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Paz e bem!

Sem a fé num Deus vivo, qualquer religião perderia o 
sentido. A experiência religiosa leva o povo a criar formas 
culturais para celebrar seu encontro com o sagrado. É muito 
importante que a fé do povo faça parte integral do culto, da 
catequese e da teologia das Igrejas. Isso mostra o valor da 
pesquisa da religiosidade popular. Neste difícil trabalho, foi 
valiosa a ajuda da amiga Maria Lira Marques Borges, que, com 
muita dedicação e sensibilidade, gravou e anotou boa parte 
das orações deste livro.

Quanto ao critério usado na seleção das orações, esco-
lhemos orações de todo tipo que encontramos, principalmente 
no médio Jequitinhonha. Nessa região, não são frequentes os 
cultos afro-brasileiros, nas pequenas cidades e na área rural.

As reflexões, comentários e observações deste livro não 
pretendem abordar toda a riqueza da fé dos pobres, mas trazem 
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pistas para a sua compreensão. Mencionamos também alguns 
elementos da história da religiosidade popular, guardada na 
tradição oral de cristãos que leem pouco e raramente escrevem. 
Pensando bem, a tradição oral transmitida em comunidades 
é sinônimo de contemporaneidade. É bem diferente de livros 
que, na data da sua publicação, entram para a história.

A cultura popular não costuma separar vida e religião. 
Tudo é feito com a fé num Deus vivo e presente. O povo que 
recebe a graça da revelação tem autonomia para responder e 
criar formas de culto. Em rituais e orações faladas ou cantadas, 
é essencial a “linguagem do encontrar”, expressão de uma gran-
de fé nos mistérios da revelação, da aliança e da encarnação. 

Fr. Francisco van der Poel, ofm
      24 de maio de 2015, Pentecostes
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Conheci Frei Chico van der Poel em 1968, quando, jun-
tamente com o finado Frei Luís Fernando Peixoto, fui 

fazer um estágio pastoral em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. 
Recém-chegado da Holanda, Frei Chico convivia com mais três 
confrades – os freis Bento van den Broek, Eliseu Tijdink e José 
da Cruz Kockelkoren, todos holandeses. Jovem, recém-saído 
de seus estudos na Holanda, os quais, diga-se de passagem, 
sofreram diretamente os impactos – positivos uns, negativos 
outros – do Concílio Vaticano II, Frei Chico dava seus primeiros 
passos como missionário numa terra bem diferente de seu país 
natal e numa das regiões mais pobres do Brasil.

Dez anos depois, em setembro de 1979, tive uma longa 
conversa com Frei Chico, cujo resultado foi a publicação de 
uma entrevista no boletim interno dos franciscanos da Provín-
cia de Minas Gerais. Naquele momento, Frei Chico já tivera a 
possibilidade de comunicar alguns resultados de seu trabalho 

Apresentação
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de pesquisador, seja através de palestras, cursos e encontros, 
seja através de publicações impressas. Assim é que, em 1977, na 
coleção “Estudos da CNBB”, tinha sido publicado o livro Deus vos 
salve, Casa Santa, contendo músicas da religiosidade popular, 
e, em 1979, tinha acabado de sair o Com Deus me deito, com 
Deus me levanto, pela mesma coleção. A par disso, através do 
coral Trovadores do Vale – fundado e dirigido por Frei Chico 
em Araçuaí –, músicas recolhidas no Vale do Jequitinhonha 
puderam chegar até o público de Belo Horizonte e São Paulo.

Passadas mais de três décadas da primeira edição de Com 
Deus me deito, com Deus me levanto, em boa hora, a Editora 
Paulus resolveu reapresentar aos leitores de ontem e de hoje 
essa coleção de orações da religiosidade popular, recolhidas 
por frei Chico.

Que podemos aprender ao lermos e rezarmos essas ora-
ções? Muitas coisas.

Entre outras, citarei algumas. Em primeiro lugar, temos 
que aprender que “ajudar mesmo é valorizar aquilo que a pessoa 
tem” (estou citando Frei Chico). Talvez a grande imoralidade do 
assistencialismo consista justamente nisto: em reduzir a pes-
soa a zero. E – ai de nós pregadores profissionais! – isso pode 
acontecer conosco ao anunciarmos a Boa-Nova da salvação.

Em segundo lugar, temos que reconhecer que a religio-
sidade popular é muito mais bíblica, muito mais profunda, 
muito mais ortodoxa do que, à primeira vista, numa análise 
superficial, se possa julgar. Certamente nós – aqui, refiro-me 
a nós bispos, padres, leigos e leigas, formados em Filosofia e 
Teologia – temos muito a aprender com a fé e a sensibilidade 
cristã-evangélica do povo de nossas comunidades.

Finalmente, ao ler e rezar essas orações, a gente des-
cobre que por elas perpassa enorme generosidade. Nada dos 
moralismos e das mesquinhezes que, por vezes, poluem nossas 
prédicas dominicais.
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Essas orações, coligidas por frei Chico, podem nos ajudar 
a ser cristãos melhores e mais fiéis ao Evangelho. Obrigado, 
frei Chico, por nos dar essa oportunidade.

Que o Senhor de bondade nos acompanhe sempre – ao 
nos deitarmos e nos levantarmos!

Dom frei José Belisário da Silva, ofm
Arcebispo de São Luís do Maranhão

apresentação
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Aprimeira pergunta que me ocorre, ou que priorizo 
neste momento, após percorrer a edição atualizada 

de Com Deus me deito, com Deus me levanto, é: quem irá ler 
esta obra? Essa pergunta é diferente de outra que também me 
faço: a quais leitores ela se destina? Ou seja, quando Frei Chico 
a escreveu e publicou, quais diálogos ele desejava promover?

Constato um fato a que tive acesso em outubro de 2015: 
as práticas de benzeção alcançaram prestígio suficiente para 
serem reconhecidas no interior de políticas públicas de saúde. 
Isto, é claro, não se dá sem manifestação de intolerância. Noti-
cia-se que um município do estado do Paraná e a Universidade 
Federal do Mato Grosso são pioneiros nessa iniciativa. 

Atenho-me à primeira pergunta. Imagino que o acesso à 
leitura dependerá de como será distribuída, em primeiro lugar, 
e de como o público leitor tomará conhecimento desta obra, 
em segundo lugar. No primeiro caso, ficará restrita apenas à 
rede convencional da editora e obedecerá ao ciclo de maturação 
previsto nos investimentos editoriais? No segundo caso, haverá 

Introdução
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ampla divulgação destinada a chamar a atenção do público 
para o que se divulga, com vistas a uma ampla interlocução 
focada na religiosidade popular e o modo como é valorizada, 
desvalorizada, credenciada ou descredenciada pelos agentes 
empenhados em determinar as escolhas?

A compreensão desse conjunto de perguntas determina 
o que examino no segundo conjunto: a quais leitores se des-
tina Com Deus me deito, com Deus me levanto. Entendo que, 
para estabelecer esta conversa, o leitor deve conhecer quem 
é Frei Chico, que está bem apresentado por Dom Frei Belisá-
rio. Contudo, ao que seu irmão de ordem afirmou, eu gostaria 
de acrescentar um conceito sublinhado por Frei Chico por 
mais de uma vez em suas reflexões. Frei Chico é um holandês 
inculturado. Esse conceito se aplica a seu empenho pastoral; 
compreender quem é o povo brasileiro e viver o saber desse 
povo. O cuidado de se afastar da religião como recurso de 
colonização é o cerne do empenho cristão de Frei Chico. Ele 
reconhece no cristianismo o poder de propagar a Boa-Nova 
movido pelo cuidado maior de visualizar como as pessoas ce-
lebram essa Boa-Nova independentemente da imposição de 
dogmas, de certezas externas à compreensão do Deus Vivo.

É esse viver com o povo, esse empenho de auscultar a 
diversidade de celebrar o Deus Vivo em constante diálogo e 
interpretação do saber viver a mensagem divina que transpa-
rece em Com Deus me deito, com Deus me levanto. A escolha 
dessa oração sintetiza o percurso que conduz o leitor no plano 
da obra. Ela destina-se a três grandes grupos de leitores. Nela 
transparece a entrega à compreensão do que o povo celebra, 
diferentemente de compreender por que o povo celebra. Quando 
se parte para compreender por que se assume a posição supe-
rior de quem sabe e a vontade de impor ao outro os motivos 
desse saber. Compreendendo o que é diferente, abrimos mão 
de nosso saber superior e buscamos a compaixão. 
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Em primeiro lugar, há diversidade dos devotos, o povo que 
se socorre da fé em Deus como luz que ilumina a caminhada.

Ouço Frei Chico interpretando o Catecismo da Doutrina 
Cristã:

— Zâmbi é Deus? 
— Sim, Zâmbi é Deus. 
— Tupã é Deus?
— Sim, Tupã é Deus.
— Olorum é Deus?
— Sim, Olorum é Deus.
— Então, são três deuses?
— Não, são três nomes para designar a celebração do 

Deus Vivo.

Em meio à diversidade de nossa formação como povo, 
o diálogo com o cristianismo como religião universal exige a 
compreensão da celebração do Deus Vivo. O nome que esse 
Deus assume não o torna menos vivo nem menos verdadeiro. 
O cerne desta obra é o registro das orações, rezas e preces 
colhidas junto ao povo como prática da fé no Deus Vivo.

Orientado pelo caminho traçado por Frei Chico, passei 
a comentar Com Deus me deito, com Deus me levanto com 
pessoas do “povo” de minha convivência e surpreendi-me 
com o amplo repertório de orações, benzeções e contos po-
pulares guardados na memória popular. Ouvi coisas assim: 
“Homem bom, mulher má”, e todo o contexto que dá origem 
a essa oração. Ouvi também: Jesus Cristo disse a missa./ Foi 
no altar de Belém./ E depois da missa dita./ Para todo sempre 
amém!. Presenciei o ritual para “cortar cobreiro”. Palavras 
pronunciadas para “cozer carne quebrada e osso rendido”: 
Eu cozo o vivo, mas não cozo o morto/ Cozo a roupa, mas não 
cozo o corpo.

introdução
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Ouvi também: “Para benzer, não basta saber a reza forte 
ou a reza braba. É preciso receber de outro benzedor o segredo. 
Eu sei o que deve ser rezado para expulsar cobra, mas somente 
o benzedor tem esse poder. Tem ‘Lama sabatana’ nessa reza, 
mas não adianta eu dizer”.

Assisti a coisas do tipo: o bom benzedor está sempre 
perto do padre. É o padre que passa para ele o poder, mesmo 
sem querer. Vi “Estrela do Céu” pregada nas portas das casas e 
testemunhei famílias de classe média influente se encantarem 
com o poder de benzedeiras em Belo Horizonte. Acompanhei 
celebrações de novenas em bairros de Belo Horizonte, para 
cujas festas o padre é apenas contratado para celebrar a missa 
solene do encerramento. Notei pessoas em restaurantes uni-
versitários rezando antes do início da refeição. 

Participei de terços seguidos de levantamento de mastros 
de Santo Antônio em casas onde alguém se chamasse Antô-
nio; cantei com devotos o Ofício de Nossa Senhora. Tudo isso 
desde que recebi o convite para comentar rapidamente este 
belo livro de Frei Chico.

O segundo grupo de leitores é o clero católico também em 
sua diversidade. Frei Chico resume em uma frase o núcleo da 
conversa a que se propõe: “O povo sabe celebrar, é só deixar”.

Essa convocação ao clero, entendo que tem a ver com 
algum segmento que demoniza as devoções populares, atento 
para “crendices”, “superstições”, exageros leigos e desvios à 
competência da classe sacerdotal. 

Registro, de um lado, a proliferação de capelas e oratórios 
nos quais as pessoas se reúnem para rezar em família e com a 
vizinhança. Desse conjunto, chamam-me a atenção os resíduos 
das capelas dos Passos da Paixão, que embelezavam as cidades 
barrocas em Minas Gerais.

Do mesmo lado, ouvi relatos de senhores que, quando 
crianças, brincavam de celebrar missa e pregar para o público 
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devoto – geralmente meninas – diante dos oratórios de suas 
casas. 

Por outro lado, ouvi censuras de alguns sacerdotes aos 
exageros das práticas de celebração promovidas pelo povo. A 
mais curiosa se refere ao poder de batizar uma criança, quan-
do não há tempo para levá-la à igreja. Ciente de que o padre 
profere palavras sagradas no momento do batismo, um padre 
censurava: “É nulo o sacramento do batismo quando quem joga 
água na criança, ‘in extremis’, diz como prece: ‘Água te batiza, 
em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo’ ”. Esta fórmula 
“Água te batiza” é interpretação popular das palavras sagradas 
“Ego te baptizo” (“Eu te batizo”).

A convocação ao só deixar é o maior desafio. É convite 
ao sacerdote para se irmanar e se compadecer. O que é muito 
diferente de tolerar, permitir, suportar. É diferente também de 
inventar valores externos ao saber celebrar do povo. 

Esses contrastes tornam-se evidentes nas festas. Ouvi 
padres impondo: “Não quero fogos. Não quero bailes. Não que-
ro danças na igreja. Não quero cânticos em latim”. Vi também 
sacerdotes enfeitarem as festas à sua maneira, ensinando o 
povo a festejar. Em alguns casos, o povo se exaltou e exigiu do 
bispo a remoção do padre.

O só deixar é também desafio para a Igreja como insti-
tuição. Com efeito, o sacerdote é reconhecido no âmbito da 
religiosidade popular como um homem consagrado a Deus. 
É a presença do sacerdote que valoriza a festa popular como 
festa. O poder de abençoar e de amaldiçoar é conferido, em 
última instância, ao sacerdote. Benzedores são, por extensão, 
pequenos sacerdotes, mas o interdito do sacerdote invalida 
esse poder. É nesse lugar que a tolerância se insinua vencendo 
às vezes a compaixão.

O terceiro grupo de leitores é, seguramente, o mais pe-
tulante. São os “estudiosos”. Fixou-se a tradição acadêmica de 

introdução
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que o “estudioso” sabe mais do que o objeto estudado. O saber 
celebrar do povo, sob esse prisma, torna-se objeto. Preceituam-
-se, nos códigos acadêmicos, o distanciamento e a “vigilância 
epistemológica”. Não se estuda para compreender, mas para 
explicar. Nesse percurso, até mesmo a observação participante, 
ou as pesquisas participantes tornam-se recurso para captar 
o segredo que será elevado ao plano das explicações – eficácia 
simbólica, mana, tabu, magia. Nesse meio, haverá os simpati-
zantes nem sempre compassivos, os tolerantes e os reformistas 
do saber popular.

Neste grupo, ouso comentar a proposta da Comissão 
Mineira de Folclore, como estudiosa do saber popular. Em 
primeiro lugar, fixo a compreensão de nosso objeto de estudo 
examinado em algumas assembleias gerais como contribuição 
para a Carta do Folclore Brasileiro, que será discutida e apro-
vada no XVII Congresso Brasileiro de Folclore:

Folclore é o estudo do saber popular fixado em 

hábitos sustentados em valores examinados sob 

o enfoque de como esses valores se fixam em re-

lações pessoais e de que modo são credenciados, 

descredenciados ou desconhecidos nas instâncias 

legitimadoras desses saberes. 

Primeira ênfase. Folia de Reis não é folclore; devoção 
a Nossa Senhora do Rosário não é folclore. Benzeção não é 
folclore. Saber popular não é folclore. Saber popular é saber 
popular. Folclore é o estudo do saber popular. 

Como o estudioso do folclore interpreta o saber popular? 
O estudioso do folclore interpreta o saber popular colocando 
em destaque as instâncias legitimadoras desses saberes: como 
são credenciados, descredenciados ou simplesmente des-
conhecidos. Sob esse aspecto, são colocadas em relevo três 
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instâncias legitimadoras: os governos e todas as instituições 
investidas de poder de censura; as instituições devotadas ao 
estudo desses saberes, que buscam legitimar seu saber tanto 
junto aos poderes constituídos bem como aos praticantes do 
saber popular; e, finalmente, os praticantes do saber popular, 
examinados segundo o valor que atribuem ao próprio saber, e 
que buscam legitimá-lo.

Para finalizar este convite à leitura, peço ao leitor que 
dedique parte de seu tempo para conversar com amigos e 
colegas, tomando como oportunidade as orações aos anjos: 
“Anjo da guarda” e “Anjo custódio”. 

Assumo o lugar de estudioso para juntar todos os santos 
na categoria de anjos da guarda ou de anjos custódios, e rezo 
na versão que aprendi:

Jesus na coluna, na porta em pé.
Jesus flagelado, na porta do quarto.
Jesus crucificado, comigo deitado.

Posso dormir sossegado porque
Jesus é meu, eu sou de Jesus, 
Jesus vai comigo, eu vou com Jesus.

 Prof. José Moreira de Souza 
Presidente da Comissão Mineira de Folclore (CMFL)

introdução
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