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Introdução  

 Brasil, a maior nação católica do mundo. Esta afirmação durante muito tempo 

permeou a imaginação dos católicos brasileiros, mas, afinal, em nosso país podemos falar 

de catolicismo ou  seria mais correto nos referirmos a catolicismos ? Esta é uma indagação 

primordial para a compreensão de fenômenos religiosos como o do Santuário Nacional de 

Aparecida , um locus privilegiado para o estudo do fenômeno religioso por vários motivos, 

dentre eles podemos destacar,   a visita de milhares de romeiros de várias partes do país e 

com origens sociais e culturais das mais variadas, o sincretismo religioso extraordinário 

que coloca pessoas de vários credos em contato com o culto mariano no Santuário, seja 

numa tentativa de conseguir alguma benção ou milagre, seja para conhecer o local  ou por 

mera curiosidade , sem contar os próprios católicos que indicam  nas missas do Santuário 

Nacional as inúmeras vertentes daquilo que denominamos genericamente de catolicismo . 

 Ao longo dos últimos 300 anos o local serviu como ponto de peregrinações de 

pessoas que buscavam as bênçãos da virgem que acabou sendo incorporada no imaginário 

popular brasileiro com a „virgem negra e dos pobres‟ , ao longo do século XX , mesmo 

com a separação Estado-Igreja, inúmeros governantes buscaram no Santuário Nacional  

apoio político através de doações e concessões , neste rol incluem-se ditadores como 

Getúlio Vargas e Emílio Garrastazu Médici e mais recentemente o ateu declarado  

Fernando Henrique Cardoso.    

 Neste texto, buscaremos realizar uma breve explanação de como surgiu o fenômeno 

Nossa Senhora Aparecida, a posição inicial das autoridades religiosas de desprezo e pouco 

caso e a mudança ocorrida com a disseminação do culto a Nossa Senhora Aparecida e das 

estórias dos inúmeros milagres concedidos que  levaram ao local cada vez mais fiéis .  

A partir de meados do século XIX com o processo de romanização
i
  a disciplinação 

das práticas populares e a incorporação da „nova‟ divindade ao panteão tradicional católico 

seria inevitável, para tanto, foram enviados para o Brasil os missionários Redentoristas 
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ii
que já tinham na Europa, acumulado larga experiência na administração de Santuários, 

portanto, para compreendermos as práticas religiosos institucionais do Santuário nacional 

precisamos compreender as estratégias pastorais desta congregação religiosa.  

 Num segundo momento desenvolveremos uma discussão acerca dos conceitos de 

catolicismo popular e institucional, religião e religiosidade  e o papel das hieropólis na 

religião individual e institucional . O fenômeno mariano  na religiosidade  implícita e 

explícita também será  tratado na segunda parte e por fim, desenvolveremos alguns 

apontamentos sobre as atuais estratégias pastorais dos redentoristas para o enfrentamento à 

mídia evangélica , o Santuário Nacional como religião on-line  e a cibertecnologia
iii

 a 

serviço da religião . 

 

1. Religião e pessoalidade  

Além das variantes citadas anteriormente como possibilidades para 

compreendermos o fenômeno Nossa Senhora Aparecida, podemos citar também as teses de  

William James 
iv

 que  considerava  que a experiência religiosa é uma experiência  

essencialmente pessoal, o autor chegou a esta conclusão a partir do estudo dos relatos das  

pessoas que passaram por tal experiência.  Para ele, a religião seria obsoleta tendo em 

conta o ideal positivo da ciência, que renuncia ao ponto de vista pessoal em favor da 

imparcialidade, para a ciência, a pessoalidade  representaria  um estágio primitivo do 

desenvolvimento humano, tendo assim uma mera sobrevivência anacrônica.  Pela ciência 

positiva do final do século XIX  só seria admissível  que nestas experiências, os nossos 

antepassados tenham misturado sonhos, alucinações e estórias da carochinha com fatos e 

lembra que somente nos  últimos tempos   que foram considerados os aspectos pessoais e 

impessoais  em tal estudo. 

 A religião individual sempre favoreceu os aspectos pessoais em detrimento dos 

impessoais. O indivíduo devoto encontra  a divindade  na solidão  e sustenta que esta  o 

ajuda com seu apoio. James rejeita a teoria de que a religião seja obsoleta, pois sabe que a 

mesma sempre enfatizou os aspectos mais ricos da vida pessoal.  Ele afirmava que o 

impessoal e o universal  não são símbolos da realidade e nem são a realidade em si. 

Portanto, concluia  que em nossa descrição do mundo  somente poderemos realizar uma 

análise profunda da realidade quando questões a respeito do „destino pessoal‟  pudessem 

ser admitidas junto com as demais questões. Preocupava-se portanto, com  a religião 
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pessoal, com a experiência original e com a experiência do indivíduo dada em primeira 

mão. 

Para James, a religião é :“sentimentos, atos e experiências do indivíduo humano , 

em sua solidão, enquanto se situa em uma relação com seja o que for por ele considerado 

divino”.
v
  

Insistia, ainda na distinção entre religião pessoal e privada e a religião como um 

produto institucional, corporativo e tribal. Chamava a  atenção para a palavra „religião‟, 

que para alguns podia  referir-se a uma experiência, a uma igreja e para outros podem 

pensar em uma igreja ou um indivíduo. Muitas pessoas criticam a religião, tomando-a 

como uma instituição eclesiástica, porém, existe ainda outro aspecto a ser levado em conta, 

a experiência pessoal foi  do contato pessoal com o transcendente que os fundadores das 

Igrejas alcançaram o poder e atrairam seus seguidores. A instituição eclesiástica cresce a  

partir desta experiência pessoal e quando entra em cena a hirarquia, a luxúria da 

manipulação dogmática contamina a proposta original. Quando ocorre uma nova 

experiência religiosa, ela parece ser uma heresia e acaba sendo condenada e assim a 

manifestação espontânea do espírito religioso passa a ser abafada na religião 

institucionalizada. 

Para Vergote
vi

, os “sentimentos”, “experiências”, “ritos”, “crenças” são fenômenos 

parciais que devem ser situados no contexto de ritos socializados. Mas o psicólogo belga 

acentua, com razão, que um sujeito tem, sim, experiências rigorosamente “individuais”, 

assim como pode, também, praticar rituais religiosos coletivos sem aderir interiormente ao 

sentimento transcendente que esse ritual culturalmente possui.   

 ALLPORT
vii

  , afirma que a religião tem um caráter idiossincrático, ou seja, é 

original e exclusivo de alguém e irrepetitível , para ele, qualquer descrição nomoética do 

comportamento, isto é baseada em princípios e leis gerais biológicas e não-biológicas, 

embora possa ser válida de alguma forma , não seria capaz de chegar ao dado original que 

caracteriza o humano.  

 A religião quase sempre  é estudada através de  enfoques teóricos, derivados 

diretamente  da sociologia de Durkheim  ou seja, como um fenômeno social,  porém, 

quando se trata do estudo da religião on-line, podemos ter ao mesmo tempo formas 

religiosas sociais que envolvem a interação entre os internautas ou formas individuais, que 

envolvem aspectos ligados ao desenvolvimento de uma religiosidade pessoal, formas 
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próprias de contemplação ou mesmo, experiências místicas. Neste sentido, Valle
viii

 nos 

coloca que :  

As religiões se fundam, em última análise, em algum tipo de experiência 

mística. Devem ser compreendidas desde suas raízes humanas 

existenciais. São uma “possibilidade”que nasce do próprio existir 

humano;têm referência à “abertura” principal do homem às interpelações 

últimas do mundo, interpelações essas que chamamos de “sagrado”.  

 

 Além dos psicólogos sociais citados anteriormente que se dedicaram ao estudo da 

religião como um fenômeno individual, podemos citar a proposta de Max Weber de uma 

sociologia „compreensiva‟ ou seja, uma proposta metodológica que leva em conta vários 

aspectos que influenciam o indivíduo e o comportamento deste . A  compreensão escreve 

ele, 

considera o indivíduo isolado; e sua atividade como a unidade de base, 

diria eu seu átomo, se me permitem utilizar de passagem esta comparação 

imprudente. A função de que se revestem outras maneiras de ver as coisas 

pode muito bem fazer  com que o indivíduo seja eventualmente tratado 

como um complexo de processo psíquicos, químicos, ou outros. Do ponto 

de vista da sociologia, entretanto, tudo o que fica aquém do limiar de um 

comportamento relativo a objetos (exteriores ou íntimos), suscetível de 

ser interpretado significativamente, só é levado em conta nas mesmas 

condições dos acontecimentos da natureza, estranha à significação, isto é, 

como condições ou objetos subjetivos da relatividade dêsse 

comportamento. Pela mesma razão, o indivíduo forma o limite superior, 

pois êle é o único portador de comportamento significativo. Nenhum 

modo divergente de exprimí-lo poderia dissimulá-lo.
ix
 

 

 Em suma, no caso do estudo da religião na internet, propomos uma diversidade 

metodológica que contemple a percepção do indivíduo sobre aquilo que ele percebe como 

religião, como sagrado ou transcendente, para tanto, torna-se indispensável a retomada dos 

estudos sobre as teorias dos „pais fundadores‟ da psicologia da religião e a verificação de 

como as teorias psicológicas sobre a religião podem ser inseridas como recurso  teórico 

aplicável a casos específicos, se por um lado a sociedade e os recursos tecnológicos 

mudaram bastante nos últimos cem anos, a psique humana não evolui na mesma 

proporção.  

 

2. Maria no imaginário ocidental algumas considerações 

 Ao longo da história ocidental a figura de Maria sempre esteve associada a uma 

identidade feminina suprema que deveria se impor como modelo comportamental , assim, 

na Idade Média era considerada modelo de mãe e de castidade , a mulher exemplar que 
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agia por meio de suas virtudes , criou-se uma imagem de „serva do senhor‟ , a mulher 

paciente e submissa, típica das sociedades patriarcais . 

 Porém, ao longo da própria Idade Média, Maria foi adquirindo status, de serva, 

passou a medianeira e mãe de toda a humanidade, no século XII passa a ser considerada 

Rainha do Céu , após a Reforma Religiosa do século XV passou a ser a „guerreira‟ que 

derrota os inimigos da Igreja . Com a modernidade e a Revolução Industrial, passa a ser 

vista por parte das mulheres que se inseria no mercado de trabalho como exemplo  da 

mulher lutadora, de força,  de coragem e símbolo da esperança.  

 Na corrente Jungiana da psicologia , Maria é uma das divindades derivadas do 

arquétipo da grande mãe, portanto, existiria uma certa identidade do ser humano com a 

idéia de uma mãe zelosa e piedosa que zela por todos nós .  

 Segundo CARVALHO
x
 ,  a figura da mulher também esteve muito presente no 

imaginário republicano, no período que antecedeu a terceira República Francesa, 

Marianne, nome popular de mulher, passou a representar a Revolução contrapondo-se ao 

culto à Virgem Maria , incentivado pelo governo monárquico , nesta batalha de cultos, 

surge até uma „oração‟ a Marianne : 

Para nós, republicanos proscritos, [...]tu és tudo, refúgio, cidade, lar, 

nossa família, nossa mãe, nosso amor, nossa fé, nossa esperança, ídolo do 

qual sacrificamos até nossa memória, ideal para o qual vivemos e 

morremos felizes”[...]”Ave Marianne, cheia de força, o povo é contigo, 

bendito é o fruto de teu ventre, a República...
xi
  

 

 No Brasil, a República surge impulsionada pelos adeptos do positivismo , seu 

idealizador, Augusto Conte, julgava que a figura da mulher era a que melhor representava 

o altruísmo, sentimento sem o qual, não poderia haver sociedade sem Deus, ia além, dizia 

que o símbolo perfeito seria a virgem mãe, sugerindo que a humanidade poderia se 

reproduzir sem interferência externa, sugeriu que a humanidade fosse representada por uma 

mulher de trinta anos segurando um filho nos braços e ainda, que seu rosto fosse o de sua 

falecida amante, Clotilde de Vaux.( Ibid, p. 81) 

 Carvalho ainda chama a atenção ao fato de que no Brasil, havia um interesse dos 

Republicanos em tentar combater o culto católico a Maria ( mariolatria) como forma de 

combater o patriarcalismo monárquico, no entanto, no caso Brasileiro, a estratégia não deu 

certo, a „mariennelatria‟ republicana, soou como uma blasfêmia , de fato, no Brasil, as 

mulheres não participaram do processo que levaria à Proclamação da República, tampouco, 
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ocorreram aqui, movimentos revolucionários onde a participação feminina tivesse sido tão 

evidente quanto na França, por isso: 

De fato, assim como na França do Segundo Império, também no Brasilda 

Primeira República Maria foi utilizada como arma anti-republicana. 

Houve um esforço deliberado dos bispos para incentivar o culto mariano, 

sobretudo por meio de Nossa Senhora Aparecida. A partir do início do 

século, começaram as romarias oficiais. Em 08 de setembro de 1904, 

Nossa Senhora Aparecida foi coroada rainha do Brasil. Observem-se a 

data e o título:um dia após a comemoraçãoda independência, uma 

designação monárquica.Não havia como ocultar a competição entre a 

Igreja e o novo regime pela representação da nação. O processo culminou 

na década de 30. Em 1930, Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida 

padroeira do Brasil. No ano seguinte, D. Sebastião Leme, perante uma 

multidão congregada no Rio de Janeiro, a consagrou rainha e padroeira 

do país.
xii

  

 

 Além desta demonstração de força da Igreja perante as autoridades constituídas, 

incluindo aí o próprio ditador Getúlio Vargas, presente na cerimônia do Rio de Janeiro, 

Carvalho lembra ainda os aspectos ligados à cultura popular brasileira que ajudaram a 

hierarquia ecelsiástica a fortalecer o culto à Nossa Senhora Aparecida, segundo ele: 

Por problemática que também seja a capacidade da Aparecida de representar a nação, ela sem 

dúvida supera em muito a de qualquer outra figura feminina, ou mesmo de quase todos os símbolos 

cívicos. Além de deitar raízes na profunda tradição católica e mariana, apresenta a vantagem 

adicional de ser brasileira e negra, a léguas  de distância da francesa e branca Clotilde. Nem mesmo 

a princesa Isabel lhe poderia fazer frente. A batalha pela alegoria feminina terminou com a derrota 

republicana. Mais ainda, em derrota do cívico perante o religioso”.
xiii

 

 

3. Nossa Senhora Aparecida : breve história da imagem  e desdobramentos da 

aparição 

Segundo BRUSTOLONI
xiv

 , a imagem de Nossa Senhora da Conceição, denominada 

de  „ Aparecida‟ pela população local, teria sido encontrada no rio Parnaíba do Sul por um 

grupo de pescadores que haviam sido incumbidos pelas autoridades locais de pescar peixes 

a serem utilizados no banquete de recepção ao Conde de Assumar , governador da 

capitania de São Paulo e Minas que em outubro de 1717 percorria a região combatendo os 

revoltosos contra a coroa portuguesa, segundo a tradição, os pescadores não conseguiam 

sucesso na pesca até que, após encontrarem em suas redes  as  duas partes da imagem ( 

primeiro o corpo e logo após a cabeça) , conseguiram recolher tantos peixes que tiveram, 

de abandonar a pesca para não afundarem os barcos com o peso dos peixes. Este teria sido 

o primeiro milagre atribuído à imagem.  
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Nos anos seguintes, a imagem passou a ser objeto de culto doméstico na casa de um 

dos pescadores que após 15 anos doou a imagem a um de seus filhos que, por sua vez , a 

colocou em um oratório que serviu para expandir o culto a imagem uma vez que os 

moradores das vizinhanças começaram a freqüentar o local para praticar sua devoção. A 

repercussão do culto a imagem „Aparecida‟ acabou chamando a atenção do Vigário da 

Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá Pe. José Alves Villela que consegue  de 

Roma em 1745 licença para o culto oficial a imagem e autorização para a construção de 

uma capela, até então, falava-se de uma série de milagres atribuídos a imagem , velas em 

torno do oratório se acendiam sem explicação, ocorriam tremores no altar e estrondos no 

baú onde a imagem ficava depositada . 

Após a construção da capela e a conseqüente oficialização do culto a Nossa Senhora 

Aparecida , houve uma rápida expansão de sua devoção para outras partes da colônia . 

Ao longo do século XIX , o culto mariano é fortalecido no mundo todo como uma 

forma de fazer frente ao protestantismo e aos „erros do mundo  moderno‟ acentuados 

segundo Pio IX,  após a Revolução Francesa .  A Virgem ,   teria a missão divina de fazer 

com que a humanidade se voltasse novamente para Deus , neste contexto, na Igreja de 

Nossa Senhora Aparecida surge outro milagre, um escravo que havia suplicado a seu feitor 

que o deixasse orar aos pés da imagem tem os grilhões abertos misteriosamente e as 

correntes se romperam . 

Com a Proclamação da República e conseqüentemente o fim do padroado régio, a 

Igreja Católica intensifica um esforço para romaniza o catolicismo brasileiro, tão 

influenciado pelas crendices populares ao ponto de escandalizar os sacerdotes europeus 

que eram enviados para cá , neste intuito, foram enviados missionários Redentoristas da 

Alemanha para disciplinar o culto à Imagem e fazer frente às festas populares que 

acompanhavam o culto oficial .  

Em 1904 a imagem recebe uma coroa de ouro e pedras preciosas doadas pela princesa 

Isabel em 1888 e é designada Rainha do Brasil , em 1930, o Papa Pio XI declarou Nossa 

Senhora Aparecida a Padroeira do Brasil . 

 

4. Catolicismo popular e catolicismo institucional  

HOORNAERT
xv

, defende a  distinção combatida pelo clero tradicionalista entre 

catolicismo institucional e catolicismo popular, segundo ele é inaceitável a tese de que 

exista um catolicismo único, no caso brasileiro, teríamos, segundo ele, pelo menos três 
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modelos bastante característicos de catolicismo institucional conforme  a conjuntura 

histórica. Com o „descobrimento‟ e a conquista territorial, o catolicismo guerreiro, que 

enfrentava o desconhecido, expandia a fé cristã e submetia o gentio ao catolicismo. Num 

segundo momento, teríamos um catolicismo  patriarcal , representando a dominação 

colonial  e o grande latifúndio, legitimando a dominação sobre os escravos e os que 

dependiam das terras dos grandes fazendeiros . Assim coloca que,  

Afirmamos que foi o catolicismo dos pobres que guardou durante séculos 

a mensagem evangélica para o Brasil e que continua a remir o catolicismo 

oficial, comprometido com o sistema, de seus numerosos pecados. O 

contraste entre catolicismo patriarcal e popular é fragrante:o primeiro é a 

religião da casa-grande, exprime a fé e as aspirações dos proprietários de 

terra. O segundo é a religião dos moradores em terra alheia, dos que 

dependem dos proprietários. Em ambas as situações, a vida é vivida de 

maneira diferente:uns vivem dos outros, a custa dos outros. A religião não 

pode deixar de exprimir esta realidade. A redenção dos que vivem a custa 

dos pobres só pode provir de uma radical conversão pela contemplação 

das situações em que os irmãos pobres vivem.
xvi

  

 

MAINWARING
xvii

, nos coloca que após a proclamação da república e ao longo da 

primeira metade do século XX tivemos um processo de romanização do catolicismo e uma 

preferência pelas elites em detrimento da população mais pobre. A opção pelos ricos fazia 

parte da estratégia pastoral de D. Sebastião Leme ( 1º Cardeal Brasileiro) e principal líder 

da Igreja no Brasil no início do século passado, segundo este projeto, caberia às elites 

conduzir o povo à verdadeira fé católica ( a romanizada) livrando-os de crendices e 

superstições , ficava claro, um embate entre a cultura erudita e as tradições populares 

conforme escreve HOORNAERT
xviii

   

A linguagem manifesta sutilmente esta separação de culturas no 

Brasil: enquanto o povo conserva a linguagem providencialista que 

era comum aos brasileiros até a segunda metade do século 19, a 

classe burguesa optou por uma linguagem “progressista”. O povo 

vive “como Deus quiser” enquanto a burguesia avança para o 

“progresso”.  

 

Na vida da população carente, onde tudo se dá conforme „Deus quiser‟ os 

santuários assumem  um papel essencial pois,  

Para a grande maioria o povo, a devoção pessoal a Jesus Cristo, a N. 

Senhora e aios santos é a única manifestação de seu catolicismo que deve 

ser aproveitada para o aprofundamento da fé, para a cristianização da 

cultura. O lugar privilegiado para isso são os santuários, pois na igreja 

local costuma predominar a preocupação com as elites  que devem atuar 

como fermento na massa.
xix

 ( BRUSTOLONI, 2001. p. 318) 
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 No caso particular do Santuário de Nossa Senhora Aparecida,temos um autêntico 

local de devoção popular onde ocorre a dsiciplinação das práticas religiosas pela hierarquia 

eclesiástica, mesmo assim, temos a sobrevivência no imaginário popular de uma virgem 

que representa a pobreza e a a opressão às classes menos favorecidas , a cor da imagem de 

terracota é vista no imaginário popular como uma manifestação divina em favor da 

população negra. Tal fato é perceptível nas rezas  e nas imagens onde o próprio clero 

refere-se a Nossa Senhora Aparecida como nossa „mãe morena‟.   

 

5. O trabalho pastoral dos redentoristas  

 A partir de 1885, os Redentoristas passaram a administrar o Santuário  e a se 

esforçar  por entender  a cultura local e as crendices populares, por vezes, se 

escandalizavam com as práticas adotadas, principalmente em relação às festividades que 

mesclavam religiosidade com prosmicuidade. 

 Após conseguirem um mínimo de conhecimento sobre a língua portuguesa, os 

missionários passaram a focar sua pastoral em 2 frentes: a confssão e a catequese das 

crianças. 

 A opção em se priorizar a confissão se explica pela necessidade dos fiéis terem um 

contato mais próximo com os sacerdotes na época , nem sempre disponíveis, para 

DELUMEAU
xx

 a confissão acabava servindo não só para o perdão dos pecados mas, 

também, como uma espécie de „terapia‟ numa época em que os psicólogos ainda não 

existiam. 

 O trabalho com as crianças, por sua vez, era uma opção que levava em conta os 

planos de longo prazo, ou seja, na impossibilidade de se conseguir combater os „vícios‟ dos 

adultos , preocupavam-se em formar melhor as crianças para que estas fossem „católicos 

verdadeiros‟  no futuro.  

 Apesar do choque cultural, os Redentoristas tiveram de aprender a conviver com a 

religiosidade popular e buscar o controle de possíveis „desvios‟. 

 Após a II Guerra Mundial, no entanto, a Igreja se viu diante de um dilema, as 

estratégias romanizadoras utilizadas até a década de 30 já não atendiam às necessidades  

sociais, o mundo estava muito mudado .  

 O Concílio Vaticano II surge a partir destes dilemas com os quais a Igreja não 

conseguia lidar, como a modernidade e as tradições católicas poderiam conviver?  
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No  conclave que precedeu a morte de Pio XII as opiniões quanto à sua sucessão 

estavam bastante divididas e a possibilidade de acordo para a eleição do novo Papa era 

cada vez mais remota  até que  pensou-se num Papa de transição  que tivesse boa aceitação 

entre os cardeais e fizesse um breve pontificado, ou seja, que  já estivesse em idade 

avançada , neste contexto foi eleito João XXIII , o Papa que acabaria convocando o 

Concílio que afetaria tão acentuadamente a Igreja .  

 Vejamos, a compreensão dos acontecimentos do Século XX significou para o 

Vaticano, um  de seus maiores desafios, durante quase dois milênios de existência, nunca 

antes a Igreja tinha enfrentado tantas transformações na sociedade , seja no aspecto sócio-

cultural, político ou tecnológico, embora houvesse um enfrentamento em relação à 

modernidade  desde o século XVI 
xxi

, É fato que  a Igreja  sofreu grandes reveses com as 

Revoluções Burguesas e o avanço do liberalismo, porém, até o séc. XIX o ritmo das 

transformações era mais perceptível nos campos econômico e tecnológico , os reflexos 

sócio-culturais destas transformações vão se fazer sentir somente no próximo século, 

sobretudo nos países de capitalismo periférico, já não seria mais possível  para a Santa Sé , 

continuar com práticas pastorais   que colocavam os clérigos acima do mundo. Se por um 

lado, havia a necessidade de se romanizar o catolicismo como forma de enfrentamento ao 

processo de laicização dos Estados ,  por outro, era cada vez mais urgente a adoção de 

estratégias pastorais para   adaptação aos novos tempos” .  O Vaticano II representou nas 

palavras de João XXIII  este aggiornamento 
xxii

, no entanto, o Concílio será interpretado 

dentro da própria Igreja  de várias maneiras,  através de significados que variaram de 

acordo com os anseios de cada comunidade. As diversas interpretações acabaram por 

acarretar divergências que levaram o papa Paulo VI a dizer que sentia após o Concílio que 

a Fumaça de Satanás estava penetrando no templo de Deus
xxiii

. 

É evidente que existem  diferenças importantes entre a Igreja Católica no Brasil e 

América Latina com a Igreja Católica na Europa , embora façam parte da mesma “cadeia 

de comando” cada uma guarda características  muito próprias fruto das peculiaridades 

históricas de cada uma , não podemos evidentemente deixar de considerar o universalismo 

católico  e sua complexidade organizacional  extremamente hierarquizada , porém, é 

necessário que analisemos as apropriações e re-apropriações por parte do clero das 

diretrizes institucionais , sobretudo das emanadas de Roma .  
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 Uma mostra das diferentes interpretações sobre o concílio é a hostilidade de 

alguns grupos de clérigos aos movimentos de religiosidade popular como nos coloca o 

Redentorista Brustoloni (2001, p. 315) 

 O Concílio Vaticano II abriu para a Igreja Católica uma nova dimensão, 

a dimensão do povo de Deus em busca da justiça do Reino. Era preciso 

atualizar a liturgia, renovar a reflexão teológica a partir das novas 

necessidades do homem diante da técnica que criou uma nova ética. Uma 

das consequências do impacto da renovação trazida pelo Concílio foi a 

desvalorização da religiosidade popular. Esta não era bem vista pelos 

líderes da nova Teologia .”  

Para este missionário, a hostilidade de parte do clero progressista ao 

catolicismo popular foi resolvida com os Concílios Episcopais de 

Medelín e Puebla onde se estabeleu que :  

“ a mensagem do Evangelho não está reservada a um pequeno grupo de 

iniciados, de privilegiados ou eleitos, se destina a todos. A Igreja 

consegue esta ampla convocação das multidões nos Santuários e nas 

festas religiosas. Aí a mensagem evangélica tem oportunidade, nem 

sempre aproveitada pastoralmente, de chegar ao coração das massas.
xxiv

  

  

Levando em conta que a sociedade está se tornando cada vez mais complexa, 

inclusive nas relações familiares, o Santuário Nacional passa a ser um local de devoção 

daqueles fiéis que se sentem discriminados em suas comunidades de origem, é o caso dos 

descasados ou amaziados , situação cada vez mais comum na sociedade, assim,  

 

Os santuários são lugares de refúgio, pois são tantos hoje os que se 

encontrarm em angústia e solidão espiritual. Por sua fé, por vezes 

mesclada de superstição, eles procuram, inconscientemente o Cristo do 

Evangelho . O mesmo fazem os que estão em situação cristã anormal – os 

descasados, os unidos  só civilmente ou simplesmente  

juntados – que não tem fácil acesso em suas comunidades locais.
xxv

        

 

 No caso das paróquias onde existe uma certa discriminação às camadas mais 

carentes da população, algo comum em algumas paróquias de cidades pequenas, os 

Santuários são uma alternativa para quem busca conforto espiritual e acolhida bem 

como,um espaço para exercer a contemplação e sua religiosidade pessoal.  

Na sociedade pluralista em que vivemos, torna-se cada vez mais 

freqüente o número dessas pessoas que necessitam do apóio e da acolhida 

nos santuários. Vivendo em situação irregular, sentem-se sem coragem e 

acanhados de participar da própria comunidade da qual são contra-

testemunho.
xxvi

  

 

 Mas, além das camadas mais pobres da população, mais recentemente é cada vez 

mais comum encontrarmos também fiéis de classes mais abastadas que vão até o Santuário 
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Nacional na Condição de ex-votos 
xxvii

 para agradecer pela graça alcançada , certamente, 

este será um público importante para a utilização das novas tecnologias colocadas à 

disposição dos fiéis . 

 

6. O Portal a 12 , um exemplo de cibertecnologia no Brasil  

 Nos últimos 10 anos, os redentoristas começaram a inovar na forma como se 

relacionavam com os fiéis e na administração do Santuário Nacional, as duas coisas, 

relacionamento e administração patrimonial passaram a ser vistas como indissociáveis, um 

grande problema enfrentado na cidade de Aparecida desde os tempos mais remotos, dizia 

respeito ao descaso das autoridades no trato dos fiéis, vistos como pessoas ignorantes  e por 

isso  mesmo, pareciam fazer questão de serem exploradas . As cidades de Aparecida e 

Guaratinguetá impregnaram-se de pontos de exploração sexual e comércios clandestinos de 

todas as mercadorias possíveis, desde objetos religiosos até roupas e eletro-eletrônicos. 

 Nesta nova concepção administrativa, as dependências do Santuário acabaram se 

tornando uma espécie de ilha dentro da cidade de Aparecida, dentro dos muros so 

Santuário, os fiéis tem estacionamento para automóveis e ônibus com seguro, o centro de 

apoio aos romeiros com lojas e restaurantes, enfermarias, sanitários, etc. Estas instalações 

se somaram àquelas já existentes  no entorno e subsolo da Basílica de tal sorte que fora dos 

dias “Santos” os milhares de fiéis que frequentam o Santuário sequer necessitam se 

ausentar dali para consumir , tal posicionamento dos Redentoristas gerou recentemente  

uma controvérsia com o prefeito de Aparecida que queria colocar um pedágio no acesso 

urbano ao Santuário .  

 As estratégias pastorais passaram a priorizar a identificação dos romeiros com o 

Santuário chamado pelos missionários de „a casa da Mãe Aparecida‟ , foram desenvolvidas 

várias campanhas para arrecadação de recursos para benfeitorias no Santuário, como 

exemplos temos a campanha das telhas, a campanha dos tijolos, a campanha do piso, 

pessoas de todo o país passaram a contribuir regularmente com o Santuário Nacional , 

gerando um comportamento que de certa forma, gera uma tensão dentro da própria Igreja 

pelo fato de que a integração das mídias, TV, site, central telefônica, acabam fazendo com 

que os fiéis destinem parte do dinheiro que iriam doar em suas paróquias ao Santuário.  

 Todos os dias a missa das 6h da tarde são trasmitidas ao vivo pela TV Aparecida e 

em determinados dias da semana, missas em outros horários também são transmitidas , 
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alguns padres que ministram estas missas também apresentam programas na Televisão 

tornando-se cada vez mais populares. 

 O portal A12 difere-se dos demais portais católicos na WEB por sua completa 

integração cibertecnológica utilizada a priori nas grandes corporações , é um meio de 

integrar todas as tecnologias disponíveis e, ao mesmo tempo, inovar, no sentido de que o 

fiel, se assim desejar, pode ter no portal , condições para desenvolver um culto privado 

tranquilamente através de preces e devoções virtuais , o portal é dividido da seguinte 

forma:  

1. Santuário 

nacional  

1.1 Santuário 

1.2 Campanha dos 

Devotos 

1.3 Responsabilidade 

Social 

1.4 Multimídia 

1.5 Pastoral 

1.6 Pontos Turísticos 

1.7 Enciclopédia 

1.8 Serviços 

1.9 Imprensa 

1.10 Contato  

2. Pastoral 

2.1 Capela Virtual 

2.2 Sacramento 

2.3 Imagem Peregrina 

2.4 Caminho da Fé  

2.5 Sala das Promessas 

2.6 Horários de Missas 

2.7 Voluntariado 

2.8 Homilias e artigos  

3.Enciclopédia  

3.1 Academia Marial 

3.2 Centro e 

Documentação e 

Memória  

3.3 Museu 

3.4 Bíblia on-line 

3.5 Documento de 

Aparecida 

 

 Na divisão intitulada Santuário Nacional, temos uma ênfase especial na campanha 

dos devotos, é chamada a atenção do internauta para as inúmeras melhorias feitas no 

Santuário a partir da arrecadação da campanha , para quem quiser contribuir é enviada a 

revista de Aparecida pelo correio e , após se cadastrar o internauta pode receber o boleto 

bancário para efetuar sua contribuição via e-mail . Todas as autoridades do Santuário 

postaram mensagens deixando claro a importância da campanha e a seriedade na gestão 

dos recursos . 

 No tópico responsabilidade social existem referências aos projetos sociais atendidos 

pelo Santuário Nacional num total de 8 mais inúmeros cursos de artesanato e formação 

profissional para crianças e adolescentes.  

 Na parte de multimídia existem links para músicas, vídeos, podcasts, wallpapers, 

cartõs virtuais além de fotos em, 360 graus.  
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 No tópico pastoral, tem-se acesso a capela virtual, ao site dedicado aos 

coordenadores de romaria, aos sacramentos, a imagem pelegrina, ao caminho da fé, ao 

voluntariado e a sala das promessas, também são disponibilizados aos devotos todos os 

horários de missa . 

 Os pontos turísticos são outro tópico que chamam a atenção por serem, na verdade, 

além de acidentes geográficos mais locais de peregrinação surgidos das tradições e das 

crenças populares, assim , são apresentados por exemplo o memorial do Pe. Victor e a 

Passarela, bem como o Porto de Itaguaçu.  

 Na seção intitulada enciclopédia existe o acesso a documentos , artigos e são 

apresentados objetos históricos do museu de Aparecida , também existe links para a Bíblia 

on-line e a Academia Marial para quem quer obter mais conhecimentos na área de 

mariologia .  

 Existe também um link para os arquivos porém, está em construção, no entanto, 

aparecem imagens de objetos históricos e a bíblia virtual esta última presente em vários 

sites religiosos tanto católicos como protestantes . 

 O ponto mais elaborado do site em termos religiosos propriamente diro é a chamada 

capela virtual, oferecendo inúmeras possibilidades para o internauta mesmo o que não 

conhec o catolicismo , por exemplo, através do terço virtual é possível ir acompanhando na 

tela do computador cada etapa da oração do terço e automaticamente as contas do Terço 

vão sendo marcadas , é possível acender uma vela virtual e ir acompanhando durante 7 dias 

sua “queima” , pra aqueles que procuram uma reflexão tem  o link para  a mensagem do 

dia bem como para oração do dia , existe ainda a possibilidade de se fazer uma Via Sacra 

Virtual onde cada fase é lembrada e são apresentadas imagens modernistas do trajeto de 

Cristo até a cruz. O fiel pode ainda fazer intenções para a missa através de e-mail , 

observar qual é o Santo do dia e quais suas virtudes também é outra opção para quem se 

interessar, caso exista a curiosidade de ver o nicho da imagem é transmitida a imagem no 

site, para os mais saudosistas , há a possibilidade de ouvir a oração de Consagração a 

Nossa Senhora na voz do falecido Pe. Victor Coelho . 

 Em suma, o site inova em relação aos outros sites religiosos pela inclusão de todos 

os recursos midiáticos disponíveis ao grande público, as redes de relacionamento via web e 

integrar em sua interface  as representações tão peculiares aos católicos que buscam um 

momento de introspecção ou mesmo para aqueles que desejam conhecer melhor o 

catolicismo. 
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  O resultado material de todo este esforço é facilmente perceptível na velocidade 

com que são feitas as obras de benfeitoria no Santuário nacional nos últimos anos, sem 

dúvida alguma, a modernização dos meios de evangelização serão imprescindíveis para a 

sobrevivência do Catolicismo, se não na sua forma romanizada , pelo menos através do 

desenvolvimento de uma religiosidade católica pessoal , algo contraditório para a doutrina 

católica mas que vi de encontro com o comportamento religioso dos fiéis na sociedade 

ocidental do século XXI .  

 

7. Considerações finais  

 Quando estudamos o catolicismo popular, não basta observarmos apenas os 

aspectos sócio-antropológicos do fenômeno, às vezes observam-se casos em que a devoção 

é estritamente individual, particularmente no que tange às visitas individualizadas ao 

Santuário e no uso da internet nas visitas ao site do Santuário, sendo este último caso, um 

locus privilegiado de devoção individual . 

 A figura feminina aliada a maternidade, sempre permeou oimaginário social o 

ocidente, mesmo com a modernidade e as revoluções que „derrubaram‟ o Antigo Regime, 

não foi possível abandonar as representações femininas, no entanto, no caso brasileiro, 

Nossa Senhora Aparecida  significou não só uma resistência católica frente ao Estado laico 

que se constituiu om a República mas, também, uma resistência da cultura popular frente 

às imposições de uma elite recém convertida para a República .  

 O culto a Nossa Senhora Aparecida, desde sua origem no Século XVIII, teve um 

caráter de catolicismo popular sendo, a imagem da “Santa” associada aos anseios da 

população mais marginalizada do país.  

 Com a romanização do culto e a incumbência dos redentoristas em organizar o 

Santuário, ocorre uma certa disciplinação das práticas religiosas o que, necessariamente, 

não afetou  o sincretismo religioso e as crenças populares que continuaram presentes nas 

práticas religiosas do século XXI.  

 Os redentoristas tiveram momentos difíceis  em sua chegada ao Brasil pelo choque 

cultural e o momento político, porém, após compreenderem melhor o contexto em que 

estavam inseridos foram adaptando-se à realidade local a qual, também, acabou sendo em 

grande parte modificada pela ação dos missionários particularmente em relação aos 

aspectos organizacionais. 
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 Em sua ação pastoral desenvolvida no Brasil no final do século XIX e início do 

Século XX, os Redentoristas privilegiaram a catequese e o esforço para compreender as 

práticas populares, utilizaram-se de meios de comunicação de massa como o rádio na 1ª 

metade do século XX e da TV a partir dos anos 60, porém, a unificação de todos os 

recursos midiáticos disponíveis, inclusive da WEB se deu apenas nos últimos 5 anos, sendo 

consolidados através do Portal A12 que tem, a nosso ver, como principal mérito, a união da 

modernidade da cibertecnologia, presente por enquanto apenas nos sites das grandes 

corporações , e a observância de aspectos contemplativos, muito presentes nos catolicismo, 

seja o popular , seja o institucional. 

 Percebe-se claramente, uma tentativa de enfrentamento aos portais protestantes do 

mesmo gênero  e a agilização dos trabalhos pastorais e arrecadação de fundos . 

 Ao que tudo indica, julgando pelas melhorias estéticas e funcionais do Santuário, o 

resultado tem sido satisfatório .  

 

Notas 

                                                
i
 O termo romanização aplica-se ao processo de centralização administrativa e doutrinária da Igreja Católica 

ocorrido a partir do Séc. XIX como reação à modernidade e às Revoluções Liberais .  
ii
 A Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada na cidade italiana de  Scala  no dia 9 de novembro de 1732 

por  Afonso de Ligório com o intuito de divulgar o evangelho  aos pobres daquela localidade.   
iii

 A cibertecnologia abrange uma imensa gama de componentes integrados numa organização que abrange desde 

os sistemas de informação até a automatização de robôs . No caso do Santuário Nacional, temos  a 

cibertecnologia focada na integração das mídias ( administração do Santuário, arquivos, sites, rádio Aparecida, 

TV Aparecida, Arrecadação de fundos , organização do voluntariados, romarias, etc) . No Brasil, o termo 

cibertecnologia ainda é pouco utilizado, no exterior já temos  exemplos de empresas especializadas nestes 

serviços temos a Cyber Tech Group Corporation   www.cybertechgroup.com . 
iv
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