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tãAPRESENTAÇÃO

Um livro sobre relíquia pode causar surpresa. Em torno do 
tema, estão condensados vários aspectos que despertam a 

atenção, nem sempre de maneira unívoca. A palavra relíquia, que 
constitui o núcleo do título deste estudo, está, genericamente, as-
sociada a resto, ou seja, ao que sobrou, ao que permaneceu.

 As outras palavras que compõem o título do trabalho deli-
mitam o campo específico em relação ao qual o tema é abordado: 
destino do corpo e tradição cristã.

Dessa forma, o conceito de relíquia tratado ao longo das pá-
ginas seguintes diz respeito ao corpo ou, mais precisamente, ao 
que permaneceu do corpo, após a incidência inexorável da morte, 
estendendo-se, também, aos objetos que estiveram a serviço des-
se corpo, ou a ele se relacionaram. 

Nesse contexto, parece pertinente o questionamento relativo 
à finalidade de se ocupar de um corpo, tendo ele perdido o sopro 
vital. É tão evidente que, após a morte, por diversas razões cujo  
aprofundamento não cabe neste momento, o destino do corpo é a 
sepultura, a cremação ou outra prática equivalente, cuja execução 
decorre do contexto cultural no qual está inserido o sujeito em 
questão. 

Há, ainda, em circunstâncias específicas, a utilização do que 
restou do corpo em investigações de caráter jurídico, em pesqui-
sas biológicas, em estudos médicos, ou mesmo para remediar cor-
pos ainda vivos que, por uma razão ou por outra, não dispõem da 
estrutura anatômica ou da dinâmica fisiológica esperadas. 

No entanto, a abordagem que o conceito de relíquia inaugura 
apresenta-se como diversa em relação às práticas mais usuais de 
aproximação, muitas vezes inevitável, de um corpo morto, como 
as sugeridas nos exemplos acima. Trata-se, no caso da relíquia, 
de se aproximar de um corpo inanimado, a partir de perspectivas 
que vão além de finalidades puramente objetivas, pelo menos em 
um primeiro momento. 
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tudo e considerar as duas últimas palavras que o compõem: tra-
dição cristã. A partir desses dois termos, o campo de reflexão em 
torno do tema adquire contornos precisos. 

Pensar sobre o destino do corpo na tradição cristã engendra 
uma série de questões que só podem ser suficientemente traba-
lhadas com o auxílio da História, da Antropologia, da Psicologia, 
e de outras disciplinas do conhecimento humano. 

De qualquer forma, o título do livro condensa em si mes-
mo um enunciado conclusivo. O corpo do cristão, isto é, daquele 
que, no transcurso de sua vida terrena, agiu como outro Cristo, 
conformando-se radicalmente à imagem divina encarnada, não 
será considerado como um mero cadáver, mas como uma relíquia 
e, portanto, como um objeto de grande valor, ao qual deve ser 
tributada a respectiva honra. 

De acordo com essa perspectiva, entre o corpo vivo e o cor-
po morto estabelece-se uma continuidade lógica, imediatamente 
apreensível. O corpo vivo, instrumento do bem e protagonista da 
virtude, após a morte, torna-se insígnia da vida heroicamente vi-
vida, de acordo com o exercício radical dos preceitos evangélicos. 
É um corpo testemunho, ainda que silencioso. 

Assim, ao longo da história da Igreja, a tal corpo, associa-
ram-se práticas e rituais que visavam evidenciar o triunfo no ár-
duo combate pela conquista da vida eterna e pelo desfrute do 
gozo beatífico. Sob a perspectiva de eternidade, inscreve-se uma 
relação entre o espaço e o tempo, expressa pela interminável fra-
ção do corpo relíquia e pela distribuição dos fragmentos, dessa 
forma, produzidos. A divisão do corpo implica a possibilidade de 
sua presença simultânea em muitos lugares. O tempo, por sua 
vez, parece congelar-se na perenidade do culto, sempre possível 
de ser revitalizado, por meio da garantia material que um frag-
mento corporal, ainda que minúsculo, presentifica. 

As relíquias podem, então, ser consideradas mediante uma 
dupla dimensão. Por um lado, como partes de um corpo santifica-
do, ou de objetos que tiveram contato com ele, apresentam uma 
realidade material. Por outro, apontam para a dimensão trans-
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morte e da consequente participação na realidade divina.  

O encontro dessas duas dimensões define operações sociais 
específicas, tais como a legitimidade do culto, o manuseio, a au-
tenticidade, a posse, o deslocamento (transladação), a custódia 
em recipientes (relicários) e lugares adequados. Além disso, dado 
o seu próprio caráter sagrado, a presença de uma relíquia tem 
uma força agregadora, ou seja, funciona como referência para o 
estabelecimento ou o fortalecimento dos vínculos comunitários. 

Confere, então, ao grupo que a reverencia um estatuto di-
ferenciado e, também, inspira e convoca outros grupos de fiéis a 
se dirigirem à sua presença para venerá-la, na esperança de des-
frutarem dos benefícios que tal presença, concretamente, evoca. 

Assim, as redes que se criaram em torno desses objetos sa-
grados tornaram-se cada vez mais complexas. Surgiu, então, es-
pecialmente no âmbito de competência da hierarquia eclesiástica, 
a necessidade da criação e da execução de normas e de proce-
dimentos que visassem a regular a legitimidade e o alcance das 
práticas que envolviam as relíquias, sempre com o objetivo de 
integrá-las de modo coerente ao corpo doutrinário. 

A ingerência de práticas duvidosas em torno do culto das re-
líquias, tais como a falsificação, a venda, entre outras, demandou, 
também, a criação de estratégias, sempre por parte da hierarquia 
religiosa, para tentar minimizar os efeitos nefastos que poderiam, 
decorrentes de tais práticas, recair sobre os fiéis, comprometen-
do o fundamento do caráter sagrado atribuído às relíquias, bem 
como das expressões ritualísticas em torno delas. 

Pela sua natureza material, aquilo que permaneceu da exis-
tência terrena de um santo atua no imaginário dos fiéis como um 
sustentáculo consistente, palpável, da esperança de ultrapassar 
a morte e gozar eternamente da visão do Criador, pela identifica-
ção radical com Cristo, Verbo encarnado, como propõe a doutrina 
cristã. 

O horror que o fantasma da morte impõe ao ser humano 
expressa-se de modo, por assim dizer, paradoxal, quando se con-
sidera o culto às relíquias. O contato com um corpo morto, ou com 
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maioria das pessoas. 
A contemplação de uma relíquia, ao contrário, desperta, nos 

fiéis, sentimentos de conforto e inspira-os à veneração. O que 
pensar dessa oposição tão radical de afetos despertados no con-
fronto com objetos materialmente idênticos? 

Deve-se considerar, ainda, que as questões sobre a complexa 
e enigmática interação entre a vida e a morte, que o culto às relí-
quias evidencia, a partir da apreensão do corpo pela perspectiva 
religiosa, podem instigar a produção das áreas do conhecimento 
que se propõem a refletir sobre a condição humana naquilo que 
lhe é mais genuíno.

Ario Borges Nunes Junior
8 de dezembro de 2012   
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A rio já nos presenteara, em 2005, com Êxtase e Clausura, que 
relacionava mística, psicanálise e estética na vida de monjas 

enclausuradas. 
Seu interesse pelo tema religioso lhe fez viajar por mosteiros 

de vários países e o levou para os estudos, provavelmente mais 
áridos, do Direito Canônico. Sua formação em Psicologia, que lhe 
rendeu o doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, sob a iluminada orientação de João Augusto Frayze 
Pereira, é o que o deve ter direcionado, anos depois, para o pre-
sente estudo. 

De fato, relíquias remetem à memória, ao social, à narrativa, 
ao imaginário e, em alguns casos, como o presente, ao transcen-
dente. O tema é praticamente inesgotável, enleado que está com 
a emoção, de amor ou ódio, com a identificação e a identidade, 
com a construção da realidade. Quando, então, as relíquias são 
religiosas e, em sua pesquisa, católicas, afundam-se nos séculos, 
expressam solidariamente a fé e são objetos de culto, nutrem-se 
de aprofundamentos teológicos e regulam-se pelas instâncias de 
discernimento e governo. 

Em seu estudo, Ario opta pelas dimensões teológica, litúr-
gica e canônica das relíquias. Ele nos traz, com muita erudição, 
o sentido religioso que a teologia foi elaborando acerca das relí-
quias, a inserção delas no culto e os limites dentro dos quais elas 
permanecem legítimas expressões da Igreja. 

Sem diminuir a importância dessas perspectivas, tentarei 
acrescentar-lhes alguma consideração psicológica, uma vez que 
relíquias são memórias corporais, compartilhadas ao longo do 
tempo e ao largo do espaço. 

O lugar da memória, para a identidade pessoal e para a iden-
tidade social, de curto e longo alcance, é central nos estudos da 
memória coletiva, de Maurice Halbwachs, da memória dos ve-
lhos, de Ecléa Bosi, e da memória religiosa, de Danièle Hervieu-
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mentos, a pessoas e lugares, a objetos remanescentes, em certo 
sentido, portanto, a relíquias do passado. A natureza corpórea do 
ser humano reclama, para a sustentação de si mesma no tempo 
e no espaço, a permanência de resquícios físicos do passado, que 
passam a adquirir a consistência de símbolos. Esses resquícios, 
ou essas relíquias, ultrapassam sua dimensão concreta e apontam 
para uma realidade outra, bem mais complexa que sua simples 
concretude corpórea. Por isso, embora necessária, é subsidiária à 
função simbólica a comprovação da autenticidade da relíquia, in-
clusive religiosa. Não sem razão, Roger Peyrefitte, em Les Clés de 
Saint Pierre, romance ambíguo das coisas do Vaticano, reconhece 
que o importante para a atitude religiosa da pessoa é a crença na 
relíquia, sendo secundária sua comprovação histórica. Hiperboli-
camente, chega a escrever que “o maior prodígio da religião é tor-
nar as falsas relíquias tão milagrosas quanto as verdadeiras”. E 
também Halbwachs, em seu formoso La Topographie Légendaire 
des Evangiles en Terre Sainte, demonstra como a indefinição his-
tórica de um local da vida de Jesus tem pouca ou nenhuma impor-
tância para o estabelecimento do vínculo pessoal e social, ou seja, 
da comunhão com pessoas e grupos que viveram experiências 
ligadas à pessoa de Cristo. E Danièle Hervieu-Léger, que acom-
panha as modalidades da filiação católica nas últimas décadas, 
chega a asseverar, em L´Eglise, pour mémoire, que o sentimento 
de pertença ao catolicismo é constituído pela memória da Igreja, 
ou pela Igreja como memória. A relíquia religiosa essencialmente 
“lembra” alguém e, no final, lembra a Cristo. Por isso, enquanto 
remete a Cristo, o essencial não é que seja autêntica, mas que 
remeta autenticamente a ele. 

A proximidade, garantida pela memória, entre lugares sa-
grados e relíquias permite compreender por que o novo Código, 
muito mais sóbrio que os anteriores no tratamento das relíquias, 
junta uns e outras num mesmo cânone (cânon 1237). 

Como com quaisquer realidades simbólicas, há, realmente, 
a possibilidade de abusos e superstições na utilização e, princi-
palmente, na manipulação das relíquias. A história atesta épocas, 
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símbolo em materialidades autossuficientes, objetos de compra 
e venda, de ostentação vaidosa, de rivalidade entre grupos e de 
comércio profano.  

Não é surpreendente que o tratamento canônico tanto do cul-
to correto quanto do controle dos abusos das relíquias, muito bem 
demonstrado pelo autor, coincide com o que a psicologia pode 
contribuir para a discussão da memória social, da necessidade 
de uma ancoragem corpórea da devoção, dos sempre possíveis 
desvios da superstição e da exploração espúria da fé.  Tampouco 
é surpreendente, portanto, a disciplina que salvaguarda as relí-
quias para o uso e o culto coletivos, e não meramente individuais, 
uma vez que é a memória social e a vinculação comunitária que 
legitimam o sentido humano e lastreiam o sentido teológico da 
relíquia. 

Essa convergência entre a norma e a vivência, corporificadas 
no direito e na psicologia, parece-me coroar o percurso do próprio 
autor, que trilhou as veredas de um e de outra, como caminhos 
que muito mais se encontraram do que correram em paralelo. A 
explicitação desse encontro é o que podemos esperar, em publica-
ção futura, de Ario, psicanalista e canonista.

Geraldo José de Paiva
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
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O ato de veneração a uma relíquia apresenta-se como a maior 
prova da esperança da ressurreição da carne. O culto aos res-

tos mortais dos mártires evidenciou a superação do estupor ante 
a evidência mais imediata da morte, isto é, um corpo torturado e 
inanimado. 

Nas inquietações sobre o destino último do homem e diante 
da necessidade de regular as relações institucionais e as práticas 
sociais, os judeus demonstraram, ao longo do Antigo Testamento, 
atitudes diversas sobre a concepção e a tratativa relativa aos mor-
tos: um corpo impuro (porque corruptível) que, ao mesmo tempo, 
era digno de um sepulcro honroso, concessão que presentificava 
sutilmente uma esperança de perenidade. 

Com a vinda de Cristo, a possibilidade da ressurreição da 
carne, em um novo corpo incorruptível, sacralizou o corpo hu-
mano inanimado. A ressurreição de Cristo foi o eixo em relação 
ao qual girou a expectativa da Igreja nascente: seguir a Cristo era 
vencer a morte, o último dos inimigos. Assim, o que restava do 
corpo morto seria a semente do corpo glorioso e eterno.

Se o corpo tivesse sido marcado com a prova do testemunho 
incondicional a Cristo, a eternidade estaria garantida, como no 
caso do corpo supliciado do mártir. Seus restos mortais seriam a 
semente que, no oportuno tempo da plenitude da salvação, ger-
minaria com todo vigor. Nesse sentido, pode-se abordar a ideo-
logia que se inaugura a partir da tradição apostólica, no século II 
da era cristã. Os cristãos acercavam-se ao corpo do mártir como 
a um tesouro. O valor inestimável atribuído a esses despojos era 
confirmado pelos prodígios que ocorriam em torno deles.

A união entre o sacrifício do mártir e o sacrifício do Senhor 
que, já nos primeiros séculos da era cristã, consolidou-se a partir 
da prática de celebração da ceia e do sacrifício de Cristo junto 
aos sepulcros dos mártires, associou à oblação de Cristo ao Pai, 
ponto máximo do culto cristão, o sacrifício dos mártires. Na mesa 
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triunfante. A presença do corpo do mártir era, também, uma dis-
tinção que evidenciava, por parte dos fiéis, o reconhecimento de 
sua fidelidade ao Senhor e a esperança no seu triunfo.

As influências de outras ideologias de caráter pagão sobre a 
fé cristã levaram a uma exacerbação da função das relíquias. A 
idealização dos mártires, no sentido de atribuir-lhes quase que 
uma atuação própria, desvinculando-os da árvore que é Cristo, 
era incompatível com os fundamentos do cristianismo, assim 
como as concepções supersticiosas e mágicas que circundavam 
a posse e o uso das relíquias, especialmente entre os fiéis menos 
doutos. Várias práticas foram se instaurando em torno do fascí-
nio pelas relíquias, influenciadas, posteriormente, pelos costumes 
bárbaros que penetraram no cristianismo, devido às conversões 
em massa, refletindo-as como adesões muito pouco fundamenta-
das à fé cristã.  

Os Padres da Igreja, ao mesmo tempo que estavam convictos 
da importância doutrinal do culto das relíquias e entusiasmados 
com o caráter tangível da fé que elas presentificavam, estavam, 
também, atentos em esclarecer o seu aspecto teológico duplamen-
te “relativo”. Em primeiro lugar, a veneração não é tributada à 
relíquia enquanto objeto em si mesmo, mas à pessoa da qual ela 
procede, e, em segundo lugar, tal veneração só se sustenta em 
relação a Cristo, com quem o santo se conformou, pelo seu teste-
munho de vida e de morte.

Os textos patrísticos sobre a questão das relíquias definiram, 
a partir dos parâmetros teológicos, os contornos dessa tradição 
e deram os elementos essenciais para sua consolidação. Inau-
guraram costumes e orientaram práticas que nunca perderam a 
expressão e serviram de fundamento para a estruturação das nor-
mas constitutivas do contexto litúrgico no qual se expressam as 
formas de devoção às relíquias.  

A breve sistematização que São Tomás de Aquino, como ex-
pressão máxima da tradição escolástica, estabeleceu, no tocante 
às relíquias, sustentou-se na tradição patrística, especialmente 
agostiniana, e no duplo movimento de reconhecimento genuíno 
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culto a partir de elementos estranhos à sua própria concepção.

Os escritos apostólicos, patrísticos e escolásticos referentes 
ao tema apresentam-se, nessa perspectiva, como as fontes mais 
expressivas e consistentes para a fundamentação e o delineamen-
to do campo concernente à veneração dos santos por meio de 
suas relíquias, que sem dúvida enriqueceu o corpo doutrinário 
da Igreja. A partir daí, a Igreja desenvolveu meios e formas de 
devoção que operaram eficaz e oportunamente em relação à san-
tificação de seus filhos. A proximidade com a relíquia provoca no 
fiel um efeito espiritual. É sempre a possibilidade para uma maior 
adesão a Cristo.

As transladações e os desmembramentos dos corpos de 
santos criaram uma circulação intensa de relíquias que logo foi 
contaminada por interesses escusos. Além disso, as superstições 
pareciam ser alimentadas pelas formas de culto prestadas às re-
líquias e pela maneira popular de concebê-las. Tudo isso fez com 
que o tema das relíquias fosse se tornando mais complexo.

Dada a amplitude que a questão foi assumindo, urgia a cria-
ção de normas que estabelecessem, baseadas na doutrina e na 
tradição, diretrizes sobre a legitimidade do culto. Quem teria ha-
bitado aquele corpo que agora era venerado como relíquia? Teria 
realmente morrido como mártir? O culto teria fundamento teoló-
gico ou seria apenas sustentado pela exaltação do povo? Essas 
questões levaram as autoridades eclesiásticas, ou seja, os bispos 
em suas igrejas particulares, a conduzirem estudos sobre os fun-
damentos dessas manifestações de culto. Além disso, a preocu-
pação com a autenticidade de uma relíquia induziu à criação de 
estratégias que visavam assegurar sua procedência legítima.

Assim, para as relíquias, foram definidos procedimentos e 
estabelecidos parâmetros que visavam regular as possibilidades 
de práticas decorrentes de sua própria existência enquanto coisa 
material, do seu sentido teológico e do seu valor litúrgico.

As relíquias são “coisas sagradas”, isto é, objetos que parti-
cipam do culto divino. Isso implica várias restrições concernentes 
à posse delas. Mesmo estando sob propriedade privada, o trato 
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eclesiástica. A proibição em relação à venda de qualquer relíquia 
ilustra muitíssimo bem esse aspecto. As formas de culto a ela 
tributadas devem seguir as prescrições litúrgicas, independente-
mente de onde estão custodiadas e de quem as custodia. Inte-
gram, oficialmente, a participação no culto público, por meio do 
recomendável costume de inseri-las sob o altar, segundo ritual 
específico.

Dessa forma, o aspecto normativo que circunda as relíquias 
desdobra-se em dois campos: o litúrgico, que concebe a relíquia 
como um objeto de culto e, assim, tributário de formas específicas 
de veneração, e o jurídico, que a reconhece não só a partir de seu 
caráter sacro, mas também pelo seu caráter concreto, isto é, de 
existência no mundo material.

As ideias acima apresentadas foram ilustradas, ao longo do 
corpo do trabalho, por autores que se detiveram sobre o tema. 
Os textos de fundamentação ao culto foram tomados da Sagra-
da Escritura e da tradição eclesiástica. A própria fundamentação 
doutrinária acarreta consequências litúrgicas e canônicas. 

Foram citados os autores, significativos por sua contribui-
ção, à medida que a abordagem específica do tema apresentou-se 
significativa. Sempre que possível, procurou-se evidenciar a re-
lação mútua entre os campos teológico, litúrgico e canônico, nos 
diversos contextos históricos, tentando-se manter, no entanto, a 
autonomia relativa e própria de cada um dos três. Vários docu-
mentos produzidos a partir da discussão do tema em concílios e 
sínodos foram, também, citados e discutidos, assim como algu-
mas normativas que as congregações romanas publicaram sobre 
o tema das relíquias, para que a sua participação no culto divino 
e a sua circulação entre os fiéis se dessem de modo concordante 
com as demais diretrizes do magistério eclesiástico.

Além das normas litúrgicas, que visam a relíquia como ele-
mento eminentemente sacro, foram também discutidas aquelas 
que se referem a ela como objeto de consistência material e, por-
tanto, sujeito ao manejo intersubjetivo: titularidade, comércio, 
transferência, doação. Tais elementos conferem à relíquia uma 
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tãdimensão jurídica, que se sobrepõe à meramente conceitual, e que 
concerne à utilização canônica do termo em sentido estrito, isto é, 
resto corporal de alguém cuja santidade foi oficialmente reconhe-
cida pelo Romano Pontífice por meio dos processos de beatifica-
ção e de canonização.

     


