

Bosi, no norte da Itália que é um mosteiro misto, homens e mulheres celebram juntos na mesma igreja, 

mas tem suas vidas próprias, evidente, e hoje é o centro do pensamento da liturgia. Cada ano tem um 

congresso no mês de junho, às vezes julho, mas em geral junho, sobre arquitetura, sobre liturgia atual. 
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Nem sempre entra no Vaticano, não porque grandes cardeais ou grandes bispos não queiram, pelo 

contrário, querem, mas a maior parte não quer. Tem aqueles atrelados ao conservadorismo, mas 

oficialmente está ligado ao Vaticano o Mosteiro de Bosi. 

 Vamos ver o próximo... aqui do famoso arquiteto que também fez trabalhos aqui no Brasil, Le 

Porbusie, que foi mestre do nosso arquiteto Niemeyer, a famosa igreja ---- NotreDame do O ------ Nossa 

Senhora do Alto, em Rolchan, na Alemanha (1957). Vamos ver um pedaço do exterior dela e a mesma, 

internamente. Ainda tem elementos tradicionais, mas interessante eu não tenho essa foto... aqui está o 

altar e uma grande cruz do lado do altar, simples e o espaço vazio porque todos formam o corpo de 

Cristo, evidente. Notem o espaço educa, o espaço tem que ter todos os princípios litúrgicos para educar 

o fiel. O padre vai embora depois de 3 de 6 de dez anos, mas os fiéis a comunidade permanecem, então 

ela tem que ser constantemente educada em como celebrar, como viver nesse espaço. 

 E agora nós chegamos num grande homem que foi meu mestre o mexicano Dom Gabriel Chávez 

de la Mora. Eu tive aulas com ele em Santo Anselmo - Roma em 1979/80 Ele foi o maior e é o maior 

arquiteto que está com quase 90 anos agora. Imagina esta Catedral a Catedral de Cuernavaca. a Catedral 

era isso: estilo basilical, mas toda envolta com florões não só barrocos que Barroco é quase nada, mas 

neo-clássico renascentista mais neo. Cuidado! Esses neo se parecem muito com os positivistas e também 

maçônicos só que teve um grande, grande, grande, grande bispo, Dom Sérgio Morelos que em 1955 o 

chamou para transformar a catedral, segundo a liturgia que já se previu o Vaticano II. Então olha: isso 

transformou-se nisso. Cristo é o centro; isto é um belíssimo baldaquino quadrado; atrás fica a sedia do 

bispo; tem dois ambões, porque naquela época achava que ainda como na missa antiga tridentina tinha 

que ter uma palavra só para o evangelho e uma palavra só para as epístolas. Hoje a gente sabe que tem 

que ter um ambão só porque a palavra de Deus é uma só. Então havia dois ambões, ele fez descobertas 

arqueológicas em pinturas antigas que estavam cobertas; aqui na entrada da igreja fica o batistério...  

Olha a planta: o baldaquino; a sedia do bispo; o lugar para ouro, para ministros; os dois ambões; aqui 

na entrada um batistério que é um degrau para baixo; o Círio Pascal bem na entrada; a antiga Catedral 

que era uma catedral do século XVI (as primeiras capitais da América transformaram-se então numa 

coisa para hoje, guardando a arquitetura). 

 Vamos ver o próximo... Olha como ela ficou. O povo mexicano é mil vezes mais culto que o 

brasileiro. Ele pega em seus elementos os aspectos da arquitetura asteca que já está no espírito do povo. 

Nunca desapareceu, por isso que os índios são grandes na América Latina e no Brasil e Estados Unidos 

continuamos a matá-los. 

 Aqui o batistério. Certamente ele pegou do antigo batistério, abaixou o piso porque é a descida 

dos três dias ao inferno: é o Cristo, é a Páscoa. O Círio Pascal nesse caso está na frente na foto né se vai 

ficar agora naquele nesse caso está na frente na foto; esse é uma cruz de consagração das 12 ou 4 cruzes; 

aqui em volta do altar tem uma palavra do Apocalipse 1,17 me parece, deixa eu ver se eu me lembro: 

Sou o primeiro e o último vivente. Estive morto mas eis que vivo pelos séculos. Isso eu cheguei a colocar 

a mesma frase, mas nunca no altar, sempre no piso em algumas igrejas minhas. Por exemplo, o Mosteiro 

Beneditino das monjas em Petrópolis é um grande exemplo. 
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 Vamos ver o outro... Isto já é o Mosteiro de Cuernavaca, porque Cuernavaca era um Mosterio 

beneditino onde ele era monge ainda. Então notem a igreja do mosteiro é redonda, o coro e os fiéis que 

ficam atrás; aqui que fica o ambão como vamos ver em uma outra foto; o altar e lá no fundo a sedia; 

aqui esta parte mais baixa no domingo enche de água e todos passam pela água, porque o domingo é o 

domingo de receber a água batismal, então você passa pela água batismal antes de começar a liturgia da 

missa. Esse mosteiro acabou por ene motivos hoje pelo menos quando estive lá a última vez era uma 

casa de franciscanos e eles não sabiam ocupar o espaço. Abriam uma mesinha e uma toalhinha e 

celebravam a missa num canto desse espaço. 

 Aqui um pouco a planta... e vamos terminar com o México. Aqui é o mosteiro, a igreja do 

mosteiro, campanário tudo está em Cuernavaca. Aqui Dom Gabriel Chaves Elamora jovenzinho. Ele é 

um arquiteto, um dos cinco arquitetos que fez a Basílica de Guadalupe no México. Ele tem um tio que 

tem o mesmo nome dele Dom Gabriel Chaves Elamora que é um grande arquiteto também, então os 

dois e mais três arquitetos fizeram a nova Basílica de Guadalupe. Vejam o ambão e também tenho feito 

muitos ambões assim com a leitura para os dois lados, ou quando não, pode ser ocupada por uma leitura 

de um lado e um ícone do outro da festa que se celebra nesse dia. 

 Vamos ver no próximo a entrada, a água benta; aqui se vê bem o altar; a sedia; os castiçais. O 

que eu percebo é que hoje não tem criatividade, sobretudo no Brasil, não tem criatividade porque não 

tem cultura religiosa, daí começa a se apegar a essas besteiras de padres cantores, essas besteiras 

carismáticas de ficar chacoalhando o mundo de papel, bater palma... 

(comentários finais com a plateia). 

 Fim do terceiro dia. 

 

4ª Aula - ARTE E BELEZA: A SERVIÇO DO SAGRADO 

 

Claudio Pastro – ÁUDIO parte 4 (04/08/2016) 

(Transcrição da gravação do quarto dia do curso, feita por Estela Maria de Oliveira Bonci e Egidio 

Shizuo Toda, com a permissão da gravação concedida pelo Prof. Dr. Claudio Pastro) 

 

 O espaço físico, assim como nas primeiras celebrações, no primeiro milênio que vieram a ser 

uma proposta, mais tarde, no Concílio Ecumênico Vaticano II e foi o que o Vaticano II absolveu. Eu só 

coloquei a título de curiosidade para nós não esquecermos, porque o conceito de beleza, para nós, é 

muito diferente do conceito de beleza estético, quer dizer, a beleza pela beleza. Alguém faz um traço 

que é muito bonito, belo. Depois alguém faz uma pintura, ou umas manchas e agradou e o olhar é bonito, 

e aí vende por metro lá no shopping tal e combina com meu sofá cor do quadro. Essas coisas que são da 

sociedade atual. 
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 O conceito real de beleza a partir do mundo greco-romano e mesmo egípcio, ou seja, da 

antiguidade que perdura na nossa cultura tanto ocidental, quanto oriental é aquele que já dissemos esses 

dias todos vai antologicamente ao ponto central. Beleza que é a palavra grega calon, beleza só tem 

sentido se tem esta trilogia: beleza, verdade, amor, gratuidade, verdade, bondade, tudo que é gratuito, o 

amor disponível. Se falta um desses elementos a beleza não brilha, e isso é muito importante. O 

Souzeniske quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura ele dizia no seu discurso, porque ele de cultura 

russa e de religião ortodoxa oriental para ele tudo isso se era muito claro, então ele dizia: calon é a 

beleza, porém é bom nós nunca nos esquecermos do seguinte, a é muito frágil, desaparece facilmente. 

O Amor e a gratuidade igualmente são frágeis. Só a beleza fica como um farol brilhando, dizendo que 

ou há, ou havia verdade e amor, gratuidade na X proposta. Uma igreja, um monumento numa praça, etc. 

Belíssimo, a beleza de um prédio, fica indicando se tem a verdade e o amor, mesmo numa sociedade em 

que não haja mais verdade e amor. É fácil de entender se nós formos até o centro velho de São Paulo, 

nós temos a Catedral da Sé, tem uma série de bancos, tem o Pátio do Colégio, tem elementos que se nota 

claramente que era uma sociedade que tinha uma X plenitude. Hoje quando nós olhamos a cidade de 

São Paulo os prédios são todos caixas, eu fico sempre imaginando São Paulo daqui 50 anos. Vai ser uma 

podridão isso aqui estará esfacelando tudo. Por quê? O interesse não era nem pela verdade, nem pela 

gratuidade. Pelo amor; o interesse pelo consumo imediato a tal ponto que os prédios quanto mais 

recentes são mais problemáticos, são mais feios, os apartamentos ficam mais parecidos todos eles como 

o escritório de quem já vive em escritório. Eu vejo uns vizinhos meus que tem a cortina que é de 

escritório... mas na sua casa? Você sai do escritório e volta para o escritório? 

 Onde falta esses dois elementos, realmente a beleza não brilha. Beleza é realmente o 

complemento de tudo isso, dessa trilogia. 

 Estamos discutindo todo esse processo de mudança de espaço e de liturgia, ontem e hoje, mas 

há um oriente, há um ponto central que nos conduz para a beleza em todos esses trabalhos. Mesmo 

quando a gente vai fazer uma crítica: "olha aí o renascimento ele não se difere de uma arte profana", 

mas havia na sociedade, no âmago da sociedade esse espírito do calon por mais que a gente hoje analise 

e faça essas diferenças. Quer ver uma coisa muito simples: estão acabando esses prédios, mas tentem 

observado os últimos, os últimos aqui em São Paulo. Quando os imigrantes europeus vieram, alemães, 

italianos, espanhóis, ingleses franceses, etc. e construíram suas fábricas, as fábricas são quase todas 

românicas. Os prédios do Matarazzo, os antigos que já foram muitos derrubados, mas ainda quando eu 

vejo, quando vou pegar a Radial Leste, indo para Zona Leste depois que passa o Parque Dom Pedro e 

faça um viaduto que não sei qual é que vai pra Mooca, ainda tem uns últimos predinhos que era uma 

fábrica, fábrica de sabonete, fábrica de tecidos, fábricas, mas tem essa forma muito elegante. Às vezes 

parece até uma igreja. Aliás, quando a gente também vai para Santo André ainda tem na margem da 

Avenida do Estado alguns prédios assim. Então o povo vivia-se uma sacralidade do espírito. Hoje as 

fábricas não tem nenhuma dessas intenções, hoje as fábricas você levanta um grande galpão de qualquer 

jeito desde que em vez de mil, caibam dois mil,  melhor ainda, se couber três mil melhor ainda, então 

não há espírito nenhum, o é dominado por uma coisa diabólica chamada dinheiro. 

(comentário da plateia: documentário da BBC "Por que a beleza importa" - Roger Scroton. A 

modernidade perdeu o senso da beleza. Ele mostra lugares em Londres abandonados por causa da feiura, 

feitos nos anos 60/70 e estão todos abandonados...) 

 Em geral também esses prédios são de tijolinhos, tem um pórtico, tem uma luneta, as pessoas 

que vão trabalhar, vão trabalhar com outro sentido. O próprio edifício se impõe, a beleza. Notem nesses 

edifícios o teto nunca é reto, o maior crime do universo: o teto reto. Não aguentamos mais de meia hora, 
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queremos fugir e não sabemos por quê. "Ah, a aula é chata". Não é a aula que é chata, mas o ambiente 

que não colabora. Isso é muito importante. 

 Não podemos esquecer: o homem é quadrado e o divino é redondo. Precisa ter essas duas 

dimensões: o quadrado e o redondo para ter uma perfeição. Depois tem uma série de coisas que podem 

ser vistas nos meus livros, sobretudo no "História da arte no cristianismo", por exemplo, a evolução dos 

arcos como é que se deram. Na realidade a perfeição que é um círculo, um arco romano é metade de 

uma circunferência, então eu tenho uma circunferência, um arco romano desce e eu tenho aqui um arco 

perfeito que não se rompe facilmente, sustenta tudo. Na Basílica toda de Aparecida são quase 800 arcos 

perfeitos, isso cria uma agonia no espírito e eu fico, desculpem o termo, P da vida quando "padrecada" 

faz aquela gritaria que faz dentro da igreja, quando o próprio difícil tá dizendo da harmonia de você 

estar ali em Deus, tranquiliza. o mundo já é uma bagunça, um barulho, uma desgraça e você vai ali para 

o posto.  

 Depois também um segundo ato que a gente acenou ontem quando há uma divisão no espírito, 

etc.  Aí o homem começa a se impor. Cuidado! O gótico já começa a ser uma imposição racional do 

homem, isso é muito importante. O gótico já é uma arquitetura da pólis, então não tem intuito da 

celebração do Mistério naquele lugar em si, quer se mostrar, por isso que no gótico eu tenho a ogiva 

quebrada (ele vai fazer isso) e para sustentar eu tenho os contrafortes e se for mais alto ainda, mais 

contrafortes para sustentar esta quebra no ar, mas eu preciso para levantar um edifício bem alto, colocar 

vitrais, etc. Então isso já é a razão humana funcionando; ainda está dentro do espírito sacro, mas já tem 

também o outro lado.  

 Depois da ogiva (do arco e da ogiva) é que nós vamos ter o gótico propriamente dito que vai 

fazer isso daqui. Então eu vou precisar de muitos contrafortes. Por isso que as catedrais são cada vez 

mais altas, mas a função das catedrais altas é de se impor, impor por não religiosamente, mas a burguesia 

do lugar: a minha Catedral é mais alta que a sua. 

 ...na Alemanha, a Catedral com a torre mais alta da Alemanha é uma imposição, era para a 

burguesia local dizer: a minha catedral é mais bonita que a sua, a minha tem 105m de altura e a sua tem 

104m. 

 Depois disto vem a razão por excelência que é o clássico renascentista. Temos linhas 

geométricas bem acentuadas e é o homem que constrói de fato. Então vem o Barroco e começa a quebrar 

com tudo isso, mas ainda é o homem, mostrávamos ontem, o arco não se fecha, sem contar os adornos, 

etc. Então veja, de um círculo perfeito eu vou dividindo, dividindo, dividindo que hoje a arquitetura é 

um pedacinho da circunferência, e arquitetura ou é um edifício assim, ou é um edifício assim, ou é um 

edifício assim, são pedaços da circunferência. Está longe da perfeição porque o objetivo é outro: 

interesses de produção, de venda, etc. 

 Vamos entrar então agora no Concílio. O que foi o Concílio Ecumênico Vaticano II? 

 O Concílio Ecumênico Vaticano II foi um momento histórico dentro da nossa sociedade, um 

momento forte, histórico no cristianismo, mas que na realidade não é só no cristianismo. Tudo estava 

envolvendo em todos os ramos da sociedade para grandes, grandes mudanças, só que é preciso ficar 

claro aquilo que a gente tem dito aqui: o Concílio começou pelo menos um século, um século e meio 

antes, onde grupos queriam atingir os pontos da verdade do calon, na realidade. Você vai a um espaço 

cristão para celebrar o quê? Até os anos 50, começo dos 60, como eu já lhes disse ontem, ía a minha avó 

para celebrar as Bodas dela que era o mais importante; Jesus Cristo pouco importa. Por acaso era uma 

missinha, era Jesus Cristo, mas o negócio era as Bodas, e isso era toda sociedade, toda a sociedade 
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criando corporações na igreja. Cada grupo da sociedade pensando no seus trabalhos, por exemplo, as 

congregações religiosas que surgem no século XIX que a maior parte  hoje estão desaparecendo todas, 

surgiram com o intuito social educativo de escolas, ou para jovens mulheres, para meninas, ou para 

meninos, então a as missões também tinham um trabalho específico, ou era com leprosos, ou era um sei 

lá eu... Por exemplo, a conversão de índios é uma outra coisa que a gente começou aqui no primeiro dia 

dizendo aquilo que o Claude Lévi-Strauss disse dos Missionários: para converter índio tinha que 

desfazer, desequilibrar a estrutura formal, a forma indígena para convertê-los ao cristianismo. Nem tudo 

foi muito "flor que se cheira", nem tudo era grandes coisas... Trouxeram, os Missionários, sem dúvida 

trouxeram tanto para a África, como o Brasil e acredito que até para Ásia, muitas coisas de valores, dos 

valores europeus, mas também negaram os próprios valores da terra, não consideraram também, 

sobretudo na Ásia. Quanta a briga a Igreja Católica tinha com o Mateo Rich que é o primeiro grande 

colonizador da sociedade chinesa, ele queria já celebrar com a roupa chinesa, na língua chinesa; ele teria 

muito mais conversões evidentemente lá no século XVI e XVII, mas não, Roma sempre impunha o 

costume Europeu.  

 A Europa era o centro do mundo e ainda hoje os europeus acham que são o centro... Não tem 

mais centro nenhum hoje! Isso é importante: quanta coisa não foi jogada fora, tanto de índios, como de 

africanos e mesmo de asiáticos em nome de um suposto paganismo, de uma suposta idolatria. Mas havia 

toda uma estrutura, uma formalidade, uma forma que os mantinha. O pior é a sociedade atual que iguala 

tudo e não mantém ninguém. Esse negócio da globalização é a maior mentira do século, a gente fica 

bebendo aquilo que Estados Unidos, Europa, ou mesmo Ásia, etc. Na mesma hora, mas eu não vivo com 

ninguém dessa gente, eu vivo aqui com vocês. Nós vivemos num pequeno núcleo e nós temos que falar 

a nossa língua, nossa comida, os nossos costumes, senão a gente passa a entrar nesse individualismo que 

é uma farsa, supondo que todo mundo entra dentro de um grupo, a globalização, quando ninguém faz 

parte de nada, aí cai-se no desespero, é a sociedade de hoje. A sociedade do desespero, todo mundo 

desequilibrado, altamente desequilibrado, sociedade é doente. Hoje o que nós encontramos entre as 

pessoas, a maior parte são neuróticos, neuróticos acentuadíssimos e então é difícil a igreja também entra 

nessa como – a igreja eu estou falando agora da Igreja Católica –, ela entra também nessa quando ela 

perde toda aquela riqueza que a gente tentou, minimamente, passar nesses dias, quando ela entra nessa 

globalização. A missa não pode ser um show. Show é show, não vou competir com a televisão, com os 

programas de televisão, nós não temos nada que ver com isso, temos que fechar os olhos para tudo isso, 

é o jejum que eu dizia dos olhos. Ela tem uma estrutura, ela tem uma vida própria, de uma comunidade 

própria que rejeita o mundo, muito pelo contrário, mesmo quando Jesus Cristo diz "Eu vim para salvar 

o mundo", mas é ele que veio salvar o mundo, não nós, cuidado. 

 Nós temos que realmente como uma raça, como diz o Apocalipse, um povo, um povo nobres, 

etc. Viver em profundidade aquilo que a gente pode chamar até de uma maneira simplista, tradição. 

 Tradição vocês sabem a palavra que vem do latim tradere (entregar) quer dizer, nós recebemos 

dos nossos pais, dos nossos avós, etc. Algo que é de um valor imenso que a sociedade não entrega nada 

disso, a sociedade só come, ela não tem nenhum interesse, uma sociedade realmente perdida. O 

cristianismo não pode se perder nisso em hipótese alguma e isso aparece na forma das igrejas como nós 

veremos agora. O que eu vou lhes apresentar tem todo tipo de igreja. Ninguém está dizendo que é o 

ideal; tem a parte daquela de se aproximar liturgicamente do primeiro Milênio, isso tem valor, mas de 

repente tem algumas coisas em igrejas onde o próprio arquiteto quer fazer a sua tumba, o seu túmulo, o 

seu monumento, aí foge. 

 Vamos entrar então no discurso de hoje! 
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 O Concílio que acontece de 1962 a 1965 começa com o Papa João XXIII e termina com o Papa 

Paulo VI que foram dois grandes Papas que pegaram temas do mundo atual, etc. só que a gente depois 

pode confundir: o mundo entra mais dentro do que fora como dizer, não sei qual desses dois Papas, que 

se escancara as janelas da igreja, mas a fumacinha do diabo também entra pela janela. Quando não tem 

uma disciplina, um exercício constante é como, por exemplo, a palavra de Deus na sagrada escritura. Se 

você não tem todo dia um exercício constante, você não vai ser educado e cuidado, não basta ler o livro 

porque esse não é livro mágico. Você lê um livro e de repente cai na página que  é o caso de Davi que 

estava doido para mulher lá do outro, do comandante. Tem casa bagunça na Bíblia que pelo amor de 

Deus, a Bíblia é o pior livro erótico que eu conheço em todos os sentidos, não só de erotismo, mas 

também de contradições, de corrupção. É história da humanidade, a história de Deus com essa 

humanidade, mas por isso existe os livros que nos indicam as leituras de todo dia. Você vê que é diferente 

no caso cristão católico uma leitura bíblica diária de uma leitura bíblica nas igrejas evangélicas e 

protestantes, onde cada um lê a bel prazer o texto do dia. Nós não. O que foi lido hoje, a palavra de Deus 

do Evangelho hoje no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, no Paraguai é a mesma palavra, 

então a gente tem que procurar se educar porque a gente sabe que durante um ano eu sou educado, eu 

vou sendo educado, eu vou sendo cutucado, isso faz bem para o espírito e muda a forma, muda inclusive 

a forma nossa no portar-se, no comportar-se, na nossa postura muda completamente. Hoje eu fico muito 

chateado quando vejo padres que não tem a mínima educação dentro do rito celebrado. Canso de ver 

padre, vamos supor, a Daniela é uma grande autoridade, ela é um bispo. Eu tenho que entregar para Lia 

que é um outro padreco como eu, aqui no caso, em vez de dar a volta por detrás, passa na frente do 

celebrante para entregar alguma coisa. Isso não se faz. Não se fala em voz alta também numa celebração. 

Eu acho bom onde ainda nos Mosteiros, mas, por exemplo, nos seios femininos é mais acentuado ainda, 

há vênia onde uma pessoa inclina-se para outra, mas vamos supor que ela e eu somos monges e monjas, 

as duas pessoas na frente do altar inclinam-se para o altar, por causa do Cristo, e depois inclinam-se por 

causa do Cristo, um na frente do outro, tem a inclinação para o outro, isso é importante. Eu tenho a 

dimensão vertical do altar e dimensão horizontal que é o mesmo mistério que passa entre nós. Esse 

respeito de fazer essa inclinação foi sempre no cristianismo e de repente vai desaparecendo pela falta do 

hábito, do costume, do exercício e os nossos jovens de hoje não sabem nada. Nada multiplicado por 

milhões de nadas; é como se eles viessem de outro planeta, ou encontrassem aqui um outro planeta.  

 São pequenas coisinhas que vão se somando, somando, somando que faz a grandiosidade da 

coisa e ao mesmo tempo são simples, são do dia a dia. Numa porta, ou, por exemplo, um costume que 

ficou ainda no Japão evitar tocar-se. Aqui no Brasil a gente tem beijinho, beijinho e uma faca atrás, 

porque depois fala mal da pessoa. Não há necessidade de ficar se esfregando no outro, esfregação 

universal... Isso tudo vem de um exercício que nasce dentro da própria religião da igreja e desaparece 

também quando não é exercitado. A maneira de sentar eu vejo nitidamente, por exemplo, onde hoje eu 

vou na igreja o padre que é o celebrante ele senta com naturalidade. Inclusive na arquitetura uma cadeira 

tem em torno de 44/45 cm a cadeira normal e de preferência a profundidade também tem que ter esses 

45cm para o teu joelho, teu corpo formar um equilíbrio só, um ângulo reto. Aí você descansa e nem 

precisa do espaldar da cadeira quando a altura e a profundidade do banco tem 45cm. Mas para o padre 

no altar, para os celebrantes a gente procura fazer com 47cm, porque o padre vai querer cruzar a perna 

ele não consegue, então ele não tem que cruzar a perna, mas canso de ver padre que cruza a perna, etc. 

Então o padre, por exemplo, na minha igreja ele senta com naturalidade e as duas mãos tem que ficar no 

joelho. Outro dia tinha um padre que veio concelebrar com ele, era um jovem padre bem mais velho do 

que o Padre Marcelo, mas ainda era um jovem padre e enquanto o nosso celebrante ficava com as mãos 

postas no joelho com naturalidade e parado, concentrado, por exemplo ou na leitura, etc. Este padre do 

começo ao fim da missa ele ficou assim... Ele não estava ali... Ele queria desaparecer dali.... Na realidade 

ele não estava com ele... Se nota que, é um homem que não tem espiritualidade alguma, ele não tem 
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centralidade. Porque a coisa mais difícil, a coisa mais difícil, a coisa mais difícil é conviver consigo, e 

isso é um aprendizado longo e isso a religião dá. Você vai e vai aos poucos sendo educado a conviver 

consigo, a encontrar os seus limites, as suas possibilidades, a função da religião é essa que nós nos 

divinizemos, que nós sejamos íntegros, senão a gente não precisa ir na religião. Ir lá só para pedir "Olha 

eu estou precisando de 100.000, ou estou precisando casar...  Se Deus aceitar essas propostas é um 

boboca... A função é realmente o reequilíbrio. 

 Vamos entrar então em todas as propostas arquitetônicas do Concílio pra cá, ou seja, nesses mais 

ou menos 50 anos. Vamos ver o primeiro...  

 Esta é igreja de um Mosteiro e se nota a comunidade monástica aqui na Bélgica em Otinir. Essa 

arquitetura, esta igreja foi feita em 1981, na Bélgica, então notem bem claramente, a comunidade fica 

em U naquela proposta que vemos do Guardini. O celebrante no centro, a cadeira dele até está discreta 

aqui, igual às demais e porque que no Brasil metem trono para padre e para bispo... A bunda deles é 

diferente da nossa? Eu fico P. da vida. Não há necessidade disso, todo mundo é igual. Daí quando tem 

concelebração a "padrecada" sobe tudo lá no altar do presbitério e o povão escravo fica lá embaixo. 

Somos um único sacerdócio que besteira é essa... 

 Só para notar, olha que beleza de arquitetura simples de espaço onde se celebra o mistério. 

 O ambão em 1981 ele colocava ainda aqui, o ambão e o santíssimo aqui, o Sacrário. Outra coisa, 

os Sacrários do Brasil são todos emperiquitados, cheios de raios, besteirada! Sempre digo: Jesus nasceu 

num estábulo, mas não sabia que iria morar pior depois. Tem uma igreja mais feia que a outra... melhor 

no estábulo, era quentinho, tinha a vaca para tirar leite... 

 Vamos ver o próximo. Aqui do Dom Gabriel Chaves Delamora, aquele arquiteto beneditino 

mexicano, o mosteiro que ele constrói depois do Concílio em 1985. Eu vivi um ano e meio aprendendo 

com esse grande homem. Vamos ver o próximo... aqui a igreja do lado externo, a igreja do lado interno: 

veja toda a comunidade circunda, os monges circundam neste passe e tem vários degraus, isso é muito 

próprio da cultura Asteca, então ele carrega isso com ele. Aqui eu tenho já um pequeno órgão harmônico 

para a escola cantorium; a cruz central; aqui o ambão, inclusive essa parte de cima gira; o altar e a sedia, 

e é um edifício simplesmente igual ao lado de fora, com pé direito alto e deste lado de cá tem uma 

reentrância, como se fosse um corredor largo que é a capela do santíssimo para oração pessoal. Aí sim 

tem genuflexório, tem tudo, mas essas igrejas no Brasil não conheço. 

(comentário da plateia: a presença total do Cristo na palavra, no altar, na presidência e no que não se 

conhece, a comunidade celebrante) 

 Aí a Eucaristia se faz... O padre não pode celebrar sozinho para ele; a missa não é dele, ou ele 

faz parte de um corpo com um grupo de pessoas, ou nada, mas antes do Concílio cada padre era obrigado 

todo dia, a celebrar sua missa mesmo sozinho, então a missa era um ato de devoção e não de sacralidade. 

(comentário da plateia: e aí não tem santo nenhum, professor!). 

 Não isso é só no Brasil porque a Dna. Chiquinha deu 100 mil então ela gosta do São Francisco 

então põe lá o São Francisco. 

 Esse é o Mosteiro Beneditino de Tepeyac. 

 Vamos ver o próximo... Aqui, nós estamos num espaço ecumênico que são os irmãos de Tezé, 

na França, no sul da França. Nós temos essa construção de 1999, eles já viviam em tendas de circo antes 
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e agora já tenho esta entrada com o Campanário, são muitos os jovens que aí se encontram, é uma pena 

que no Brasil os irmãos de Tezé estão resumidos a Alagoinhas, na Bahia e são mal usados, os bispos do 

Brasil... Eles que trabalham com os jovens todos da Europa e fora da Europa, que vem todos para Tezé. 

E aqui no Brasil nós temos padres cantores com roupa agarrada, unha pintada, carrão último tipo, ricos 

para burro, moram em cada mansão, etc. e tal. Queria falar para eles, se eles leram o Evangelho um dia 

na vida. 

 Vamos ver o próximo... aqui o interior da igreja de 1999, atual. Roger Schutz era um pastor 

protestante que queria se converter ao cristianismo, mas ele queria formar uma comunidade monástica 

– ao catolicismo, perdão – e queria formar uma comunidade monástica, mas que também fosse de vários 

ramos do cristianismo, tanto protestante quanto católico, e um belo dia – isso começou na segunda guerra 

mundial – um belo dia ele vai ao Papa Paulo VI, isso já no final dos anos 60 e diz: eu quero me converter 

ao catolicismo! Qual é a resposta de Paulo VI? “_Por favor não se converta. Continue o que você é, você 

é um cristão. Você está fazendo um trabalho de ligação entre todos os cristãos. Bobagem se converter 

ao catolicismo.” Paulo VI disse isso, um papa. As coisas são bem fortes não são uma coisa, assim, piegas.  

 Vamos ver o próximo... essa igreja também está na Bélgica, a igreja de São Francisco em Nuvele 

la Neve, 1984. Aqui tem quase como uma arquibancada, mas pelo menos se dá a volta ao ministério 

onde eu tenho o altar e o ambão. Notem também este recurso de nunca fechar quadradamente o teto, 

mas deixar a própria arquitetura falar, é a questão da beleza, a beleza é verdade das coisas porque eu 

vou fechar com gesso aí e tapar esta beleza, esta altura que dá tanto questões climáticas melhor, como 

também, ao mesmo tempo, psicologicamente você não se sente compactado, ou prenso, comprimido.  

 Vamos ver a próxima... a próxima as duas são duas igrejas românicas na França. Aqui a igreja 

tem 10 anos e não pode tocar em nada porque foi feita assim. A igreja aqui tem mil anos e foi tirado 

tudo que era demais, a arquitetura já nos ajuda a rezar em si mesmo, a pedra, etc. Feito só um altar de 

metal e uma cruz, símbolo de vitória, de metal. Esta é a igreja no Outuar, na França do século décimo 

quer dizer 900 e tanto... Do ano 900 e pouco. 

 Vamos ver a próxima igreja românica que é do século XI, NotreDame Dupor não é um românico 

perfeito, já é uma passagem porque tem vitrais, mas não chega a ser um gótico ainda; também o 

presbitério recebeu certas mudanças. Quando fui mexer no presbitério da Catedral da Sé e fiz o altar que 

é de mármore branco, etc. Não sei se conhecem, tem as estalas da direita e esquerda em madeira muito 

bonitas, feitas no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, isso há muitos anos atrás 60, 70 anos atrás, mas 

não podia mexer... Mas não pode mexer, por quê? Porque atrapalha, no fundo. Se eu tenho na Catedral 

da Sé mais duas naves que faz o deambulatório por detrás porque que eu não ponho todo aquele conjunto 

de cadeira que a gente chama de estalas, por que que não põe na nave lateral e deixa o presbitério mais 

disponível para celebração? É porque não se sabe nem o que é celebração. Imaginem, não podia se 

mexer em nada porque havia tem lá uns 20 ou mais de cada lado desse caderil e tem o nome de cada 

cônico que deveria rezar o ofício diariamente. Eles nem vão na igreja, nunca, e 90% já morreram. Tinha 

dois velhinhos: um beirando os cem anos e o outro com 90 que estava lá que nunca iam também na 

Catedral da Sé. O de cem anos morreu agora faz pouco... Agora se tiver, tem um... Eles não rezam  então 

para quê? Rezar o ofício que estou dizendo: salmos, laudes, matinas, etc. 

 Bom, vamos ver o próximo... é a Catedral de Einstat,  século XVI, por volta do 1500, muito 

embora a forma é românica, tem um pouco de barroco, mas em 1980 foi renovado até o altar. O altar 

antes estava aqui, agora passou para o outro lado; aqui eu tenho os antigos púlpitos. Antigamente para 

o padre fazia a preleção, a homilia do púlpito e às vezes eram dois, porque dois na semana santa deveriam 

se cantar em latim. Gente... quanto que eu escutei a Paixão de Jesus que é comprida toda vida em latim, 
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não entendia metade, eu era criança, jovem e tinha que ficar escutando tudo aquilo lá e a gente ficava, 

lógico. Hoje isso que estaria no meio foi colocado para as laterais nas igrejas ocidentais. Olha esse altar 

de pedra que beleza. Ele simula uma espécie de toalha na própria pedra. 

 Vamos ver no próximo... aqui nós estamos na Igreja São Francisco de Suaizismen, na Alemanha 

1978. Aqui está o altar, o ambão não é de pedra, certamente eles já fizeram mudanças nessa igreja de 

1978, aqui o tabernáculo e depois o mínimo das pinturas que você vê, que induz, que leva a isto; o coro 

aqui dos celebrantes e outros e o povo em volta do Mistério celebrado; olhem as tesouras no alto... 

(comentário da plateia: e as nossas igrejas, a maioria tem dois ambões. Um do animador, não é 

comentarista mais...). 

 Como se Jesus Cristo não fosse o animador. Quem é que vai animar Jesus Cristo?  

 Não existes dois ambões, pelo amor de Deus isso não existe, só existe um ambão, só tem uma 

palavra de Deus e não tem sentido mais ter animador, comentarista porque o comentarista nos quatro, 

cinco primeiros anos quando houve a mudança para o vernáculo a mudança de frente para o povo, o 

povo tinha que reaprender. Já se passaram 50 anos, tem gerações que já nasceram com essa missa atual, 

não tem que aprender nada. A missa não se tem que explicar é como o amor não se explica está 

acontecendo e você participa desse acontecimento. 

(46:31 comentário da plateia: sobre o animador?). 

 Quando não, o animador dá show lá na frente ou também os leitores. Uma coisa esquisita no 

Brasil. O leitor interpreta a leitura. Quem interpreta é cada um no seu lugar. A leitura tem que ser feita 

de uma maneira sem forma. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça e você que vai colocar a forma. Se 

ele já começa a fazer então Jesus foi lá..., então vira espetáculo, um teatro, uma besteira. Pessoa só não 

sabe se comportar, o maior desastre é o seminário. Não educa o clero, o clero não educa o povo, depois 

também o clero não tem espiritualidade, eles estão soltos feito o cachorro solto por aí... e um povo sem 

cultura como o nosso piorou tudo. 

 Aí nós temos uma outra igreja também na Alemanha, em 1999. Veja ela é neogótica, ela não é 

um gótico, com toda certeza. Certamente é uma construção ou do início do século 20, ou final do XIX 

e nós temos tabernáculo, fonte batismal, altar, ambão e o envolvimento das pessoas formando U em 

volta da celebração porque todos participam desse mistério e aqui, porventura uma imagem de Nossa 

Senhora, o que em geral eles não tiram a imagem de Nossa Senhora, a maior parte permanece, só isso. 

 Vamos ver no próximo... a mesma igreja vista de ângulos diferentes. É uma igreja na Alemanha 

em Ashafengur. 

(comentário da plateia: não há uma cruz aí?). 

 Não, pode ser que na hora da fotografia saiu uma cruz, porque a cruz processional tem que entrar 

e tem que sair, então cuidado quando há a cruz que a gente pode ter até um crucificado, quando eu não 

tenho nenhuma manifestação pictórica do Cristo, por exemplo como pantocrator, o como Senhor, etc. 

Se eu tenho o Cristo pantocrator sabem bem o que é isso pena que eu não tenho aqui nenhuma, mas nos 

meus trabalhos eu tenho, mas aqui nesse caso não tenho... então se está ao Cristo Pantocrator, pintado 

como o Senhor, aí basta cruz porque não tem dois Cristo. Quando eu não tenho que vamos supor que no 

Altar está São Francisco que é errado, mas está lá, aí eu ponho uma cruz com o crucificado. 



392 

 

 Vamos continuar aqui é Bose, aquilo que eu lhes dizia ontem. O mosteiro de Bose é dirigido, 

foi fundado por um grande monge tem textos belíssimos, se pudesse comprar todos os livros dele, 

chamado Enzo Bianchi. Bianchi se escreve com c h i, e Enzo com z. Aqui acontecem os maiores 

encontros de liturgia anualmente. Olha a igreja deles; quando ela funciona só com os monges, deste lado 

ficam as monjas e desse lado ficam os monges. São dois Mosteiros que se unem na hora da celebração; 

eles tem uma editora, uma gráfica com os melhores livros publicados hoje, ultra atuais, vale a pena. Fica 

perto de Torino, no norte da Itália, perto dos Alpes, norte da Itália para a França, mas chegando em 

Torino é fácil de chegar a Bose. A editora chama-se Quicajon, penas que os livros não tem em português 

e algumas coisa em português está sendo publicado agora pelo PIME (Pontifício Instituto para as 

Missões do Exterior) que fica ali na Rua Joaquim Távora, na Vila Mariana, mas são pouquíssimos, são 

raros. 

 A próxima igreja, aqui nós temos a academia Católica de Friburgo, na Suíça, 1998. Altar e 

ambão e a comunidade que envolve o mistério em si; aqui é um pequeno Tabernáculo não tem mais 

nada. Isso é uma academia, lógico, é para um grupo de estudantes, para poucos. vamos ver o próximo... 

aqui é uma igreja dos Padres Palotinos em Koblenz Vallendar Koblenz, na Alemanha. vejam o antes, 

edifício de 1938 e a reforma 1989. É a mesma igreja. Veja: aqui altar, ambão, a sedia que deve estar 

aqui, uma cruz aqui, uma dessas lateriais está o Santíssimo e a outra o padre fundador deles e aqui uma 

pintura, não sei se de luz, ou o quê, simplesmente. 

(comentário da plateia: professor, o ambão e a mesa do Altar, as importâncias, são iguais?) 

 O ideal seria: ambão, altar, fonte batismal, que está em geral na entrada da igreja, sedia que é a 

própria cadeira do padre, essas peças teriam que ser do mesmo material. 

 Aqui nós já estamos na Finlândia, em Helsink, a Capella Camp. Camp, na língua deles significa 

Arca de Noé. Fica bem no centro da cidade, construíram uma capela que lembra a Arca de Noé, só que 

é uma capela ecumênica tanto protestante, como católica. Muitas igrejas na Europa do Norte, por 

exemplo na Alemanha onde eu tenho ido muito, a missa das 8h da manhã, na igreja católica é a missa. 

E das 11h é o culto protestante, o que é muito natural na Alemanha, por exemplo, e nesses países 

também. Só que aqui predomina o catolicismo e depois agora predominam todas essas seitas evangélicas 

que é samba do crioulo doido, não dá para fazer ecumenismo com isso, nem pensar e a gente sabe que 

as intenções são outras. 

 Aqui é o teto dela a luz entra... vamos ver a próxima mais perto... aqui é entrada. Veja, de fato 

Camp é a Arca de Noé. Vamos ver na próxima como ela é internamente. Depois vamos ver mais duas... 

isto é para o batismo: o metal com a cruz. 

 Vamos ver a próxima, a Catedral de Henz, século XIV, 1300, mas que também o presbitério 

sofre uma mudança porque a liturgia também ela é sempre atualizada. Vamos ver a mudança... Olha 

como é o presbitério... Aqui por acaso é uma cerimônia de ordenação, mas se vê que sempre se envolve 

o ponto central que é o altar. 

 Vamos ver o próximo. A Catedral de Ruan, na França também, século XIV e a reforma em 2011. 

Eles ainda ocupam alguns elementos antigos, os castiçais, mas o altar é um altar atual que não necessita 

ser de pedra. Muitas vezes eu faço também o altar de metal e só a pedra no meio, em cima, encaixado. 

 Hoje em dia não precisa mais da pedra dara, porque a pedra dara era sempre um pedaço de osso 

de um mártir, de um santo, mas sobretudo, mártir que ficava incrustada no altar. Como os altares da 

colônia eram de madeira e não podiam trazer todo um pedaço de pedra da Europa para cá, então pedra 
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dara, ou seja, pedra do altar Altar era aquele pedacinho pequenininho que se incrustava e o padre 

celebrava a missa com o corporal, a toalha corporal em cima da pedra dara. Hoje depois do Concílio a 

gente sabe que quem consagra tudo: o Altar, o espaço é Jesus Cristo, não tem nenhum santo que tem 

esse poder de consagrar. De fato é Jesus Cristo a tal ponto que, por exemplo, quando vai se consagrar 

uma igreja nova, vamos supor que a consagração vai acontecer numa igreja que vai ser inaugurada, 

consagrada amanhã e hoje, sem querer, veio lá um padre com uma pequena comunidade e no altar 

celebrou uma missa. Já não vai ter mais a cerimônia de amanhã, porque aquela missa simples já 

consagrou o altar, eu não preciso dos oficializantes, de um bispo, de um Cardeal para consagrar o altar. 

Por exemplo, o cardeal de São Paulo quer só ele consagrar altar. Ele não consagrada nada, nem as cueca 

dele. Que que é isso! Quem consagra é Jesus Cristo, ele não aprendeu nunca isso? Isso tanto pode ser 

um padre, como pode ser um bispo, como pode ser um cardeal, e daí? 

(comentário da plateia: e o inverso? Eu vi uma foto de uma igreja na Escócia que é um barzinho agora) 

 Isto está cheio agora! Já se auto desconsagrou por si. Dá uma pena se você vai à França já tem 

muitas, se você vai à Holanda então está cheia! Alemanha já tem muitas também, mas na Alemanha 

muitas eles estão transformando em cemitério para colocar cinzas. São muitas as igrejas que não são 

mais ocupadas para o culto, para a liturgia, então eles fazem totens como se fosse uma biblioteca, várias 

estantes e vira um cemitério. 

 Vamos ver no próximo. A próxima é a Catedral de Amian, na França século XIV e a reforma 

2011. Olhem os antigos gradios atrás, onde atrás ficava o clero, o antigo altar na parede e agora eles 

ocuparam então espaço da grade para frente. 

 Vamos ver a próxima, a igreja de Grenoble, na França também século XV e a reforma em 2008. 

Notem o ambão, notem o altar, a cadeira do bispo que não tem nada a ver com presidência que pertence 

ao Cristo ou ao celebrante, o padre. Uma catedral antiga, por que que a gente não pode fazer um 

presbitério novo? Inclusive a mesa da comunhão aqui que antigamente era um gradil bem mais alto, 

depois diminuiu e hoje não tem mais. 

 Vamos ver a próxima...isso aqui já é na Espanha, Catedral de Girona. Por aqui passou também 

Carlos Magno, mas notem o baldaquino e o Altar atual. Tudo permanece como é... Tudo que existe, 

existe. Isso aqui tem ferro porque lá tem muitos gradis. Quem conhece Gerona, na Espanha na Costa 

Brava do lado de Barcelona, perto de Barcelona. Aqui tem outros grandes gradis muito bem trabalhados 

porque esse trabalho de forja espanhol são considerados, sempre são os melhores. 

 Vamos ver o próximo... aqui estamos entrando em Paris, NotreDame e vamos ver NotreDame 

como ficou agora, como está o interior. É uma grande Catedral gótica belíssima e o presbitério que antes 

era aqui de costas para o povo avançou bastante. Então essa reforma de NotreDame é de 2004. 

 Vamos ver a próxima... vejam o altar de metal pequenininho. 

 No Brasil é “ohhhhhh”. Daí virou-se um bispo para mim quando fizemos o altar de Aparecida 

que tem 1,20m por 1,20m, na televisão parece um pouquinho maior, mas não é, ele é pequeno. Vira-se 

um famoso bispo e diz: _"Onde se viu este altar! Ele não é proporcional à Basílica!". Eu virei para ele: 

_"Olha, proporcional à Basílica teria de ser um altar de 50m". Iria ser um muro da desgraça, da divisão 

de quem está de um lado da igreja e de quem está do outro lado de cá. Essa é a proporção. O senhor 

esquece que para o sagrado se for desse tamanhinho vale o que se passa ali". É o que se passa ali que 

sacraliza, que consagra. Então o que é que se passa ali? O mistério do Cristo. Então é isso. Se tem 1m 

ou se tem 30m, não quer dizer nada. São coisas imbecis que a gente ouve, sabe porquê? Porque na igreja 
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católica, ainda hoje, ficam presos a “rubricismos”, quer dizer, se não está na regrinha, não está num 

catálogo, não obedece. 

 Canso de ver bispo que vai consagrar uma igreja minha e está no ritual que ele tem que ungir, 

incensar Altar, ambão, etc. No ritual não diz que o pantocrator que foi pintado atrás que tem que 

incensar. Ele passa assim, não dá bola para o Cristo e vai incensar outra coisa. O tonto não sabe o que é 

o pantocrator. 99% dos bispos brasileiros não sabem nem o que é pantocrator, começa por aí... então 

segue só um ritualismo, fazem porque é obrigado. A gente faz por amor, deixa a obrigação para lá, 

porque a obrigação é uma coisa ridícula só para a gente cumprir alguma coisa. 

 Vamos ver... então o Altar e o ambão, muito simples, uma simplicidade que não dá mais... Quem 

que tem que trepar aqui em cima? O presidente, se for um bispo, ou dois celebrantes, ou dois diáconos, 

acabou. Se for um padre, só o padre, então para quê fazer coisas grandiosas aí em volta, não tem sentido. 

 Vamos ver o próximo. Olha a cadeira do presidente na Catedral de Notre-Dame. Essa cadeira é 

uma cadeira do século XIX que acharam bonita por bem e pronto, fica ali perto ele pega e senta, acabou. 

Não precisa criar só queria tronos e não sei o que lá. 

(comentário da plateia: numa catedral tem que distinguir a cátedra de uma sedia? A cátedra para o bispo 

e a sedia para um presidente?). 

 Distinguir tem. A cátedra é do Bispo, não tem que ficar na frente, tem que ficar de lado, porque 

ele só tem o valor de presidir aquela diocese. O do presidente que tanto o sacerdote como o Bispo, etc, 

pode sentar, mas ela é do Cristo, então são duas coisas diferentes. É uma pena que na Catedral da Sé 

enfiaram a cátedra do bispo agora de frente para o povo e uma cátedra muito chulé, quando eu tenho 

uma cátedra feita pelo Benedito Calixto no Liceu de Artes e ofícios belíssima lá atrás encostada numa 

parede. Deixa para lá... às vezes eu fico pensando que nesses espaços habita mais o diabo do que Deus. 

 Vamos ver a próxima igreja... A igreja de São Cristóvão, também na Alemanha e vamos ver 

internamente. Altar, ambão, a sedia deve estar deste lado, ou daquele lado, pouco importa, e o povo em 

volta do mistério celebrado. Aí todo mundo vai perguntar: mas reza para quem? Reza para aquele que 

você faz parte dele, que é o Cristo. A função, a razão, a verdade última, a beleza que transparece é essa, 

o mistério que nós somos chamados como cristãos é o Cristo, é o centralismo, é cristocêntrico. Acho 

muito bonito, são muitos os pastores que vão visitar com suas igrejas a Basílica de Aparecida e a maior 

parte deles diz para mim: interessante... é uma igreja Mariana, mas é sobretudo cristocêntrica. Ainda 

bem! Pelo menos, bem ou mal que não é lá muito bem celebrada, mas é celebrado com uma certa 

dignidade, Aparecida não faz nenhuma panaje de uma liturgia diferente, é uma liturgia romana perfeita. 

O Cristo é o centro e acabou. É pena que no final da missa tem aquelas pataquadas bem brasileiras... 

(comentário da plateia: você já fez alguma igreja sem ser católica?) 

 Já, tanto na Alemanha e aqui os presbiterianos estão me convidado muito. Já fiz duas capelas 

para eles, porque eles tem além da igreja, por exemplo, aqui na Catedral, na Nestor Pestana, que é a 

Catedral Presbiteriana, eles tem um espaço, é uma capela que foi feita há muitos anos atrás e que agora 

eles acabam de me pedir para refazer. É uma capela de meditação, coisa assim... 

 Aqui nós estamos em Viena, na Áustria. É a Igreja Cristo Esperança dos Povos, fica no meio da 

sociedade, esta igreja revestida de preto e uma cruz branca. Vamos ver o próximo internamente. Vejam, 

altar,  ambão, Santíssimo está tudo distribuído nesse espaço e a luz que vem de fora para dentro, os 

bancos de madeira de muito bom gosto que envolve o espaço. Vamos ver o próximo, um detalhe do 

Altar, o granito, e também do ambão (vejam a cruz lateral). 
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(comentário da plateia: o negro por fora e a explosão de luz por dentro é para reforçar...). 

 O recolhimento, sem dúvida. É como as igrejas românicas. As igrejas românicas por fora são de 

pedra, tem uma mínima luz que entra que é para indicar o Oriente, porque, tanto nas igrejas românicas 

que é do primeiro Milênio, como nas igrejas ortodoxas que quase não tem janela também, a gente vai 

chegando e vai botando a luz, porque eu sou batizado e vou botando a luz dos meus parentes, amigos 

que não vieram a essa missa, então quando todo mundo chega é um mar de luz que a luz elétrica não é 

usada, só das velas. Isto é uma outra coisa: a luz elétrica mexe com o nervo central nosso e nos irrita; a 

luz de velas dá verdadeira dimensão da luz. Aí todo mundo diz para mim: é, mas a gente não enxerga! 

Deixa uma vela só no meio de uma sala dessa e depois de 5 minutos todo mundo enxerga até as costas 

de todo mundo, é uma questão de hábito, já se habituou com essa bobagem da luz elétrica. Se soubessem 

o mal que faz para gente ficar na frente de uma tela, tanto de televisão como essa porcaria aí de internet, 

etc. Faz um mal terrível para o espírito. Mas isso não me interessa, mas faz mal para o espírito em 

primeiro lugar, nos desequilibra. Não é à toa que eu não tenho esses aparelhos porque eu não tenho que 

ficar na frente de uma tela olhando essa telinha desgraçada, para ver o quê? Tudo bobagem... 

 Aqui na Alemanha, em Munique, a igreja do Coração de Jesus, ela data do ano 2000 quando foi 

concluída. Vamos ver o próximo, o interior dela, muito singela, mas você aí, você se encontra é que o 

grande problema do brasileiro é o brasileiro tem medo de se encontrar com Deus, então fica enchendo 

de fetiche, de santinho porque ele, ele vai comendo pelas beiradas, sabe, em vez de ir direto cara a cara 

com o dono da bola fica tapeando dono da bola vida inteira, mais ou menos por aí. Vamos ver o próximo. 

Aqui uma lateral que pega a sedia, o Altar, o tabernáculo, a grande cruz que está na própria parede, na 

estrutura da arquitetura. Aqui um outro ângulo, de fora para dentro. 

 Esta é uma outra igreja também Alemanha, a igreja de Maria Ainzeudel de 2001, dedicada a 

Nossa Senhora. Vamos ver internamente. 

(comentário da plateia: não pode esquecer que na Alemanha eles pagam imposto e imposto para a igreja, 

descontado do salário). 

 E o dinheiro já vai direto para o padre, o pastor não tem um outro problema atual. A maior parte 

dos jovens não denunciam mais que são católicos ou protestantes por causa de não pagar, porque ou 

estão desempregados ou também não tem mais fé nenhuma. 

 Vejam o tabernáculo, Altar, a paisagem que foi Deus que fez, vamos ver o próximo. O interior 

dela, os bancos envolvendo o Altar, o tabernáculo, a cruz, a sedia do celebrante. Muito singelo, mas é 

o mistério que é celebrado. Não em Via Sacra. Via Sacra é devocionismo criada pelos capuchinhos no 

século XIII. 

(comentário da plateia: a comunidade é bem pequena!). 

 Sim, são comunidades pequenas, só o Brasil que gosta de galpões e vai a multidão, joga água... 

Mas isso não é bom... o bom são comunidades pequenas porque é todo corpo que tem que crescer mais 

forte, a educação e tudo. Na Alemanha as cidades são pequenas. 30 mil habitantes é quase uma 

metrópole, no Brasil não, já começa com um milhão, nós somos grandes em tudo, grandes bobos. 

 Aqui estamos em Paris, a igreja de São Francisco de Molitô. A planta da igreja, o altar, a sedia, 

o ambão, a fonte de água benta está mais para cá, aqui dá para ver tranquilamente. Aliás, não é a sedia 

aqui, é o tabernáculo, uma cruz, isto aqui é um vidro e que pena que a foto não mostra como a paisagem 

lá atrás, e aqui em volta a comunidade e a entrada é por aqui, onde tem uma fonte batismal. Porque 

também, uma outra coisa que nós temos que entender, só existem três sacramentos: é o batismo, a 
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confirmação e a eucaristia, os restos são sub sacramentos, não são sacramentos de fato. Você não pode 

deixar dos três, os três você recebe tudo no mesmo dia, por isso que na igreja oriental você recebe o 

crisma, o batismo e a Eucaristia na mesma hora, mesmo como o bebê. Vocês podem ver como nós somos 

confusos, nós católicos criamos cada problema por causa de poder. O matrimônio é uma bobajada e é 

tão mal celebrado na igreja católica, é uma festa, uma bagunça, é fetiche. 

 Uma vez entrei no Colégio Santo Américo, lá onde eu trabalhei e tinha um tapete prata e estava 

lá o pessoal da Floricultura colocando mil periquitos, aquelas bobajadas toda. Olho o tapete prata, mas 

prata? Nunca vi isso na minha vida e chego perto do tapete, ponho a mão é um plástico prata, era só para 

dar efeito para noiva que ela estava passando em cima de um negócio, de um filminho sabe... 

 Vejam aqui, uma lateral com um antigo crucifixo, aqui na realidade não é sacristia, aqui é o 

confessionário. Olha a fonte de água benta ou fonte do batismo. 

(comentário da plateia: no caso de ser redonda não exista procissão de entrada?). 

 Existe! Vou dizer mais ainda. Muitas vezes na Europa, a procissão de entrada é toda a 

comunidade que faz a procissão no domingo. 

 Vamos ver o próximo. Esta aqui é a igreja de São Floriano, em Munique, 2005. Também vejam 

em volta do altar eu tenho altar, a palavra, a sedia e a comunidade, em cima um belo de um vitrô 

sugerindo luz, as luminárias. 

 Vamos ver o próximo. Nós estamos em Filadélfia, nos Estados Unidos é a Catedral Episcopal, 

ela foi construída à maneira oriental em 1940 e passou por uma reforma recente em 2000. A palavra, o 

altar, a sedia, notem que vai cada vez mais lembrando as primitivas igrejas basilicais, que são atuais. 

(comentário plateia: degraus que a sedia está no alto. É uma questão plástica ou é escolha do arquiteto?) 

 Não, não é do arquiteto só não, é também da liturgia porque ali fica o presidente que preside 

tudo e o altar normalmente, por exemplo, tem um recurso muito bom. eu não quero colocar degrau no 

altar porque dificulta, sobretudo pessoas de idade que vão comungar na mesa do altar. Outra coisa... se 

beija o altar logo que se entra na igreja, porque tem as cinco cruz de consagração. Isso não se faz no 

Brasil é um costume antiquíssimo dos primórdios da igreja. Depois se vai comungar sob as duas espécies 

na mesa do altar. Isso não se faz no Brasil porque Roma falou que tem que botar a mão ou só comungar 

com a boca, com a língua... Cuidado! Então eu tenho muitas vezes um artifício: aqui parece ser um 

tapete, ou talvez é um piso, mas eu também coloco um piso de uma cor diferente do resto. Agora o altar, 

se ele é o coração da comunidade, como aqui também se vê, ele pode ficar no meio da comunidade. 

Aqui é só por um recurso do presbiterato inteiro que está aqui, ministros, ajudantes, às vezes eu 

aproveito até o próprio banco, como já fiz vários nesse sentido, a ponta dos bancos são credências para 

colocar cálice, galhetas, etc. Para não ficar mesinha daqui, mesinha dali e estilos diferentes. 

 Outra coisa que é muito boa hoje é a cadeira, só que às vezes onde vai multidão não pode ter 

cadeira porque vira uma bagunça, é tudo é uma questão de educação, mas só que o espaço educa também, 

quem entra no espaço já sente diferente aquele espaço, ele passa a se comportar diferente. 

 Vamos ver uma lateral: a fonte batismal que está numa lateral, órgão de tubos numa lateral, 

vamos ver o próximo. 

 Aqui é a Catedral de Los Angeles, Santa Maria de Los Angeles, em Los Angeles que é a Catedral 

recém-inaugurada, ela é de 2002. Externamente depois vamos ver uma planta dela, aqui o batistério, 
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aqui o altar, externamente. Vamos ver uma outra internamente dela, o Altar, mas fica, por exemplo, de 

baixo do órgão fica a escola cantorum, o grande coral; as pessoas que envolvem nas laterais e na nave 

principal central e também, vocês sabem, arquitetonicamente falando, em termos de espaço, beleza está 

no espaço, eu preciso de espaço. Tinha um bispo na zona norte que já morreu há muito tempo e vou falar 

o nome dele Joel, ele me enchia dizendo que o presbitério tem que ser o menos possível, porque tem 

que caber mais povo. Eu dizia: Dom Joel no presbitério tem milhões de santos e anjos mais do que 200, 

500 pessoas na igreja. Por que fazer um presbitério pequeno? Aí vira um presbitério protestante porque 

aqui está o altar e em seguida eu tenho dois, três degraus e como é que eu coloco um esquife nesses dois, 

três degraus, como é que alguém vai ser ordenado nesses dois, três degraus. Uma série de coisas que não 

era levado em conta, mas são coisas que quando entra o subjetivo é uma desgraça, tem que ser a 

objetividade das coisas. 

 Vamos ver uma próxima, agora o contrário da foto da mesma Catedral. Aqui em volta tem uma 

tapeçaria maravilhosa e não é via-sacra não, são muitos e muitos santos cultuados nos Estados Unidos, 

para dar a ideia do corpo da comunhão dos santos; os santos e os novos santos que estão aqui na 

Assembleia que é o povo. 

(comentário da plateia: esses recortes ajudam na questão da acústica?). 

 Sim, ajuda e tem toda a questão da acústica, da ventilação, do Mistério, tem até um excesso de 

lâmpadas para o meu gosto. 

 Esta é a mesma Catedral de Los Angeles vista de um outro ângulo. 

 O próximo nós vamos entrar no norte da Itália. Isso aqui é uma pequena Aldeia, uma cidade que 

tem essa igreja São Paulo, na cidade de Folinho. Todo em concreto, essa igreja é bem um capricho do 

arquiteto, muito embora a centralidade do Mistério é a mesma. Externamente a entrada da igreja e aqui 

já no interior. Então vejam, eu tenho o ambão, tem o altar que se vê um pedaço, o tabernáculo, aqui tem 

a fonte batismal, vamos ver no próximo. Isto é para ver de baixo para cima, é um recurso arquitetônico 

nada mais. Aqui uma lateral, dentro onde se passa todo o mistério fica embaixo desta caixa, vamos dizer 

assim, acho para o meu gosto um pouco exagerado, não leva a nada. 

(1:29 comentário da plateia: muito baixo). 

 É, por isso que a gente está colocando tudo o que se faz depois do Concílio que ainda não 

encontrou um termo final. São buscas, hoje são buscas e são os criticados e os não criticados. 

 Aqui na mesma igreja o dia da consagração da igreja e do altar. O que acho gozado na Itália é 

que eles fazem edifícios muitíssimo modernos e depois colocam os mesmos elementos antigos aqui 

dentro. Dá nada por nada, troca seis por meia dúzia. 

 Este aqui já na Bélgica, uma paróquia em 2009. A beleza desse altar é também a consagração 

do altar. Vamos ver o próximo. 

 O próximo está no Brasil é uma capelinha de uma fazenda. É lógico que não tem nada de cristão, 

tirando a cruz ela é tudo de vidro, você vê o que se passa lá, tem a natureza que entra dentro, mas não 

tem nada, isso fica em Minas Gerais, na cidade de Martinho Prado 2010, o arquiteto Gustavo Pena. Olha 

internamente. Lembra o vão livre do MASP. 
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 Vamos ver o próximo. Essa famosa na periferia de Roma, igreja do Jubileu que eu acho feiosa. 

É mais um trabalho arquitetônico, sim. Veja internamente, voltam-se os bancos iguais ao banco 

tradicional de 500 anos atrás. Nada casa com nada, depois os complementos, infelizmente. 

 Isso aqui é uma sinagoga. A nova Sinagoga de Dresdren, também na Alemanha. Externamente 

e vamos vê-la internamente, porque todo começo do cristianismo é bem judaico, então continua a 

mesma, volta também quase a mesma estrutura. Aqui onde fica a Torá que é o grande santo dos santos, 

que seria para nós. Então a eucaristia, o Sacrário.   Tem uma lâmpada do santíssimo como também a 

igreja católica, etc. 

 Isto já é a Abadia de Grenolet, um mosteiro beneditino que fica na Suíça, a construção é de 

2010. Veja a elegância do espaço, a beleza na simplicidade, para a celebração aqui ficam os monges, 

aqui ficam na segunda parte eucarística, todos envolvem o altar, e aqui ficam os fiéis. Aliás, aqui não 

ficam os monges, eles ficam aqui e aqui ficam quando há cerimônia um grupo maior. Extremamente 

singela, simples, mas bonita, aliás, a beleza está nisso. 

 Aqui nós estamos dentro do Vaticano. A gente não sabe se é barroco, se é barroco ortodoxo se 

é que coisa que é, mas é; então estive lá logo depois da inauguração em 2000. Aquele grande padre 

amigo meu que foi o mestre de cerimônias do João Paulo II me levou a visitá-la e andei por esses 

corredores belíssimos com os afrescos de Rafaelo, uma coisa de doido. 

 Os bispos do mundo inteiro ofereceram esta capela para o Papa João Paulo II no ano 2000 pelo 

Jubileu. Ela é toda em mosaico feita por aquele famoso padre que faz mosaicos hoje na Europa, Rupnik 

que até vem fazer um mosaico também da futura Catedral de Belo Horizonte, ouvi falar. Ele usa pedras 

de todos os tamanhos e aqui temos uma mistura de história da salvação, etc. Mas aqui está o ambão no 

centro com o Cristo Pantocrator que sopra que é o lugar do ônfalo como nós falávamos ontem, o umbigo 

é o ponto de nascimento; junto da porta de entrada que é esta lateral nós temos a cátedra do Papa porque 

ele diz, aliás quem fez foi Dom Piero Marini, Rupnik e Crispino Valenciano que são os cabeças da 

liturgia atualmente, sobretudo o Cristiano Valenciano e o Piero Marine. A cátedra fica perto da porta de 

entrada porque eles diziam que o povo que entra é o rebanho e o pastor depois fecha a porta e fica 

tomando conta do rebanho. Isso para mim é muito subjetivo, mas o que é gozado, me contava Dom Piero 

Marini, que na inauguração tiveram que acabar às pressas todo esse louco mosaico. O mosaico é teto até 

o chão, é a parede até o piso e é uma capela vamos dizer umas cinco, seis vezes esta capela, esta sala e 

altura pé direito bem de 8 ou 10 m de altura. Quer dizer, é uma sala dentro do Vaticano transformada 

em Capela. Mas me contava Dom Piero Marinho que da inauguração como foi feito às pressas, eles 

estavam entrando em procissão – o último é lógico que era o Papa – e se escutava plim, plim... Uma ou 

outra pedrinha caindo, aí foi o diácono atrás do Papa com a mão assim... 

(comentário da plateia: está acabada?). 

 Está acabada, completamente acabada. 

 Um o outro ângulo, a fonte batismal, a sedia no caso aqui para o celebrante que no caso seria o 

Papa, o ambão. Não tem janela, nem nada você tem uma sensação de "eu quero ir embora, eu quero a 

minha mãe", uma coisa assim. 

 O ônfalo, o Cristo sobre o ambão. Aqui é um esquema para mostrar, em uma das paredes, esses 

números correspondem aos santos que estão aqui, tanto da igreja oriental como da ocidental, e Maria 

como a sede e consequentemente resultado da Trindade que é a Jerusalém Celeste. Embaixo o altar, a 

cruz. Notem que a sedia está do outro lado. 
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 Um detalhe daquele esquema anterior. Toda ela é mosaico. Não tem um mínimo na parede que 

não é mosaico. Vamos ver o próximo. 

 Um detalhe, o mesmo mobiliário. Eu acho isso um rococó desgraçado. 

 A mesma coisa que a fonte batismal também, lógico com elementos da escritura; detalhe do 

Altar, que é uma série de querubins segurando a pedra do Altar. É uma coisa que é muito, muito 

movimento, muito angular. Nós não descansamos na frente disso. Detalhes do ambão; detalhe onde está 

a cruz processional que é um ângulo do Altar. 

 Aqui estamos já na Palestina. Igrejas atuais na Palestina. No deserto da Jordânia apesar das 

Guerras continua-se a construir Mosteiros. No Egito hoje tem um mosteiro muito bonito que eu não 

tenho aqui, fundado por um dentista que já faleceu. Era um dentista que foi para o deserto e hoje são 

mais de 100 monges e sempre de nível muito alto. Em geral são pessoas de um nível de padrão muito 

alto que foram para o deserto e fundaram esse Mosteiro no Egito. Estes, no deserto da Jordânia, a mesma 

coisa. Este daqui é a igreja greco-ortodoxa que está próximo do Rio Jordão que deve passar por aí, mas 

vejam, forma um pequeno Oásis onde surge a igreja sempre no estilo tradicional e também atual, mas 

lembrando muito o tradicional, vamos ver o próximo. Essa é Igreja Ortodoxa Russa, ainda em 

construção, também nesse mesmo deserto. Nesse deserto ainda há uma outra igreja greco-ortodoxa. Só 

para ter informações, essa é uma igreja Armênia, evidente todo o design armênio, mas é também atual, 

tem sua beleza, a beleza no material. 

  Aqui nós estamos na belíssima Basílica de Panorralma, em Budapeste na Hungria. Quando o rei 

Estevão se converte há mil anos atrás, ele constrói e depois ele e as outras gerações, esta bela igreja com 

o belo mosteiro que é o sentido da unidade húngara, é o principal edifício da Hungria. Aqui mais ou 

menos como era antes de uma reforma. Vamos ver como é que fica hoje. Na entrada nós termos a fonte 

batismal, mas a entrada fica numa lateral onde na fonte batismal já tem algumas cadeiras para 

participarem do batismo, mas trocaram os vitrais e a fonte também, as pedras aí, por ônix, a pedra ônix, 

aquela pedra que dá uma certa transparência muito bonita e nos vitrais também há a pedra ônix; é a luz 

que entra aí dentro vamos ver um próximo. É alabastro, falei ônix, é alabastro, errei. 

 Notem a comunidade aqui que antes ficava aqui em cima com o Altar porque é um edifício bem 

medieval, está na passagem do românico para o gótico. O vitral era um outro vitral com o rei Estevão, 

tiraram e colocaram o alabastro, e as pinturas que ficam da época, inclusive no centro aqui é a mãe de 

 Deus. Notem o ambão, o altar e a fonte batismal no meio da assembleia, aqui a assembleia que 

aqui os monges. 

 No próximo, o ambão, o Altar todo em alabastro e lá no fundo a fonte batismal. A igreja é antiga, 

mas isso é recente, essa reforma ela é feita... A igreja de 996 e a reforma 2011. 

(comentário plateia - nessa igreja o sacerdote reza de costas?). 

 Reza de costas para o ambão, mas não tem nada: aqui está a comunidade deles e aqui está o 

povo. A comunidade está aqui e aqui tem aqueles longos degraus que vai para a parte de cima. 

 Agora vejam, o ambão para ficar um pouco mais alto do que o Altar para a proclamação da 

palavra, então mete-se um degrau, é um simples recurso e pronto. O detalhe do Altar em alabastro e uma 

lâmpada elétrica que tanto na luz, como também até no tipo de lâmpada, na forma lembra uma vela e a 

luz é uma luz tênue. 
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 Isto já é na Tchecoslováquia é um mosteiro atual feito em 2004 dos monges cistercienses. A 

parte externa tem aí uma névoa em volta, essa igreja é isso. Internamente nós temos aqui o ambão que 

é do mesmo material das estalas porque eles usam para as matinas, a oração que começa durante a noite, 

ou meia-noite ou 3 horas da manhã; o Altar e depois o tabernáculo. Aqui se percebe bem o Altar, o 

tabernáculo e no alto uma mãe de Deus românica, ela como trono da sabedoria. E um monge em oração, 

questão de postura. Vejam, aí lembra bem a arquitetura de São Bernardo, a famosa arquitetura 

cisterciense, a limpeza do espaço e a luz. São Bernardo vem depois de Cleni. Cleni depois de toda aquela 

frescura das cerimônias que demoravam 8, 9, 10 horas e roupas chiquérrimas com pedras e tantas coisas, 

ela acaba. É lógico, o povo tinha que pagar a cerimônia, então Cleni não foi destruída à toa. 

 São Bernardo que vem depois faz uma limpeza no espaço. Também é bonito em Portugal o 

famoso o Mosteiro da Batalha, a igreja, a Basílica da Batalha é bem em pedra e toda despojada. 

(comentário da plateia - baixo). 

 Apesar que Veseler é dos Beneditinos, mas são todos beneditinos, reformas, cistercense é uma 

reforma. 

 É um exemplo de limpeza no espaço, tem só as colunas, o tímpano que é um belíssimo de um 

pantocrator na pedra, e é uma igreja dedicada a Santa Madalena. 

(comentário plateia baixo - 1:47). 

 Aqui é um caso cistercense, mas, por exemplo, a igreja oriental armênia também coloca no 

centro sempre Nossa Senhora com menino que cultua o mistério da Encarnação, assim como Deus se 

faz carne numa mulher, também se faz comida, eucaristia para nós mais embaixo. Em geral não é correto, 

mas tem as suas exceções e aqui tem um espaço belíssimo. 

 Terminamos esta parte aqui para nós sentirmos bem o que foram as experiências, ou algumas 

experiências depois do Concílio até hoje. Então nós estamos buscando. Se a gente fica preso à 

objetividade das coisas, do que é liturgia, estudar tudo isso antes aí conseguimos também um prédio 

com resultados avançados, com técnicas que nós temos hoje que tem que ser usadas, evidente, evitar 

tudo o que for superficial. Luz elétrica, som, se eu botar um som aqui fica uma interferência entre eu e 

vocês, não sou eu que falo mais, mas é um microfone, então perde-se o sentido. Pode não parecer, mas 

psicologicamente a gente perde o sentido de ouvir a palavra, tira o microfone dos cantores e tudo fica 

uma beleza, uma harmonia que a própria arquitetura responde. Os cantores querem se mostrar e ficam 

lá berrando. A igreja que eu fui outro dia - aquela que eu fui para o inferno - tinha uma música na hora 

da comunhão que era uma coisa - vou falar minha palavra antiga - de boate da pesada, eu tinha era 

vontade de dançar bem agarradinho, etc. 

 Até o ano passado, que eu fiz 40 anos de trabalho, então peguei igrejas minhas e outros objetos, 

alfaias, tem um pouco de tudo. Vamos tentar dar uma olhada. 

 Esta capela é um pouco meu "xuxu". Foi feita há 23 anos atrás, ali está 94 mas é mais antiga um 

pouco e ela vai ser daqui 200 anos atual. É a capela das irmãs Andrelinas no bairro da Pompéia em São 

Paulo, na Rua Barão do Bananal. Toca a campainha e elas recebem muito bem, com muita tranquilidade. 

Internamente esta foto foi feita logo depois da inauguração, então nós tínhamos tudo carpete porque elas 

queriam carpete eu detesto carpete. Aqui não é motel, não é sei lá que que é, mas depois a gente foi 

trocando, graças a Deus, mas importante ela tem 12 por 12 metros, tem quatro águas, sustentada quatro 

arcos porque eu precisava dar um pouco de mística e encanto porque uma sala 12 por 12 é uma coisa 

feia, é uma sala. Então de repente vira igreja, o altar que está na centralidade, no centro, o ambão, isto a 
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gente no começo trocava os ícones, mas agora tem uma pintura do Cristo luz do mundo, é um pequeno 

fresco meu e tem também uma tapeçaria minha que é colocada na quaresma para tampar esta figura, só. 

E aqui no chão essa pedra e o sacrário. 

 Vamos ver algumas fotos do interior. Neste banco cabem 60 pessoas e em cima, as irmãs tiram 

os sapatos porque elas são as únicas irmãs católicas que trabalham com os irmãos de Tezé, tanto na 

França, como aqui no Brasil. 

 Então elas rezam sempre sobre o calcanhar, tem aqui um banquinho pequeno, baixo, então por 

isso que o carpete em cima, não é meu gosto, mas permaneceu. Aqui tem algumas coisas que um 

arquiteto assoprou no ouvido delas e ele fez. Por exemplo, essas janelas são maxima e abrem para fora. 

As crianças brincando da catequese que todo fim de semana tem lá umas 80 crianças, passam por aqui, 

é perigoso cortar a cabeça, pescoço e tudo mais. Eu tinha pensado que essas portas poderiam abrir 

paralelas como um cinema, porque no calor e quando tem mais gente como o beiral é muito longo 

externamente, as pessoas podiam ficar fora, porque ela é toda envidraçada, menos nesta parede de fundo. 

Um próximo, aqui num período onde está tapado o Cristo luz do mundo com uma tapeçaria. O 

tabernáculo, a cruz processional, a tampa do tabernáculo, um detalhe do Cristo. 

 Há uma capelinha no pensionato – porque ela têm um pensionato ao lado – era uma antiga 

cozinha que eu transformei em capela. 

 Isso é uma capela também delas em São João da Boa Vista na casa das irmãs idosas, muito 

simples, não tem nada, o simples é tudo. Quanto mais perto do nada mais perto de Deus e não fica 

criando confusão não. Internamente há a cruz, ambão, Altar que tem umas cadeiras boas que ficam as 

irmãs, o tabernáculo e uma pintura da vocação de André que leva seu irmão Pedro para o Cristo para o 

mestre. O tabernáculo que hoje é inclusive o logo da congregação delas. 

 A escolha do açafrão tem um motivo estético. 

 Esta é uma capela no colégio em Rio Preto das criancinhas, das pequenas, inclusive pintei todas 

essas cenas do Evangelho desde a anunciação até a ressurreição de joelhos, porque fica bem face a face 

às crianças. Uma capelinha para as crianças e aqui tem um vitral com uma cruz apenas; um detalhe na 

capela de Jesus com as crianças; detalhe dessas pinturas laterais: a apresentação de Jesus no templo; 

Jesus entre os doutores no templo; aqui já o Cristo com Satanás no deserto; as tentações; o batismo de 

João Batista do Cristo; aqui outra cena, tanto junto da pesca do mar, a multiplicação dos pães; aqui a 

parábola do samaritano, do bom samaritano. O bom pastor e por causa de tudo isso, o Cristo vai ser 

apedrejado quando ele sobe à Jerusalém. Aqui já o Lavapés com a ceia Pascal; depois a entrada em 

Jerusalém, a crucifixão e depois a Ressurreição. E a ressurreição que é o Anjo que aparece no túmulo às 

mulheres, as portadoras de perfume; e em Emaús, os discípulos de Emaús. É bem singelo. A igreja no 

centro do colégio é uma igreja de 1930, as primeiras irmãs belgas, então é um estilo para gótico 

flamenco, é um neo-flamenco. Trabalhei todo o interior e deixamos o exterior tal qual. O interior é este: 

discípulos de Emaús, a palavra, aqui para um presbiterato, mas quem fica aqui são crianças também que 

é a capela de um colégio e aqui o pequeno banco do celebrante, em seguida tem uma cruz e nas laterais, 

eu ampliei para mais duas naves, porque a igreja, Rio Preto é muito quente então as duas naves ajudam 

a proteger um pouco a parte central, a nave Central, vamos ver no próximo. Vejam, o crucificado e 

depois a capela do santíssimo nesta nave. Estes arcos em ogiva não existiam, existiam só as janelas. Eu 

repeti os arcos em ogivas para criar uma unidade. 

 Vocês não podem imaginar o quiproquó que deu trabalhar nesta capela, porque esta capela era 

um Altar antigo de costas para o povo com coração de Jesus, Nossa Senhora com o coração também 
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aqui na frente, São José, São Benedito, santa pafúncia, era uma “santaiada dos diabos”, e aqui tinha feito 

em – naquela época não era gesso, era estuque – como uma abside em forma de abóbada, e a abóbora 

tinta cheia de estrelinhas. As antigas alunas todas com 60, 70, 80, 90, 200 anos fizeram uma campanha 

para não tirar nada que aquelas estrelinhas eram o máximo para elas. Aí a gente fez o que fez. Essas 

ceteiras é para haver passagem de ar de sul para norte, porque o lugar é muito quente. Um detalhe dos 

discípulos de Emaús que está nessa abside; detalhe dos bancos; o interior de dentro da Capela do 

Santíssimo; um detalhe do sacrário da Capela, é isso. Aqui são todas pedras maciças, apicuadas e polidas 

em cima. 

 Esta igreja toda, a arquitetura é minha em Petrópolis, a igreja das irmãs que tem aqui em São 

Paulo, o hospital Santa Catarina na Paulista. Ali fica a casa provincial delas, então eu tenho dois prédios, 

o prédio onde moram as irmãs e um prédio de uma casa de retiros, e aqui tem um morro, atrás do morro 

tem uma favela. Os favelados entravam por esta abertura que não tinha nada, era um jardim, roubavam 

de tudo, roubavam gás, roubavam. Aí me veio a ideia de fechar, então a capela fechou e uniu as duas 

casas, a casa das irmãs, a casa de retiros e depois temos um jardim interno. 

 A capela internamente é isso: a fonte batismal, Altar, ambão, aqui atrás está a sedia e aqui atrás 

está o Santíssimo. Como é uma capela o Santíssimo pode ficar aí, não tem problema nenhum. A pintura 

é uma Santíssima Trindade, aqui atrás eu tenho todo um corredor que na realidade são rampas em forma 

de escada que leva à casa de retiros e do outro lado está a casa das irmãs. Atrás – aqui atrás ficam a via 

sacra – neste corredor detrás. Tem sacristia que está aqui e aqui fica a entrada e aqui está a sacristia. 

 Um teto, depois essa Nossa Senhora é uma Nossa Senhora Barroca que elas tinham, até ousei 

restaurar, mas ficou bonita e ficou ali na lateral, nessa subida. Um outro ângulo, pena que aqui é a noite 

e todo esse vidro, aqui também tem uma passagem da casa das irmãs para a casa de retiros e esse vidro 

dá para esse jardim interno. O tabernáculo, a lâmpada do Santíssimo. No tabernáculo sempre há um 

Cordeiro. 

 A Catedral de Campo Limpo, a próxima, fiz juntamente com o arquiteto que agora não me vem 

o nome. Nós discutimos muito era a questão da Trindade, mas depois saíram coisas que eu não gostei, 

por exemplo, Dom Emílio Pignoli que era o Bispo na época ele se achava liturgista, só que ele era 

liturgista muito antes da época do Concílio e fez a gente fazer um presbitério muito estreito, isso não é 

bom, mas fizemos. Então aqui nós temos, não vidro, mas nós temos folhas de mármore onde entra uma 

luz muito tênue aí dentro, é muito boa, e este painel que tem 16 m. todo afrescado, embaixo o Altar, o 

ambão, a sedia e a fonte batismal está por aqui. 

 Vamos ver um próximo: aqui detalhes desse grande painel e aqui as folhas de mármore. Eu não 

gostei da arquitetura que não precisa de três elementos para lembrar a Trindade, isso é bobagem. Mas 

sabe, arquiteto que não frequenta nada, ele, inventa da cabeça dele abobrinha. 

 Um detalhe de pinturas laterais: o nascimento do menino e aí tem várias pinturas laterais, na 

igreja, na catedral. Apresentação no templo; a fuga do Egito. 

 Aqui já a igreja zona leste no bairro do Carrão, me parece, há a igreja dedicada a Santa Marina. 

Santa Marina que é o mesmo São Marino, é uma história confusa, porque o pai ficou viúvo, foi ser 

monge, mas queria que a filha ainda menininha não deixasse a ele, ficassem juntos e botou ela no 

Mosteiro, como sendo ele. Mas é uma história muito bonita, porque depois o pai morreu e a filha que 

era ele, é expulso do mosteiro porque acharam que ele, que era ela, tinha feito um filho na filha do dono 

de uma hospedaria. Finalmente quando ele morreu, foram ver que não era ele, mas era ela. É uma história 

bonita no final e a historinha dela está aqui embaixo. Os elementos litúrgicos estão aqui em cima, então 
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o bom pastor, aopóeme alcalós, o cordeiro Pascal, a mãe de Deus, os cordeiros que bebem na fonte que 

é o Cristo e aqui deste lado da igreja nós temos pinturas com o antigo testamento, onde tinha antes altares 

e deste lado o Novo Testamento. Tem um detalhe do altar pegando um pouco do fundo, a pintura, a cruz. 

Essa cruz já foi roubada três vezes, não aguento mais fazer, deve ser algum drogado que vende por 

abobrinha e para pegar droga. 

 Olha a pedra dara aqui. A comunidade foi buscar na Itália, acho que no sul da Itália, uma relíquia 

desta Santa, Santa Marina, aí eu fiz até um pequeno cofre-relicário ela tá depositada aqui com um vidro 

que a gente pode ver. Tem uma pedra dara que não é pedra dara, mas é pedra dara. 

 Vamos ver o próximo. Essa Nossa Senhora é fac-símile, é cópia da que Cabral trouxe ao Brasil. 

Eu pus em duas outras igrejas, Nossa Senhora da Esperança de Belmonte que é muito bonita e que o 

“raio” de um pároco da Catedral de Brasília – polonês – pegou a imagem dada pelo prefeito de Belmonte, 

cópia da original de Cabral, que estava sempre na Capela do Santíssimo, e deu para uma capelinha na 

periferia. Sabe, é uma coisa simbólica, podia até fazer uma outra cópia para a periferia, ou dar uma outra 

imagem qualquer. A originalíssima está em Belmonte. 

 Um detalhe do Bom Pastor, tem 5 m. Algumas pinturas laterais do Novo Testamento onde eram 

os antigos altares: Nascimento, aqui em cima a Anunciação, o Sonho de José, a Visitação, o Batismo, 

os detalhes dos Vitrais, etc. 

 Aqui a capela feita comigo, convidei a Irmã Alaíde Sonda das Pias Discípulas, então é a Capela 

que Dom Luciano, que era o bispo da zona leste fazia parte da Comissão da Rede Vida de televisão, 

então nos convidou para fazer a capela em Rio Preto. Fomos buscar na fonte, tudo liturgicamente o mais 

perfeito, fomos à Itália, à Roma na RAI,  porque a RAI é a que faz a mais perfeita transmissão televisiva 

das celebrações do Vaticano, etc. E fizemos uma igreja uma capela ideal. Aí vem o “Seu” Monteiro que 

é o dono da Rede Vida, que não pertence à igreja coisa nenhuma, ele que não sabe nem fazer o nome do 

pai, tá acostumado com a capelinha da roça da avó dele e, transforma depois na hora final, todo o nosso 

trabalho. Vamos ver assim mesmo: aqui a planta, o campanário, a cruz. Vamos ver a planta: aqui nós 

temos a fonte batismal que nessa não dá para ver; aqui estaria o ambão; Altar; a sedia. Ele mandou 

destruir tudo isso e empurrar tudo aqui, ficou tudo apinhado aqui, em vez de ficar todo mundo à volta. 

Ainda fica um pouco à volta, mas já está transformado, vamos ver no próximo. Aqui um corte na 

construção, tem “N” pinturas, porque depois atrás desses arcos – são 12 arcos porque são os doze 

pórticos de Jerusalém – atrás desse nós, temos a Capela do Santíssimo, então bota um genuflexório 

apinhado e bota toalhinha de renda da avó dele... Brasileiro é difícil, mas deixa para lá. 

 Vamos ver um próximo. Aqui se vê bem a distribuição do espaço: a fonte batismal ou pia de 

água benta, como queira, ambão, Altar, sedia, então você vê, tem um caminho para você entrar no 

ministério. Primeiro você se persigna, você se lava para entrar nesse espaço que é de um outro, não é 

teu, e aí tem todo Ministério cuja a celebração se passa para todos em volta e depois desses arcos nós 

temos a Capelinha do Santíssimo, com uma pintura do Cristo e os apóstolos à volta. 

 Vamos ver no próximo. Aqui também um detalhe, aqui se vê já concluída, mas veja, ele apinhou 

tudo aqui, ficou tudo apinhado, mas como ele é o dono, é ele que paga essa história e na época eu deveria 

ter berrado, falado com Dom Luciano, mas fiquei quieto não sei porque. Quando a gente é bem mais 

novo, também a gente fica quieto achando que não sabe, mas sabe, tem que abrir a boca no trombone, 

pode errar, mas abre a boca no trombone. 
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 Então vejam os pórticos laterais, aqui em cima é um mezanino isso nós fomos estudar na RAI. 

A televisão, as câmeras passam aqui em cima e não atrapalha quem tá rezando aqui embaixo. Nunca foi 

usado. 

 Vamos ver o próximo. Tabernáculo foi uma luta porque aí começaram a criticar que isso era a 

pirâmide não sei de qual religião. Essa não é pirâmide de coisa nenhuma! Eis a tenda de Deus conosco, 

Apocalipse 21:3. Não sabem nada do cristianismo. 

 Aqui já desde a entrada, a fonte de água benta, ou bastismal. 

 A Catedral de Rio Preto é a sede do demônio. Primeiro, debaixo dela e a volta, fica o 

estacionamento; em volta dela é um grande Shopping exterior com lojinhas de sapato, de açougue, de 

perfumaria, dá a volta inteira e você entra na igreja. E você escuta lá embaixo os carros e aquela fumaça 

que sobe lá para cima. O incenso do diabo. Depois nas janelas botaram, porque bate muito sol, botaram 

insulfilm, mas também botaram em alguns lugares cortinas de Madame Pompadour. Aí quando me 

levaram para visitar – eu só entrei uma vez, juro que nunca mais entro – quando me levaram, entraram. 

Mas como vocês entraram? Pelo que eu estava vendo era uma sapataria aqui? No meio entre uma 

sapataria e uma outra loja, tem uma portinhola que você entra por um corredor que vai dar na igreja. 

Não tem o mínimo sinal de nada, o povo se lamenta porque ali havia uma igrejinha neo-gótica belíssima, 

foi implodida para construir uma bomba. 

 Aqui uma lateral desta Capela da Rede Vida; uma outra lateral que sobe lá para o mezanino,  e 

alguns detalhes de pinturas que são a parede, por exemplo, uma anunciação, a Samaritana, a 

Ressurreição de Lázaro. Este está no pórtico oposto à Capela do Santíssimo, bem em cima onde tem a 

água benta, ou o batismal embaixo, uma Sagrada Família. 

 Sobre o Altar então nós temos esse Cordeiro Pascal, exatamente no meio que seria sobre o Altar, 

agora está deslocado, pois ele botou o Altar, tudo lá para um lado só. 

 Aqui é a Capela das Irmãs Pastorinhas que são primas das Paulinas. Então, ambão, Altar e 

Sacrário fazem uma única peça; as irmãs à volta, vejam a capela pronta, é isso. Não tem nada de 

extraordinário. Ela fica você pegando a Raposo Tavares, uns poucos quilômetros saindo de São Paulo, 

no alto, eu não sei nem como chama o bairro, nem nada. 

 Detalhe do tabernáculo, o Bom Pastor porque são Irmãs Pastorinhas. 

 Aqui já em Hesse, na Alemanha, a Capela do Adveniat que é uma associação que ajuda os países 

da América Latina e agora os países orientais, da Europa Oriental. A capela, eu pintei todinha ela de 

preto. À esquerda ficam as janelas e depois eu tenho esta forma, meio elipse, atrás fica uma pequena 

sacristia, a entrada é logo do lado da Virgem de Guadalupe, mas começa essa iconografia pela divindade 

de todas as religiões que habitam as Américas que é o Sol – também para nós cristãos o Sol – Cristo é o 

Sol. Aqui fica o Santíssimo, no meio o Altar, aqui ficava o ambão e pequenos banquinhos à volta toda, 

acho que uns 20 banquinhos, mais ou menos. É um edifício de trabalho são escritórios. Aí são detalhes 

da nossa cultura: eu pintei num tecido da Guatemala feito de fibra vegetal, pigmentos sobre isso. 

Realmente eu acho que ficou encantadora e é muito, muito visitada essa capela. 

 Você também tem que procurar fazer uma leitura cristã, por exemplo, eu tenho aqui as raças que 

formam a América Latina: o índio perante a árvore da vida; esses são alguns pássaros, símbolos para os 

povos da América Latina; a comida, por exemplo, o abacaxi, o milho, a banana. 

(comentário da plateia - quando decide o traço mais simplificado e o mais cheio?). 
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 Isso depende do freguês. Se o freguês deixa ser eu, aí é bem simplificado. Quando o freguês, 

não me deixa... Agora na questão da América Latina eu precisava ter cores. Então você vê: o índio, o 

branco que é tanto jesuíta, ou franciscano, porque era para religioso, como é soldado, é militar, e o negro. 

Então são as raças que compõem a América Latina. Depois as máscaras dos vários povos, das várias 

culturas. Outras máscaras, aqui já estamos na América Central, aqui a ordem “ora et labora” dos 

Beneditinos, aqui os dominicanos, a arquitetura também na América Central e um grande anjo, o anjo 

da Páscoa permeia esse painel, passando e aqui, como se fosse um "um babador" no anjo, nós temos a 

Trindade com três Cristos que corresponde no Peru, na cultura peruana, na pintura cusquenha a Trindade 

não tem um velho Pai que lembra Júpiter, nem o filho e nem o espírito uma pomba. A Trindade é como 

para os coptas também olha a distância, mas são iguais, certamente algum funcionário que levou isso 

para lá: são três Cristos, tanto o Pai, todos têm o mesmo rosto, porque o Cristo sempre diz: quem me vê, 

vê ao Pai, é de Mim que procede o paráclito, etc. Então o Cristo é tudo. 

 Aqui já é uma parte boliviana também, peruana, paraguaia – esse crucifixo é famoso no Paraguai 

– e aqui entramos no Marajoara, no Brasil. Aqui um símbolo dos carmelitas, jesuítas. A Virgem de 

Guadalupe que é a Padroeira da América Latina, isso quando eu era jovem... saudades. 

 Pintei tudo sozinho e eu ainda fazia o seguinte: levaram quase três meses, porque eu pintava e 

corria no último andar, uns dois ou três andares para cima, para estudar na biblioteca toda a questão da 

cultura nossa. O importante é que não podemos parar de estudar nunca. 

 Aqui já estamos em Curitiba, na frente do colégio Sion de Curitiba, um painel feito um pouco 

com o Método Montessori, com todo o trabalho educativo do colégio Sion, em azulejo e dentro tem uma 

capela minha também, vamos ver. Aqui é todo o painel, por exemplo, a música é altamente importante; 

a questão do círculo, de andar no círculo. Uma mistura com a cultura judaica, porque as irmãs de Sion 

trabalham sempre com os judeus mais pobres, ou católicos de origem judaica; aqui veja a torá; o shofá; 

a palavra paz, Shalom formando uma pomba, o Cordeiro, a Virgem com o menino. 

 Aqui dentro da Capela. Eu tenho a capela à volta os bancos para os alunos, o ambão, o Altar, o 

Santíssimo é uma tapeçaria lembrando a sarça ardente com o nome Yavé e a Jerusalém Celeste, que 

desce sobre o Santíssimo, em tapeçaria também. A menorá, a mesma Capela agora vista a partir do 

ambão e uma Nossa Senhora de Sion que eu criei. Porque a Nossa Senhora de Sion, que elas têm na 

tradição que a gente pode ver no Colégio São Paulo, é Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos, que 

foi aproveitada e eu não quis fazer isso. Vamos ver o próximo: aqui uma outra Nossa Senhora de Sion 

feita por um colégio na periferia de Curitiba. É a noiva, que é a amada com o amado, que é o Próprio 

Filho e depois elementos da cultura judaica. É aquela Nossa Senhora que está na capela anterior. 

 Isto é no Chile, é a igreja do Espírito Santo. A arquitetura foi uma combinação trabalhada um 

pouco comigo e com uma grande arquiteta do Chile. Ela é em concreto, em Santiago, na periferia de 

Santiago. À entrada a fonte de água, já o presbitério. Esse crucifixo é feito pelas Irmãs de Belém que 

nós não temos no Brasil, irmãos também, que é uma continuidade dos cartuchos, mas no Brasil não tem. 

Eles primam pelo artesanato da melhor qualidade e aqui, nós temos essas lojas porcaria, cheias de 

santinho de gesso que é uma porcaria. Depois o painel, o Altar, os elementos que já são meus também. 

 Vamos ver no próximo o Altar, a sedia, o painel com Espírito Santo – eu quis lembrar na cultura 

hispânica o Espírito Santo sai na cruz quando Cristo imite o seu sopro da morte, a pomba – a festa da 

fartura; o fogo, a mão de Deus Pai, então aqui eu tenho Deus Pai, o Cristo e o Espírito, e a comunidade 

no cenáculo com Maria. 

(2:26:19 - comentário da plateia - forma arredondada é mais harmônica). 
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 A Capela do Santíssimo na lateral, aqui se entra para a sacristia por detrás; um detalhe do 

Cordeiro Pascal na capela do Santíssimo. 

 Aqui já estamos na Praia dos Ingleses em Florianópolis, a arquitetura não é minha, mas o interior 

é meu. Este painel é dedicado ao Coração de Jesus então não podia faltar o Bom Pastor e alguns 

Evangelhos da Misericórdia.  O Altar, sedia, fonte batismal, importante são esses degraus, e aqui o 

degrau mais alto, também em pedra, tudo em pedra maciça, o ambão. Aqui é para os ministros e depois 

a comunidade mais embaixo, a capela do Santíssimo fica bem para a esquerda. 

(2:27:39 - comentário plateia: sobre a acessibilidade). 

 Primeiro o cadeirante não tem que subir lá em cima, no presbitério, se o presbitério é um pouco 

alto, se não é alto melhor ainda, mas ele não tem que fazer nada. Ah, mas porque ele não pode fazer uma 

leitura? Então os cristãos que são muito caridosos pegam o cadeirante e põe lá em cima. Só que no Brasil 

é fiel em normas bobas, nas grandes é um grande ladrão. 

 Domingo agora recebi um outro telefonema da Catedral de Uberlândia. O diácono me 

consultando aflito, por que os bombeiros vêm aqui e querem colocar rampa e como o presbitério é muito 

largo, aconteceu também em Santa Marina, aqui no Carrão. Como tem 20 m. e cada dois, ou dois metros 

e meio, tem que colocar um corrimão para subir. Eles chamam, a norma é a seguinte: igreja, igreja 

católica, cinema, teatro, igreja evangélica é tudo a mesma coisa, então o que aconteceu? Fui lá sondar 

se tinha alguma concessão que diferenciasse isso, daquilo. Não existe, mas descobri uma coisa, os 

bancos têm uma constituição própria, que eles podem fazer o banco como querem e não tem interferência 

dos bombeiros. Então telefono para a CNBB, procuro “N” cardeal, bispo, etc. E à última pergunta, 

domingo agora veio a resposta: faça o que o bombeiro pede. Isso é o descaso dos próprios cristãos 

católicos com a própria igreja. 

 A igreja não é um teatro, não é um cinema, não é um campo de esportes, não é uma igreja 

evangélica que basta um palco. O presbitério não é palco. Agora a CNBB oficialmente não tem... eu 

falei tanto com alguns bispos, porque vocês não criam uma própria regulamentação, basta criar. Se os 

bancos criaram a deles, por que não cria a nossa. 

 Detalhe da fonte batismal nesta igreja. O todo da igreja; aqui atrás fica a Capela do Santíssimo; 

aqui tem uma Nossa Senhora do Belmonte com painel também azulejos; as Cruzes de consagração; um 

detalhe da Nossa Senhora de Belmonte, da Esperança de Belmonte. Esta igreja não foi projetada por 

mim ela é horrorosa, que é a Igreja de Santa Terezinha, no Taboão. Na última hora o padre me chama. 

Transformei um pouco o espaço – mas um homem que não sabe nada de cristianismo é este homem – 

só que tem missa de cura, de libertação, daquelas “bobajadas” aos montes. Então fiz o presbitério, Altar, 

a sedia, a pia batismal que fica junto do presbitério, porque a igreja é muito estreita e ele criou duas 

rampas à direita e à esquerda, e aqui na frente. Fiz o altar com marchetaria de pedra com rosas, porque 

lembra a graça de Deus através de Santa Terezinha, é dedicado à Santa Terezinha; o ambão do outro 

lado; um detalhe da sedia agora, como também uma marchetaria de uma rosa simplesmente; as rosas até 

o piso - tudo marchetaria também em pedras; um detalhe do painel onde tem Santa Terezinha com o 

evangelho e basta uma rosa, porque o trunfo dela não é a rosa, é o evangelho.  Ela chamava os padres 

no final do século XIX, para o evangelho como a grande lei do cristianismo, a tal o ponto que ela é 

doutora da igreja, uma jovem de 24 anos, mas muito pé no chão. Aqui o menino Jesus que leva para 

mostrar embaixo da cruz um pote que ela uma vez viu cair de um santinho de uma irmã que estava no 

meio do livro de oração; a Madalena abraçada aos pés da cruz com um pote e escrito embaixo jessoaf 

em francês, e eu coloquei também jessof, eu tenho sede e ela se perguntava sempre a vida toda: mas 
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Cristo tem sede do que? E aí ela mesmo responde: sede de almas. Aqui está o pote e depois do lado de 

lá eu canonizei antes do Papa, antes do papa, uns 5, 6 anos, os pais dela. 

 Do lado oposto tem um elemento dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Só para lembrar um 

pouco a Padroeira do Brasil. Vamos ver no outro lado, aqui a porta, aqui tem uma Via Sacra e neste lado 

oposto fica a capela do santíssimo, um detalhe da capela do santíssimo; sacrário está escrito Jesus e 

escrito em latim cáritas amor, cáritas amor, cáritas Amor, quer dizer: amor, amor, amor, amor, amor. 

 Esta é uma igreja no Ipiranga Rainha dos Apóstolos. O interior era uma fuzarca. Consegui fazer 

um pouco isso daqui. Aqui tem detalhes são todas passagens dos Mistérios do Rosário que não deixa de 

ser uma educação bíblica também; lá no fundo o presbitério, deste lado Nossa Senhora Aparecida, do 

lado oposto o Santíssimo, a Capela do Santíssimo. Muito singela, uma limpeza do espaço, só isso, mas 

veja o Pantocrator sempre domina. Aqui detalhes dessas pinturas; outro detalhe das pinturas internas; as 

Bodas de Caná; A Última Ceia; Jesus no Horto; os anjos que aparecem às mulheres no túmulo da 

Ressurreição; a Catedral da Sé, uma interferência mínima; o Altar, a sedia e o ambão, em mármore 

puríssimo branco como o baldaquino também, para se destacar no cinza da pedra. Este capitel, tinha 

dois que eu queria roubar a vida inteira, ficava no jardim da cúria mas é muito pesado não dá para roubar, 

mas Deus me auxiliou que ficou anos lá jogado no jardim da cúria, aí eu peguei um para fazer o pé do 

altar e – é um mármore impressionante que não tem no Brasil – é um mármore dos alpes italianos. 

Depois pesquisando e tudo mais fizemos uma limpeza, como um florão que desabrocha e o Altar que é 

Cristo que é um mármore maciço. É uma pena que agora aqui fica deste lado a cátedra do bispo, o Bispo 

coloca a cátedra dele aqui que parece sei lá o quê. Detalhe do Altar; vamos ver o próximo. 

 Aqui já Brusque, perto de Blumenau a igreja tem 50 anos, ou pouquinho mais, toda em pedra. 

O filho do arquiteto que fez a Catedral de Blumenau, são dois alemães, pai o filho, o filho fez esta de 

Brusque, mas não havia nenhum elemento, era tudo rígido, só a pedra. Então, o baldaquino havia e havia 

já esse Cristo, eu não mexi. Acrescentei só esses anéis de ouro, este painel de ouro que tem 6 m de altura 

atrás do altar, com o Pantocrator de peixes, o Altar onde o ambão foi feito igualmente o Altar, com a 

mesma pedra, lugar para ministros nas duas laterais, atrás deste banco fica a Capela do Santíssimo que 

está aqui, a sedia e atrás do outro banco fica a imagem do padroeiro. 

 Uma outra coisa eu quero falar aqui, não fazendo distinção de nada, é uma conversa técnica, só 

para entender. Igreja é uma coisa forte de pedra é bonita porque é pedra, acabou. Por que ficar alisando 

lá o chão, alisando as paredes, para deixar os elementos mais próximos dos naturais. Um outro detalhe 

da mesma igreja; aqui o batistério que servia para guardar vassoura, tudo o que não prestava. Tirei tudo 

do batistério com uma porta estreita, o arquiteto bolou magnificamente, fica na entrada, as pessoas têm 

que passar por pelo batistério para entrar na igreja. Nunca foi usado e eu espero que agora depois da 

reforma estejam usando. 

 ...Porque ele não sabe nem o que é o sacramento do batismo é um filho da mãe, porque eu tenho 

uma vontade de pegar cada um e esgoelar. 99% não prestam mesmo, fazem da igreja um negócio, isso 

eu tenho experiência de 40 anos, não estou dizendo da boca para fora não, infelizmente. A Capela do 

Santíssimo que fica naquela lateral; o tabernáculo é uma pedra que desabrocha levemente; a lâmpada 

do Santíssimo, é muito singelo, muito simples. 

 Aqui já a Catedral de Blumenau que eu criei este ambão que não havia, inspirado neste altar que 

já havia, e esta cruz é minha. O resto já havia. 

 Aqui a casa do bispo que hoje está em Salvador, Dom Murilo. Ele era o Bispo de Florianópolis, 

então tinha a capela da residência episcopal. Quando eu entrei falei: isso aqui é “tenda de umbanda” que 
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de capela não tem nada. Transformamos a “tenda de umbanda” numa capela no mesmo lugar. Onde tem 

a janela de uma casa centenária, que é até patrimônio da cidade e que não ia mexer, evidente, mas como 

tem vizinhos, prédio que fica olhando a capela, então coloquei um vitral solto no espaço. O Altar, o 

ambão, o Santíssimo, o sacrário, aqui tem uma pequena Nossa Senhora minha em cerâmica e o banco 

a volta inteira de madeira, muito simples e este vitral que é um Cristo mergulhado nas águas batismais. 

Em frente está praia. 

 Aqui a Catedral de Florianópolis que é um edifício do século XIX, estava em restauro e eu fiz 

alguns elementos: Altar, ambão, a cruz processional, os castiçais são meus, o resto, ela ainda estava em 

reforma, acho que já foi concluída. A cadeira para o presidente: bolei esta cadeira simples. Posso 

imaginar que um outro padre já tirou e botou um trono lá para ele, a bunda magnífica. As peças que são 

de um arenito muito bonito lá da região. 

 Aqui uma capelinha aqui do Colégio Stella Maris, na casa das irmãs, irmãs franciscanas de 

Bonlanden. O Altar, o ambão, uma cruz inspirada na cruz de São Damião, não queria fazer igual. Aqui 

a Virgem entre Francisco e Clara; do lado oposto temos o tabernáculo que é uma pomba eucarística. 

Esta pomba eucarística existiu até por volta de 1.200, 1.300, depois se perdeu. Na igreja oriental ainda 

tem muitas pombas eucarísticas: a gente levanta, fica no alto, o padre celebra embaixo e depois para 

tirar as espécies ele desce. Isso é uma Nossa Senhora minha no corredor desta capela; um detalhe desse 

tríptico. 

 Aqui já é a casa das Irmãs Paulinas, a sede delas da editora aqui na Vila Mariana. Internamente 

– e aqui a única coisa que eu errei mesmo foi dar trelas ao engenheiro que me fez colocar muita lâmpada 

– estragou o teto. Nós temos uma parede côncava, uma parede côncava aqui. Elas queriam vitrais, eu 

falei: não coloco porque as senhoras moram numa cidade fechada, suja, etc. Vamos ver um pouco a 

natureza. Hoje a natureza está bem mais abundante, está bonito. Aqui é a porta de entrada onde eu tenho 

um painel côncavo, com a Virgem com o Menino e no outro painel côncavo, esses dois painéis côncavos 

foram para tapar duas colunas de sustentação do prédio que fica no andar inferior, no térreo. Em frente 

à Virgem, logo na entrada, eu tenho o ambão, o Altar, o Santíssimo e atrás aqui eu tenho confessionário, 

tenho sacristia, do outro lado depósito, essa parede côncava conta a história de Paulo, para dizer que a 

história de Paulo é a carta mais bela de Paulo. É como se fosse um pergaminho que abre, é interessante 

estando lá. E o piso tem também como num labirinto, a água que sai do altar, mas que ao mesmo tempo 

converge para o altar. Aqui o sacrário que tem essa frase que é do fundador delas Dom Alberione, que 

elas querem em todas as capelas delas, então não teve jeito, tive que colocar. É um Santíssimo com a 

frase onde é o sacrário; o Altar; detalhes da pintura; veja Gamaliel ensinando Paulo no começo da sua 

vida; detalhe do Cristo; detalhe desta virgem. 

 Aqui Shuazembar, na Alemanha que não é longe do Bodezin, do Lago de Constança. O 

batistério, tem um teto todo meu, depois os vitrais, vamos ver. O batistério era um antigo batistério da 

igreja, quer dizer não dessa da igreja, mas de uma igreja que foi derrubada antiguíssima e veio esta nova, 

e aqui um banco a volta, e desce para participar do batismo na frente com o Círio Pascal. 

 Aqui o padre Rude que era o pároco na época explicando um pouco os elementos do teto que é 

a catequese catecumenal para o batismo, para entrar na igreja, para batismo, Eucaristia. Elementos do 

teto: aqui a unção do Rei Davi; a transfiguração de Jesus; aqui no conjunto, então dos elementos de todo 

o evangelho que faz a catequese e no centro o Cordeiro Pascal, os Vitrais. 

 Aqui já estamos no Pátio do Colégio que sofreu uma transformação – pena que eu não coloquei 

aqui as fotos antigas – como era, para ver porque que foi feita essa transformação. Não vou lhes contar 

muito, mas não sei se todo mundo já conhece o Pátio. Eu acho que ficou bem interessante e eu posso 
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mexer no Pátio, porque não mexi na arquitetura, que é arquitetura colonial, mas não é jamais original 

porque tudo foi ruído e depois graças à Deus, não é Patrimônio, porque o patrimônio faz questão de 

derrubar. Parece que o patrimônio é inimigo. 

 A única coisa que não é minha é o crucifixo – que é do século XVII – que estava no museu e 

veio parar aí, também os castiçais. No teto sobre o altar está esse Cordeiro Pascal; a vida de Anchieta a 

volta; a fonte batismal; o padre celebra muito bem o batismo nessa igreja; do lado oposto nós temos o 

ambão da palavra, então o padre se movimenta e todos nós nos movimentamos também, com o Círio 

Pascal no próprio ambão. Aqui nós temos uma frase que está em latim no batistério de São João do 

Latrão, que a gente botou em português e aqui nós temos o prólogo do Evangelho de João: No princípio 

era o verbo, etc. 

 Aqui dá-se para o céu um povo de nobre estirpe. O espírito é quem dá a vida nessas águas 

fecundas. Aqui a mãe igreja gera com fértil virgindade aqueles que coloca no mundo pela ação do 

Espírito, essa é a fonte da vida que banha todo o universo. Brota da ferida do coração do Cristo e faz o 

cristão. Esperai o reino vós que nasceste nesta fonte. 

 Eu usei um azul português neste azulejo para lembrar um pouco na história toda essa mescla. 

Aqui detalhes da vida que não vai dar para explicar agora, mas que estão lá; Anchieta escrevendo na 

praia. 

 Esta é uma igreja em Belo Horizonte, a igreja de São Vicente de Paulo. O Pantocrator domina, 

o ambão está bem na frente, o altar. Ouvi falar que passou por lá um padreco recentemente no último 

ano que já encheu de “santaiada” por aí, não sabe o que é o mistério Pascal. Aqui é a capela do 

Santíssimo, na lateral onde está o altar no centro. Detalhe do sacrário, o sacrário é toda esta parede, 

então essa porta "Eu estou convosco", ela abre e dentro nós temos o tabernáculo para ao santíssimo, e o 

evangeliário, porque são as duas coisas importantes. Está vendo o evangeliário no alto e embaixo o 

sacrário. Aqui é um relícário do próprio São Vicente de Paula. 

 Aqui já é a Igreja da colônia coreana aqui perto, no Bom Retiro. 

 Aqui uma igreja matriz da cidade de Registro que foi uma grande colônia japonesa, depois 

tornou-se mais recentemente agora é a Catedral da cidadezinha de Registro, quem vai para o sul, para 

Curitiba. Então fiz uma limpeza do espaço, o ambão, a palavra e do lado oposto o Santíssimo. A sedia 

no fundo, com o Cristo crucificado, na frente à fonte batismal porque não tinha lugar na entrada para a 

gente fazer a fonte batismal, as portas são antigas, muito estreitas; detalhe do Altar. A sedia nesse caso 

é cátedra também. 

 Aqui nós estamos em Roma no Mosteiro geral dos cistercenses, onde fiz o interior da igreja. A 

Virgem que está um pouco do lado, aqui alguns cálices meus, patena, prata e ouro, muito sóbrio: pedraria 

e tudo mais. 

 Aqui eu fiz para as monjas beneditinas cujo símbolo é um ramo de oliveira, envian paches, no 

caminho da paz, eu fiz esse conjunto de cálice, patena e também o cibólio, ou âmbula. Vero caro factum 

est “na palavra se faz carne, se fez carne”. O cálice desse conjunto com uma pedra lápis-lazúli. As 

galletas, o lavabo, uma cruz processional que, aliás, é a cruz processional do Pátio do Colégio. Aqui é 

uma cruz peitoral de um abade, abade de Olinda, ministrare e non ministrare “servir não ser servido”. 

Um detalhe de um tabernáculo, outros tabernáculos. 

 Esse tabernáculo me parece que está na capelinha do Papa, onde ele fica em Aparecida, os 

papas. A cruz processional de um lado de outro. 
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 A cruz peitoral de um outro abade, abade trapista no sul do Paraná. O cálice dele: Por Cristo, 

com Cristo, em Cristo, o cálice e a patena. O báculo dele, a singeleza do báculo dele. O evangeliário 

que foi feito para a missa de Bento XVI; aqui alguns elementos, ostensório e âmbula também para a 

Basílica de Aparecida; uma âmbula também da Basílica de Aparecida; o cálice quando o Papa Bento 

veio, fazia parte esse conjunto: a âmbula, o cálice; esse sacrário está na capelinha. São peças únicas. 

Algumas foi o carrara outro foi um português ali na Aclimação, muito bom também. Galhetas, 

evangeliário; uma coroa para uma Nossa Senhora que me pediram; uma cruz que também serve como 

cruz processional; cruz peitoral para os 500 anos de Brasil. 

 Isso cruz processional, cruz peitoral, essa cruz é que está no museu que eu quero ver se eu 

mudo, porque diz que ela está empenando e não tem razão de empenar porque é em aço. Essa é uma 

cruz também peitoral; essa é a cruz peitoral do padre Contieri no Pátio do Colégio; uma outra cruz que 

sabe também de cruz peitoral. 

 Isso já é o Cristo para o encontro da Juventude no Rio - JMJ Jornada Mundial; uma pequena 

“cruzinha” minha; isto é par a água benta, ou fonte batismal, embaixo é uma pedra que sustenta essa 

peça; um relicário; vamos ver um próximo, outro relicário, esse aqui é um relicário de São Romualdo 

dos monges camaldolenses; relicário de Santa Terezinha; os vasos sagrados para os santos óleos, óleos 

dos catecúmenos, dos infernos; algum paramento, mas eu tenho paramentos muito mais belos que não 

foram fotografados, sem nada. Um evangeliário; este cálice e patena é feito em pau-brasil e ele é alto, 

esse cálice tem mais ou menos essa altura, quase 40 cm e foi feito para a missa dos 500 anos, lá em Porto 

Seguro; esse cálice foi feito para Dom Cláudio Hummes quando era cardeal de São Paulo que me pediu; 

aqui com os protestantes na Editora ali na Alphaville, eles fizeram uma Bíblia poliglota que foi entregue 

ao Papa Bento XVI naquela época e pediram para fazer a capa eu não podia fazer outra coisa que o 

Cristo, porque como diz São Macário: toda palavra é uma única pessoa, Jesus Cristo. Os detalhes, aqui 

o papa recebendo a Bíblia, aqui o cálice e âmbula do JMJ no Rio. A patena, a cruz sobre o altar que eu 

não gosto, mas fui obrigado a fazer, um dos castiçais, as galhetas, o ostensório que foi carregado por 

quatro pessoas, depois sai só o centro para dar a bênção. 

 Aqui um turíbulo; a naveta para colocar o incenso; o conjunto deles; aqui já o Papa usando na 

frente do Altar que também é meu, é feito com uvas, símbolo da comunhão. 

(comentário da plateia - Esses cálices ficam no Brasil?). 

 Foram embora, foram dados pelo Dom Orani para o Papa. O de Aparecida não, estão em 

Aparecida. Aqui o ostensório sendo carregado para a bênção; esses cálices foram feitos para o Francisco 

quando ele passou por Aparecida durante a Jornada Mundial, há também a patena; uma cruz que o 

Vaticano me exigiu que eu colocasse sobre Altar: eu fiz desse tamaninho para ninguém. Tem uma cruz 

de 8m em cima, é um besteirol da cabeça de padre, não tem jeito. As galhetas, o lavabo a mim me 

interessa a forma, a elegância da forma, a beleza da forma. 

 Aqui é uma estola, mas eu já fiz mil estolas. Isso são alguns originais que até estão em casa: 

Haboni; Madalena com Cristo; aqui é um azulejo também meu que é o Cântico dos Cânticos; aqui é a 

mãe de Deus; esse Santo André eu fiz três meses depois que eu tinha saído do coma, lá nas Andrelinas 

que também tá dentro da Capela das Andrelinas. 

 Um São Francisco para as irmãs franciscanas de Bonlanden. Aí são cruzes com o Bom Pastor, 

são alguns Bons Pastores de várias ilustrações minhas. 
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 Aqui entramos na igreja bastial do Mosteiro Nossa Senhora da Paz em Itapecerica da Serra. A 

arquitetura não é minha, é uma arquitetura dos anos 70, 60 para 70 mais o interior todo é meu. Aqui 

vocês não só podem visitar, devem porque o mosteiro é maravilhoso, as irmãs são além de boas, são 

cultas. Aqui é a sala capitular, a sala capitular é minha. 

 Aqui já Helfta, na Alemanha, fica junto da cidade de Aisebeden que é a cidade onde nasceu 

Lutero que o ano que vem comemora-se o quinto centenário de nascimento de Lutero e também temos 

as comemorações Marianas da Igreja Católica que é Fátima e Aparecida. 

 Eram ruínas que se transformou num belíssimo – isso em 5 anos fizeram, isso estava no leste 

europeu – em 5 anos a comunidade católica, só mulheres de toda Alemanha, rolou uma pedra que estava 

aí no Jardim, não sei se deu para ver, ou se não apareceu é uma pedra, aqui. Esta pedra redonda que está 

escrito em alemão: quem nos rolará esta pedra? Esta pedra rolou todas as paróquias da Alemanha e todas 

as mulheres juntaram dinheiro e compraram esse terreno novamente, e aí levaram comunidade de 12, 

agora são 20 poucas monjas cistercienses, onde vivia Santa Mectildes, Hildegarg Fonbinguen e uma 

terceira Santa que eu não me lembro o nome agora. Isso ficou abandonado desde quando elas foram 

morreram no século XIII e depois ainda veio o comunismo nos últimos 70 anos, ficou do lado comunista 

e então estava completamente abandonada, mas tinha um proprietário e conseguiram de volta. Esta é a 

Capela de Adoração onde Gertrudes de Helfta tinha numa janela lateral as visões do Cristo que vinha 

até ela, e ela via que entre ela e o Cristo havia um só coração, então ela dizia: o coração do cristão é um 

só, é o do Cristo. 

 Então eu fiz o encontro dos sois se abraçando, com um só coração. Aqui é a igreja Abacial onde 

acontecem as grandes missas e o coro diário. Depois tem biblioteca, etc. depois tem uma hospedaria 

para 250 apartamentos ótimos, modernos, confortáveis, etc. Depois tem um belo de um restaurante com 

uma choperia com uma coisa muito boa do outro lado, mas tudo isso é administrado por leigos. Todo 

dia chegam aí 3, 4, 5 ônibus da Alemanha para rezar, eles vem só para rezar laudes, vésperas, a missa, 

passam o dia, alguns ficam alguns dias na hospedaria, senão o ônibus também vai embora; é muito 

agradável. 

 Então um detalhe dentro, nós deixamos as ruínas, fizemos um complemento e só fizemos, um 

arquiteto alemão e eu, essas paredes e teto de concreto. Aqui o interior é um Cristo em aço corten só, e 

depois aqui a iluminação vem do piso, ainda estava em construção, mas dá para ver, toda iluminação 

vem do chão. O tabernáculo porque é para adoração, o altar chama-se Capela da Adoração que se ver 

melhor o tabernáculo, o altar, aqui o vitral que eu lhes falei. Aqui os dois e um só coração e também a 

ideia deste amarelo-alaranjado que é o fogo, fogo do amor. Aqui o tabernáculo fechado e o tabernáculo 

aberto para adoração. 

 Aqui já na Itália, a capela da casa geral dos Padres agostinianos da Assunção interior da Capela, 

veja a gente entra pela água batismal, ambão, altar, sedia e Santíssimo. Depois tem os vitrais, tem uma 

cruz minha deste lado com no lado oposto um Pantocrator que vem na entrada; as portas tem o puxador 

é um Alfa e Ômega, princípio e fim. O mármore é mármore travertino romano e o piso em forma de 

água são os tijolos romanos que tem nas basílicas antigas e tudo mais. Aqui é esmalte e prata sobre 

madeira de oliva. A capela como um todo; aqui o tabernáculo e a porta de saída ou de entrada onde 

veem o Cristo Pantocrator; um detalhe do tabernáculo. 

 Aqui já o mosteiro das beneditinas Abadia de Santa Maria que foi o primeiro das Américas que 

era no Maksoud Plaza e que hoje elas estão há uns 40 anos, mais ou menos, no bairro do Tremembé aqui 

na zona norte. O interior da igreja, esse Cristo em prata é de Galileu Emendabli foi um grande escultor 

nosso ítalo-paulista e há poucos anos atrás eu fiz este Pantocrator. Tudo era concreto, o Bros o grande 
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arquiteto faz tudo em concreto, então tudo era muito frio, muito frio, então a com a nova abadessa ela 

me pediu para fazer alguma coisa: fiz a Jerusalém Celeste as casinhas que desce com Pantocrator 

exatamente sobre o altar,  aqui fica o coro das monjas e aqui fica o povo. 

 Este muro é do Niemeyer, eles eram muito amigos, então fizeram um muro de separação porque 

naquela época 40 anos atrás não deviam se ver as manjas e elas ficavam completamente separada. No 

meio é a Capela do Santíssimo. Aqui o coro monástico e visavi, o Cristo Pantocrator, o presbitério, o 

Altar e a mãe de Deus do outro lado. 

 Aqui a arquitetura é minha. É a igreja das Monjas Camaldulenses em Mogi das Cruzes. 

 Vamos encerrar, então. 

 Dá para passar rapidinho! Só para a gente ver o que é que tem, temos que encerrar. Que daqui a 

pouco a gente vai botar colchonete no chão, até aqui tá bom. Tem muita coisa vamos deixar. Claudio 

Pastro. São Paulo, 04 de agosto de 2019. 

 Fim do quarto dia e do curso. 
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ANEXO 2 – PROPOSTA DO ARQUITETO CLEMENS HOLZMEISTER - 1939 
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APRESENTAÇÃO

REMINISCÊNCIAS FOTOGRÁFICAS:  
OS UNIVERSOS DE NOSSA SENHORA NO ENCONTRO 

DO PASSADO COM O PRESENTE NA HOMENAGEM 
IMAGÉTICA À VIRGEM MARIA SANTÍSSIMA

A despeito da exortação de Baudelaire, a fotografia rapidamente tornou-
-se o provedor de imagens da nossa sociedade, conquistando tempo 
e espaço. Como nunca antes, nos tornamos testemunhas daquilo que 
em algum momento aconteceu: guerra, fatos momentosos, públicos ou 
privados, a paisagem de terras estrangeiras, o rosto de nossos avós na 
sua infância, tudo nos foi oferecido pela câmera, para o nosso exame 
atento. Através do olho da lente, o passado tornou-se contemporâneo 
e o presente se resumiu a uma iconografia coletiva. Pela primeira vez 
em nossa longa história, a mesma imagem (o incêndio do Hindenburg 
ou o rosto trágico de uma trabalhadora rural migrante da Califórnia), em 
todos os seus detalhes exatos, podia ser vista por milhões de pessoas 
em todo o mundo. Uma notícia não era notícia, a menos que houvesse 
uma foto para apoiá-la. A fotografia democratizou a realidade. (MAN-
GUEL, 2001, p. 91-92).

 Outra vertente da imagética em seus estudos sobre as linguagens da ima-
gem, se formaliza na fotografia. Quando observamos a interpretação de uma ima-
gem fotográfica, para gerar um significado, percebemos que esta imagem não se 
forma apenas pela análise dos signos que a compõem, mas sim pela análise de todo 
o contexto que envolve sua elaboração, como o ambiente onde ela foi registrada ou 
na relação que esta fotografia exerce entre pessoas, ambientes e objetos. Nesta 
análise semiótica, aplicamos a teoria de Peirce, para o estudo e entendimento da 
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imagética, sua interpretação e seu significado. Santaella e Nöth, 1999, mencionam 
Gombrich e reforçam que a imagem fotográfica não é uma simples réplica da realida-
de, mas, uma transformação visual que necessariamente precisa ser reinterpretada 
pelo observador para assegurar uma informação completa. Porém, ressalta que as 
fotografias não são propriamente signos prontos e arbitrários.
 Sob esse ponto de vista a significação e a ressignificação da imagem foto-
gráfica pode ser criada ou modificada. Dependendo do contexto sócio, econômico, 
cultural, político e histórico, em que a imagem foi produzida e analisada, a analogia 
entre estes contextos, influenciam em sua interpretação.
 Nos entendimentos sobre a imagem fotográfica, como importância documen-
tal na história e nas linguagens artísticas, o historiador da arte e professor alemão 
Hans Belting, em sua publicação de 2011, faz uma reflexão sobre o papel da fotogra-
fia no sitema de representação e como construção da imagem na Arte religiosa. Lem-
bra sobre a imagem formada no Santo sudário em seu primeiro registro fotográfico. 
Guardado em Turim, na Itália, o lençol mortuário preservava as marcas da agonia de 
Jesus Cristo antes de sua morte na cruz. Muito se discute sobre a veracidade desta 
mortalha, mas para a Igreja as marcas sagradas de Jesus estão impressas nos dois 
lados que cobriram Seu corpo. Testes do século XIV na França, chamou a atenção 
do mundo pelo seu resultado, aplicado o teste com o radiocarbono, resultaram como 
piedosa falsificação pois comprovaram a idade do tecido para a Idade Média. A Igreja 
por sua vez, levanta a hipótese de ter sido utilizada para a análise um pedaço do 
tecido que fora usado para remendar uma parte do lençol, que estaria deteriorado. 
Neste embate sobre a verdadeira imagem sobre a origem do sudário e sua relação 
com o corpo de Cristo, tornou-se misteriosa a história por trás das marcas dos fluídos 
corporais impressas no Santo sudário.
 Belting continua sua narrativa e menciona o fotógrafo de nome Secondo Pia 
que foi contratado para fotografar o lençol sagrado pela primeira vez a pedido do 
rei Humberto I. O rei, a princípio resistente, só aceitou o registro na condição de se 
contratar um fotógrafo diletante para excluir qualquer possibilidade de manipulação. 
Com a finalidade de difundir uma imagem autêntica do sudário para a comemoração 
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da Constituição italiana, o primeiro registro fotográfico do tecido santo foi feito em 
1898. Neste momento a história da fotografia entrelaça na história religiosa cristã 
com o nascimento da fotografia científica servindo de documentação sobre a vera-
cidade dos fatos. A partir das técnicas analógicas e ancestrais de revelação do filme 
utilizado, para a fotografia da mortalha santa, a imagem que apareceu no negativo 
revelado mostrou, com base na transmissão mecânica do processo fotográfico, a 
reprodução perfeita dos detalhes do corpo envolvido. Esta experiência trouxe a ver-
dadeira imagem de Cristo e a significação do objeto a partir da ciência, fortaleceu a 
crença e os valores para os cristãos na imagem religiosa, além de renovar sua repre-
sentação através dos signos encontrados na aplicação da semiótica. Belting relata 
a reação e o espanto do fotógrafo e advogado italiano Secondo Pia, no Relatório 
sobre a reprodução fotográfica do Santo Sudário de 1907, a respeito da noite de 28 
de Maio de 1898.

Um rosto começou lentamente a delinear-se no banho de revelação. 
Surpreendeu-se com a ideia de ser o primeiro hoem, desde o tempo 
da vida de Jesus, a encontra-se perante o verdadeiro rosto. Descobrira 
uma verdadeira fotografia, que estivera, até então, oculta no lençol, e 
esperava apenas vir à luz do dia mediante a técnica moderna.
A sua imagem era “genuína”no duplo sentido da autenticidade histó-
rica do sudário, se nele se careditasse, e da autenticidade técnica da 
foto-impressõ não falsificada. Já não era uma visão, como as que ou-
tros também poderiam ver. A própria ciência, com sua nova autoridade, 
deveria confirmar esta verdadeira imagem, que se substituía à longa 
sequência de cópias artísticas ou populares. Em poucos dias depois, o 
estúdio fotográfico do advogado turinense tornou-se um lugar de culto 
geral, porque alí se podia ver a “verdadeira imagem”de Cristo, a saber, 
uma fotografia, ao passo que na Igreja se podia apenas venerar a relí-
quia, por assim dizer, sem olhar. Relíquia e imagem tinham-se separa-
do uma da outra. Impunha-se a conjectura de que sempre se sonhara 
com uma fotografia, embora para tal senão dispusesse de nenhuma 
técnica. BELTING, 2011, p. 75.
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 Na assertiva de Manguel, 2001, e sua explanação sobre a leitura da imagem 
fotográfica, o escritor menciona o romancista e crítico de arte inglês John Berger, que 
defende que, a fotografia democratizou a realidade mas ao mesmo tempo mostrou 
algo que é apenas uma parte da realidade e um olhar particular daquele que fotogra-
fou a cena.
 Neste projeto experimental, vamos homenagear Nossa Senhora através da 
criação de um livro fotográfico com as cidades, santuários, basílicas, igrejas, cate-
drais, mosteiros, torres, escultura, pintura, painéis de azulejos, mosaicos, afrescos 
e as construções atribuídas em louvor à Virgem Maria pelo mundo. A intenção é 
mostrar os lugares, as arquiteturas e as artes, onde o autor esteve em contato direto 
com as obras para o registro das percepções diante dos monumentos na construção 
da imagem fotográfica e artística.  
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Basílica de Nossa Senhora 
de Aparecida 

Aparecida, São Paulo – Brasil

Detalhe da pomba da Paz, localizada no centro da grande cúpula e posicionada acima do 
Altar e do crucifixo vazado do Senhor morto.

 Também conhecida como Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida,  
na cidade de Aparecida-SP, é o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do 
mundo, apenas menor que a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Conta com mais de 
143 mil m² de área construída. Foi consagrada como basílica pelo papa João Paulo 
II, em 04/07/1980. Em 2017, ano do tricentenário da pesca da imagem no rio Paraíba 
do Sul, o santuário registrou 13 milhões de visitantes.
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A esquerda vista lateral da basílica com os detalhes das cúpulas. Acima, vista da Nave Sul 
e entrada para o nicho de Nossa Senhora.
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Acima vemos a entrada principal da Basílica, que fica posicionada na nave Sul. Vê-se à 
frente um terraço reservado às grande celebrações, com afluxo de fiéis ainda superior à 
capacidade da Basílica, como por exemplo, as celebrações litúrgicas dos papas, ou no dia 
da festa da Nossa Senhora Aparecida. Ao lado, detalhe da torre Brasília com destaque ao 
grande relógio azul da torre.
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Vista dos corredores da basílica com destaque para o piso em granito na ala externa com 
as ondas que representam as águas do Rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem 
de Nossa Senhora de Aparecida.
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Acima, localizada na Nave Sul, o nicho de Nossa Senhora, com adornos dourados e o vidro 
blindado. Abaixo o painel de azulejos, da Nave Norte, do Cristo Pantocrator.
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Acima, o painel do Cordeiro Imolado e morto na Cruz, da Nave Leste e o painel da Virgem 
Imaculada, da Nave Oeste, que retrata o capítulo 12 do Livro do Apocalipse.
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Ao lado, vista da cúpula onde se vê a Árvore da Vida, as colunatas e a pomba representando 
a presença do Espírito Santo. Logo abaixo da cúpula, está pendente a grande cruz vazada. 
Acima, as colunatas com as representações da fauna e da fauna brasileira.
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Detalhes dos vitrais dos Anjos Serafins. Os Serafins são anjos cheios de asas e olhos e tem 
como missão principal, serem guardiões, protetores da Virgem e adoradores do trono de 
Deus. A direita, o grande vitral localizado na Nave Norte da Basílica.
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Detalhes das obras da Basílica como os painéis de azulejos da Paixão e Morte de Jesus, da 
Nave Oeste e do anjo que aparece em sonho para José, da Capela de São José.
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Acima, detalhe do painel em alto relevo da Capel do Santíssimo Sacramento, mostra o 
caminho de Emaús, do artista Adélio Sarro e abaixo o painel da anunciação de Maria.
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Acima detalhe da grande cruz vazada de 8 mestros e abaixo a grande cúpula central. Do 
lado direito, o Altar principal posicionado no cruzamento das naves norte, sul, leste e oeste.
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Posicionada à esquerda da Porta Santa, a Capela das Velas foi construída na década de 
70 e é um dos locais mais visitados do Santuário. Com decoração que remete à passagem 
bíblica da Sarça Ardente, nela os devotos cumprem suas promessas e pedidos. 

uma singela 
homenagem 27



Acima, detalhe da fonte batismal feita de mármore branco, localizada na Capela das Águas. 
Abaixo, detalhe das três grandes ampolas com o óleo consagrado, em cristal e ouro branco.
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Acima o Centro de apoio aos romeiros que foi planejado para o acolhimento. Abaixo, o Rio 
Paraíba do Sul onde foi achada a imagem milagrosa de Santa Maria por três pescadores.
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Igreja de São Salvador  
de Chora e Nossa Senhora 

Chora, Istambul – Turquia

Detalhe do afresco Ressurreição - Liberação do inferno, onde Cristo está puxando Eva do 
submundo. Eva, juntamente com Adão, representa a humanidade.

 Localizada em Istambul, no distrito de Edirnekapi, é considerada um dos 
mais belos exemplos de arte bizantina da atualidade. Sobre uma pequena capela do 
século IV em louvor de mártires cristãos, as primeiras fundações datam do séc. VI, 
reconstruída diversas vezes, sendo a última em 1312, de quando datam os mosaicos 
e pinturas, retratando a vida de Jesus e de Maria. Com a queda de Constantinopla 
em 1453, tornou-se mesquita e museu em 1958.
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Vista lateral da igreja de São Salvador em Chora que foi construída e reconstruída por 
diversas vezes entre os séculos V e XIV. A direita painel em mosaico bizantino do Cristo.
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Duas fases de Maria. Acima vemos detalhes do mosaico que representa a morte da Virgem, 
mais conhecido como “A Dormição de Maria”. À esquerda, temos parte do painel da “Virgem 
Maria e o Menino Jesus” – mosaico na cúpula do Nártex Interno da igreja.
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Duas linguagens artísticas decoram a igreja com o Cristo. Acima uma pintura, com o afresco 
da Ressurreição, mostra Cristo sobre os portões quebrados do inferno, trazendo Adão e Eva 
pelas mãos, para fora de seus túmulos. A direita, o painel de mosaico do Cristo Pantocrator 
localizado na parte superior da entrada da igreja, no nártex exterior, em um arco defronte a 
esta entrada. Seu objetivo é receber os fiéis que adentram ao recinto.
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Santuário Nossa  
Senhora de Fátima 

Fátima – Portugal

Posicionado acima do altar principal da basílica de Nossa Senhora de Fátima, o painel em 
alto relevo mostra a Coroação da Virgem Maria rodeada por um grande séquito de anjos.

 Localizado na cidade de Fátima, concelho de Ourém, em Portugal, o Santuá-
rio, mais conhecido como Santuário de Fátima, é um complexo que começou com a 
Capela das Aparições, edificada em 1919, seguida da Basílica de Nossa Senhora do 
Rosário, em estilo neobarroco, concluída em 1953 (onde estão enterrados os santos 
videntes Jacinta e Francisco Marto, além da beata Lúcia) e a Basílica da Santíssima 
Trindade, inaugurada em 2007.
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Vista frontal da antiga Basílica de N. Sra. de Fátima, onde estão enterrados os três videntes 
das aparições da Virgem Santíssima: Jacinta, Francisco e Lucia, sendo os dois primeiros já 
canonizados. Em 2017 foi comemorado os 100 anos da aparição da Cova de Leiria.
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Também conhecida como Basílica de Nossa Senhora do Rosário, ao fundo se destaca um 
altar externo dedicado a celebrações com grande afluência de público em dias especiais. 
Também conhecida como “Basílica do Rosário”, é um dos edifícios mais icônicos do 
santuário. O início da construção data de 1928 e a sagração ocorreu em 07/10/1953.
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Três planos do local das aparições. Na Capela das Aparições são celebradas diversas 
missas todos os dias e reune fieis do mundo todo no cumprimento de suas promessas.
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A torre sineira tem 65 m de altura, sendo rematada por uma coroa de bronze de 7000 kg, 
encimada por uma cruz, iluminada durante a noite. O carrilhão é composto por 62 sinos, 
fundidos e temperados. O sino maior pesa 3.000 kg e o badalo 90.
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Ao lado temos um panorama interno da basílica, do altar e do retábulo com uma grande 
pintura ao centro. No texto sob a abóboda do altar se lê: “Rainha do Santíssimo rosário 
de Fátima rogai por nós”. Acima, em primeiro plano o altar principal onde são feitas as 
celebrações litúrgicas e detallhes do retábulo constituídos por dois blocos de granito 
vermelho encimados por quatro colunas que ladeiam a pintura com o tema da aparição.
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Acima detalhes dos túmulos dos três videntes: Jacinta, Francisco e Lúcia. Ao lado, o altar 
principal do retábulo constituído por dois blocos de granito vermelho e suas quatro colunas .
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Esta igreja dedicada à Santíssima Trindade, pertença do complexo do Santuário de Fátima, 
dispondo de 8 633 lugares sentados e 40 000 m² de área. O projeto teve autoria do arquiteto 
grego Alexandros Tombazis. Foi inaugurada em 12 de Outubro de 2007 pelo Secretário de 
Estado do Vaticano, Cardeal Tarcisio Bertone, por ocasião do 90.º aniversário das aparições 
da Virgem Maria em Fátima.
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Contando com um total de 8 633 lugares sentados e 40.000 m² de área, a Basílica da 
Santíssima Trindade é o quarto maior templo católico do mundo em capacidade.
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O painel cobre uma parede curva ao fundo do presbitério e é feito em terracota dourada e 
moldada manualmente. A cor do ouro simboliza a santidade e a fidelidade de Deus.
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Basílica Nossa Senhora  
da Assunção 

São Paulo – Brasil

O órgão da igreja de São Bento, data de 1954 e é de fabricação alemã. Foi produzido pela 
Fábrica Walcker e possui mais de 6.000 tubos.

 A Basílica integra o  complexo do Mosteiro de São Bento, na cidade de São 
Paulo.  Na primeira construção, em 1634, a pequena capela era dedicada a São 
Bento, posteriormente dedicada à Nossa Senhora de Montserrat e em 1720 final-
mente a Nossa Senhora da Assunção. A construção atual, em estilo neorromânico, 
é de 1922. Consta dos registros históricos que originalmente ali ficava a Taba do 
Cacique Tibiriçá.
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O Mosteiro de São Bento é um local histórico e religioso localizado no Largo de São Bento, 
no Centro da cidade de São Paulo. O local faz parte de um conjunto da Basílica Abacial 
Nossa Senhora da Assunção, do Colégio de São Bento e da Faculdade de São Bento.
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A Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção, elevada a esta dignidade em 14 de 
junho de 1922, possui o coro para o ofício divino em rito monástico, celebrado diariamente 
pelos monges, e a missa, em rito romano, ambos com canto gregoriano.
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As imagens mostram a atual parte interna da Basílica de Nossa Senhora da Assunção. 
Em 1910 teve início à construção da nova igreja e Mosteiro. A construção em estilo da 
escola artística de Beuron, projeto de Richard Berndl, que era professor da Universidade de 
Munique e um dos melhores arquitetos da Alemanha. 
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Ao lado, detalhe da parte superior do Altar principal. Acima, afresco da Capela do Santíssimo. 
A decoração interna em estilo Beuronense foi feita pelo beneditino belga Dom Edelberto 
Gressnigt. A Basílica só foi consagrada em 1922. Nesta época foram instalados os sinos e 
o relógio, tido como o mais preciso de São Paulo.
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Basílica de Santa  
Maria Maior 

Roma – Itália

Relicário da Igreja de Santa Maria Maior, que se localiza na cripta, sob o altar, no qual 
consta que hajam as relíquias da manjedoura de Jesus.

 Também conhecida como Basílica Papal de Santa Maria a Maior, Santa 
Maria da Neve e Basílica Liberina, começou a ser construída em 435 d.C. É uma 
basílica patriarcal, pois é utilizada frequentemente pelo papa. Apesar de ter sofrido 
reformas e redimensionamentos arquitetônicos, ela se mantém no prédio original do 
século V e é desse período que são os mosaicos bizantinos da nave e da abside. O 
teto revestido em ouro data do século XV.
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Santa Maria Maggiore ou Basílica de Santa Maria Maior é uma das quatro maiores basílicas 
do mundo e a maior igreja mariana de Roma. Foi a primeira igreja do Ocidente dedicada 
a Maria – em honra a Jesus Cristo – e tem uma celebração específica na liturgia católica.
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Catedral de Nossa Senhora 
de Paris (Notre-Dame)

Paris – França

Detalhe da Pietá em mármore, que foi esculpida por Nicolas Coustou entre 1712 e 1728 e 
que está posicionada atrás do altar principal.

 Dedicada à Virgem Maria, é uma das catedrais góticas mais antigas do mun-
do.  Sua construção se iniciou em 1163 e a maior parte estava concluída em 1250, 
situada na Île de la Cité, junto ao Rio Sena. Durante a Revolução Francesa foi con-
fiscada e acabou sendo utilizada como armazém. Napoleão Bonaparte a recuperou 
e nela foi coroado Imperador. Em 15 de abril de 2019 lhe causou danos significativos 
e a comunidade internacional fez doações para garantir sua recuperação.
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Acima, detalhes da fachada da catedral de Paris, onde se encontram 28 estátuas que 
representam os reis de Israel, ascendentes de Jesus Cristo. Uma das mais famosas do 
mundo, a rosácea mede 13 metros de diâmetro e é considerada uma das obras primas da 
arte cristã. Ao lado, vista frontal da igreja que está situada na Île de la Cité. Foi construída 
entre 1163 e 1250 e é considerada uma das grandes obras da arquitetura gótica medieval.
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Município de Santa Maria  
da Feira 

Santa Maria da Feira, Porto – Portugal

Detalhe da fonte localizada na parte interna do Castelo de Santa Maria da Feira encimada 
pelo brasão real. É um dos mais complexos exemplo de arquitetura militar medieval.

 O local foi palco de povoamentos remotos, cujos monumentos funerários 
remontam ao IV ou V milênio a.C., bem como povoações fortificadas, do período pré-
-romano e romano. A cidade foi fundada em 1514, de população que se desenvolveu 
ao redor de seu castelo, muito bem conservado até os dias de hoje. Era conhecida 
como Vila da Feira, até tornar-se município em 1985. A cidade, a igreja matriz e con-
vento são dedicados a Santa Maria. 
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Na parte superior, vista da entra do Convento dos Lóios, anexo à Matriz de Santa Maria 
da Feira. Ao lado, páteo interno do convento dos Lóios. Trata-se de um convento em estilo 
maneirista com a igreja de planta em cruz latina, de nave única e claustro de dois pisos. 
Consta que o chafariz original foi transferido para a praça em frente à Câmara Municipal.

uma singela 
homenagem76





uma singela 
homenagem78



Ao lado, vista da muralha do castelo, que foi utilizado transitóriamente pelos reis de Portugal 
até o século XIX. Acima, vemos a parte interna do Castelo, com seus corredores que ladeam 
as muralhas. O título de “Santa Maria da Feira”se deveu ao fato do rei ter autorizado que 
junto à igreja fosse realizada a feira da povoação.
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Ao lado da muralha, encontra-se a capela anexa ao castelo. As imagens mostram o interior 
com o retábulo do altar principal dedicado à Virgem Maria. Trata-se de um templo circular 
que hoje é utilizado em concertos e outros eventos culturais, em especial durante as Festas 
Medievais anuais, que em geral se inicia no fim de julho e se extendem por 15 dias.
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Situada no centro histórico do município, esta igreja foi edificada em 1259 sob a invocação 
de Santa Maria, por Afonso III, Rei de Portugal. Trata-se de uma reconstrução sobre a igreja 
anterior, erigida entre os séculos VII e VIII.
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Mosteiro de Santa Maria  
da Vitória (Batalha)

Beira Litoral – Portugal

Detalhe da arquitetura gótica manuelina. Nota-se a riqueza de detalhes no acabamento de 
uma das arcadas do monumento ao estilo de arquitetura manuelina

 O mosteiro se originou de promessa de D.João I, rei de Portugal, que pro-
meteu sua construção, caso derrotasse Castela, na batalha de Aljubarrota, em 1385. 
Daí o nome do povoado de Batalha, que foi se formando na medida da construção do 
mosteiro, iniciada em 1386. A capela real, onde jazem os restos mortais de diversos 
reis, permaneceu inacabada. O mosteiro da ordem dominicana, foi concluído em 
1563, mas havia monges desde 1388.
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Ao lado o portal de entrada, na fachada principal da igreja, é todo esculpido, ao estilo 
manuelino, e ostenta um complexo programa iconográfico, com seus símbolos e signos 
particulares. Acima, detalhe da parte superior da fachada principal do mosteiro e igreja da 
Batalha. O nome da região se originou porque Dom João, em 1385, venceu a Batalha de 
Aljubarrota contra o rei espanhol de Castela e Aragão e alí mandou edificar o templo.
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Os detalhes do estilo manuelino estão espalhados por toda a arquitetura das obras. Acima, 
uma visão da parte externa e inacabada do monumento. Ao lado, se observam os detalhes 
do templo e sua verticalidade, como os vitrais e arcadas, trabalhadas em pedra calcária. O 
templo e o mosteiro foram eleitos como uma das 7 maravilhas de Portugal e classificado 
como Patrimônio da Humanidade.
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Ao lado, na parte interna do mosteiro, mais detalhes do estilo manuelino e acima se vê os 
túmulos dos restos mortais de D. João I e da rainha D. Filipa de Lencastre, que estão na 
capela, onde se encontra a emocionante estátua do casal real de mãos dadas, esculpida na 
tampa do sarcófago de seus corpos.

uma singela 
homenagem 91



uma singela 
homenagem92



Igreja Nossa Senhora  
do Carmo 
Porto – Portugal

Detalhe da fachada frontal externa, com seus azulejos azuis, marca da azulejaria portuguesa, 
que igualmente preserva o estilo barroco de seu interior.

 De estilo barroco/rococó, foi construída entre os anos de 1756 e 1768, pela 
Ordem Terceira do Carmo, oficialmente cognominada Nossa Senhora do Monte do 
Carmo. É característico da Igreja do Carmo a sua fachada lateral, toda revestida por 
um enorme painel de azulejos, com motivos da fundação da Ordem Carmelita e do 
Monte Carmelo. Mesmo ao lado, parede com parede, foi erigida a Igreja dos Carme-
litas, ou Igreja dos Carmelitas Descalços.
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Acima, plano geral da igreja. A Igreja do Carmo ou Igreja da Venerável Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo, com sua fachada lateral toda em azulejaria de estilo português, 
que foi construída na segunda metade do século XVIII e transformada em monumento 
nacional em 2013. Ao lado, vista do altar e do retábulo-mór, todo esculpido em dourado ao 
estilo barroco/rococó e seus riquíssimos detalhamentos.
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Basílica de Nossa Senhora 
das Neves (Bom Jesus de Iguape)

Iguape, São Paulo – Brasil

Detalhe do interior da igreja, com a pintura da Virgem Maria e o Menino Jesus, localizada no 
teto da Basílica, em estilo colonial barroco brasileiro.

 É também conhecida como Santuário de Bom Jesus de Iguape. A primeira 
capela em honra de N. Sra. das Neves foi erigida em 1577, num povoado, hoje 
chamado bairro de Icapara. Em 1614, a nova igreja foi construída no local em que 
está o templo atual, perdurando até fins do século XVIII. Entre os séculos XVIII e XIX 
foi construída a atual basílica, em pedra portuguesa, argamassa e óleo de baleia. A 
comemoração a N. Sra. das Neves ocorre todo dia 05 de agosto.
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Ao lado, vista frontal da Basílica, de 1780. Consta que o páteo externo da igreja era 
dedicado não apenas às celebrações, mas também a atividades civis, tal como o comércio 
de escravos que ali aportavam. Acima, detalhe das duas torres da Basílica de N. Sra. da 
Neves, também conhecida por Santuário de Bom Jesus de Iguape.
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Acima detalhes da vista frontal da basílica. Ao lado, visão interna do altar e do retábulo, 
onde se observa a imagem do Bom Jesus ao alto. Por trás uma escadarias leva os devotos 
à imagem milagrosa. Abaixo está a imagem de N. Sra. das Neves.
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Catedral de Santa Maria  
da Sede (Catedral de Sevilha)

Sevilha – Espanha

Quatro estátuas, que representam os reinos de Castela, Aragão, Navarra e Leão, sustentam 
o túmulo com os restos mortais de Cristóvão Colombo.

 Situada em Andaluzia, na Espanha, a catedral de Sevilha foi construída em 
estilo gótico, é considerada a maior catedral da Espanha e terceira no mundo. Sua 
construção se iniciou entre 1401 e 1433, tendo-se concluído a estrutura em 1506. 
Foi erguida sobre a antiga Mesquita Alfama de Sevilha, da qual foram preservados 
o páteo das laranjas e dois terços da torre. Foi declarada patrimônio da humanidade 
pela Unesco em 1987.

uma singela 
homenagem 103





É a maior igreja da Espanha e a terceira maior do mundo, atrás apenas da Basílica de São 
Pedro, no Vaticano e da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. É também 
considerada a maior catedral de arquitetura gótica da Terra.
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Acima se vê detalhe externo da igreja e ao lado, detalhes da torre. Conhecida por “Torre 
Giralda”, o minarete da antiga mesquita, foi transformado em campanário. Embora não 
haja constância documental, há relatos de que sua construção tenha se iniciado em 1401. 
Consta que foi edificada sobre as estruturas do da antiga Mesquita Alfama de Sevilha. 
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Catedral de Nossa Senhora 
de Assunção (Sé do Porto)

Porto – Portugal

Detalhes das duas torres da catedral. Também conhecida popularmente por Sé do Porto, 
está situada no coração do centro histórico da cidade do Porto.

 A catedral do Porto está situada no coração do centro histórico da cidade e 
é considerada um dos seus principais e mais antigos monumentos. Sua construção 
se iniciou em princípio do século XII e se estendeu até princípios do século XIII. 
Originalmente em estilo românico, passou por diversas alterações, em estilo gótico, 
maneirista e também em estilo barroco. Testemunhos arqueológicos esparsos suge-
rem que um templo anterior teria sido erguido na alta Idade Média, e reedificado  em 
868, até ser substituído pelo templo atual.
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Vista lateral da belíssima catedral, está localizada ao norte de Portugal e é um dos principais 
e mais antigos e importante monumentos. O início da sua construção data da primeira 
metade do século XII, e prolongou-se até ao princípio do século XIII.
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Vistas da catedral a partir do claustro do Mosteiro, que foi construído em estilo gótico. Além 
do claustro, foram construídas várias capelas, em estilo barroco maneirista. O claustro da 
Sé do Porto é uma obra gótica arcaizante iniciada à volta de 1385, de planta quadrangular, 
cujas naves ou alas estão cobertas por abóbadas de nervuras.
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Ao lado, vista de corredor interno do Mosteiro que fica contíguo à Sé do Porto, magnificamente 
ornamentado com painéis de azulejos, representando passagens do Cântico dos Cânticos, 
com seus arcos ogivais. Acima a vista interna do altar-mor construído entre 1727-1729. O 
corpo da igreja tem três naves coberto por abóbada e construída em arco de volta perfeita.
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Catedral de Santa Maria 
Maior (Sé de Lisboa) 

Lisboa – Portugal

Dentro dos claustros, da igreja, escavações arqueológicas evidenciam a ocupação do sítio 
desde a idade do Ferro. Há vestígios também da época romana.

 O edifício original foi mandado erigir em 1147 por D. Afonso Henriques com a 
conquista sobre os muçulmanos e se estendeu até as primeiras décadas do século 
XIII, com arquitetura românica, protogótica. Há referências de que teria sido erguido 
sobre uma mesquita, mas os terremotos e incêndios, em especial o de 1755, destru-
íram a maior parte da documentação.  Nos últimos anos diversas escavações têm 
descoberto restos romanos, árabes e medievais no entorno da catedral. 

uma singela 
homenagem 117



A construção teve início na segunda metade do século XII, após a conquista da cidade 
dos Mouros por D. Afonso Henriques. Apresenta-se hoje como uma mistura de estilos 
arquitetônicos e é classificada como Monumento Nacional desde 1910.
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Real Abadia de Santa Maria 
de Alcobaça (Mosteiro) 

Alcobaça – Portugal

Vista das torres a partira do páteo interno do Mosteiro de Alcobaça. O comprimento total da 
igreja é de 106 m, a largura média é de 22 m e a largura do transepto é de 52 m.

 É uma abadia situada na cidade de Alcobaça. Mosteiro e abadia se iniciaram 
com a doação de D. Afonso Henriques ao abade da ordem cistersiense, Bernardo de 
Claraval, em 1153. Na sala dos Reis do mosteiro consta painel de azulejos indicando 
que a abadia e o mosteiro foram prometidos por D. Afonso Henriques a Santa Maria, 
caso conquistasse o castelo de Santarém aos mouros. A fachada do conjunto arqui-
tetônico é em estilo barroco e a igreja em estilo gótico.
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Acima, vista lateral do Mosteiro de Alcobaça. Foi a primeira obra plenamente gótica erguida 
em solo português. Começado em 1178 pelos monges da Ordem de Cister, está classificado 
como Património da Humanidade pela UNESCO e como Monumento Nacional desde 1910.
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Detalhe da vista frontal da igreja e da torre de Alcobaça a partir do jardim do claustro 
interno. O claustro foi reconstruído entre 1308 e 1311, seu comprimento é por volta de 203 
m e uma altura média de 5 m. Desta forma, esta Igreja torna-se uma das maiores abadias 
cistercienses do mundo. A arquitectura é um reflexo da regra beneditina na procura da 
modéstia, da humildade, do isolamento do mundo e do serviço a Deus.
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Catedral de Santa Maria del 
Fiore (Catedral de Florença) 

Florença – Itália

Detalhes das monumentais portas de bronze, ricamente trabalhadas, com várias cenas 
bíblicas em relevo e outras decorações.

 É considerada uma das obras mestras da arte gótica e do primeiro renasci-
mento italiano. Quando a obra foi concluída em fins do século XII, a capital foi consi-
derada a maior da Europa, com capacidade para acolher 30 mil pessoas e também 
a mais bem acabada no seu exterior. Nela se destacam a grande cúpula e a torre do 
campanário (campanário de Giotto), além do riquíssimo acabamento externo. Mate-
riais de acabamento em mármore e ladrilhos.
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Dedicada a Santa Maria del Fiore, sua construção se estendeu de 1246 a 1436, quando foi 
inaugurada pelo papa Pio V. É a quinta igreja da Europa em grandeza, depois da Basílica 
de São Pedro, da Catedral de São Paulo, da Catedral de Sevilha e da Catedral de Milão. 
Possui 153 m. de comprimento e 90 m. de largura no transepto, enquanto o tambor da 
cúpula possui 54 metros.
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Vista e a entrada lateral da catedral, onde se observa em detalhes os mosaicos em mármores 
coloridos e no destaque acima o Grande Domo com seus tijolos vermelhos, de autoria do 
arquiteto Filippo Brunelleschi. É considerado o maior domo do mundo.
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Sobre os umbrais das três monumentais portas frontais se observam os mosaicos. Com 
temas religiosos do Novo Testamento e outras cenas, em destaque na parte ao lado, na 
porta principal, está Jesus Cristo, sentado, segurando o globo terrestre e diante dele estão 
alguns santos, a começar por João Batista. No umbral acima, está o mosaico da Virgem 
Maria com seus adoradores.
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Em 1864, Emilio de Fabris venceu um concurso para uma nova fachada, que é a versão 
atual. A torre do campanário, acima à direita, foi concebida por Giotto. Encimando a catedral 
está o domo, obra genial de 1419, projetada por Brunelleschi, com 45,5 metros de diâmetro. 
Em mais de 500 anos, o domo projetado continua sendo a maior cúpula de alvenaria já 
construída no mundo.
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Mosteiro Nossa Senhora da 
Paz (Beneditinas) 

Florença – Itália

Detalhe do Santíssimo Sacramento, obra assinada pelo artista Claudio Pastro encimado 
em um granito vermelho. Nele vemos a frase: EU ESTOU CONVOSCO TODOS OS DIAS.

 Localizado no interior da serra do município de Itapecerica da Serra, o início 
de sua fundação se deu em 1974. Na construção se destaca a capela reconstituída 
pelo artista sacro Cláudio Pastro, para conferir-lhe especial ambiente de oração, com 
destaque para o Cristo Pantocrator, o altar e a imagem da Senhora da Paz. Local 
escolhido pelo artista Pastro, é ao lado da capela que encontra-se o túmulo onde 
foram enterrados seus restos mortais. Destinado para o retiro e a meditação, este 
mosteiro acolhe pessoas do mundo todo que solicitam seu acolhimento.
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Vista frontal e a entrada principal da igreja do Mosteiro Beneditino Nossa Senhora da Paz. 
Foi fundado em 21 de julho de 1974, como priorado dependente da Abadia de Santa Maria, 
e erigido em Abadia, a 23 de maio de 1983, na cidade de Itapecerica da Serra.
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Ao lado o campanário do mosteiro e acima, vista e entrada lateral da igreja. Acima o 
campanário que marca as horas, chama para as diferentes leituras no decorrer do dia e 
para as missas diárias no mosteiro.
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Duas visões do Altar principal da igreja, no Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Na imagem 
de cima uma visão mais ampla mostra o desenho da arquitetura modernista. A decoração 
interna, muito estóica, foi realizada pelo artista sacro Claudio Pastro. A igreja tem a forma 
circular, o que cria um ambiente proprio para a meditação.
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Em primeiro plano está o altar de um só bloco que representa a pedra fundamental da 
Igreja. Na abside está a grande figura do Cristo Sol Pantocrator, de Claudio Pastro, toda em 
sub- tons do amarelo que representa a luz e o calor solar.
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Na imagem da esquerda, a representação de Nossa Senhora da Paz, em um afresco 
também de autoria de Claudio Pastro. Acima, os locais de orações e meditações nas monjas 
beneditinas e seus genuflexórios. 
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Acima o Santíssimo Sacramento e o túmulo do artista Claudio Pastro. Este túmulo, foi 
escolhido por ele próprio e está situado às sombras da cerejeira. Abaixo uma pintura do 
artista e os horário das leituras da celebração litúrgica. Ao lado, painel das monjas.
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Do lado esquerdo,  vemos a entrada da clausura das monjas beneditinas. Apenas três Irmãs 
tem a permissão do contato com as pessoas, a cuidadora da hospedaria, que atende a loja 
e quem recebe os fornecedores. Eventualmente alguma é acionada aoa parlatório caso 
necessário. do lado direito, a entrada da loja do mosteiro com livros, quadros, bomboniere, 
artesanato, objetos de decoração e livros religiosos.
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