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RESUMO 
 

Um santuário católico se caracteriza por ser um espaço religioso, o qual tenha sido 

palco e testemunho de uma manifestação religiosa ou algum tipo notável de milagre, 

onde um grupo de pessoas acorrem pelo anseio de perpetuar suas práticas de fé e 

devoção. Neste espaço se perpetuam, para além do religioso, dimensões culturais, 

sociais, políticas, simbólicas e identitárias. No contexto em estudo, foi revelado um 

quadro iminente: as datas comemorativas dos centenários das aparições de 2017, 

nos quais em Aparecida são comemorados 300 anos e em Fátima 100 anos. 

Atualmente, as duas cidades são centros de convergência e irradiação da fé católica 

conhecidos internacionalmente. Com o intuito de analisar os preparativos destes 

jubileus no campo religioso, turístico e mediático é que esta investigação será 

desenvolvida. O estudo será mediado pela compreensão das redes e comunicações 

devocionais marianas ativas neste processo de preparação das celebrações. Para 

alcançar tais objetivos a investigação apoiou-se em entrevistas semiestruturadas e 

na observação participante nas cidades de Aparecida e Fátima, onde se localizam 

os santuários principais. Serão analisados também duas paróquias secundárias: a 

Paróquia de Aparecida localizada em Rio Claro (SP) e a Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima localizada em Lisboa (Portugal), para compreender se há ações 

mútuas entre estes e os santuários principais nas atividades de preparação para os 

centenários. A princípio, é possível acordar que há uma comunicação ativa entre os 

santuários principais, onde atores mediáticos se impõem. No entanto, no caso 

específico das Paróquias de Rio Claro e de Lisboa, presenciou-se a resiliência do 

religioso que se manifesta pelas vivências de fé de suas comunidades devocionais.  

 

Palavras-chave: Lugares religiosos. Santuários Marianos. Festas Religiosas. 

Jubileus. Centenários. 
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ABSTRACT 
 

A Catholic Sanctuary is characterized as a religious space, which has been the 

scene and witness of a religious manifestation or some remarkable kind of miracle, 

where groups of people flock by the desire to perpetuate their practice of faith and 

devotion. Beyond the religious aspect, this space perpetuates cultural, social, 

political, identity and symbolic dimensions. In this context, an impending framework 

was revealed: in 2017 the centenarians of the apparitions will be celebrated, 

completing 300 years in Aparecida and 100 years in Fátima. Currently, the two cities 

are centers of convergence and irradiation of the Catholic faith internationally known. 

The investigation will be developed in order to analyze the preparations of these 

jubilees in the religious, touristic and media fields. The study will be mediated by the 

understanding of networks and Marian devotional communications active in this 

process of preparing celebrations. To achieve these objectives the investigation 

relied on semi-structured interviews and participant observation in the cities of 

Aparecida and Fatima, where the main Parishes are located. Two Parishes will be 

analyzed as well: the Parish of Our Lady Aparecida located in Rio Claro (SP) and the 

Parish of Our Lady of Fatima located in Lisbon (Portugal), to understand if there is 

mutual actions between them and the main shrines in the preparation for the 

Centennial. However, in the specific case of the Parishes of Rio Claro and Lisbon, 

there was a resilience of the religious manifested by the faith experiences of his 

devotional communities. 

 
Keywords: Religious places. Marian sanctuaries. Religious Festivals. Jubilees. 

Centenarians. 
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1 INTRODUÇÃO 

A temática religiosa ressurge nas discussões acadêmicas em uma 

conjuntura de poder, renovações, pluralismos e celebrações. Essas dimensões 

fizeram com que, nas últimas décadas, reacendesse uma atenção expressiva 

direcionada às questões religiosas.  

Nessa erupção de novos paradigmas e eventualidades, a escolha do 

tema de tese a ser desenvolvida justifica-se no interesse da doutoranda pelos 

fenômenos religiosos, analisando-os sob a ótica geográfica. Como é referenciado no 

título – Dimensões do lugar religioso em celebração: compreensão dos centenários 

marianos de Aparecida (Brasil) e Fátima (Portugal)–, os jubileus1 festivos do 

Santuário Nacional de Aparecida e do Santuário de Fátima foram escolhidos como 

os objetos de análise para o desenvolvimento de pesquisa. O principal motivo dessa 

escolha advém da coincidência das celebrações – em Aparecida, 300 anos, e em 

Fátima, 100 anos – ocorrerem no mesmo ano de 2017. Ademais, os dois santuários 

festivos localizam-se em cidades que são centros de difusão e atração da fé católica 

conhecidos internacionalmente.  

O mapa a seguir (Figura 1) apresenta a localização dos dois santuários 

marianos que têm os seus jubileus enquanto objetos de estudos deste trabalho: o 

Santuário Nacional de Aparecida, localizado na cidade de Aparecida no estado de 

São Paulo, Brasil; e o Santuário de Fátima, localizado na cidade de Fátima, 

Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Compreende-se como jubileu a celebração de uma solenidade religiosa como datas e aniversários 



 

 

 

16 

Figura 1. Localização dos Santuários Marianos de Aparecida (Brasil) e de Fátima 
(Portugal). 

Fonte: Camila Benatti (autora), 2017. 
Elaboração Técnica: Felipe da Rocha Borges. 

 

Como itinerário festivo, as celebrações desses jubileus têm, sobretudo, 

um caráter cultural e de tradição, mas também se relacionam com questões 

espaciais, sociais, mercadológicas e de poder. Nesse sentido, se mesclam ora 

intenções que são meramente mediáticas, ora um caráter experiencial representado 

por aquilo que o lugar religioso cultiva. As celebrações dos jubileus centenários em 

santuários não vêm somente de uma questão de fé. Elas são acompanhadas por 

diferentes dimensões, sociais e espaciais, que se implicam mutuamente, desafiando 

um olhar diferenciado do pesquisador. 

Os jubileus centenários de Aparecida e de Fátima, desta maneira, são 

assumidos como os principais mecanismos de difusão e atração de fiéis dos 

santuários católicos e da devoção mariana. E em uma perspectiva religiosa, eles 
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representam a presença, a memória e o momento de comunicação e devoção entre 

o fiel e Deus; e, nesses casos, a figura de Maria (Mãe de Deus).  

Dessa forma, lidamos com um entremear de lugares e tempos 

sacralizados. Lugares que estão intermediados por dimensões simbólicas, como os 

santuários e templos marianos. E tempos sacralizados em ciclos especiais, 

vivenciados por intermédio de ritualidades e grandes celebrações religiosas, como é 

o caso específico dos jubileus centenários, tanto em Aparecida quanto em Fátima. 

Essa cooperação espaço/tempo está intrinsecamente relacionada às motivações 

subjetivas e devocionais que conduzem os fiéis a executarem suas peregrinações 

em articulação com o turismo religioso (OLIVEIRA, 2004).  

Dentre as relações afetivas que indivíduos e coletividades cultivam com a 

terra, emerge um sentimento interior, um ímpeto por desbravar lugares (DARDEL, 

2011). Nessa interação, entre o ser e o lugar, o simbólico e as atitudes se permutam 

em imaginários e laços identitários. Nesse arcabouço, a geografia reencontra novas 

possibilidades de estudos: um espaço onde mitos, ritos e devoções se entrecruzam 

em territórios religiosos e de fé.  

 Assim, o espaço religioso se promulga como conciliador do jogo “sagrado 

e profano”, em um complexo simultâneo de valores e buscas, por meio de 

expressões materiais e simbólicas. Nesse contexto, Aparecida e Fátima 

potencializam, na preparação de “eventos únicos”, uma “realidade extraordinária”, na 

qual se fizeram perpetuar em cidades-santuários, justificando como e por que estão 

entre os principais centros religiosos de referências mundiais. A presença de um 

patrimônio religioso mariano como seu epicentro, faz emergir imaginários e 

representações que, por uma comunicação globalizada, fazem da peregrinação de 

turistas, em escalas nacional e internacional, um motor indispensável à sustentação 

do catolicismo.  

Destarte, assumimos a postura de que a religião – especialmente o 

cristianismo católico – é um fenômeno humano, social e cultural (SANTOS, 2006). 

Portanto, corrobora-se com a capacidade que essa possui em repercutir projeções 

no espaço, e no caso específico dos santuários marianos essas repercussões são 

ambivalentes, envolvendo as dimensões religiosa, urbana e de poder. Nesse sentido 

– no qual se inter-relacionam o sistema religioso e as experiências dos devotos e, 

por conseguinte, as suas manifestações nos espaços e lugares –, o campo de 
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estudo aqui conduzido percorre caminhos compreensivos de interlocução entre 

abordagens da geografia humanista e cultural.  

Mesmo com a força das teorias da secularização, conforme Peter Berger 

(1999), demarcando as mudanças das sociedades ocidentais, as religiosidades 

(hegemônicas ou subalternas) continuam presentes e com renovado vigor, seja nos 

meandros, seja nas representações de valores da contemporaneidade. Por isso a 

ciência geográfica, com o intuito de acolher positivamente a complexa espacialidade 

humana, social e ambiental dos processos religiosos, desenvolve concepções 

humanistas e culturais em uma tentativa de sua análise e compreensão. 

Especialmente quando se propõe a leitura da preparação de dois atos cerimoniais, 

coincidentes no tempo e complementares no espaço de sua realização.  

Tais análises são alicerçadas por autores como Eric Dardel (2011), Paul 

Claval (1996; 2001; 2014), Yi-fu Tuan (2012), Milton Santos (2006), Guy Di Méo 

(2001), Maria da Graça M. Poças Santos (2006) e Christian D. M. De Oliveira (1999; 

2000; 2006; 2011; 2012), que por meio de distintos caminhos possibilitaram o 

desenvolvimento deste trabalho. Todos, de certa maneira, emprestando 

compulsoriamente suas perspectivas de articulação entre lugares  e experiências, 

percepções, valores e vivências dos indivíduos, com distintas práticas devocionais. 

Com base em Dardel, em sua obra O Homem e a Terra (2011), o espaço 

é revestido por significações que dão ao homem o sentido de sua existência, 

fenômeno cujo autor denomina como geograficidades. Estas se manifestam nos 

lugares religiosos através das práticas devocionais e religiosas, do sentimento vivo 

que o fiel mantém com os espaços sacralizados – aqui, no caso, os santuários e as 

paróquias marianas.  

A partir de Claval chegamos a outros cenários. Em seu livro A Geografia 

Cultural (2001), Claval traz toda a trajetória epistemológica do campo cultural na 

geografia, apontando seus principais delineamentos, autores e objetos de 

pesquisas. Nesse sentido, geografia e religião são apresentadas como notórias 

interfaces de estudos. Claval traz relevantes questões para serem discutidas a 

respeito dessa temática. Mais tarde, em 2014, o artigo de sua autoria intitulado A 

Festa Religiosa, traz colocações a respeito dessas celebrações, desenhando seus 

aspectos e suas funcionalidades. Dessa maneira, Claval se torna essencial em 

nossa pesquisa, tanto por apresentar os aportes temáticos da geografia da religião 
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quanto por exteriorizar questões que nos remetem às celebrações e que, assim, 

demarcam nosso trabalho a partir dos santuários e comemorações dos seus 

jubileus.  

Tuan, por sua vez, nos importa em sua obra Topofilia (2012), ao destacar 

o elo afetivo que as pessoas mantêm com o lugar, o qual se reflete em suas 

atitudes, sentimentos e valores. Essas vivências são latentes nos lugares simbólicos 

e religiosos, onde o fiel estabelece suas práticas, ritualidades e seu sentimento 

devocional. Assim, Tuan nos dá, por meio de seus estudos, todo o suporte para 

compreender a complexidade da experiência religiosa e dos espaços de fé.  

Apesar de navegar em abordagem teórica distinta, Milton Santos em seu 

livro A natureza do espaço habitado (2006), tenta nos fornecer uma melhor 

compreensão da sociedade. Quando nomeia e elucida o meio técnico-científico-

informacional, o autor nos interpele a pensar sobre o afloramento de concepções 

culturais e humanistas renovadas. Como estímulo, Santos (2006) apresenta dois 

conceitos socioespaciais paralelos e simultâneos, nos quais o meio técnico e os 

valores sociais se interagem: a tecnosfera e a psicosfera. Nesse processo de 

mudanças, houve uma nova maneira de perceber a cultura e os comportamentos 

humanos, em que a abordagem cultural e humanista adquiriu uma nova relevância, 

a qual conhecemos como Renovação Cultural. É sob esta nova visão que o presente 

trabalho se estrutura.  

A obra de Santos (2006) nos auxilia também ao demonstrar como essas 

mutações de natureza técnica e informacional trazem à tona a pertinência das 

sociedades locais. De acordo com Santos (2006), a interação entre os meios 

técnicos e o reino das ideias e dos imaginários2, compõe-se de mediações locais 

que absorvem influências amplas e complexas. Sob essas circunstâncias, o autor 

nos concede o alicerce ideal de se pensar as paróquias locais e seus vínculos com 

os santuários principais. E, ainda, compreender a sua existência nas ambivalências 

da sociedade contemporânea. 

Di Méo é outro geógrafo que contribui com o presente trabalho. Em seu 

livro La Géographie en Fêtes (2001), Di Méo trata a temática das festas no campo 

geográfico e dá destaque para a apropriação coletiva dos lugares simbólicos. O 

                                                

2 Para Santos (2006), a psicosfera atua estimulando imaginários, crenças e paixões. 
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autor afirma que é na realização das festividades religiosas e de seus ritos que os 

lugares são territorializados. Desse modo, a obra de Di Méo se torna relevante ao 

ponto que sustenta a importância da compreensão das celebrações centenárias e 

suas particularidades na geografia.  

Outra autora que também realizou um estudo sobre a prática religiosa, 

com a especificidade das peregrinações em santuários marianos, foi a geógrafa 

Santos em seu livro – fruto de seu doutoramento – Espiritualidade, turismo e 

território: estudo geográfico de Fátima (2006). Nesse caso, o local de estudo 

escolhido foi o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. A autora 

acredita que as construções das identidades religiosas perpassam as experiências e 

práticas vivenciadas em visitas a centros ou santuários religiosos. Santos nos auxilia 

pelo fato de identificar as forças de atração e irradiação do Santuário de Fátima 

enquanto território religioso, bem como as vivências e percepções dos peregrinos 

em relação a esse espaço sacralizado. Diante de tal discussão, nos ajuda a 

sustentar as dimensões geográficas humanistas e culturais que transpassam os 

estudos dos santuários marianos, bem como as interfaces que norteiam as formas 

de visitações e ritualidades nesses locais.  

Completando o corpo teórico principal, Oliveira vem consumar diversos 

aportes para o sustento desta tese. Primeiro, semelhante a Santos, nos traz em sua 

tese de doutoramento – Um templo para a Cidade-Mãe: a construção mítica de um 

contexto metropolitano na geografia do Santuário de Aparecida – SP (1999) –, 

particularidades relevantes sobre o Santuário de Aparecida. A sua construção 

enquanto metrópole urbana religiosa e centro de irradiação e atração da fé mariana 

é explorada mediante outras interfaces que se mostram bastante relevantes para o 

desenvolvimento desta investigação.  

 Por perspectivas distintas, porém complementares, Oliveira também vem 

auxiliar na formação teórica sobre a temática do turismo religioso, ao trazer uma 

nova compreensão desse fenômeno sob a luz da religiosidade contemporânea, com 

o artigo Viagens e Santuários – uma modalidade de turismo religioso ou de 

religiosidade turística? (2000). O autor se apresenta de modo relevante, mais uma 

vez, para a discussão das festas religiosas e suas interfaces e, ainda, para a análise 

a partir da leitura vetorial que envolve as celebrações religiosas. Esses debates são 

elucidados por meio de outros três trabalhos indispensáveis do autor:  
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1) A geografia das festas do interior – mediações culturais entre 

religiosidade, turismo e educação (2006), o qual vem ilustrar o lugar das 

mediações comunicacionais nas festividades religiosas contemporâneas; 

2) Festas religiosas, santuários naturais e vetores de lugares simbólicos 

(2011), que apresenta a metodologia da leitura dos vetores mítico-

religioso, político-turístico e mediático-ecossistêmico nos lugares festivos e 

simbólicos; 

3)  O livro Caminhos da festa ao patrimônio geoeducacional (2012), como 

meio de se pensar, conforme enfatiza o próprio autor, a conversão de 

“caminhos em visitas, festas em patrimônios, e geografias improváveis em 

geograficidades” (OLIVEIRA, 2012, p. 19). Desse modo, Oliveira (2012) 

nos incita a pensar as festas religiosas como interlocutoras das estratégias 

de irradiação mundial dos santuários, seja em sua dimensão devocional, 

espacial e/ou social. 

 

 A demonstração dos autores e de seus reais contributos evidenciam a 

abordagem humanista e cultural como uma linha consistente para analisar os 

santuários marianos, que se constituem como lugares de fé e devoção. Essas 

concepções reiteram as possibilidades de se compreender as experiências 

devocionais dos indivíduos, bem como as representações, sentimentos e atitudes 

que dinamizam e vivenciam nos lugares simbólicos.  

Ante as problemáticas que compõem o tema de pesquisa, esta 

investigação tem o intuito de analisar e compreender os preparativos das 

celebrações centenárias e festivas do encontro da Imagem de Nossa Senhora 

Aparecida e das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nesse âmbito, para 

realizar o trabalho proposto foi executada uma análise fundamentada na 

metodologia da leitura vetorial, proposta por Oliveira (2011; 2012). Esta metodologia 

sugere uma interpretação dos lugares simbólicos, de modo que seja possível 

relacionar as dimensões do imaginário com o raciocínio pragmático do planejamento 

geográfico.  

Embora essa concepção vetorial das análises simbólicas seja sustentada 

no estudo de Oliveira (2011), no presente trabalho, esta metodologia foi adaptada 
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para melhor se adequar aos objetivos propostos. Assim, utilizamos a ideia de “vetor” 

como sinônimo de atores e fatores que atuam nesse processo de preparação dos 

jubileus. Dessa maneira, foram escolhidos os seguintes termos: vetores religioso, 

político, turístico e mediático.  

Ao efetuar-se a análise a partir da leitura vetorial, buscou-se identificar 

como têm-se estabelecido as comunicações e difusões entre os santuários 

principais de escala mundial com as paróquias locais (secundárias), para a 

perpetuação das comemorações dos jubileus. Nesse sentido, propomos analisar as 

comunicações existentes entre: o Santuário Nacional de Aparecida (Aparecida, São 

Paulo, Brasil) – principal –  com a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida localizada 

na cidade de Rio Claro (São Paulo, Brasil) – secundária e local –; e o Santuário de 

Fátima (Fátima, Portugal) – principal – com a Paróquia de Fátima localizada em 

Lisboa (Portugal) – secundária e local.  

Os critérios de seleção das paróquias locais e secundárias foram 

diversos, entretanto vinculados à possibilidade de ler como as paróquias acessam 

efetivamente seus respectivos santuários. A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida 

de Rio Claro foi escolhida, primeiro, pelo fato de ser uma Paróquia com uma 

comunidade devocional ativa, unida e independente. Segundo, porque se localiza no 

estado de São Paulo, onde também está situado o Santuário Nacional de Aparecida 

– a distância entre Rio Claro e a capital paulista é de 178 quilômetros, e de Rio Claro 

para Aparecida são 314 quilômetros.  

Já no caso português, a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em 

Lisboa, foi escolhida, primeiramente, por ter uma maior visibilidade, enquanto 

situada na capital portuguesa, e se encontrar na mesma região de Lisboa3 – a 

distância entre Lisboa e Fátima é de 127 quilômetros.  

Assim, em alguns momentos pensou-se em optar por estudar, no Brasil, o 

Santuário Arquidiocesano de Aparecida, em Ribeirão Preto (SP); e em Portugal, a 

                                                

3 Dissemelhante ao Brasil, o território nacional em Portugal não é divido por estados, mas sim por 
distritos e regiões. Nesse caso, Lisboa e Fátima pertencem à Região Centro que engloba Lisboa e 
Vale do Tejo. Já Évora, que seria nossa segunda opção possível, se localiza na Região do Alentejo. 
Entre outros motivos, escolhemos a Paróquia de Lisboa por se adequar de maneira mais próxima à 
situação de Rio Claro e Aparecida, que se localizam no mesmo estado brasileiro. 
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Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Évora4. Após avaliações e 

ponderações, decidiu-se selecionar duas paróquias que tivessem estrutura e 

participação paroquial e devocional consolidada e ativa; e que se localizassem em 

cidades relativamente próximas e com acesso mais facilitado aos santuários 

principais. Desse modo, procurou-se manter um padrão viável e exequível de 

pesquisa nos dois países. 

A aproximação entre os santuários e as paróquias surgiu a partir da 

apreensão dos objetivos, problemas e desafios articulados no presente trabalho. 

Consubstanciados nessa compreensão, o objetivo principal desta tese tem o 

comprometimento de analisar os preparativos e as articulações em prol dos jubileus 

festivos do tricentenário de Nossa Senhora Aparecida e do centenário das aparições 

de Nossa Senhora de Fátima. Por conseguinte, compreender como essas 

celebrações se projetam no cotidiano das paróquias locais de Aparecida, em Rio 

Claro, e de Fátima, em Lisboa.  

Em sua dinâmica espaço-temporal, os preparativos para o jubileu em 

Aparecida tiveram seu início em 2012, 5 anos antes da celebração de 300 anos, 

com as temáticas anuais da Novena da Padroeira. Os preparativos de Fátima, por 

sua vez, se iniciaram em 2010, 7 anos antes da comemoração centenária, com a 

criação da Comissão Organizadora do Centenário das Aparições de Fátima e dos 

Itinerários Temáticos.  

Tendo esse encaminhamento como fio condutor, foram sistematizadas 

visitas de campo para a consumação da observação participante nesses 4 locais: 

Santuário Nacional de Aparecida, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Rio 

Claro, Santuário de Fátima e Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa. 

Foram realizadas, assim, 3 visitas ao Santuário Nacional de Aparecida, sendo uma 

no primeiro semestre de 2015, e duas no ano de 2016. Na Paróquia de Aparecida 

em Rio Claro foram realizadas visitas frequentes durante os anos de 2015 e 2016, 

inclusive acompanhamentos em celebrações próprias da Paróquia, como durante a 

Semana Santa e as festividades natalinas.  

                                                

4 Ibidem. 
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No Santuário de Fátima, em Portugal, além das visitações periódicas nos 

anos de 2012 e 20135, foi realizada uma visita ao Santuário no ano de 2015, quando 

a pesquisadora esteve em estágio sanduíche na Universidade de Barcelona. Nessa 

mesma altura e oportunidade, a pesquisadora realizou uma visita à Paróquia de 

Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.  

 Obviamente, as visitas aos locais portugueses não foram tão assíduas 

como no caso brasileiro. Mas houve a tentativa de aproximação efetiva, dentro das 

circunstâncias possíveis, a fim de recolher as maiores impressões e informações 

exequíveis para o desenvolvimento da tese. Para tanto, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os principais atores envolvidos nos 4 locais de estudo, 

sistematizadas da seguinte maneira: 

 

1) Santuário de Aparecida – Aparecida do Norte, São Paulo, Brasil: 

a. Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Rev. Pe. João Batista de 

Almeida. 

 

2) Paróquia de Nossa Senhora Aparecida – Rio Claro, São Paulo, Brasil: 

a. Pároco Renato Luís Andreatto. 

b. Comunidade de devotos da Paróquia de N. Sra. Aparecida de Rio 

Claro. 

  

3) Santuário de Fátima – Fátima, Portugal:  

a. Vice-Reitor do Santuário de Fátima, Rev. Pe. Doutor Vítor Coutinho – 

Coordenador da Comissão Organizadora do Centenário das Aparições 

de Fátima. 

 

4) Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Lisboa, Portugal: 

a. Pároco Luís Alberto Martins de Carvalho. 

b. Comunidade de devotos da Paróquia de N. Sra. de Fátima de Lisboa. 

 

                                                

5 A doutoranda desenvolveu sua dissertação de mestrado sobre o Santuário de Fátima e a população 
local da cidade. 
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Dessa maneira, almejou-se compilar dados importantes para desenvolver 

a pesquisa, de modo que fosse possível compreender as questões que englobam os 

objetivos e desafios em pauta. Destarte, para completar tais delineamentos, o 

trabalho foi estruturado em capítulos que possuem como intuito dar conta da 

complexidade e relevância do tema.  

Em uma primeira fase (capítulo 2), questionou-se como fio condutor da 

tese, se o ato de celebrar centenários em santuários é somente uma questão de fé. 

E, partindo desse pressuposto, transpassou-se uma contextualização socioespacial 

das celebrações litúrgicas e da emergência contemporânea da devoção mariana. 

Esse devir perpassa por um cenário sustentado pela força da figura Papal e do 

Concílio do Vaticano II. Nesse sentido, vimos que as celebrações de jubileus em 

santuários ultrapassa uma questão de fé, e atinge níveis em que os vetores 

mediáticos e a emergência de cenarizações ganham destaque.  

Com a premissa de aproximar-se e ter contato com o campo de estudo, 

foram realizadas explorações bibliográficas em livros, teses e periódicos, a fim de 

identificar, no capítulo 3, os aspectos simbólicos e socioespaciais que constituem os 

santuários católicos contemporâneos. Nessas perspectivas, entendemos que os 

santuários se estabelecem como lugares de relevância social, política e religiosa, 

incorporados em uma dimensão notavelmente espacial e simbólica (subcapítulo 
3.1). 

Nesse sentido, considerou-se importante repensar o turismo religioso sob 

uma abordagem humanista, sob as perspectivas centrais de autores como Dardel 

(2011), Santos (2006) e Oliveira (2000; 2003; 2005). Assim, tentamos refletir sobre 

um turismo que tem como seu principal indutor uma qualidade humana, de 

motivações íntimas do indivíduo. Desse modo, foi proposto um turismo religioso 

contemporâneo que busque se impor como um novo caminho de motivação e 

experiência nos lugares de devoção (subcapítulo 3.2).  

Posteriormente, as reflexões nos conduziram à apreensão de que as 

visitações aos santuários são possíveis instrumentos de renovação dos lugares 

religiosos. Assim, no subcapítulo 3.3, busca-se investigar os aspectos que fazem 

parte dos santuários na contemporaneidade, tendo como pontos de partida o 

difundir, o visitar e o festejar. Questionamos se essas particularidades são capazes 

de renovar o lugar e o patrimônio religioso.  
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Para arrematar o capítulo 3, investimos em uma primeira tentativa de 

utilizar a leitura vetorial, inspirada em Oliveira (2011), como metodologia de análise  

dos preparativos dos jubileus centenários de Aparecida e de Fátima. Apesar de essa 

concepção vetorial das análises simbólicas serem inspiradas nos trabalhos 

desenvolvidos por Oliveira (2011), decidimos adaptar esta metodologia de acordo 

com a presente proposta de estudo desta tese. Posto isso, optou-se por empregar a 

ideia de “vetor” como sinônimo de atores e fatores que agem nesse transcurso de 

preparação dos jubileus. Dessa maneira, foram usados os termos de vetores: 

religioso, político, turístico e mediático (subcapítulo 3.4). 

Seguidamente, no capítulo 4, foi desenvolvida uma discussão sobre as 

dimensões e articulações da geografia das festas religiosas e da irradiação 

devocional mariana. Buscamos demonstrar como a associação entre as festividades 

e a difusão do marianismo se entrelaçam, em uma tentativa contínua de imposição 

do poder eclesial. Assim, com uma proposta fundamentada principalmente pelas 

abordagens de António Fernandes (2001), Di Méo (2001), Claval (2001; 2014) e 

Oliveira (2006), argumentamos que as festas religiosas são compostas por 

dimensões devocional, espacial, social e promocional.   

Para completar os objetivos compostos deste capítulo 4, foram feitos 

levantamentos bibliográficos com o propósito de repensar como se deu o processo 

de consagração e irradiação da fé católica mariana. Para isso, recorreu-se às obras 

de Karl Rahner (2001) e de Lina Boff (2007) para traçar alguns pontos essenciais 

sobre a história de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. E, por conseguinte, aos 

livros de Rodrigo Alvarez (2015) e de Leonardo Boff (2012). Alvarez (2015), nos 

auxiliou a determinar a origem da devoção mariana, enquanto Boff (2012) nos 

ajudou a dar atenção à força que o feminino possui para a propagação dessa 

adoração a Maria. Ao recapitular as duas problemáticas discutidas nesta seção, 

concluímos que as celebrações dos jubileus centenários de Aparecida e Fátima se 

encontram no cerne dessas relações, onde as festas religiosas e a devoção mariana 

se entrecruzam nestes cenários de fé e de espetacularização.  

Por fim, o trabalho é conduzido à sua apoteose, com o capítulo 5. Neste, 

buscou-se analisar os preparativos das celebrações centenárias do Santuário 

Nacional de Aparecida e do Santuário de Fátima. Num primeiro momento, 

analisamos os preparativos festivos do jubileu tricentenário do Encontro da Imagem 
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de Nossa Senhora Aparecida na dimensão de seu Santuário Nacional, atentando-se 

pela motivação mediática que o conduz. E em um segundo momento, tentar 

compreender como essas preparações se projetam na Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida de Rio Claro (subcapítulo 5.1.1). 

Do mesmo modo, transpassando o olhar para o Santuário de Fátima, no 

subcapítulo 5.1.2, buscou-se analisar os preparativos do jubileu centenário das 

Aparições de Fátima, e como o vetor mediático se sobrepõe nesta dinâmica. E, 

consequentemente, como esses preparos atingem a Paróquia de Nossa Senhora de 

Fátima de Lisboa.  

Desse modo, será possível compreender como o vetor religioso consegue 

se manter vivo no processo de consolidação das paróquias locais. Essa concepção 

é de extrema relevância para a presente investigação, em face do intuito, em tese, 

de compreender se os preparativos dos 300 anos de Aparecida possuem a mesma 

temporalidade e percepção para a comunidade devocional da Paróquia de Rio 

Claro. E, sob a mesma perspectiva, compreender a dimensão em que os 

preparativos do centenário de Fátima são percebidos no espaço simbólico e 

devocional da Paróquia de Lisboa. 

Nesta dinâmica, a irradiação dos jubileus e da fé mariana se dá num fluxo 

centro-periferia. As análises desenvolvidas nos levam perceber um movimento no 

qual as representatividades locais se destacam. A comunidade devocional das 

paróquias locais possui em sua devoção o verdadeiro celebrar, em que a memória e 

os sentimentos identitários adquirem real valor. Diante dessas análises realizadas, 

acreditamos que a vinculação e a cooperação permanente entre os santuários 

principais e as paróquias locais garantiriam a renovação e o valor patrimonial 

religioso dessas devoções marianas para futuros jubileus.  
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2  CELEBRAR CENTENÁRIOS EM SANTUÁRIOS É UMA QUESTÃO DE 
FÉ? 
 

De acordo com o seu significado lexicográfico, celebrar remete a “realizar 

com solenidade”, “festejar”, “comemorar”. Com uma visão mais redirecionada, o 

termo é tomado por um caminho de caráter religioso, assim definido como, “publicar 

com louvor”, “exaltar”, chegando até a ser apresentado como “dizer missas”. 

Segundo Hellern et al. (2000) a celebração de uma cerimônia religiosa cumpre uma 

função altamente relevante em todas as religiões. Ela vem ratificar através de ritos, 

louvores, penitências e gratidões as representações e manifestações da fé e de 

crenças, a adoração e o contato com o divino, com o sagrado.  

Esta dimensão do celebrar exerce estreita relação com outra ideia 

exposta na sua lexicografia: “Executar o que é exigido, para conferir validade; 

concluir: celebrar um acordo”. É possível aqui, visualizar, os atos de penitências, de 

celebrações que vêm concluir e validar um acordo entre o fiel e o divino: as trocas 

de adoração e as entregas pela graça alcançada.  

Ao pensar na palavra celebrar, logo associamo-la à ideia de liturgia que, 

por sua vez, em sua lexicografia é designada como as cerimônias realizadas pela 

Igreja Católica. A palavra é de origem Grega, e segundo uma ótica eclesial, ela 

significa ação e movimento, constituída por elementos simbólicos que se expressam 

através dos sentidos. Para a Igreja, a liturgia são as práticas de fé realizadas em 

comunhão por seus fiéis e pela comunidade católica, que se perpetuam em uma 

cerimônia religiosa.   

As liturgias, até a década de 1960, eram eventos restritos e fechados ao 

círculo eclesial. No entanto, ela adquire um novo caráter a partir do Concílio do 

Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 e 1965. Os Concílios são reuniões entre 

a comunidade eclesiástica e teólogos com o intuito de procurar estabelecer e manter 

a conservação, a proteção (no sentido de defender), a compreensão e a 

transparência do credo e dos dogmas da Igreja Católica. O seu título, no caso 

Concílio do Vaticano II, retrata a cidade ou país onde ocorreu o evento (Vaticano), e 

o número II quer dizer que foi a segunda vez que o Concílio ocorreu no local.   

A força de um Concílio encontra-se na figura papal, ou seja, na presença 

e palavra do Papa. É o Papa que reforça a importância que um Concílio eclesial 
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exerce. Assim, tamanha era a urgência de ordem e proteção da Igreja em meio à 

situação de contestações, mudanças de paradigmas e reflexões. Desse modo, o 

Papa – autoridade universal da Igreja Católica – encontrou-se convicto da 

emergência de convocar tal solenidade ecumênica. Foram nestas circunstâncias, 

que se realizou o Concílio do Vaticano II, que por sua vez foi imbuído de mudanças 

importantes nas regras e no pensamento da Igreja.  

Esta edição da solenidade, especificamente, recebeu importante 

destaque porque ela trouxe uma nova forma de pensar – interna e externamente – 

na Igreja. Perante o panorama socioespacial da época, de profundas mudanças na 

sociedade e na natureza, de maneira global, a Igreja vê a necessidade contundente 

de direcionar esforços de defesa para que seja, de certo modo, menos abalada por 

tais circunstâncias. 

É importante ressaltar, que o Concílio do Vaticano II tem a sua 

emergência em um momento de mudanças profundas, o qual Milton Santos (2006) 

nomeou de meio técnico-científico. Essas transformações mundiais marcaram o 

espaço e a sociedade, sobretudo, a partir do período pós guerra, e atingiu a sua 

consolidação  no início da década de 1970.  

Essa transição de mudanças técnicas e científicas se estendeu sobre a 

produção material  do território – organizações econômicas e comunicação – e nas 

relações sociais. Para melhor palpar suas ideias, Santos (2006) cria dois pilares 

espaciais: a tecnosfera – meio da ciência e das técnicas – e a psicosfera – reino das 

ideias, crenças e sentidos. Essas duas dimensões caminham conjuntamente, 

estabelecendo o diálogo entre tecnologia e valores sociais.  

A consolidação de um eixo social do meio técnico “condiciona os novos 

comportamentos humanos” que se destacam na década de 1970 (SANTOS, 2006, 

p. 256), o que, por sua vez, trouxe um novo olhar da cultura. Essa conjuntura está 

vinculada ao que se chamou por Renovação Cultural dentro das ciências humanas 

durante os anos 1970 e 1980. Portanto, as transformações elucidadas por Santos 

(2006), confirmam uma cultura e valorização humana em transformação, 

acompanhada pelo crescimento do meio técnico-científico.  

A transmutação vivenciada foi sustentada pelo mercado global, que 

segundo Santos (2006), se repercute na ciência e na natureza. A busca do domínio 

do mercado trouxe a insuficiência do meio natural, que fez surgir na época uma 
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preocupação ecológica atenta às suas causas e consequências. E foi nesse cenário, 

que o Vaticano II se reergueu, e trouxe diversas implicações nas quais se fundam a 

Igreja Católica contemporânea.  

Isso porque o que conhecemos hoje tem um princípio nesse quadro 

geopolítico que foi descrito acima. Santos (2006) conceituou o cenário atual como 

meio técnico-científico-informacional. Este meio é caracterizado pelos novos 

progressos tecnológicos de comunicação e informação, onde a natureza perde o seu 

destaque para ambientes mais artificiais. Destarte, de acordo com Santos (2006), 

 
Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interesses 
dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da política e são 
incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O meio 
técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização 
(SANTOS, 2006, p. 239). 

 
 

O Concílio do Vaticano II, sob essa conjuntura, reforça na Igreja atual, 

esta nova natureza que vem contestar as tradições arcaicas e modernas de tratar as 

celebrações festivas. É defronte a um modelo conservador, que sempre se impôs 

com rigor, que tenta hoje admitir como um de seus principais intuitos a tentativa de 

aproximação e participação popular dentro da Igreja.  

Nessa condição, onde os jubileus e congressos internacionais ganharam 

força, o Clero nomeou essa nova realidade como Renovação Católica. O novo 

sentido adquirido por tais solenidades, passa então a ser conhecido popularmente 

como celebrações litúrgicas. 

A cerimônia litúrgica, que até então era extremamente fechada ao círculo 

eclesiástico e que se dirigia à presença, comunicação e adoração a Deus – ao Cristo 

e ao Espírito Santo –, ganha uma nova dinâmica a partir do Concílio Vaticano II. 

Além de proporcionar uma abertura à inserção dos fiéis católicos dentro da Igreja, 

esta renovação passa a incitar uma devoção já bastante cultivada: a devoção à 

Virgem Maria, a qual chamaremos, por vezes, de Devoção Mariana. É nesse âmbito 

de forças, que o Concílio se tornou um pano de fundo político, social e cultural, que 
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deu todo o suporte para a eclosão do marianismo – seja em sua vertente devocional 

católica, ou em sua face fundamentalista vinculada à Teologia da Libertação6.  

Desse modo, o culto à Nossa Senhora passou a fazer parte essencial do 

calendário litúrgico da Igreja Católica (Figura 2). Em seus sermões, o Concílio ainda 

ressalta que quando houver as celebrações do ciclo litúrgico ao Senhor, deve-se 

também celebrar a sua Mãe Maria, pois a Virgem a Ele está unida para sempre. 

Posto isto, é relevante ainda comentar que as celebrações de ordem Mariana 

(dedicadas à Maria) são organizadas em 4 qualidades: 

 

1. Solenidades; 

2. Festas; 

3. Memórias (que podem ser obrigatórias ou facultativas); 

4. Festas locais. 

 

Figura 2. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. 
 

 
 

Fonte: http://www.a12.com/santuario-nacional/formacao/detalhes/nossa-senhora-aparecida-ou-nossa-
senhora-de-fatima 

 
                                                

6 A Teologia da Libertação é uma tentativa de compreensão do Cristianismo por meio de uma leitura 
mais política e ideológica, do que teológica. Esta ganha sua força na década de 1980, com base 
numa concepção do Cristianismo como libertação e valorização de camadas populares, minorias e 
grupos vulneráveis.  
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Contudo, é necessário fazer uma pausa para colocarmos em evidência 

algumas contextualizações. O Concílio do Vaticano II dá uma nova visão para o 

marianismo, que é expandido e sustentado fielmente pelo Papa Paulo VI (até 1978) 

e pelo Papa João Paulo II. No entanto, um evento tem real repercussão nesse 

entremear: em 13 de maio de 1981, aconteceu uma tentativa de assassinato ao 

Papa João Paulo II na Praça de São Pedro (Vaticano).  

Esse acontecimento apresenta três pontos principais. O primeiro é que 

ele marca um salto para a emergência de retorno do conservadorismo  –  em um 

momento simultâneo à queda da URSS e de expansão neoliberal –, diante de um 

evento que foi assumido como um atentado terrorista a um líder católico. Segundo, o 

Papa declara alusão de sua sobrevivência como uma graça de Nossa Senhora de 

Fátima, pois o atentado aconteceu no dia consagrado à Santa. Assim, o marianismo 

adquire uma nova visibilidade no mundo7. Terceiro, o Papa declara perdão ao seu 

assassino e solicita à justiça italiana que o absolva. Desse modo, a figura do Papa 

atinge o seu auge,  conquistando uma elevada popularização e adoração pelas 

pessoas ao redor do planeta, instituindo assim a figura do “Papa Pop”.  

A análise desse contexto geopolítico deve ser apresentada para assimilar 

as relações que se desdobram sobre o tema de estudo. Assim, há a preocupação de 

investigar aspectos em dimensões diferenciadas do meramente religioso. Portanto, é 

crucial uma visão atenta para um lado mais objetivo e racional, no qual devemos 

examinar um outro viés que está por trás desta modernização carismática da Igreja, 

que determina a liturgia enquanto celebração e que incita cada vez mais a devoção 

Mariana.  

A emergência da realização do Concílio Vaticano II veio da apreensão de 

que mudanças eram necessárias naquele momento na comunidade eclesiástica. 

Mas de onde veio esta percepção? Ela surge não somente pela bondade e 

flexibilidade  da Igreja em dar abertura maior ao povo seguidor, mas sim pelo fato 

das organizações católicas começarem a constatar que estavam a perder fiéis e o 

seu espaço na sociedade.  

                                                

7  A bala que foi remetida a ele se encontra hoje em uma coroa de ouro guardada no Museu do 
Santuário de Fátima, em Portugal. 
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A década de 1960 foi marcada por um período de conflitos; por luta por 

direitos, igualdade, por liberdade de atitudes e de pensamentos. É nesse cenário de 

dimensão cívica, onde o direito ao espaço público e à liberdade de expressão estão 

sendo reivindicados, que acontece o Concílio do Vaticano II. O povo, até então muito 

reprimido, buscava novas experiências, e a espiritualidade tem papel notório neste 

momento. Assim, outras religiões começaram a ganhar mais adeptos, como as 

religiões de ordem evangélica e espírita. O principal motivo desta situação é pelo 

fato destas religiões possuírem normas mais flexíveis e acolherem as pessoas com 

discursos e práticas mais populares. 

Começa, assim, como afirma Lemuel Guerra (2003), uma corrida pela 

sobrevivência institucional e organizacional da Igreja Católica, na busca pela 

manutenção e expansão de seu território. Desse modo, a intenção era atrair uma 

nova camada social, e mais adeptos à religião católica por meio de um raciocínio 

mercadológico e de imagem.  

Para tanto, a visão e postura da Igreja teve de ser redefinida, e assim, os 

sermões e a liturgia ganharam novos perfis. Os sermões passaram a ser mais 

democráticos em sua linguagem, e a liturgia ganhou uma peculiaridade celebrativa. 

Estas foram algumas das variações estruturais introduzidas no círculo eclesial na 

tentativa de atrair mais fiéis e ampliar o seu espaço religioso e social. As 

celebrações comemorativas se tornaram grandes mecanismos de poder e de 

visibilidade internacional da Igreja Católica. 

É diante desse cenário, de busca para a expansão do território religioso 

católico, que surge a importância e atenção associada aos santuários católicos em 

uma dimensão mundial. Os santuários são espaços de experiências religiosas e 

transcendentais, de comunicação entre o plano divino e terrestre, se podemos assim 

o qualificar. Desde as sociedades primitivas e ancestrais há testemunhos da 

existência de santuários e lugares sagrados. Contudo, com a urgência da Igreja pela 

manutenção e busca de novos fiéis, os santuários ganham destaque enquanto 

centro de difusão e convergência de cristãos, peregrinos e visitantes.  

Desse modo, as celebrações, as cerimônias e eventos religiosos passam 

a ser atividades efetivas no calendário dos santuários católicos em todo o mundo. 

Essas circunstâncias concedem aos jubileus o verdadeiro status de patrimônios 
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religiosos institucionalizados, que dão o maior destaque e visibilidade ao poder 

eclesial no mundo.  

Para méritos de observação, podemos citar alguns exemplos para a 

demonstração da relevância dos santuários católicos na contemporaneidade. O 

Santuário de Guadalupe, localizado no México, recebe anualmente cerca de 15 

milhões de visitantes, sendo que destes, em média, 8 milhões acorrem ao santuário 

no dia de celebração consagrado à santa. É o segundo sítio católico mais visitado no 

mundo, a perder somente para o Vaticano. Outros exemplos notáveis, são os 

Santuário de Lourdes, na França, e o Santuário de Fátima, em Portugal. Os dois 

santuários recebem anualmente, em média, de 6 a 7 milhões de visitantes cada, 

sendo que, nas celebrações de comemoração aos dias da santa que se encontram o 

maior número de devotos.  

Este quadro chama a atenção da força que a junção destas duas fontes, 

celebrações e santuários, representam no cenário católico atual. E é nessa 

perspectiva que a relevância dos jubileus dos Santuários de Aparecida e de Fátima 

se sobrelevam, traçados, sobretudo sob a figura de um Papa Latino Americano que 

tem colocado em pauta vários dogmas e doutrinas da Igreja. Desta maneira, sob 

qual aspecto os jubileus estão sendo configurados? Eles são incorporados como os 

principais mecanismos de conciliação e atração de fiéis aos santuários marianos, e 

consequentemente, à religião católica. Como será possível observar na análise dos 

jubileus centenários no capítulo 6, todo o desenho destas celebrações festivas em 

Aparecida e Fátima, está sendo subsidiado na figura, apoio e presença do Papa 

Francisco.  

A celebração desses centenários não vem somente de uma questão de 

fé, ela é acompanhada por dimensões distintas que se relacionam mutuamente. São 

imbuídos de caráter cultural e de tradição, mas também tem relação com questões 

sociais, mercadológicas e de poder. Tem por trás desse entremear toda uma 

contextualização política e geográfica, que marca a sociedade e o espaço tanto 

eclesial quanto populacional. Toda essa lógica ganha força com os grandes 

santuários marianos mundiais. Como veremos nos próximos capítulos, todo esse 

complexo se torna eficaz, hoje, em dimensões distintas porém complementares, por 

meio de vetores míticos, políticos, turísticos e mediáticos. 
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3 PROXIMIDADES E DISTÂNCIAS NA CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DO 
LUGAR RELIGIOSO 

 

3.1 Aspectos simbólicos dos santuários católicos contemporâneos 
  

Apresentar os santuários católicos como foco de investigação em um 

trabalho científico é uma tentativa ambiciosa e, ao mesmo tempo, peculiar. Esta 

diligência almeja demonstrar a importância que estes espaços sacralizados, de 

ações de fé e de devoção, possuem na sociedade e para os estudos das ciências 

que abarcam o fenômeno religioso como objeto primordial de análise.  

Os vestígios de origem dos santuários cristãos já possuíam testemunhos 

primórdios em antigos templos de natureza pagã. Há relatos de obras e edificações 

de cunho católico em sítios arqueológicos pré-romanos, como também, aparições de 

imagens e relíquias que datam de períodos de crises como as guerras políticas e 

invasões bárbaras (DÍEZ TABOADA, 1989).  

Em termos de conceituação, pretende-se utilizar aquela idealizada por 

Juan María Díez Taboada (1989) que define um santuário enquanto um lugar que 

possui uma imagem ou relíquia que recebe uma devoção peculiar. Portanto, de 

acordo com Díez Taboada (1989, p. 274), um santuário é definido pela devoção de 

um povo ou comunidade, e não por suas características históricas ou artísticas 

inerentes a um edifício ou instituição. O autor elucida que um santuário deve ser 

compreendido e constituído em um lugar marcado por qualidades especiais, de 

evocações e vivências religiosas, onde há testemunhos públicos, manifestações e 

ocorrência de alguma hierofania8 (DÍEZ TABOADA, p. 274). 

Além dos aspectos materiais e devocionais que compõem um santuários, 

é importante apreender que estes possuem em sua construção laços de identidade, 

memória e cultura. Eles se formam e se estabelecem a partir de um complexo de 

                                                

8 Segundo o autor Mircea Eliade (1992, p. 20-27), hierofania é tudo aquilo que se manifesta como 
uma realidade sagrada. Eliade (1992 p. 20-27) discute as hierofanias a partir de uma apreensão mais 
ampla, na qual os atos de manifestações do sagrado podem se realizar em uma série de documentos 
de várias modalidades, como ritos, símbolos, mitos, animais, plantas, elementos da natureza, lugares 
e objetos. Deste modo, todos estes documentos se tornam hierofanias a partir do momento em que 
exprimem uma modalidade sacralizada.  
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signos, experiências e geossímbolos. Os santuários, nesta perspectiva, são lugares 

de relevância social, política e religiosa, envolvidos por uma notável dimensão 

simbólica.  

A respeito sobre como devem ser realizadas as análises sobre santuários 

e lugares considerados sagrados, Joan Prat i Carós (1989) ao desenvolver um 

estudo sobre o Santuário Maya de Chuiná em Campeche, faz uma análise histórica 

e cultural da região, enfatizando a importância de examinar atentamente os aspetos 

ecológicos e os eventos históricos no quais um santuário está inserido. Desse modo, 

os valores simbólicos de um santuário apresentam relações intrínsecas com a 

história, as tradições e o ambiente natural do  local onde está fixado. Assim, se 

institui um espaço enredado por traços fixos e fluxos.    

Diante destas circunstâncias é possível traçar um paralelo com a ideia 

dos lugares de memórias firmados por Pierre Nora (2003). Um lugar de memória é 

caracterizado pelas vivências e história, coletivas ou individuais, de um povo. Estes 

laços identitários criam a necessidade de estabelecer arquivos, instituir aniversários 

e celebrações, são atos que, segundo Nora (2003) não parte de uma memória 

espontânea, são operações forjadas, criadas. Isto acontece pela ânsia de dar 

continuidade, perpetuação aos locais. Os santuários católicos se inserem 

gradualmente neste contexto. São representações, materiais e simbólicas, que 

tornam concretas as relações de demarcação de poder, por parte da Igreja, e de 

laços de fé e devoção por parte do fiel.  

Observando por este prisma, o santuário atua como um geossímbolo que 

se impõe repleto de significados e valores simbólicos. Por geossímbolos assumimos 

o conceito apresentado por Joel Bonnemaison (2002, p. 109), que o interpreta como 

“um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões políticas, religiosas ou 

culturais, aos olhos de certas pessoas ou grupos étnicos, assume uma dimensão 

simbólica que os fortalece em sua identidade”.  Portanto, o autor (2002, p. 124) 

elucida que um geossímbolo é reconhecido como “uma forma de linguagem, um 

instrumento de comunicação partilhado por todos e, em definitivo, o lugar onde se 

inscreve o conjunto da visão cultural”.  

A partir das ideias de Bonnemaison, o santuário, sob nossa compreensão, 

é interpretado como um geossímbolo. Um santuário é um lugar de encontro e de 

emoção entre o fiel e o lugar sacralizado, entre o devoto e o santo consagrado por 
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ele. É um geossímbolo que envolve dimensões tradicionais, de poder, religiosas e 

afetivas. O santuário se perpetua e se manifesta em um campo de forças no qual a 

afetividade, os aspectos culturais, as atitudes e valores coletivos estão notoriamente 

presentes.  

Quando a vontade coletiva organiza a construção de um santuário em um 

determinado local, este sítio é convertido em um território denominado sagrado 

pelos os indivíduos que o almejaram. Este lugar passa a ser o emblema que torna 

vivo e mantém a sua memória e identidade coletiva. Este sentimento comum pode 

ser fruto de tradições e da história de um povo, ou das aparições tão frequentes na 

religiosidade popular. As edificações de santuários nascem, geralmente, da 

necessidade de infraestruturas e de afeição, acolhimento aos indivíduos e às 

entidades. Aos indivíduos romeiros e à um altar ou “lar” para o santo evocado.  

A irrupção de um evento considerado sagrado por um grupo de indivíduos 

faz do lugar algo diferente. É o que denominamos por sentido de lugar, onde há um 

elo afetivo entre este local e o homem. O que dá ao espaço a qualidade de especial 

é o sentimento que concebem a ele. O espaço passa a ser então local de culto e de 

devoção, onde se estabelecerá um caráter intimista de devoção e de intimidade com 

o santo e com a imagem devocional. É um lugar onde poderão praticar suas 

atividades de fé, o qual acolherá as cerimônias e devoções. Podemos dizer que o 

santuário se torna, assim, um supressor de distâncias que fortalece as identidades, 

individuais e coletivas, entre o santo – consagrado pelo santuário – e o fiel. 

Esta identidade, intermediada pelo santuário, nasce com o sentido de 

resguardar e proteger um lugar que o crente considera como parte de si, de sua 

história e memória, permeando uma relação de pertencimento e devoção. Nestas 

circunstâncias o santuário se impõe como símbolos histórico, memorial e identitário. 

É um espaço testemunho de um evento histórico que sustenta e alimenta 

identidades coletivas, envolvidas por relações culturais, religiosas e de poder. 

Os santuários católicos contemporâneos estão localizados, em sua 

maioria, em áreas urbanas. No entanto, para o fiel ele é um lugar distinto, um lugar 

sacralizado. É um espaço de vivências distintas do seu dia a dia comum, onde quer 

e procura manifestar suas práticas de fé e devoção. O santuário e todo o espaço 

que este envolve se evidenciam, portanto, como um local singular e de aspectos 

complexos, caracterizado por dimensões sociais e simbólicas que possuem 
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significados afetivos e distintos.  

As aparições são outras características intrínsecas dos santuários 

católicos, onde há testemunhos destas, certamente ali irá se edificar um santuário 

consagrado ao santo ou santa aparecido. A maioria das aparições relatadas são as 

da Virgem Maria, o que é possível de ser observado pelo grande número de 

santuários marianos no mundo. Marianos ou não, o fato é que os aparicionismos 

tem se tornado cada vez mais frequentes. E quando testemunhados, os fiéis e a 

Igreja assumem que aquele lugar onde se deu a hierofania é abençoado. E é 

qualificado assim, por discursarem que o santo ou santa escolheram aquele lugar 

para dar a graça de sua aparição e assim proteger aquele local.  

A partir de relatos coletivos sobre a manifestação hierofânica delimita-se o 

espaço enquanto um local que ganha um aspecto sacralizado. O acontecimento 

afirmado por um indivíduo ou grupo dá início à crença de que ali é um lugar 

diferente, abençoado pelos “céus”, pelo “divino”. E quando um grupo passa a crer no 

evento, o local passa a ser um espaço de convergência e difusão de fiéis, o que 

segundo Medina y Quiñones (2006) contribui significativamente para a 

ressignificação de identidades coletivas e do lugar.  

Neste caso ímpar, das manifestações hierofânicas, o santo ou imagem 

que a procedeu dá um novo sentido ao lugar, ou seja, o santo dá significado ao 

santuário, ele é personagem principal. Sem santo, ou alguma divindade, não há 

santuário católico. Assim, um lugar que até então era comum, agrega uma nova 

relevância, repleta de significados e valores simbólicos. Portanto há um processo de 

inversão: um local que foi sacralizado por um fenômeno religioso passa a ser um 

lugar de culto à imagem que ali se revelou (MEDINA y QUIÑONES, 2006).  

O espaço sacralizado ganha uma nova dinâmica, na qual toda a sua 

estrutura é transformada e reorganizada a partir do santuário. É um espaço extra-

cotidiano, onde os fiéis o buscam com o intuito de desempenhar suas variadas 

práticas e rituais de devoção. É um ambiente único e de transição, onde se mesclam 

eventos sacros e profanos. É um apartado de forças múltiplas no qual o devoto 

consegue atuar de forma autônoma da instituição eclesial.  

Neste ímpeto de forças, o santuário se revela como um palco que abarca 

símbolos plurais. Por ser um meio da Igreja católica perpetuar o Mistério de Cristo – 

objetivo principal da cerimônia litúrgica –, o santuário conserva aspectos estéticos 
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inerentes às construções da Igreja, mas também preserva e mantém características 

típicas de uma religiosidade popular. É o povo e a imagem que dão significado e que 

elegem importância ao santuário.  

É um espaço onde se encontra a presença de uma notória integração 

social entre os seus fiéis. Há uma ideologia social inclusiva onde não há distinção de 

raças e classes, todos neste lugar são iguais perante à devoção, ao santuário e ao 

santo protetor (MEDINA Y QUINÕNES, 2006). De certo modo, os santuários 

contemporâneos reforçam uma ideologia de união, unir seus fiéis de cariz diversos, 

em um lugar sacralizado em nome da fé. Se pensarmos com certa lucidez, é algo 

que pode ser notado como contraditório à cultura católica imposta que é anunciada 

como uma ordem dominante, que impera. No contexto atual, no santuário o devoto 

tem vontade livre, peregrina, acende suas velas, manifesta suas promessas e paga 

suas penitências, num devir livre de ir e vir.  

Ao mesmo tempo que há esta liberdade do indivíduo visitante e fiel, o 

santuário também se tornou uma estratégia de demarcação. Por elixir este aspecto 

de liberdade e leveza, ele atrai um nova camada popular da sociedade. Isto, como já 

elucidamos ao debater as celebrações litúrgicas, é revelado como uma estratégia da 

Igreja para expandir e manter o seu território religioso e populacional. O santuário ao 

mesmo tempo que é um centro de difusão e convergência de fiéis e visitantes, ele 

também delimita território, ele é uma maneira de legitimar a presença e poder da 

Igreja Católica. Apesar de ser um lugar de culto e religioso, nele estão presentes 

traços de demarcação territorial e uma estética a ser preservada. 

De fato, as considerações relacionadas nos conduziu a observar que os 

santuários católicos contemporâneos estão acompanhados por características 

plurais e complexas. Eles são a representação concreta de aspectos e valores 

simbólicos ricos e múltiplos. Por sustentar crenças e tradições, ele reforça as 

manifestações culturais e as relações sociais. Portanto, ele envolve símbolos de um 

passado histórico, de devoção e de identidades coletivas e populares. 

Paradoxalmente, eles assumem um caráter libertário e se impõem como um palco 

de práticas devocionais diversas, cujo atrai grupos e indivíduos distintos. Por isto, os 

santuários também se apresentam como centros de irradiação, ao mesmo tempo 

que, são mecanismos de demarcação e expansão do espaço religioso católico no 

mundo.  
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Posto as distintas dimensões e os aspectos simbólicos que envolvem os 

santuários católicos da atualidade, é imprescindível compreender o fluxo de 

visitantes que acorrem a este diariamente. Tendo isto em mente, no próximo item 

será debatido questões acerca do turismo religioso, sob uma perspectiva humanista 

que releva as experiências, motivações e vivências destes indivíduos e grupos que o 

buscam. 

 

3.2 Por uma abordagem humanista do turismo religioso 
 

Um dos principais impulsionadores da Geografia Humanista, Eric Dardel 

(2011, p.1),  considerou que “[...] a história mostra uma geografia em ato, uma 

vontade intrépida de correr o mundo, de franquear os mares, de explorar os 

continentes”. A ânsia de conhecer o mundo sempre foi uma característica inata do 

ser humano.   

O fenômeno turístico alcançou seu auge na década de 1960. Hoje há uma 

variedade imensa em sua abordagem, desde turismo de lazer e ócio, a turismo de 

negócios e estudos. Mas o que de fato o incita é a possibilidade de conhecer e de se 

mover. O homem, naturalmente nômade, é o principal ator neste processo de ir e vir.  

Para que a atividade turística exista, diversos fatores devem ser 

considerados. Os pensadores e profissionais da área tem procurado melhorar o 

setor desenvolvendo normas e estratégias que procurem sua otimização e 

planejamento. Não obstante, os acadêmicos de turismo tem considerado, ao longo 

das últimas décadas, debates sobre planejamento, gestão, organização, marketing, 

eventos e preservação do patrimônio histórico e cultural. Preocupações acerca das 

infraestruturas e serviços prestados transbordam na procura de melhorar a atividade 

e elevar os índices de turistas nos polos e circuitos. Porém pouco se pronunciam a 

respeito das experiências que o turista está em busca, e do efeito que o turismo 

causa em suas vidas.   

Os turistas que procuram matrizes culturais e religiosas possuem este tipo 

de atitudes e valores de forma mais clara. Procuram visitar lugares que enriqueçam 

o seus conhecimentos, que ofereçam experiências distintas, que possibilitem 

conhecer culturas diversas. O turismo é a mediação de um diálogo rico entre os 

indivíduos. Para este tipo de turismo e de turistas as possibilidades são infinitas.   
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A fim de nos limitar aos termos e objetivos deste trabalho, vamos 

considerar, nomeadamente, o turismo religioso. O turismo religioso é um evento 

presente há séculos. Os homens sempre buscaram por lugares sagrados para 

desempenharem suas práticas de devoção e de fé, e os seus rituais místicos. Mas 

foi recentemente, com a explosão da atividade turística, que as ações de 

deslocamento para fins de espiritualidade e fé ganharam este nome: turismo 

religioso.  

Os lugares considerados sacralizados como santuários, cidades bíblicas, 

cidades onde viveram ou estiveram os mestres das religiões ocidentais e orientais, 

são verdadeiros polos de atividade turística. O turismo religioso é, assim, aquele 

turismo no qual, o indivíduo inspirado pela ligação com a espiritualidade e com o 

divino, busca conhecer estes lugares sagrados, de maneira que desperte os 

sentimentos de fé; de procura incessante pela renovação interior. O turista religioso 

tem objetivos diversos para viajar e estar presentes nestes locais. Destes objetivos, 

que motivam o turista religioso a se mobilizar, a fé se demonstra como um dos mais 

importantes.   

O turismo religioso movimenta, no brasil, cerca de 15 milhões de pessoas 

por ano de acordo com dados da Embratur (2000). As altas estimativas são similares 

no restante do globo. O Santuário de Guadalupe, no México, recebe anualmente 

cerca de 15 milhões de peregrinos, e o Santuário Nacional de Aparecida, no estado 

de São Paulo, 8 milhões. No continente Europeu, o Santuário de Lourdes, na 

França, e o Santuário de Fátima, em Portugal, recebem, cada um, em média, 6 

milhões de visitantes ao ano. Tamanha emergência levou Jaime Klintowitz (2001, p. 

125) a afirmar que “no início do século XXI o mundo continua inesperadamente 

místico”. E é este misticismo e a espiritualidade interior inerente ao homem que 

impulsa ele ir ao encontro dos lugares sagrados.  

Esta tipologia de turismo ganha abrangência, fato este perceptível pelas 

frequências cada vez menores das presenças em liturgias e missas dominicais. Os 

indivíduos procuram hoje por outros tipos de práticas religiosas, que conforme 

elucida Santos (2006, p. 75), estão “longe do centro de vida habitual e/ou no local 

que elegem para praticar as suas actividades de lazer”. E se pensarmos mais além, 

como concluiu Vukonic (1996, p. xi, apud Santos, 2006, p. 75), “o tempo de lazer 

pode ter um efeito de intensificação das várias formas de vida espiritual”. 
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A contemporaneidade veio marcada por uma dimensão secularizada. E 

por secularizada entendemos dois lados: um onde a religião perde a autonomia na 

vida do indivíduo, e a sociedade passa a conviver com diversas ordens religiosas; 

por outro lado, uma secularização na qual o homem constrói sua própria crença, ele 

mantém uma ligação intensa com o sagrado, porém assume um caráter religioso 

sem adesão institucional de maneira totalizada (SANTOS, 2006).  

Neste cenário secular, o turismo religioso se impõe como uma das novas 

“alternativas de vivência do sagrado” (OLIVEIRA, 2000, p. 56). Mesmo que o homem 

não assuma uma religião de maneira integral e explícita, uma necessidade de 

ligação com o sobrenatural e com a espiritualidade pulsa em seu interior (SANTOS, 

2006). Esta espiritualidade está repleta, segundo Santos (2006, p. 65), de “valores, 

atitudes e comportamentos mais ou menos formais, enquadráveis em crenças com 

diferentes graus de institucionalização”.  

A não filiação a uma religião institucionalizada não quer dizer que um 

indivíduo não acredite em algo divino, que não possua uma ligação com a 

espiritualidade. De acordo com Hervieu-Léger (1999, p. 24), o homem pode ter uma 

ligação com Deus ou com um ser divino através de uma “iluminação surgida em uma 

experiência mística, da certeza nascida de uma contemplação estética ou da 

convicção derivada de um empenhamento ético”. E são estes tipos de vivências e 

experiências que o indivíduo busca em um lugar sacralizado, sendo “raros os não 

crentes (ou não praticantes de uma confissão religiosa específica) que conseguem 

ficar espiritualmente imunes a vibração ritual desencadeada pelas grandes 

manifestações de fé” (OLIVEIRA, 2000, p. 51). 

Neste sentido, Santos (2006) enfatiza a importância de promover uma 

espiritualidade que não seja religiosamente dominante, e que possa se expressar de 

maneira menos institucionalizada ou que admita a diversidade espiritual e religiosa. 

Destarte, o turismo religioso contemporâneo é pontuado por novas modalidades de 

crenças, de novas identidades singulares e coletivas, de uma nova forma de 

vivenciar o religioso. 

A ligação com o sagrado e com a fé faz parte da natureza humana, em 

uma busca contínua por sua renovação espiritual, pelo recolhimento e oração, pelo 

autoconhecimento e sentido da vida. O contato com o lugar sagrado inspira o 

indivíduo, de modo que as suas experiências e espiritualidade pessoais, se 
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entrelaçam aos valores simbólicos e às identidades coletivas manifestadas no local 

sacralizado (COSTA, 2013).  A ambiência religiosa o conduz a uma experiência 

pessoal e à aceitação de sua espiritualidade (PARK, 1994). Deste modo, podemos 

dizer que o turismo religioso possui uma natureza contemplativa e experiencial. A 

pessoa que o desempenha preenche o seu tempo no local visitado com orações, 

meditações e pensamentos profundos (SANTOS, 2006). 

De acordo com esta compreensão, o turismo religioso tem “na expressão 

religiosa toda a sua explicação” (CALLIZO SONEIRO, 1991, p. 94). O indivíduo que 

pratica este tipo de turismo busca a compreensão de sua essência religiosa. E, 

portanto, o contato com esta experiência o transforma em seus ritmos e ações 

(PARELLADA, 2009). O turismo religioso parte da busca incessante pela 

proximidade com o divino, pelo sentido da vida, onde o indivíduo possa alcançar a 

sensação de equilíbrio e harmonia em seu interior.  

Paralelo a este ato de entrega e de encontro com o religioso, circundam 

outras motivações e objetivos que almejam uma percepção e conhecimento cultural 

e histórico do lugar, bem como a contemplação e vivência da natureza, e outras 

atividades de cariz turístico como o descanso, período de férias e o lazer. Contudo, 

o que está em seu cerne é a consoante religiosa. É um pulsar subjetivo, que o 

impele a se deslocar até um lugar considerado sacralizado.  

De locais comuns, em um dado evento, passam a agregar um valor 

sacralizado, divino, e são ressignificados e envolvidos por valores religiosos e 

simbólicos. Despertam, a partir de uma experiência individual e coletiva, sentimentos 

de afetividade e de emoção, em uma vivência de plenitude espiritual. O turista 

religioso está a procura de significados culturais e espirituais, e espera encontrar 

estes significados a partir da presença em um dado local de caráter sagrado, para 

então se conectar com algo que dê sentido à sua vida.  

As aspirações do turista religioso são múltiplas, mas geralmente estão 

imbuídas por motivações espirituais, afetivas e de veemência pelo sagrado. 

Segundo Parellada (2009) o turismo que abarca a experiência religiosa tem 

identidade própria, e proporciona ao indivíduo uma experiência a partir do lugar e em 

torno do divino, uma vivência mística de contato com o sagrado, com o sobrenatural.  

A par desta ideia, é possível concluir que o turismo religioso  
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Tem uma finalidade muito específica, conhecer lugares diferentes, mas com 
uma atitude e uma disposição especial de ir ao encontro dos lugares de 
devoção, lugares de fé, não só como aquele que chega como espectador, 
senão aquele que chega com a necessidade de viver uma experiência de 
encontro com Deus e uma experiência de fé (FIGUEROA GARCÍA, 2008, 
n.p.). 

 

 

As práticas desempenhadas pelos turistas religiosos, as suas 

experiências e vivências, são diversas. Promessas pessoais e agradecimentos são 

as principais entre elas. O envolvimento que o lugar sacralizado desperta no 

indivíduo, mesmo os menos crentes, como elucida Oliveira (2000), ficam envolvidos 

pela a ambiência sacralizada, os impulsa a estes atos de gratidão e pedidos. Em 

muitos casos há manifestações de fé e de devoção, sacrifícios e penitências, ritos e 

culto ao sagrado, ao seu Deus particular, ou a uma energia superior.  

É uma vivência peculiar onde se cruzam, religião, cultura e natureza. Um 

encontro do indivíduo consigo mesmo, com os deuses ou um Deus, e com o meio. A 

sua presença no lugar e neste espaço sacralizado o concebe a possibilidade de 

fazer parte da história deste local; das histórias que nele estão sendo construídas a 

todo momento. Mas que também trazem à tona a memória e o conhecimento de um 

passado histórico, fortalecendo os laços de identidade com o lugar e com o sagrado.  

Analogamente, o turista religioso compartilha ainda, uma vontade e 

curiosidade sobressalente. Ele carrega uma vontade em inteirar-se sobre os valores 

históricos e belezas artísticas do local visitado. E aqui, podemos encerrar as 

motivações conjuntas e singulares que compõem o turismo religioso. Estas são de 

ordens, como vimos, diversas: religiosa, cultural, turística, e ainda pela ligação e 

contemplação da natureza. Todas são intermediadas pelo ímpeto em conhecer, e 

pela procura espiritual e identitária.  

Portanto, concluímos à guisa da ideia de Santos (2006), que o turismo 

religioso, a partir de uma perspectiva humanista, possibilita ao indivíduo que o 

pratica, a partilha de uma vivência com características próprias. A visita ao local 

consagrado o permite presenciar uma experiência que o envolve em um ambiente 

de sintonia, a um  encontro com o sagrado e com a si próprio.  
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3.3 Difundir, visitar, festejar... como renovar o lugar religioso? 
 

Como foi possível compreender a partir da discussão realizada no 

subcapítulo 3.1, os santuários católicos contemporâneos carregam múltiplos 

aspectos e valores simbólicos. Estas novas dimensões são arquétipos advindos de 

renovações possíveis concebidas por estratégias diversas. Os principais traços que 

marcam os santuários na atualidade vêm acompanhados por seus planos de difusão 

espacial e devocional, de convergência de fiéis e visitantes, e, sobretudo, do 

festejar, do celebrar. Ora, nestes trâmites, os festejos e as projeções das imagens 

santas são o que sustentam os outros, é o mecanismo que promove a sua difusão 

espacial e religiosa, e a convergência de fiéis.  

O festejar se tornou uma, senão a principal, característica dos santuários 

católicos na contemporaneidade. Tudo se celebra. Os calendários litúrgicos estão 

superlotados de dias consagrados aos santos, de cerimônias de louvor e de 

homenagem de alguma fase da vida de Jesus Cristo. Ora, ao interpretar o festejar 

como uma ação inerente ao homem, e tendo a Igreja a determinar estratégias de 

atração populacional para o seu vínculo, o celebrar passa, assim, a compor o seu 

principal instrumento de ação. A par disto, as celebrações e as festas se tornaram 

uma maneira efetiva de renovar o lugar religioso.  

O festejar e o celebrar se tornaram, assim, vetores de irradiação. A 

devoção à imagem e as celebrações são difundidas espacialmente, e a atração de 

visitantes se acentua. Deste modo, os lugares religiosos são emergidos em uma 

renovação contínua. Como elucida Paul Claval (1996), as festas são formas de 

explicitar aquilo que normalmente está implícito no dia a dia de uma comunidade. É 

uma ordem extraordinária que inspira o indivíduo, que expõe o seu verdadeiro eu, e 

o seu ímpeto e necessidade de festejar. 

Sob esta perspectiva, é necessário apreender que  

 
Perante as mudanças na sociedade atual, as festas religiosas podem ser 
vistas como fator de ressignificação. [...] Elas resistem e permanecem 
diante de diversos cenários da contemporaneidade, embora já estejam 
marcadas pelo estigma comercial e pelo apelo logístico evidenciado, 
mesmo nos lugares mais distantes (D’ABADIA, 2010, p.12).  
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As festas, neste sentido, tornam-se, juntamente com as imagens dos 

santos, o sentido real do santuário católico. Ao admitirem esta dimensão da indústria 

midiática e do consumo, se estabelecem como um mecanismo de fortalecimento da 

difusão espacial da devoção. E como reflexo deste prisma obtemos os números 

exorbitantes de visitações nos santuários católicos na atualidade. Números estes 

demonstrados, à guisa de exemplos, nos itens anteriores. 

 
Com efeito, podemos considerar que atracção e difusão  são forças que, 
embora em sentido oposto, não são contraditórias, antes se fortalecendo 
reciprocamente e tornando mais poderoso o núcleo religioso para que 
convergem ou de que emanam, respectivamente (SANTOS, 2008, p. 55).  

 

Se aplicarmos esta fundamentação ao objeto central de nosso estudo, 

que são as celebrações dos jubileus centenários do Santuário Nacional de 

Aparecida e do Santuário de Fátima, essas comemorações podem ser 

compreendidas como uma estratégia de difusão e atração. Os 300 anos das 

aparições de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos das aparições de Nossa 

Senhora de Fátima estão a ser desenvolvidos e incentivados por estratégias 

mercadológicas e de marketing. Elas tomam uma proporção da indústria midiática e 

de consumo que, consubstanciadas em conjunto, atingem uma difusão notória. 

As iniciativas de formarem um convênio entre os dois santuários, ao 

realizarem e transmitirem, em seus canais de comunicação, missas e liturgias 

conjuntas, viabilizam uma atenção focada a estes santuários marianos. Ademais, a 

estratégia principal se perpetua nas entronizações das imagens de Nossa Senhora 

Aparecida em Fátima, e de Nossa Senhora de Fátima em Aparecida; e, a ressaltar, 

as imagens peregrinas que são entronizadas em diversas regiões e países (Figura 
3).  
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Figura 3. Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

 
Fonte: http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=89297 

 

Estas táticas processam uma difusão espacial das devoções às 

respectivas santas e seus santuários em escalas regional, nacional e internacional. 

  
Em geral, pode afirmar-se que a influência dos principais santuários ou 
lugares sagrados transcende em muito os seus próprios limites físicos, em 
função da transposição das suas iconografia, toponímia, mensagem 
específica ou rituais típicos para locais mais ou menos distantes (SANTOS, 
2008, p. 52).  

 

A difusão da devoção mariana é hoje um fenômeno global, e como 

produto podemos relativizar os altos índices de visitações aos santuários marianos 

no mundo. Como vimos, o Santuário da Virgem de Guadalupe, no México, é o 

segundo santuário católico de maior visitação no mundo, perdendo só para o 

Vaticano. 14 milhões de pessoas acorrem ao santuário anualmente. Os santuários 

de Aparecida e de Fátima recebem, respectivamente, 8 milhões e 6 milhões de 

visitantes ao ano. Com as estratégias de difusão e renovações destes lugares 
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religiosos, o que esperar, em índices de visitações, no ano de 2017? Ano que será 

as comemorações dos jubileus. 

 
 

Tabela 1. Altares dedicados a Nossa Senhora de Fátima 
Círculos 

concêntricos de 
difusão de Fátima 

  Nº. % 

Países Lusófonos Angola - - 
  Brasil 27 10,0 

 
Cabo Verde - - 

  Guiné-Bissau - - 

 
Moçambique 1 0,4 

  Portugal 127 47,2 

 

S. Tomé e 
Príncipe - - 

  Timor - - 

 
Subtotal 28 10,4 

Resto do Mundo       
África Total 6 2,2 
América Total 17 6,3 
Ásia Total 7 2,6 
Europa Total 82 30,5 

 
Alemanha 20 7,4 

  Espanha 26 9,7 

 
França 18 6,7 

  Outros 18 6,7 
Oceania Total 2 0,7 
Subtotal   114 42,4 
Total   269 100,0 

Fonte: adaptado de Santos (2008). 

 

As visitações em santuários são marcadas pela influência religiosa 

espacial e devocional que eles atingem. Muitos santuários, principalmente os 

marianos, possuem uma difusão que perpassam a escala nacional. Esta irradiação, 

como já foi elucidado, atrai devotos e turistas de todo o globo, cuja motivações são 

diversas. 

Todavia, estas tendências mercadológicas de um consumo e de um 

turismo de massa, faz com que as visitas se posicionem externamente às premissas 

do ideal de uma construção de laços identitários e de pertença (OLIVEIRA, 2012). 

Portanto, as visitações mantêm-se associadas diretamente com as estratégias de 

difusão e de domínio dos santuários católicos contemporâneos.    
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Paralelamente, Oliveira (2012) nos incita a pensar sobre o cariz 

geoeducativo do patrimônio cultural. A par desta ideia, se a trouxermos para pensar 

os santuários católicos na atualidade, nos defrontamos com algumas incógnitas que 

devem ser colocadas sob uma reflexão séria: as estratégias atuais de difusão e 

atração espacial das devoções e dos santuários influenciam nas características dos 

visitantes que estes recebem? A busca por um turismo religioso humanista tem 

condição de sobreviver  perante este cenário de táticas de consumo e de mercado? 

Ou estaríamos traçados a “mergulhar” em um turismo meramente comercial, onde 

os visitantes dos santuários estarão interessados somente em consumir artigos 

religiosos, com intuito de uma estetização e de um lugar religioso espetacularizado? 

A reflexão destas questões deve ser debatidas criteriosamente. E são 

perspectivas futuras de investigação que temos o objetivo de desenvolver. No 

entanto, é possível adiantar que acreditamos numa probabilidade de remanescência 

da dimensão humanista do visitante. Isto porque, apesar de toda a pretensa da 

indústria de consumo e da espetacularização, a espiritualidade ainda é uma 

característica inata da natureza humana.  

Mesmo que as estratégias de cunho mercadológico se imponham nos 

lugares religiosos, a fé e a devoção estão intrínsecas nos turistas religiosos. 

Contudo, para que coexista uma harmonia entre estes agentes complexos, 

considera-se a relevância de haver uma atuação equilibrada, ética e muito bem 

organizada dos vetores de ordem religiosa, turística, política e midiática. E são sobre 

estes vetores que o próximo item se dedica.  

 
3.4 A metodologia da leitura vetorial no estudo das Celebrações 
Centenárias como Jubileus globais e nacionais.  
 

Ao voltar o olhar para os centros de peregrinações mundiais, os 

santuários católicos contemporâneos se apresentam como um dos principais lugares 

da fé católica. Ao longo da discussão neste trabalho, foi possível compreender que 

os santuários, na atualidade, são imbuídos de dimensões simbólicas complexas, no 

qual o turismo religioso é um contribuinte relevante.  

As renovações do lugar religioso não se esgotam, coparticipando como 

estratégias mais efetivas as celebrações festivas, o poder de difusão e atração 
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espacial e devocional, e as visitações afluentes ao local. Neste cenário sincrônico 

atuam forças distintas que, motivadas por um ímpeto de cunho mercadológico,  

possuem como objetivo a organização e prestações de serviços aos visitantes e 

peregrinos. 

Na tentativa de repensar e examinar o processo de formação 

contemporânea dos santuários marianos em escalas regional, nacional e 

internacional, que estão inseridos nas redes de comunicação simbólica do 

cristianismo mariano atual, se torna necessário compreender os agentes e forças 

que atuam nestes lugares religiosos.  

Desse modo, vamos construir esta análise sob a luz do debate 

impulsionado por Oliveira (2011), ao estabelecer uma metodologia de leitura vetorial 

nas análises dos santuários católicos. Destarte, utilizaremos esta leitura com base 

vetorial no estudo das celebrações centenárias de jubileus nos santuários marianos, 

que se coloca como nosso foco de investigação.  

Atualmente, depara-se com um quadro iminente das datas 

comemorativas de centenários das aparições no ano de 2017, no qual Aparecida 

completam 300 anos das aparições, e em Fátima serão celebrados os 100 anos. 

Essas celebrações sugerem a importância de considerar os arranjos operados em 

prol dos preparativos, quer no âmbito das autoridades governamentais (vetor 

politico-turístico) e religiosas (vetor mítico-religioso), quer no campo mediático (vetor 

mediático-ecossistêmico). 

Nessas circunstâncias, pretende-se elucidar o campo imagético que 

permeia os santuários marianos, especificamente ao tratar dessas movimentações 

para os preparativos do centenário das aparições, é mister apresentar e discutir os 

vetores inseridos nesta dinâmica. É possível observar, a partir da proposta de 

Oliveira (2011), a presença e mobilização de três vetores principais do campo 

simbólico no cenário das preparações destes jubileus: o vetor mítico-religioso, o 

político-turístico e o mediático.    

As cidades de Fátima (Portugal) e de Aparecida (São Paulo, Brasil) 

nasceram a partir de um fenômeno religioso experiencial caracteristicamente 

designado como mariano, ou seja, vinculados à Nossa Senhora. Advindos de 

manifestações e contextos distintos, pois em Aparecida o fenômeno se apresentou 

no cenário da escravatura e a aparição pronunciada aconteceu através da pesca da 
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imagem de uma santa negra, esculpida em terracota, por três pescadores no Rio 

Paraíba do Sul. 

Já na cidade de Fátima a manifestação se procedeu no contexto da 

Primeira Guerra Mundial e durante o governo da Primeira República em Portugal, 

quando três pastorinhos evocaram testemunhar a aparição de Nossa Senhora. No 

âmbito contextual, vale ressaltar, ainda, que o Santuário de Fátima se consolida em 

uma conjuntura de enfrentamento global relacionados ao secularismo religioso, à 

Guerra Fria e à formação da União Europeia. No caso de Aparecida este processo 

de consolidação esteve inserido em um cenário de resistências face aos militarismos 

e à formação do Mercosul. 

Ao compreender que os fenômenos religiosos são um fato geográfico 

local, isto nos revela dois lugares permanentemente simbólicos. Lugares onde o 

sagrado e o profano se interagem, transparecendo a fé, ritos, simbolismos e 

representações de uma comunidade local presente e de milhares de visitantes. O 

vetor mítico-religioso, nesse sentido, era para se constituir como vetor primordial, 

porém vamos perceber que outro vetor impera junto a este: um vetor de 

peculiaridade midiática. 

Todavia, os santuários de Aparecida e de Fátima se mostram envolvidos 

por significações religiosas que corroboram as crenças dos fiéis, bem como, 

significações que valorizam e perpetuam a história e a memória do lugar. Os 

santuários católicos são repletos de aspectos simbólicos e religiosos, e os 

santuários marianos se enquadram perfeitamente neste perfil.  

O mítico e o religioso são inerentes à natureza formadora dos santuários, 

e os permeiam em diversos pontos. A fé e a devoção são a sua base, sustentada 

por uma imagem ou divindade que o dão significado. Por sua vez, estes significados 

estão entrelaçados por uma forte identidade individual e coletiva, traçada por um 

passado histórico e por manifestações culturais. A par desta ideia, observamos nos 

lugares religiosos os ritos, vivências e práticas ligadas diretamente à fé, mediadas 

pelo vetor mítico-religioso. 

Este mesmo vetor, atua significativamente na administração dos 

santuários, que são representados pela Reitoria do Santuário, em um modelo 

altamente organizacional. De sua gestão depende todos os departamentos 

pertencentes ao santuário, como hospedaria dos peregrinos, casa das velas, e a 
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sala dos milagres e promessas. Concluindo, o vetor-mítico religioso atua tanto em 

questões relacionadas às experiências religiosas, quanto em questões meramente 

institucionais e operacionais.  

Transpassando para o segundo vetor de análise, o político-turístico, serão 

destacadas as principais demandas a que este se ocupa. Algumas das questões nas 

quais atuam dizem respeito às infraestruturas, serviços e produtos ofertados nas 

cidades ou municípios onde o santuário se localiza. À guisa de exemplos é possível 

citar a gestão do saneamento básico, as ofertas de hotéis e restaurantes, e a 

existência de equipamentos e áreas de saúde. 

Segundo Oliveira (2011) os lugares simbólicos são abrangidos por uma 

espiritualidade cultural e identidade religiosa de dimensões mundanas. Esta 

característica nos revela alguns elementos do vetor político-turístico. Para Oliveira 

(2011: 99), a “prática moderna de visitação” permite estruturar quatro formas 

simbólicas de santuários: natural, tradicional, ritual e metropolitano” (Tabela 2).  

 
 

Tabela 2. Resumo das características dos santuários turísticos apresentadas por 
Oliveira (2011). 

Modelos de 
Santuários Espaços Correspondentes Potencial Turístico 

Festivo/Ritual 
Peregrinações, procissões, festivais 
temáticos e rituais sacro-profanos Atrativo/Emissivo 

Metropolitano 

Cidades com significativa 
diversidade de funções  e 
representativa polaridade regional 

Emissivo/Atrativo/Acesso 

Tradicional/Rural 

Lugares de devocionais que 
mantiveram a função religiosa em 
meio à paisagem rural 

Emissivo 

Natural 

Espaços representativos (muitas 
vezes protegidos) de um 
ecossistema dado, apelo estético 
paisagístico 

Atrativo 

Fonte: Oliveira, 2011, p. 99. 

 

O Santuário Nacional de Aparecida, com base no quadro acima, se 

enquadraria em um santuário metropolitano, enquanto o Santuário de Fátima estaria 

em uma transição entre o santuário tradicional e o metropolitano.  

Voltando ao âmbito dos centenários, vimos a operação do vetor político-

turístico iniciar os planejamentos urbanos na cidade de Fátima, em prol desta 
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celebração, no ano de 2009, quando a Câmara Municipal de Ourém e a Assembleia 

Municipal aprovaram o projeto “Acção Integrada de Valorização Urbana – Fátima 

2017 (AIVU – 2017)”. Este plano, desenvolvido pela empresa Parque Expo em 

conjunto com a Sociedade de Reabilitação Urbana de Fátima (SRU Fátima), busca 

obter uma visão do futuro de Fátima de forma a elaborar uma intervenção 

estratégica e integrada na cidade. 

Diante da constatação da relevância das comemorações do Centenário 

das Aparições no ano de 2017, as instituições públicas responsáveis assumiram tal 

evento como o impulso para desempenhar o plano de ação. A apreensão de Fátima, 

enquanto lugar simbólico e centro sagrado de convergência e difusão de milhares de 

fiéis, certifica a qualificação que o local deve atribuir em termos de equipamentos, 

serviços e infraestrutura (AIVU 2017, 2009: 13-14). Esta compreensão da dimensão 

simbólica e de sua significação turística, é essencial para um planejamento integral 

tanto turístico, quanto do território.  

Por outro lado, há um certo descaso quanto às preocupações e 

intervenções urbanas na cidade de Aparecida. Diante da observação participante na 

cidade, no mês de Julho de 2015, foram identificadas obras somente aos arredores 

da área do santuário. Enquanto em Fátima as obras estão sendo realizadas também 

em áreas periféricas e residenciais. Outro ponto a ressaltar, é a ausência de 

documentos e planos de revitalizações, melhorias nas infraestruturas e 

equipamentos  da cidade. 

Já ao considerar a oferta do setor hoteleiro, este tem aumentado e 

melhorado significativamente. Se recordarmos sias descrições sobre Aparecida no 

final da década de 1990, na investigação de Oliveira (1999), o serviço hoteleiro era 

bem menos significativo e com menor oferta aos visitantes. Hoje os hotéis são 

diversos e ocupam várias áreas por toda a cidade. Além do acréscimo considerável 

em números, as tipologias também se diversificaram. Como exemplo podemos citar 

o complexo “Cidade do Romeiro”, do qual faz parte integrante o Hotel Rainha do 

Brasil (Figura 4 e 5). O hotel é muito bem estruturado contando até com serviços de 

traslados. O complexo também conta com uma área de lazer ampla e de natureza 

(Figura 6).  
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Figura 4. Hotel Rainha do Brasil, Aparecida, SP 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 

 
Figura 5. Hotel Rainha do Brasil, Aparecida, SP 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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Figura 6. Cidade do romeiro, Aparecida, SP 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 

Os investimentos que partem do vetor político-turístico é alto nas duas 

cidades. Porém são aplicados em setores e com objetivos diferentes. O andamento 

destas ações não cumprem por completo com os critérios qualitativos essenciais do 

planejamento turístico. Os critérios ordenam que as prioridades devam ser 

realizadas de forma equilibrada entre os pilares políticos, culturais, sociais, 

ambientais e econômicos (MOLINA; RODRÍGUEZ, 2001). A premissa é de que fosse 

possível adequar as melhores estratégias e condições para a realização dos 

acontecimentos comemorativos de 2017.  

Posto isto, passamos agora ao vetor mediático. Este vetor assumiu um 

lugar importante na conjuntura dos santuários católicos contemporâneos. A mídia 

tem atuado significativamente nas estratégias de difusão e atração espacial e 

devocional dos santuários. Vamos designar aqui as mais relevantes, atualmente, 

nos Santuários de Fátima e de Aparecida, que tem sido desempenhadas 

principalmente em prol dos jubileus centenários de 2017. 

A partir do fato de coincidirem os jubileus centenários dos dois santuários 

no ano de 2017, várias iniciativas foram tomadas em conjunto pela equipe 

administrativa das duas instituições. A primeira delas foram as realizações de 
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missas e cerimônias litúrgicas conjuntas, de duas maneiras: por vezes com orações 

e missas no mesmo momento em Fátima e em Aparecida; outras com visitas dos 

bispos e autoridades de Fátima em Aparecida, e de Aparecida em Fátima. Além das 

missas serem celebradas no mesmo instante, elas eram transmitidas nos meios de 

comunicação dos dois santuários, incluindo rádio, televisão e internet. Desta forma, 

as expectativa de difusão dos dois santuários ganham maior dimensão e mais 

efetividade.  

Outra ação desempenhada pelo vetor mediático que teve grande 

abrangência e repercussão foram as imagens peregrinas. E neste quesito, o 

Santuário de Fátima merece a atenção. A ideia da Imagem Peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima surgiu em 1945, de acordo com a descrição do site oficial do 

Santuário de Fátima9. Um pároco alemão sugeriu que a imagem visitasse todas as 

capitais da Europa. Assim, em no dia 13 de Maio de 1947 foi realizada a primeira 

viagem da Imagem Peregrina. Desde esta data a imagem vem percorrendo vários 

países do globo difundindo a devoção mariana à Nossa Senhora de Fátima. A 

aproximação dos preparativos das celebrações centenárias, no mês de Maio de 

2015 e 2016 a Imagem Peregrina passará por todas as dioceses de Portugal. 

A imagem de Nossa Senhora Aparecida teve a sua primeira visita em 

1931, na cidade do Rio de Janeiro. Mas esta estratégia teve o seu auge com a 

percepção da proporção alcançada, em termos de difusão, pela Imagem Peregrina 

de Fátima. O Santuário de Aparecida focado, então, nas estratégias de irradiação, 

resolveu aplicar a mesma atitude. Com iminência do jubileu de 300 anos, a imagem 

visitará ao longo dos anos de 2015 e 2016 todas as dioceses do Brasil.  

Uma terceira ação concretizada pelo vetor mediático, e que é conjunta, se 

perpetua nas entronizações das imagens de Nossa Senhora Aparecida em Fátima, e 

de Nossa Senhora de Fátima em Aparecida. Esta ação faz parte das comemorações 

dos jubileus e foi nomeada como “2017: Aparecida e Fátima, Centenários de 

Bênçãos”, segundo consta no site oficial do Santuário de Nossa Senhora 

Aparecida10. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi entronizada no Santuário de 

Nossa Senhora Aparecida no de Maio de 2014, e permanecerá até o ano dos 

                                                

9 Site oficial do Santuário de Fátima: www.fatima.pt 
10 Site oficial do Santuário Nacional de Aparecida: http://www.a12.com/300anos 
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centenários, em 2017. Por sua vez, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi 

entronizada no Santuário de Fátima no dia 12 de Maio de 2015, e também 

permanecerá até o ano de 2017 (Figura 7). 

 

Figura 7. Entronização da Imagem de Nª. Sr.ª. Aparecida no Santuário de Fátima, 
Portugal 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 

O desenvolvimento de ações conjuntas entre os dois Santuários para as 

comemorações das celebrações centenárias de 2017 continuam com fortes 

vínculos. Os Santuários de Fátima e de Aparecida seguem com suas estratégias 

impulsionados pela declaração do ano de 2017 como o “Ano Mariano” no mundo.  

A par deste debate, procuramos explorar cada vetor na forma como estes 

interagem nos campos simbólicos das celebrações centenárias no Santuário 

Nacional de Aparecida e no Santuário de Fátima. Os vetores atuam 

simultaneamente, e interagem entre si neste campo de forças dos lugares 

simbólicos e de suas estratégias de difusão e atração. Para isto, é necessário 

repensar a atuação destes vetores em um cenário contemporâneo dos santuários 

católicos que, por sua vez, estão emergidos em dimensões culturais e mundanas. 
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4 GEOGRAFIA DAS FESTAS RELIGIOSAS E A IRRADIAÇÃO DEVOCIONAL 
MARIANA 

No contexto do presente trabalho, há uma importante questão que deve 

ser discutida: as festas religiosas. Consideramos mister debater, assim, as 

ritualidades contemporâneas presentes nessas celebrações, de modo que seja 

possível compreender as dinâmicas espaciais e os significados simbólicos presentes 

nessas relações de festividades e ritos. 

As festas religiosas se tornaram uma nova forma de política cultural da 

Igreja Católica. Sob essa conjuntura, o difundir, o visitar e o festejar passaram a 

garantir a irradiação devocional cristã (católica) e a renovação dos lugares 

religiosos.  

Nesse cenário moderno cristão, as festas religiosas se articulam, em uma 

única estratégia, com a força adquirida pela irradiação da devoção mariana. Desse 

modo, nesta seção buscamos demonstrar como a associação entre as festividades e 

a difusão mariana se entrelaçam, em uma tentativa contínua de impor a 

espetacularização do poder eclesial. As celebrações dos jubileus centenários de 

Aparecida e Fátima se encontram na charneira dessas relações, onde as festas e o 

marianismo se entrecruzam nestes cenários de fé.  

 

As ritualidades contemporâneas nas festas e celebrações religiosas   

 

 Se voltarmos o olhar para a compreensão das religiões ao longo da 

história, é possível identificar, de acordo Patrick Banon (2010), que essas são 

sustentadas por 4 princípios comuns: 

1. Aprender a ler os sinais do universo; 

2. Criar seus próprios símbolos; 

3. Criar ritos; 

4. Organizar Rituais. 

 Sob a perspectiva do presente estudo, vamos dar maior atenção ao 

princípio 4, que remete à organização de rituais. Desde sempre, as festas e as 
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celebrações religiosas são entremeadas por rituais que se fazem inerentes a essas 

festividades para-litúrgicas.   

Os rituais têm por natureza o intuito de delimitar um espaço que 

possibilite o contato com o divino, no qual as práticas religiosas sejam executadas e 

experienciadas.  São espaços que se constituem como sagrados para alguns, e 

profanos para outros, dependendo da sua percepção de mundo e da sociedade. 

Esses locais são lugares onde se manifestaram hierofanias, que muitas vezes se 

tornaram templos organizados por cleros, como os santuários religiosos 

contemporâneos (BANON, 2010). 

As ritualidades são complexas, e podem ser coletivas e/ou individuais, 

diante da incessante tentativa da comunicação perpétua e profunda com o divino. 

Elas envolvem desde a sacralização do próprio corpo, como sinais, tatuagens, 

amuletos, e o jejum,  até a sacralização do lugar, como as peregrinações e 

penitências, as oferendas, cânticos, danças e orações.  

Nesse sentido, no qual as ritualidades se tornam latentes, as festas e 

celebrações religiosas passam a ser um espaço importante e ideal para os seus 

desdobramentos. É por meio delas que as experiências religiosas e devocionais são 

ritualizadas e (re)atualizadas, em uma dinâmica social que envolve além de 

vivências e particularidades, a ligação do devoto com o lugar em si e com o divino.  

A religião é um fenômeno social coletivo, enquanto a religiosidade é 

vivenciada de forma íntima e individual. E nesse entremear, a devoção é expressada 

por meio de ritualidades. São através desses cultos e expressões de fé que surgem 

as celebrações e as festas religiosas que, de acordo com Fernandes (2001), têm 

como imagens centrais Jesus Cristo, Nossa Senhora e os santos – sejam católicos 

ou entidades espirituais pertencentes a outras religiões. As celebrações festivas são, 

portanto, “relevantes desde sempre, de modo que elas ordenavam a organização do 

calendário ordinário das comunidades” (FERNANDES, 2001, p. 228). 

Em grandes linhas, é possível dizer que as celebrações religiosas 

sobrepõem seu caráter sagrado, atingindo dimensões para-litúrgicas, onde suas 

práticas invadem territórios e aspectos profanos. É nesse sentido, que Fernandes 

(2001) afirma que a religiosidade popular realiza-se de maneira dual nas 

festividades. Isso quer dizer, ela possui um caráter que é ora social, ora religioso.  



 

 

 

60 

Destarte, a religiosidade popular é vivida de maneira dissemelhante da 

orientada pela crença oficial e teológica da Igreja. A religião praticada pelas pessoas 

e pelas comunidades dão grande importância às suas ritualidades, principalmente 

àquelas relacionadas com promessas, e que são efetivadas em sua essência nas 

celebrações e festas religiosas (FERNANDES, 2001). 

É diante de tais circunstâncias, que a imagem dos santos ganhou real 

destaque, juntamente com a adoração à Nossa Senhora, sobrepondo-se, muitas 

vezes, à imagem e ao culto de Jesus Cristo. Essa relação é visível, por exemplo, em 

procissões da Igreja Católica, como na Semana Santa e Corpus Christi, onde a 

imagem de Maria está sempre presente de maneira centralizada. Essa observação 

também é identificada na força representada pelas festas paroquiais consagradas a 

santos, como quermesses e outras festas comemorativas das comunidades.  

Sob essa ótica, Fernandes (2001, p. 228) argumenta que a religiosidade 

popular é “vivenciada nos meandros da existência, onde se misturam sentimentos e 

interesses díspares”. Essa vivência, coletiva e individual, é experienciada em sua 

essência nas festas religiosas, por meio da qual o devoto estabelece sua ligação e 

identificação com o lugar. Essa relação influencia diretamente as atitudes, os valores 

e os sentimentos coletivos e individuais do crente.   

Por atingir dimensões amplas e complexas, as festividades religiosas 

agregam um valor social e sentimental peculiar, imbuídos de identidade e 

pertencimento. Essa dinâmica se dá tanto para as famílias, quanto para a paróquia e 

sua comunidade devocional, atribuindo um notório sentido de lugar à celebração. 

Desse modo, as festas religiosas estarão “adaptadas aos ritmos das comunidades, 

no que se refere a transacções sociais e a momentos de libertação do quotidiano. A 

festa possui, na vida das coletividades, uma função libertadora” (FERNANDES, 

2001, p. 229). 

Portanto, as festividades têm um compromisso social que está inserido na 

vida da comunidade de forma ordinária e afetiva. Por meio dela se rompe com a vida 

cotidiana, ao se tornar um momento extraordinário e carnavalesco: a população 

entra num ritmo paralelo de vivências, relacionamentos e atitudes. No universo 

festivo até as formas de se vestir passam a ser distintos, como o cantar e o dançar, 

num ritual de busca, de abstração e celebração. 
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A partir dessas circunstâncias, Di Méo (2001) acredita que as festas 

forjam os territórios da comunidade ao celebrarem uma unidade do local, na qual o 

público e o privado deixam suas diferenças de lado. A cidade e a festa passam a 

ocupar um espaço que passa a ser homogêneo, sem distinções e delimitações. 

Assim, há a criação de um território total, onde a memória, a história e o celebrar são 

notoriamente importantes: apresentam vontades e intenções sociais (DI MÉO, 

2001). 

É nessa conjuntura que um local periférico pode se destacar durante o 

tempo de festa, à medida que possua significado na história que se celebra. A par 

de exemplos, é o que acontece com Valinhos e Aljustrel em Fátima. Esses locais 

estão situados em extremidades periféricas da cidade, no entanto, adquirem 

importância por agruparem as casas dos Pastorinhos e o Museu que conta a história 

dessas crianças. Valinhos e Aljustrel tornaram-se símbolos identitários e fazem parte 

do patrimônio cultural e religioso na história das aparições de Nossa Senhora de 

Fátima. 

As festas adquirem, desse modo, um significado de lugar de encontro, de 

convívio social e familiar, agindo como mecanismo fortalecedor dos laços afetivos 

dentro da comunidade (Figura 8). Assim, de acordo com a ideia de Oliveira (2006, p. 

61), “a festa se torna o tempo-espaço vivido da mais absoluta necessidade de 

significação”, sendo uma de suas principais estratégias a ratificação das identidades 

locais. 

Ademais, para além desse elo socioespacial, há uma outra face que se 

faz perceptível – evidenciada anteriormente no capítulo de número 2: as celebrações 

são projetoras de difusão e atração de fiéis, num sentido parcialmente 

mercadológico. Dessa maneira, elas cumprem um papel de promoção da localidade, 

da paróquia e da fé católica (Figura 8).  
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Figura 8. Dimensões das Festas Religiosas. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 
 Para além desse pensamento, a partir das atribuições de Oliveira (2006), 

acredita-se que as celebrações religiosas e cívicas são repletas de ritualidades e 

símbolos, que se encontram em um processo contínuo de transformações. 

Naturalmente, essas eventualidades ritualísticas e devocionais presentes nas festas 

religiosas, possuem dimensões sagradas e profanas, que de acordo com Oliveira 

(2006) estão inseridas no devir da espetacularização. Portanto, nas celebrações 

religiosas, por mais que a dimensão da fé seja latente, em sua vivência diária o fiel 

conduz o seu caminho nos limites e encenações entre o sagrado e o profano.  

Na construção desse itinerário teórico, Oliveira (2006) estabelece duas 

matrizes principais das festas religiosas na contemporaneidade, são elas:  

a) A primeira quer dizer que as festas fazem parte de um movimento 

mediático notadamente global; 

b) A segunda identifica que as festas são lugares espetacularizados, 

pelos quais buscam meios de sustentar suas relações materiais e 

simbólicas. 
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Segundo Paul Claval (2001), as festas se concretizam por meio de rituais, 

como as procissões, peregrinações, cânticos e encenações. De acordo com o autor, 

o devoto experiencia um sentimento de pertença coletivo e de transformação 

interior, de devoção e abstração. Esses ritos e celebrações, de modo geral, 

costumam romper com os eventos ordinários, fazendo com que as atitudes e 

comportamentos se permitam ser livres. Dessa inversão é que são construídos os 

cenários de espetacularização das festividades religiosas (CLAVAL, 2001). A par 

dessa ideia, Oliveira (2006, p. 70) afirma que “a festa é de fato a contextualização de 

um rito”. 

Sob essas circunstâncias, em consonância com o pensamento de Oliveira 

(2006), acredita-se que as festividades religiosas são para todos. Ela é 

compartilhada e manifestada. Se torna evidente, então, que as festas são 

impregnadas por crenças, símbolos e memórias coletivas. Desse modo, as festas e 

cerimônias religiosas passam a se configurar enquanto uma força intrínseca do lugar 

onde se realiza. 

É por isso que podemos defender a ideia de que os traços do território 

religioso se constroem a partir dos arranjos funcionais e simbólicos dos lugares de 

devoção, impulsionados sobretudo pelos ritos e pelas festividades. Logo, as festas 

passam a ser parte essencial das práticas diárias e culturais de uma comunidade, e 

são refletidas em seus imaginários, nos valores patrimoniais e no seu sentido de 

lugar (DI MÉO, 2001). 

As celebrações adquirem tamanha relevância a partir da ênfase religiosa, 

ou seja, é a religião que confere às festas uma real grandiosidade no seu sentido de 

espetacularização. Esse processo do festejar e do encenar tem o mero intuito de 

eternizar a festividade no tempo e na memória coletiva. O que demarca e cristaliza 

essas cerimônias religiosas são os rituais de fé, como as peregrinações, as 

procissões, os cânticos e as preces.  

Como exemplo é possível citar as procissões das velas que acontecem 

todo dia 12 de maio no Santuário de Fátima em Portugal. Esta procissão faz parte 

das celebrações do aniversário das aparições, e está instaurada na memória e no 

sentido de pertença tanto dos residentes da cidade quanto dos devotos. De acordo 

com Di Méo (2001), as tradições se enraízam e renascem, em um processo de 

renovação e presença, que se perpetua na sacralização dos lugares.  
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No itinerário de discussão central desta tese, ao voltar os olhares para a 

realização dos jubileus centenários em Aparecida e Fátima (Portugal), acredita-se 

que o intuito dessas cerimônias estão para além do relembrar um acontecimento. É 

o celebrar do celebrar; não basta as consagrações anuais, há a necessidade do 

festejar os 100 anos de algo que já se celebra, com o mero intuito de se perpetuar e 

demarcar o seu território, como símbolo de eternidade.  

Assim, em conformidade com o pensamento de Di Méo (2001), as 

dinâmicas e rituais que se desencadeiam nas festas religiosas entram em um 

processo de repetição a cada vez que é celebrada. E no caso, se compararmos 

entre os santuários principais e as paróquias locais, essa repetição entra em um 

círculo de reflexos. As paróquias e santuários locais repetem as encenações e 

práticas de acordo com as que acontecem no santuário principal consagrado aos 

santos. 

Ao tratar a temática das festas no campo geográfico, Di Méo (2001) se 

atenta para a apropriação coletiva dos lugares simbólicos, e para isso identifica que 

é na realização das festividades religiosas e de seus ritos que os lugares são 

territorializados. É a partir das festas e de suas ritualidades que se adquire o sentido 

coletivo e compartilhado dos grupos locais, gerando os sentimentos de identidade e 

pertença dos fiéis para com a devoção presente. A festa impulsiona  a comunhão e 

a ligação afetiva do devoto com o divino e com o lugar. 

A festa dá sentido ao lugar onde se realiza, os tomando enquanto lugares 

simbólicos em celebração. As ritualidades nela presente a partir de suas procissões, 

cavalgadas e desfiles, dá o sentido de espetacularização da festividade. A festa 

produz marcos que são registrados na memória coletiva e individual das pessoas 

que dela participam. Di Méo (2001) acredita que sua repetição frequente designa um 

valor patrimonial e como lugar de memória, ela se torna um símbolo local.  

Nesse âmbito, a força e os laços coletivos que emanam, repletos de 

práticas devocionais, não faria da própria festa um rito de fé? Podemos pensar que 

sim, ao ponto que as festas ao serem um ato social e de pertencimento, procuram a 

ligação com o divino e com o lugar. Ela se torna o próprio ritual. Para além disso, 

ao querer se cristalizar no tempo e na memória, difundir e atrair fiéis, a festa pode 

ser considerada o próprio rito de fé. 
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As festividades religiosas e a devoção mariana 

Os rituais e as celebrações estão no entremear dos laços de pertença e 

identidade dos devotos com o lugar e com o que é divino, em uma relação de fé, 

devoção e sacralização. Pensar os jubileus centenários nessa dimensão, é pensar 

também a devoção que esses consagram, que no caso de nosso estudo está 

direcionada para a fé devocional Mariana. 

A devoção à Virgem Maria vem, ao longos dos anos, se perpetuando cada 

vez mais na vida e nas práticas religiosas. As conexões da fé mariana se 

estabelecem nas dimensões dos lugares simbólicos, formando uma grande teia de 

convergência e irradiação devocional dedicada à Mãe de Jesus Cristo. Assim, hoje 

Maria se encontra nos altares e lugares mais esplêndidos da fé mundial  

A devoção a Maria está fecunda em diversas qualificações. Ao pensar 

sobre elas nos voltamos para o cerne da maternidade, da entrega e do feminino.  

Para além da relação física de sua virgindade, a devoção a Maria também 

está ligada à afeição de sua entrega e de sua fé, ao se declarar serva do senhor e 

dizer sim à sua predestinação de ser mãe de Jesus. O seu “sim” permitiu o Vaticano 

a declará-la como serva, a “cheia de graça” e “Imaculada”. Desse modo, a Igreja 

Católica reconhece a maternidade divina de Maria como obra de sua fé; e o fato de 

receber o Cristo Redentor, a tornou a “corredentora” do Evangelho no cenário 

católico, e, assim, protagonista da história da salvação. A partir dessa noção, o Papa 

Pio IX, intitula Maria, em 1894, como a Imaculada Conceição – concebe Jesus o 

Cristo de modo divino –, e o Concílio de Trento a define como isenta de todos os 

pecados. 

Ao concebê-la como corredentora e mãe dos redimidos – em sua 

devoção e entrega fiel –, Maria se ergue como o verdadeiro arquétipo do que vem a 

ser a Igreja. Assim, “em Maria se encontram, se correspondem e condicionam 

reciprocamente, a missão na história da salvação (maternidade divina) e a santidade 

pessoal (bem-aventurada vós que crê)” (RAHNER, 2011, p. 15). 

De maneira simultânea, no contexto de sua redenção e por sua 

intercessão junto a Jesus nas Bodas de Caná – passagem bíblica que alude ao 

primeiro milagre de Cristo, na qual Maria implora que Jesus interceda, pois falta 

vinho –, Maria se torna a representante e mediadora das graças almejadas pelos 
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fiéis. Isto acontece pois os devotos passam a crer que quando a mãe o pede, Jesus 

atende e coopera para a superação de problemas e aflições. É interessante 

apreender, que o papel de Maria não se dá de maneira operante, como possui a 

figura de Jesus Cristo, mas como mediadora de todas as graças, de modo 

instrumental, implorante e receptiva.  

A verdade é que sobre a vida de Maria, sabe-se muito pouco. Tanto no 

que se apreende sobre a duração de sua vida, quanto das circunstâncias de sua 

morte. Alguns estudiosos defendem que Maria morreu como um ser humano normal, 

e foi enterrada em Jerusalém. Outra corrente, defende que Maria subiu aos céus, e 

essa visão levou o Papa Pio XII a intitula-la como Assunção, em 1950. Assim, Maria 

se torna Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Papa Pio IX em 1894 – e Nossa 

Senhora da Assunção – Papa Pio XII em 1950. 

A devoção a Maria ocupa um lugar singular entre a crença e a comunhão 

dos santos, assim ela é nomeada dentro da comunidade católica, e por várias 

gerações, como  a “bem-aventurada”. O culto especial dedicado a Maria é conhecido 

como hiperdulia, concedendo qualidade superior à dulia – que é a adoração 

desvelada aos outros santos e aos anjos (RAHNER, 2011). 

Segundo Lina Boff (2007), Maria possui uma comunidade devocional 

grande, e a fidelidade a ela é sentida pelos fiéis como a Mãe Rainha, a mãe de 

todos os povos. Esta realeza é reconhecida pela Igreja Católica de forma concreta e 

unânime. Nesse sentindo, Boff (2007) afirma que a fé mariana busca, junto às 

diversas faces de Nossa Senhora – Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora 

Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe – um símbolo 

ligado e representado a um arquétipo feminino e maternal. E esses elementos, 

sincronizados, formam um significado profundo na memória e no imaginário 

simbólico dos povos (BOFF, 2007). 

Portanto, o culto a Maria está ligado a várias de suas particularidades, 

estando entre elas (RAHNER, 2011):  

 
i. O seu papel de nova Eva na história da salvação;  

ii. A sua virgindade e maternidade divina,  

iii. A sua entrega e fé à vontade de Deus;  

iv. O seu amor incondicional;  
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v. A sua dor ao pé da cruz, ao vivenciar a morte de um filho;  

vi. O lado feminino, enquanto mulher e mãe;  

vii. A mediadora e intercessora de pedidos e graças;  

viii.  A Imaculada Conceição (concepção) e Assunção;  

ix. Ser redimida de pecados (de corpo e alma); 

x.  Ser associada como o principal arquétipo da Igreja.  

 Ao pensar em tais circunstâncias e interfaces,  voltamos o olhar para a 

investigação realizada por Rodrigo Alvarez (2015) sobre a vida de Maria, uma 

biografia da história da mulher, que segundo o autor, gerou o homem mais 

importante da história humana; viveu um inferno com uma vida de pobreza e 

sofrimento, dividiu os cristãos entre católicos e protestantes, conquistou meio mundo 

possuindo uma das maiores comunidades devocionais do planeta, e é chamada de 

a “bem-aventurada”, a cheia de graça, a Mãe de Deus (ALVAREZ, 2015).  

De acordo com o estudo de Alvarez (2015), o despertar da origem da 

irradiação da devoção mariana se deve à Imperatriz Romana Élia Pulquéria (Figura 
9). No ano 414 d.C., Pulquéria, que tinha apenas 15 anos, se autodeclarou como 

Imperatriz Romana do Oriente11, sendo a regente do irmão Teodósio II – que nesta 

altura tinha 13 anos. Simultaneamente a esta declaração, Pulquéria anunciou ao 

povo que havia feito um juramento de se manter eternamente virgem, e que suas 

irmãs Arcadia e Marina, também assim se manteriam. A Imperatriz que era devota 

da Virgem Maria, disse que havia feito esta promessa a pedido de Deus. Foi dessa 

maneira que Pulquéria atuou significativamente para que o culto a Maria florescesse, 

após ter estado adormecido por cerca de 400 anos (ALVAREZ, 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

11 Nesta época, Constantinopla era a capital do Império Romano. 
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Figura 9. Imperatriz Romana Élia Pulquéria 
 

 
Fonte: http://diariodeumjornalistanerd.blogspot.com.br/2016/04/livro-do-mes-maria-de-rodrigo-

alvarez.html 
 

Pulquéria dedicava a sua vida à religião cristã, e muitas vezes parecia se 

confundir com a própria Maria, por consideração própria obviamente. Alguns 

historiadores afirmaram que Pulquéria acreditava ser a reencarnação da mãe de 

Jesus. A Imperatriz orientou o povo e os padres de seu império a acreditarem na 

face divina de Maria, formando assim um círculo devocional consagrado a ela. 

Pulquéria organizava procissões e hinos dedicados a Maria, construiu 3 Igrejas para 

a Virgem Santíssima em Constantinopla, instituindo assim o seu culto (ALVAREZ, 

2015). 

Com uma fervorosa crença dedicada a Maria, Pulquéria teve real 

importância para o surgimento da comunidade devocional que conhecemos hoje por 

devoção Mariana. Ela instituiu cultos obrigatórios, determinando que toda quarta-

feira a população teria que fazer vigília – com velas e hinos – em louvor a Maria, e 

após, seguiam todos em procissão. Hoje, é possível ver toda influência que esse 

ritual tem nas famosas procissões das velas. Em Fátima, anualmente, todo dia 12 de 

Maio, véspera da primeira aparição, acontece a Procissão das Velas que é 

conhecida mundialmente (Figura 10). 
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Figura 10. Procissão das Velas no Santuário de Fátima, 2015. 
 

 
Fonte: http://www.oiportugal.com/wp-content/uploads/2015/03/fatima01.jpg 

 

Nesse contexto, de acordo com Alvarez (2015, p. 125), a atuação efetiva 

de Pulquéria na difusão da devoção a Maria se torna “um dos primeiros registros 

históricos de veneração exclusiva à Mãe, sem que ela fosse vista apenas como um 

veículo para o nascimento de Jesus”. Pulquéria foi assim, a responsável por tornar 

pública a adoração a Maria, tornando-a a maior devoção do catolicismo popular 

atual. 

Portanto, é nesse âmbito que o legado da fé reuniu o feminino em Maria, 

a virgem cheia de graça, mãe de Jesus. Em Maria se viu identificadas todas as 

expectações do feminino, “a ponto de ela ser simplesmente a Nossa Senhora: ela é 

virgem, é mãe, é esposa, é viúva, é rainha, é a sabedoria, o tabernáculo de Deus” 

(BOFF, 2012, p. 16). 

Na tentativa de analisar e compreender a devoção mariana, Leonardo 

Boff (2012), em sua obra O rosto materno de Deus, parte da perspectiva do feminino 

enquanto centralizador da fé e das práticas mariológicas. Nesse sentido, o 

catolicismo ministra em Maria uma magnitude singular e divina, na qual é adorada 

como a Imaculada Conceição, a “bem-aventurada” entre todas as mulheres, a 

redimida de pecados. 

Assim como Alvarez (2015), Boff (2012) também corrobora a ideia de que 

Maria corporifica a fiel representação da Igreja enquanto comunhão dos redimidos. 

Para Boff (2012), a Igreja realiza em Maria a sua essência, o seu arquétipo, pura e 

simplesmente. “Em Maria a Igreja é totalmente Igreja. [...] A Igreja deve ser santa e 
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imaculada: Maria o é de forma acabada” (BOFF, 2012, p. 23; 31). Desse modo, a 

devoção a Maria está enraizada no cerne do catolicismo. Essa ligação se dá de 

forma imediata, na qual o fiel se espelha na Mãe de Jesus e no caminho que ela 

escolheu para seguir a vida, com a entrega absoluta de seu amor, o seu sofrimento 

e sua humildade. Nesse sentido, vida de Maria se estabelece assim: 

 
A imaculada conceição, depois a virgindade, a maternidade divina e 
humana de Maria, sua discreta participação na vida de Jesus, sua 
morte e assunção e, por fim, sua presença misteriosa e crescente na 
veneração do povo de Deus (BOFF, 2012, p. 27). 
 
 

Contudo, para Boff (2012), os fatos marianos se explicam na revelação de 

uma nova face de Deus para o ser humano. Assim, segundo o autor, o fato de Maria 

ser mulher não é uma eventualidade ao acaso, mas sim o princípio fundamental da 

mariologia. Destarte, Maria seria o feminino estabelecendo a conexão entre os fiéis 

e Deus; através de Maria, Deus manifestaria uma nova maneira de se comunicar 

com o seu povo e de autorrealizar-se. 

 
Efetivamente Maria está ligada ao tempo; viveu a condição de 
peregrina, na fé e na esperança, era virgem, tornou-se Mãe de Deus, 
fez-se junto da cruz corredentora de todos os homens, teve que 
esperar até ser glorificada (BOFF, 2012, p. 27). 
 
 

Logo, a história do culto mariano está entrelaçada ao processo de 

aquisição e maturação da consciência da fé que a Igreja passa a conceder à 

importância que Maria teve na história da salvação, e de seu papel de mediadora e 

serva. Além de todas as características anteriormente citadas, que corporificam o 

sentido de identificação que seus fiéis mantém com ela. Esse reconhecimento, por 

parte da Igreja, tem como principais figuras os Papas e o Concílio do Vaticano II.  

É dessa maneira que o culto a Maria ganha força na Igreja, e em sua 

comunidade devocional por meio das festas e celebrações marianas, nas quais são 

relembradas através de cultos, ritos e práticas, das manifestações de seus milagres 

e mistérios de sua existência. Maria passou a ser consagrada e honrada com 

orações como a Ave Maria e Mãe Rainha, e com a oração do rosário. Assim, ao 

redor do mundo foram construídos templos e santuários, aos quais milhões de 
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pessoas e comunidades religiosas realizam peregrinações e ritos para consagrá-la e 

perpetuá-la como a Virgem Santíssima e Mãe de Deus. 

Os principais santuários marianos do mundo recebem anualmente 

milhares de peregrinos e devotos, e esses números alcançam o seu auge durante as 

comemorações nas datas celebrativas, como por exemplo os jubileus. O Santuário 

da Santa María de Guadalupe na Cidade do México (México) é o santuário católico 

mariano mais visitado no mundo – em números de visitantes é o segundo templo 

católico mais visitado, depois do Vaticano. Recebe anualmente, em média, 14 

milhões de visitantes, sendo que somente no dia da celebração principal, 12 de 

Dezembro, são registrados 8 milhões. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida na 

cidade de São Paulo, Brasil, registrou no último ano uma média de 12 milhões de 

visitantes. Transpassando ao continente europeu, os Santuários de Nossa Senhora 

de Lourdes, na França, e o Santuário de Nossa Senhora de Fátima na cidade de 

Fátima em Portugal, recebem em média, entre 6 e 7 milhões de visitantes ao ano. 

As estruturas e Reitorias dos Santuários contam com plataformas imensas, sendo 

que algumas chegam a ser maiores que a esplanada da Basílica de São Pedro no 

Vaticano.  

Tabela 3. Santuários de Nossa Senhora Conceição Aparecida no Estado de São  
Paulo 

Municípios 
1 Aparecida 
2 Aparecida do Monte Alto 
3 Barro Bonita 
4 Bauru 
5 Caconde 
6 Itapetininga 
7 Jundiaí 
8 Olímpia 
9 Ourinhos 

10 Ribeirão Preto 
11 São Manuel 
12 Sorocaba 
13 Tambaú 

Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 
 

Desse modo, ao voltar o olhar para os centros de peregrinações 

mundiais, os Santuários Marianos têm real atenção e relevância. Estes santuários 

são criados a partir de um fenômeno religioso experiencial caracteristicamente 
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designado como mariano, ou seja, vinculados à Nossa Senhora, à Virgem Maria. A 

fé à Mãe de Jesus Cristo tem se difundido cada vez mais pelo mundo, adquirindo 

dimensões extremas. A devoção ganha tamanha força que existem no Brasil 38 

santuários de dimensão local dedicados a Virgem Aparecida. Somente no estado de 

São Paulo há 13 – que estão inscritos no anuário do Santuário Nacional (Tabela 3).  

A irradiação da devoção mariana atingiu índices praticamente 

imensuráveis. A sua difusão ganha força com a presença dos seus santuários, e 

com as celebrações festivas. Nesse sentido, as festividades dos jubileus centenários 

assumem real importância dentro desse processo de convergência e irradiação de 

fiéis.  

A partir desta percepção, na qual as dimensões das festas religiosas e a 

devoção mariana se evidenciam, a Igreja Católica passa a impulsionar as 

celebrações como forma de se estabelecer territorialmente. Assim, os centenários 

marianos de 2017 se tornam verdadeiros alicerces da política cultural da Igreja, onde 

as festividades e o marianismo devocional se articulam em uma única estratégia de 

autenticação eclesial.  

Desse modo, a Igreja Católica tem por trás das celebrações litúrgicas e 

festivas, e do estímulo à adoração de Maria, interesses que se multiplicam e 

garantem o poder católico na modernidade. Com isso, o marianismo e as festas 

religiosas são fenômenos que se conjugam simultaneamente. E, dessa maneira, 

apresentam-se como cenários modernos da propagação e imposição da Igreja na 

sociedade e no espaço contemporâneos.  

Nesse contexto, como cerne desta investigação, foram analisados no 

próximo capítulo os principais desdobramentos nas preparações dos jubileus 

centenários em Aparecida e em Fátima. E, principalmente, como esses jubileus se 

prosperam para as paróquias locais de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Rio 

Claro (São Paulo), e de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa (Portugal). 
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5  CELEBRAÇÃO COMO JUBILEU: O ESPETÁCULO COMUNICA 

Como vimos nos capítulos anteriores, as celebrações dos jubileus 

centenários em santuários não vem somente de uma questão de fé, ela é 

acompanhada por diferentes dimensões que se relacionam mutuamente. A 

celebração como jubileu tem caráter cultural e de tradição, mas também tem relação 

com questões sociais, mercadológicas e de poder. É um espetáculo que comunica. 

É sob essa ótica que a relevância dos jubileus se revela. Os jubileus, 

desta maneira, são assumidos como os principais mecanismos de difusão e atração 

de fiéis aos santuários católicos. Eles representam, sob uma perspectiva religiosa, a 

presença, a memória, e o momento de comunicação e devoção entre o fiel e Deus, 

ou com a entidade divina ali consagrada e adorada.  

Esta comunicação também se dá no âmbito cênico dessas celebrações, 

de modo que o celebrar comunica a perpetuação de um momento que quer ser visto 

e idealizado. Esse processo se dá entre a intermediação de estratégias de irradiação 

da devoção e dos santuários.  

Neste capítulo, vamos analisar, por meio de fontes primárias e 

secundárias, como estão sendo desenvolvidos e interpelados os preparativos dos 

jubileus centenários em Aparecida e Fátima. Por conseguinte, tentaremos identificar 

como esses jubileus são projetados e vinculados em paróquias locais, e neste caso, 

serão analisadas estas movimentações na Paróquia de Nossa Senhora Aparecia na 

cidade de Rio Claro (São Paulo), e na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima na 

cidade de Lisboa, em Portugal.   

Essas análises serão estruturadas da seguinte maneira: 

 

i. O jubileu de (tri)centenário no Santuário Nacional de Aparecida; e, 

analogamente, como essa celebração se manifesta para  a Paróquia de 

Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro; 

ii. O jubileu centenário no Santuário de Fátima; e por conseguinte, como essa 

celebração se manifesta para a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em 

Lisboa. 
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 Desta maneira, será possível verificar como se dá a comunicação para 

cada comunidade devocional – nos âmbitos internacional, nacional e local –, 

primeiramente de Nossa Senhora Conceição Aparecida, no Brasil, e posteriormente 

de Nossa Senhora de Fátima em Portugal.  

Para realizar de maneira adequada e comprometida essas análises e 

compreensões, partimos de fontes primárias e secundárias. As fontes primárias se 

desenvolveram a partir da observação participante por meio de visitas de campos ao 

longo dos últimos 5 anos – desde 2012 nas cidades de Lisboa e Fátima, e desde 

2014 nas cidades de Aparecida e Rio Claro –, onde por meio delas reunimos 

significativas anotações e diários de campo, bem como fotografias que retratam 

diversos aspectos cruciais desses lugares religiosos e simbólicos; e, através de 

entrevistas semiestruturadas com os principais atores envolvidos no âmbito de 

pesquisa.  

 Desse modo, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas com: 

 

1) Santuário de Aparecida: 

a. Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Rev. Pe. João Batista de 

Almeida. 

 

2) Paróquia de Nossa Senhora Aparecida – Rio Claro: 

a. Pároco Renato Luís Andreatto. 

b. Comunidade de devotos da Paróquia de N. Sra. Aparecida de Rio 

Claro. 

  

3) Santuário de Fátima:  

a. Vice-Reitor do Santuário de Fátima, Rev. Pe. Doutor Vítor Coutinho – 

Coordenador da Comissão Organizadora do Centenário das Aparições 

de Fátima. 

 

4) Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Lisboa: 

a. Pároco Luís Alberto Martins de Carvalho. 

b. Comunidade de devotos da Paróquia de N. Sra. de Fátima de Lisboa. 
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As entrevistas tinham como intuito averiguar as movimentações e as 

estratégias de desenvolvimento dos jubileus centenários nos santuários principais, 

os convênios estabelecidos e demais atores envolvidos, como por exemplo setores 

religiosos, públicos, privados e mediáticos; as comunicações que os santuários 

possuíam com as paróquias locais – paróquias de Rio Claro e de Lisboa; e como os 

jubileus se manifestavam e são vivenciados pelas comunidades paroquiais e 

devocionais de N. Sra. Aparecida (Rio Claro) e de N. Sra. de Fátima (Lisboa).12 

Concluídos os detalhamentos sobre as fontes primárias de investigação, 

também se torna relevante ressaltar a importância das fontes secundárias a serem 

utilizadas neste trabalho. Planejar e preparar celebrações enquanto jubileus 

centenários, envolve vários setores; e como já enfatizamos o vetor mediático se 

torna imperial nesse processo. Contudo, essa intermediação nos auxilia nas 

aquisições de informações e fontes sobre essas celebrações em andamento. Nesse 

sentido, diversos boletins, informativos, divulgações impressas e virtuais foram 

essenciais para alavancarmos nesse caminho.  Assim, de maneira elementar e 

respeitável, estas fontes secundárias extraídas vão compor de modo primordial e 

integralizador  a construção desse estudo que se encaminha a seguir. 

 

5.1 A hegemonia do vetor mediático nas estratégias de valorização dos 
Santuários 

As celebrações dos centenários no ano de 2017, no qual Aparecida 

completam 300 anos, e em Fátima são celebrados os 100 anos, sugerem a 

importância de considerar os arranjos operados em prol dos preparativos, quer no 

âmbito das autoridades governamentais (vetor politico-turístico) e religiosas (vetor 

mítico-religioso), quer no campo mediático (vetor mediático). 

Posto isto, vimos como o vetor mediático possui certo domínio dentro do 

cenário que envolvem os jubileus centenários. Este vetor assumiu um lugar 

importante na conjuntura dos santuários católicos contemporâneos. A mídia tem 

atuado significativamente nas estratégias de difusão e convergência espacial, social 

e devocional dos santuários.  

                                                

12 Os modelos dos guiões das entrevistas realizadas seguirão na parte dos anexos. 
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É possível visualizar a atuação deste vetor em várias dimensões do 

processo de preparação dessas celebrações nos santuários de Aparecida e Fátima. 

A coincidência dos jubileus centenários nos dois santuários em 2017, trouxe a 

promoção de diversas iniciativas em conjunto pelas equipes administrativas das 

duas instituições. A par de exemplos, é possível citar as realizações de missas e 

cerimônias litúrgicas conjuntas, de duas maneiras: por vezes com orações e missas 

no mesmo momento em Fátima e em Aparecida; outras com visitas dos bispos e 

autoridades de Fátima em Aparecida, e vice-versa. Além das missas serem 

celebradas no mesmo instante, elas eram transmitidas nos meios de comunicação 

dos dois santuários, incluindo rádio, televisão e internet.  

Essas e outras ações desenvolvidas, as quais vamos expor e analisar no 

subitem a seguir, vêm reafirmar que é por meio das intervenções midiáticas que as 

estratégias de difusão dos dois santuários ganharam maior dimensão e mais 

efetividade. 

 

5.1.1 O (tri)centenário de Nossa Senhora Aparecida e sua projeção na Paróquia 
de Aparecida em Rio Claro 

O Santuário de Aparecida nasceu a partir da crença de um acontecimento 

experiencial designado como mariano, ou seja, relacionados às manifestações da 

Virgem Maria. Em Aparecida esta ocorrência foi registrada em um período de 

escravatura, em 1717, quando 3 pescadores, pescaram no Rio Paraíba do Sul, a 

imagem de uma Santa Negra esculpida em terracota. A devoção a Nossa Senhora 

Aparecida se difunde e o Santuário tem o seu processo de consolidação inserido em 

um cenário de resistências face aos militarismos e à formação do Mercosul, entre as 

décadas de 1960 e de 1980. 

Originalmente, a cidade de Aparecida esteve inserida em uma posição 

que remete o seu pertencimento à administração local do município de 

Guaratinguetá. Ao conquistar sua emancipação, Aparecida ainda mantém vínculo 

com Guaratinguetá ao compartilhar da área de influência deste município.  

Assim sendo, no mês de outubro de 2017 será celebrado o jubileu 

(tri)centenário de Aparecida, ou seja, a comemoração – e busca de uma 

perpetuação se assim podemos dizer – dos 300 anos do evento em que os três 
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pescadores encontraram a imagem de uma santa, esculpida em terracota, nas 

águas do Rio Paraíba do Sul.  

Como vimos elucidado nos capítulos anteriores, celebrar centenários em 

santuários ultrapassa uma questão de fé e religiosidade. As questões que se 

permeiam envolvem memória, coesão social, tradições, e atingem um teor 

pontualmente mercadológico e de estratégias de difusão e irradiação, seja de 

caráter devocional, seja de imposição territorial. Celebrar centenários em santuários 

é o celebrar do celebrar. Isto quer dizer, busca-se através dos jubileus celebrar algo 

que já é celebrado, demarcar, perpetuar uma celebração.  

Assim, celebrar jubileus em santuários conhecidos mundialmente exige 

uma atenção real e maior de todos os atores envolvidos, e isto deve ser pensado e 

planejado de maneira integral e minuciosa, de modo que envolva – como foi 

explicado no subitem 3.4 sobre a atuação dos vetores no processo de preparação 

das celebrações – os setores religiosos, políticos, turísticos e mediáticos. 

 Nessa conjuntura, de acordo com o Site Oficial do Santuário Nacional de 

Aparecida,13 o jubileu (tri)centenário teve sua primeira iniciativa, no que diz respeito 

aos planejamentos de seus preparativos, em seu quinquênio no ano de 2012, cinco 

anos antes das festividades: as temáticas da Novena e da Festa da Padroeira 

passaram, desde então, a referenciar e homenagear os 4 Mistérios do Rosário – 

gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. De acordo com o Reitor do Santuário, a 

Novena de Nossa Senhora foi a primeira tentativa  de divulgação do centenário. 

 
“Nós temos feito isso desde o ano de 2012, a partir de quando se pensou em fazer 
uma celebração continuada a partir da Novena de Nossa Senhora em 2012, 2013, 
2014 e 2015, que foram os mistérios do rosário em cada um desses anos. Depois, 
em 2016, que nós fizemos a Novena pensando no Ano Santo da Misericórdia, e 
também no próprio encontro da Imagem”. (Padre João Batista de Almeida – Reitor 
do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado pela autora).14 

 

 No entanto, a primeira ação efetiva nesse sentido foi a criação de uma 

Comissão Pró-Jubileu no mês de outubro de 2013 – exatamente 4 anos anteriores à 

realização da celebração –, composta por 10 integrantes, com o objetivo de 

organizar e planejar as atividades da cerimônia durante os anos seguintes. Os dez 

                                                

13 http://www.a12.com 
14 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
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membros da Comissão são representantes do Santuário Nacional, da Arquidiocese 

de Aparecida e de toda a Província Redentorista do Estado de São Paulo.  

 
“Esta semana, a comissão se reuniu pela primeira vez para rascunhar ideias e falar 
dos preparativos em escala local, nacional e internacional. A comissão criará 
subcomissões que trabalharão especificamente as questões litúrgicas, culturais e 
até econômicas.” (Padre Valdivino Guimarães, 2013, em entrevista para o Site 
Oficial do Santuário Nacional de Aparecida)15 
 

 
 A Comissão Pró-Jubileu, de acordo com informações contidas no site 

oficial do Santuário (2014), afirma que o principal objetivo da celebração festiva é 

consagrar um grande ano mariano no Brasil, e por meio dessa legitimação reforçar a 

fé e a evangelização cristã católica, com a intercessão de Nossa Senhora 

Aparecida, a Padroeira do Brasil. De acordo com Reitor do Santuário Nacional, Rev. 

Pe. João Batista de Almeida, o Santuário Nacional é o grande realizador deste 

jubileu, porque ele é construído justamente em homenagem a Nossa Senhora, que é 

quem está completando 300 anos. 

 
“[...] Então é partir dessa casa que todas as celebrações tem acontecido e vão 
continuar acontecendo. Podemos dizer assim, que é o Santuário Nacional quem 
coordena todos os eventos, todas as ações do Jubileu dos 300 anos”. (Padre João 
Batista de Almeida – Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado 
pela autora).16 

 

 Os principais projetos da Comissão são as visitas da Imagem Peregrina, e 

a comunhão festiva com o Santuário de Fátima. Para o Reitor do Santuário, um 

grande alicerce e destaque, na realização do jubileu, seria a presença do Papa 

Francisco na celebração e sua declaração do ano de 2017 como o Ano Mariano no 

Brasil e no Mundo. O Papa esteve presente no Centenário das Aparições de Nossa 

Senhora de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio de 2017. A sua presença alcançou 

uma magnitude colossal de caráter devocional, memorial, e mais ainda, de 

propagação e divulgação da celebração. Como veremos no próximo subitem, esse 

foi o principal mecanismo de divulgação da festividade, sendo anunciada em todos 

os veículos de informação, de maneira privilegiada e impactante, atraindo milhares 

                                                

15 Ibidem. 
16 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
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de fiéis. 

 Ora, enquanto em Fátima iremos observar que a expectativa da Reitoria 

do Santuário para o jubileu se encontra na difusão e no reforço da Mensagem de 

Fátima para o povo português e para o mundo, em Aparecida a expectativa é mais 

voltada para a realização da celebração em si, da comemoração. Contudo, de fato, 

os dois santuários têm suas expectativas fundamentadas de que as celebrações dos 

jubileus centenários, auxiliarão na irradiação da fé e devoção mariana no mundo. 

Ademais, se estabelecerão como suporte de divulgação dos Santuários de Fátima e 

de Aparecida, de modo que os reforce enquanto centros católicos e marianos de 

convergência e irradiação de fiéis conhecidos internacionalmente. 

 
“Nós estamos muito esperançosos, porque até agora todos os que celebraram 
conosco, e aí nós incluímos inclusive os Bispos do Brasil, que participaram da 55ª 
Assembleia e já fizeram o Jubileu deles, mas todos estão prometendo voltar às 
celebrações de outubro. Então, estamos numa expectativa muito grande de que 
outubro será um mês inesquecível celebrando os 300 anos de Nossa Senhora”. 
(Padre João Batista de Almeida – Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, 
entrevistado pela autora).17 

 

 Em um âmbito comparativo no que diz respeito às organizações dos 

jubileus, é possível observar que Fátima, nesse sentido, já se manifestava e se 

preparava a respeito de seu jubileu há 3 anos antes de Aparecida, em 2009 com o 

projeto urbanístico “Acção Integrada de Valorização Urbana – Fátima 2017 (AIVU – 

2017)”18. Esse plano buscava elaborar uma intervenção estratégica e integrada na 

cidade, e surgiu a partir da constatação de quão importante era o momento da 

celebração do Centenário das Aparições, e das transformações que o evento 

demandaria. 

Por outro lado, um relevante adendo desse pronunciamento que deve ser 

mencionado é a preocupação em se pensarem os preparativos em diferentes 

escalas: local, nacional e internacional; e em distintas dimensões: litúrgicas, culturais 

e econômicas. O Santuário Nacional de Aparecida, evidentemente transpassou o 

seu caráter nacional, sendo conhecido em outras localidades do mundo. De fato, a 

tentativa de declarar o ano de 2017 como o “Ano Mariano” no mundo, e as parcerias 
                                                

17 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
18 Este plano será apresentado adequadamente no próximo subcapítulo 6.1.2, o mencionamos aqui 
apenas como suporte de comparação. 
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entrelaçadas junto ao Santuário de Fátima, auxiliará na concessão de um novo salto 

nessa visibilidade e difusão de seu conhecimento enquanto santuário e devoção à 

Virgem Aparecida. E aqui, o vetor mediático se mostra como ferramenta autêntica 

nesse processo. 

 Já ao pensar na escala nacional e local uma estratégia notável foi 

discutida na primeira reunião da Comissão Pró-Jubileu: as visitas da Imagem 

Peregrina nas  arquidioceses brasileiras. 

 
“Planejamos a visita da Imagem Peregrina a todas as capitais brasileiras, além das 
arquidioceses que solicitarem. As visitas devem começar no segundo semestre de 
2014, começando pelo norte do país.” (Padre Valdivino Guimarães, 2013, em 
entrevista para o Site Oficial do Santuário Nacional de Aparecida)19 

 

 A imagem de Nossa Senhora Aparecida teve a sua primeira visita em 

1931, na cidade do Rio de Janeiro. Mas esta estratégia ganhou real atenção com a 

percepção da proporção alcançada, em termos de difusão, pela Imagem Peregrina 

de Fátima. O Santuário de Aparecida focado, então, nas estratégias de irradiação, 

resolveu adotar a mesma ação. Com a iminência do jubileu de 300 anos, a 

Comissão Pró-Jubileu decidiu que imagem visitaria ao longo dos anos de 2014, 

2015 e 2016 todas as dioceses do Brasil.  

 
“A maior parceria que temos nos preparativos para a celebração deste Jubileu é 
com todas as dioceses do Brasil, que há 3 anos estão promovendo a peregrinação 
da Imagem nas suas paróquias e nas suas comunidades. É um projeto que envolve 
também a CNBB juntamente com o Santuário Nacional, mas cada diocese está 
realizando no seu território a peregrinação da Imagem de Nossa Senhora. Então 
esta é a grande parceria que temos”. (Padre João Batista de Almeida – Reitor do 
Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado pela autora).20 

  

 De acordo com a gerente de marketing do Santuário, Solange Parron, o 

“carro-chefe” dos preparativos para o jubileu é a visita da Imagem Peregrina Jubilar 

às dioceses brasileiras: 

 
 “É a mãe que vai ao encontro de seus filhos, para que, em outubro de 2017, os 
filhos venham até a Mãe, no Santuário Nacional.” (Solange Parron – gerente de 

                                                

19 Site oficial do Santuário Nacional de Aparecida: http://www.a12.com 
20 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 



 

 

 

81 

marketing do Santuário, 2015, em entrevista para o Site Oficial do Santuário 
Nacional de Aparecida)21 

 

 A primeira visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, em 

preparação para os 300 anos, foi enviada pelo Santuário no dia 6 de Julho de 2014. 

A primeira diocese a recebê-la foi a Diocese de São Mateus, do estado do Espírito 

Santo.22 Um grupo de romeiros pertencentes à comunidade paroquial e devocional 

de São Mateus foram, juntamente com o bispo diocesano Dom Zanoni Demettino 

Castro, receber a imagem em uma missa de Consagração à Nossa Senhora 

Aparecida, realizada no Altar Central da Basílica do Santuário.23   

De forma clara e concisa, a Imagem Peregrina é uma estratégia incisiva e 

que se consolidou dentro dos preparativos dos 300 anos. Através das visitas, além 

de expandirem o conhecimento sobre a história do encontro da imagem de N. Sra. 

Aparecida, perpetua-se a memória desse acontecimento e novos laços de devoção 

são construídos, formando e fomentando cada vez mais o crescimento da rede 

devocional mariana. Ademais, cada cidade que recebe a Imagem Peregrina, passa a 

ter consciência do grande evento de celebração do jubileu de 300 anos. 

 O pronunciamento sobre a ideia e início das Imagens Peregrinas 

aconteceu na 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil (CNBB), em Maio de 2014. 

Segundo o arcebispo de Aparecida, Cardeal Raymundo Damasceno de Assis, dois 

meses depois do pronunciamento mais de 80 dioceses já haviam feito o 

agendamento para receberem a Imagem.  

 
“Agora começa a peregrinação pelo Brasil afora, por diversas dioceses. Na última 
Assembleia Geral, muitos deixaram seu nome pedindo a visita da Imagem, 
sugerindo uma data mais conveniente, e  o Santuário está procurando atender aos 
diversos bispos. Certamente, teremos a cada domingo bispos presentes ou 
sacerdotes enviados por eles para levarem a Imagem. Esperamos que seja um 
momento de bênçãos e graças para cada diocese, para todo nosso povo, porque 
Nossa Senhora Aparecida é Rainha e Padroeira do Brasil.”  (Cardeal Raymundo 

                                                

21 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/projeto-rumos-aos-300-
anos-propaga-a-devocao-mariana-por-todo-o-brasil>. 
22 Essa foi a primeira visita no cenário de preparação dos 300 anos. No entanto, a primeira imagem 
enviada de fato, ocorreu na 52ª Assembleia Geral da CNBB, e foi entregue a Dom Milton Santos, 
arcebispo da Arquidiocese de Cuiabá. 
23 Site oficial do Santuário Nacional de Aparecida: http://www.a12.com 
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Damasceno de Assis, 2014, em entrevista para o Site Oficial do Santuário Nacional 
de Aparecida)24 

 

 Ainda segundo o Cardeal, algumas solicitações tentavam pedir que as 

visitas se procedessem em datas especiais, como recebê-la durante as datas em 

que comemorariam celebrações e jubileus de suas próprias paróquias.  Como 

aconteceu por exemplo na Diocese de Pato de Minas (MG). A diocese completou 60 

anos em 2015, assim em 30 de outubro de 2014, na abertura do ano jubilar, chegou 

a Imagem Peregrina dos 300 anos percorrendo a cidade em carreata, seguida de 

uma missa solene em uma Catedral da cidade. Além de Pato de Minas, outras 

dioceses e paróquias também receberam a imagem juntamente com as suas 

comemorações locais, como é o caso das Dioceses de Pesqueira (PE), Maceió (AL), 

Sete Lagoas (MG) e Penedo (AL). (Figura 11) 

Tabela 4. Dioceses que receberam Imagem Peregrina durante comemorações de 
seus próprios jubileus.  

 

 
Patos de Minas recebe Imagem Jubilar e 
planeja santuário para Padroeira do Brasil. 

  

 

Diocese de Pesqueira recebe Imagem 
Peregrina da Mãe Aparecida na celebração 
de seu centenário. 

  
 Maceió: júbilo em dobro. 

  

 

Jubileu da Diocese de Sete Lagoas será 
celebrado com a visita da Imagem de 
Aparecida. 

  

 

Diocese de Penedo (AL) une centenário 
diocesano à comemoração jubilar dos 300 
anos 

  
 

Fonte: Notícias extraídas do Site Oficial do Santuário Nacional de Aparecida – adaptado pela autora 
(2016). 

                                                

24 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/santuario-envia-primeira-
imagem-peregrina-de-aparecida-em-preparacao-aos-300-anos-1>. 
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 Diante de tal quadro, é possível verificar como a Imagem Peregrina se 

tornou instrumento essencial no processo de propagação e consolidação dos 

preparativos e de divulgação do jubileu de 300 anos. Soma-se a isto, o fato de 

possuir papel crucial na comunicação com outros santuários e paróquias dedicados 

a Nossa Senhora Aparecida em outras localidades do Brasil. Se voltarmos o olhar 

para essa questão, que é bastante significativa para esta tese, a Imagem Peregrina 

foi o principal meio de ligação na tentativa de estabelecer as teias de conexões e a 

comunicação entre o Santuário Nacional e as paróquias e santuários locais.  

Na seção “Notícias” do site oficial do jubileu25 há a descrição de todas as 

notícias específicas sobre a celebração (tri)centenária. Se observarmos com 

atenção, há várias páginas seguidas falando sobre as visitas das Imagens 

Peregrinas em todo o território nacional (Figura 11), o que corrobora a assertiva de 

que esta é a principal ferramenta midiática de propagação e divulgação do 

(tri)centenário. 

Figura 11. Notícias sobre visita da Imagem Peregrina nas dioceses brasileiras no 
ano de 2016. 

 
Fonte: http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/300-anos/pagina/10 

                                                

25 Site Oficial do Jubileu de 300 anos: http://www.a12.com/300anos 
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 A compreensão desta grande parceria entre o Santuário Nacional e as 

dioceses brasileiras, conduziu-nos a uma importante questão: além desta 

cooperação referente à Imagem Peregrina, existe outras ações e comunicações 

sendo desenvolvidas? 

 
“Nós temos muitas paróquias no Brasil, são mais de 370 paróquias com o título de 
Nossa Senhora Aparecida. E alguns santuários, alguns até de repercussão 
regional, como por exemplo o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Manaus. 
Temos de repercussão diocesana o Santuário de Aparecida de Jundiaí, e tantos 
outros. E todos eles estão trabalhando em sintonia com o Santuário Nacional. A 
maioria deles usam o mesmo material que nós usamos aqui de Novenas, de 
celebrações. Então em todos eles, tanto paróquias quanto santuários, está sim 
acontecendo ações e em outubro vai ser o grande momento”. (Padre João Batista 
de Almeida – Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado pela 
autora).26 

 

 Outro projeto que está centrado nos preparativos e nas estratégias de 

divulgação do jubileu pelo Santuário é o que se intitula “Rumo aos 300 anos”. 

Segundo o departamento de imprensa e comunicação do Santuário Nacional, os 

preparativos estão centrados nesse projeto, que está sendo desenvolvido pelo 

Santuário Nacional de Aparecida. O Projeto “Rumo aos 300 anos” é um projeto 

pastoral que tem como principal objetivo incentivar a evangelização. De acordo com 

a gerente de marketing do Santuário, Solange Parron, o projeto conta também com 

objetivos mais específicos: 

 
“Existem objetivos específicos que são: promover a devoção a Nossa Senhora, 
preparar toda a comunidade católica no Brasil para que abrace esse grande 
momento festivo, e também motivar a visita da Imagem Peregrina Jubilar por todo o 
país” (Solange Parron – gerente de marketing do Santuário, 2015, em entrevista 
para o Site Oficial do Santuário Nacional de Aparecida)27 
 
 

 Um ponto interessante de se notar está nas falas introduzidas até aqui. 

Todos os depoimentos partem de dizeres que tentam afetar, “tocar” os leitores. A 

partir de linguagens que envolvem um certo sentimentalismo, um discurso com teor  

religioso, tenta chamar o fiel de forma a sensibilizá-lo através das palavras. Essas 
                                                

26 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
27 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/projeto-rumos-aos-300-
anos-propaga-a-devocao-mariana-por-todo-o-brasil>. 
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também seriam uma forma de marketing e de estratégias de difusão, tanto da 

devoção quanto para a atração popular para a celebração (tri)centenária. 

O marco inicial do Projeto “Rumo aos 300 anos” foi o lançamento de um 

selo comemorativo, que está presente em todas as ações e materiais de divulgação 

ligados ao jubileu (Figura 12). 

Figura 12. Selo Comemorativo do Jubileu dos 300 anos.  

 
Fonte: http://www.a12.com/300anos/institucional/detalhes/selo 

  

 A arte do selo foi pensada minuciosamente, e de acordo com o Site 

Oficial do Santuário28, o seu desenho contém elementos que pertencem à memória 

e tradição da religiosidade brasileira: a cruz estaria ligada ao símbolo principal que 

representa a fé brasileira; o barco relembra a pesca da imagem; e a imagem da 

santa de Nossa Senhora Aparecida.  

 A partir de 2014, o triênio para a celebração jubilar, várias atividades 

foram colocadas em pauta, como afirma Solange Parron: é traçado um caminho 

para os 300 anos. E essas iniciativas devem ser concluídas com o grande desfecho 

da comemoração em 2017. Entre as principais ações, se encontra a parceria com o 

Santuário de Fátima em Portugal, que em maio de 2014 abriram o seu triênio das 

celebrações, e a Casa da Mãe do Santuário de Aparecida recebeu a Imagem de 

Nossa Senhora de Fátima, que foi enviada diretamente do Santuário português. E 

                                                

28 http://www.a12.com/300anos/institucional/detalhes/selo 
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em maio de 2015, o Santuário de Fátima recebeu a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida em seu recinto. 

 Estas visitas das imagens nos dois santuários, a qual foram nomeadas de 

Entronização das Imagens, se iniciou em 18 de maio de 2014, quando houve uma 

missa solene no Santuário de Aparecida para receber a imagem de Nossa Senhora 

de Fátima. Por conseguinte, no dia 12 de maio de 2015, no dia da famosa 

celebração da procissão das velas do Santuário de Fátima, a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida chegou a esse Santuário (Figura 13). 

Figura 13. Entronização da Imagem de Nª. Sr.ª. Aparecida no Santuário de Fátima, 
Portugal 

 
Fonte: Thiago Leon29 

 

 O fato é que os eventos de entronização das imagens foram estratégias 

para difundir as duas devoções e os dois santuários no mundo. A entronização da 

imagem de N. Sra. de Fátima no Brasil veio fortalecer e atrair novos fiéis brasileiros, 

e a entronização da imagem de N. Sra. Aparecida em Portugal, também teve o 

mesmo intuito: apresentar a santa à comunidade portuguesa e europeia, e fortalecer 

os laços devocionais com imigrantes brasileiros que vivem em Portugal. 

 As entronizações fazem parte dos preparativos dos jubileus em parceria 

dos dois Santuários, que possui como título “Centenários das Bênçãos 2017”. Para o 

                                                

29 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/imagem-de-aparecida-
levada-a-fatima-e-patrimonio-de-fe-do-povo-brasileiro>. 



 

 

 

87 

Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Padre João Batista de Almeida, a 

presença da imagem de N. Sra. Aparecida em Portugal é um patrimônio religioso de 

fé pertencente ao povo brasileiro. No mesmo caminho, o Reitor do Santuário de 

Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, afirma: 

 

“A celebração conjunta dos dois jubileus pretende ser expressão visível da 
profunda união destes dois Santuários”. (Padre Carlos Cabecinhas – Reitor do 
Santuário de Fátima, 2015, em entrevista para o Site Oficial do Santuário Nacional 
de Aparecida).30 
 
 

 As parcerias entre os dois santuários não se remetem somente à 

realização das entronizações, como já foi elucidado várias missas conjuntas foram e 

serão realizadas ao longo do triênio 2014-2017. Há a premissa de haver uma 

celebração conjunta no dia 12 de Outubro de 2017, que seria a última celebração do 

centenário de Fátima, o qual relembrará a última aparição, e também data do grande 

jubileu (tri)centenário de Aparecida celebrará os 300 anos do encontro da Imagem 

pelos três pescadores no Rio Paraíba do Sul. Outra importante ação dos 

“Centenários das Bênçãos 2017”, é tentativa de declarar o ano de 2017 como “Ano 

Internacional Mariano”, esta declaração seria uma oportunidade das duas devoções 

e dos dois santuários se tornarem efetivamente conhecidos internacionalmente, 

perante a demasiada força e posição que o Vaticano possui no mundo. 

 
“Vamos fazer um pedido ao Santo Padre para que decrete o Ano Internacional Mariano, 
devido ao centenário de Fátima e ao tricentenário de Aparecida, de forma que o mundo 
inteiro possa viver esta experiência de encontro com Deus através de sua Santa Mãe, a 
Virgem Maria”. (Dom Darci Nicioli – Bispo Auxiliar de Aparecida, 2015, em entrevista para o 
Site Oficial do Santuário Nacional de Aparecida).31 

 

 No entanto, apesar de tantos planos conjuntos, na semana do Centenário 

de Fátima em 2017, que foi entre os dias 07 a 13 de maio, pouco se viu notar sobre 

o evento no Site Oficial do Santuário Nacional de Aparecida. Só apareceu em foco 

uma reportagem no dia 11 de maio, falando apenas que no dia 13 de maio de 2017 

se celebraria o Centenário das Aparições, e contando sobre a história destas, de 

                                                

30 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/santuario-de-fatima-em-
portugal-prepara-entronizacao-da-imagem-de-nossa-senhora-aparecida>. 
31 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/santuarios-de-fatima-e-
aparecida-querem-ano-internacional-mariano>. 
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forma muito breve e objetiva. Mesmo na sexta-feira dia 12 de maio, data em que 

ocorre a famosa Procissão das Velas, e que o Papa Francisco chegou ao Santuário 

de Fátima, e no sábado dia 13 de maio – data da celebração oficial –, nada 

apareceu no site do Santuário Nacional de Aparecida. Já que tantas ações foram 

planejadas em conjunto pelos dois santuários, esperava-se que as comunicações e 

informações do evento fossem tratadas e divulgadas com mais destaque. 

Retornando para as ações desenvolvidas pela Comissão Pró-Jubileu e 

pelo Projeto “Rumo aos 300 anos”, uma iniciativa que foi realizada em outubro de 

2014 foi a criação de um site oficial para o jubileu. A demanda por um site somente 

com informações sobre o jubileu era imediata, e demarcou o primeiro ano do triênio 

das festividades. O site traz informações sobre o que é o jubileu, uma seção da 

Oração Jubilar, notícias sobre o evento, arquivos multimídias, envio de intenções, 

agenda jubilar e a “Cartilha Rota 300”. 

A “Cartilha Rota 300” #APARECIDA300ANOS é um projeto de 11 

páginas, disponível em formato pdf, com o intuito de desenvolver a evangelização 

dos jovens juntamente com o projeto de visitas da Imagem Peregrina Jubilar nas 

dioceses brasileiras. O projeto é desenvolvido em conjunto com o Santuário 

Nacional, a CNBB e a Pastoral da Juventude, e destaca 3 eixos pastorais: missão, 

assessoria e estruturas de acompanhamento com o Setor da Juventude.  

Acompanhando o título do projeto, visualiza-se a hashtag 

#APARECIDA300ANOS. As hashtags são a realidade virtual do momento nos 

últimos anos. Quando se marca uma hashtag em uma mensagem, texto ou foto nas 

atuais redes sociais, quando se clica nela, você tem acesso a todas informações 

relacionadas a ela que foram marcadas na internet. Programas como o Facebook, 

Twitter e Instagram as utilizam como ferramentas de propagação de um determinado 

assunto. Pensando nisso, e consolidando mais uma vez aqui a ideia de como 

vetores mediáticos são imperantes nas celebrações de jubileus em centenários, o 

Santuário Nacional de Aparecida lançou a hashtag #APARECIDA300ANOS, para 

que as pessoas possam marcá-la em momentos e fotos que estejam relacionados 

com o evento. Ao acessar a hashtag pelo aplicativo Instagram, quase 4 mil fotos 

estão marcadas com a tag, o que demonstra como esta ferramenta ganhou força 

(Figura 14). 
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Figura 14. Fotos marcadas no aplicativo Instagram na hashtag do Jubileu de 300 
anos do encontro da Imagem de N. Sra. Aparecida - #APARECIDA300ANOS. 

 

 
Fonte: Acesso no aplicativo Instagram – pesquisado pela autora, 2017. 

 

 Outro acontecimento interessante que esteve na mídia, foi nos desfiles 

das escolas de samba em São Paulo, onde a Unidos de Vila Maria homenageou a 

Nossa Senhora Aparecida e os seus 300 anos de encontro da imagem (Figura 15). 

O samba enredo da escola foi “Aparecida – a rainha do Brasil. 300 anos de amor e 

fé no coração do povo brasileiro”. A escola ganhou destaque e emocionou milhares 

de brasileiros, aparecendo em vários veículos de informação, o que influenciou 

vigorosamente na divulgação da história e da celebração festiva que acontecerá em 

outubro de 2017.  
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Figura 15. Desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria em São Paulo que 
homenageou Nossa Senhora Aparecida e o Jubileu de 300 anos. 

 
Fonte: http://carnaval.ig.com.br/saopaulo/2017-02-25/unidos-de-vila-maria.html 

 

 Nesse cenário mediático imperativo, o Pe. João Batista de Almeida, 

acredita que a mídia tem papel fundamental no desenvolvimento dos preparativos do 

Santuário, e para a renovação e preservação do patrimônio cultural religioso 

brasileiro, pois para o Padre 

 
“[...] Sem a mídia a festa ficaria sem divulgação. Então nós temos a mídia própria 
do Santuário – o rádio, a TV e a internet –, mas nós contamos também com um 
bom trabalho de assessoria de imprensa para fazer chegar até outras mídias, que 
chamamos mídias seculares. Porque interessa ao Brasil esse Jubileu. Nossa 
Senhora é a Padroeira do Brasil, é um Patrimônio Cultural do Brasil. A Imagem é 
um dos tesouros que o Brasil tem na sua história, então é muito importante que a 
mídia divulgue isso. Então a mídia para nós é de fundamental importância”. (Padre 
João Batista de Almeida – Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, 
entrevistado pela autora).32 

 

 Mudando de viés, a partir de 2014 a coordenação do Santuário Nacional 

juntamente com os membros da Campanha dos Devotos33 viram a necessidade de 

algumas mudanças na área que envolve o santuário, para que possam melhorar as 

condições para a recepção do grande número de peregrinos na data das 

festividades.  

                                                

32 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
33 Grupo criado em julho de 1999, para auxiliarem nas obras do Santuário Nacional de Aparecida. 
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 A partir desse entendimento, várias obras estão sendo feitas no santuário. 

Não há informações específicas sobre esses planos, há somente uma reportagem 

afirmando suas existências34. Enquanto isso, Fátima já possuía planos de obras 

urbanas, na cidade e nos arredores do santuário, desde 2009 com o Projeto “Acção 

Integrada de Valorização Urbana – Fátima 2017”, e desde 2011 com o “Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana ARU de Fátima”, com parcerias do setor público 

e privado, e disponíveis em domínio público para consulta. 

No entanto, de acordo com o Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Pe. João 

Batista de Almeida, as obras físicas que foram planejadas para o tricentenário já 

estão todas concluídas. 

 
“Só uma que ainda não está inaugurada porque ela vai ser no dia 11 de outubro. 
Ela está esperando “embrulhadinha” para a principal de todas, que é a Cúpula do 
Santuário Nacional, podemos dizer assim, a Coroa do Santuário Nacional. Então o 
que resta mesmo e que está em andamento agora, e nós já entramos nesse clima, 
é a celebração da Novena e da Festa”. (Padre João Batista de Almeida – Reitor do 
Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado pela autora).35 

 
 

 Na entrevista realizada com o Reitor, ele fez referência a algumas obras 

que foram realizadas e já estão finalizadas: o campanário do recinto do Santuário e 

o baldaquino da Basílica. Contudo, menciona a obra da Cúpula que será inaugurada 

como uma grande realização juntamente com a celebração tricentenária. 

Para abrir o ano jubilar, em outubro de 2016 foi inaugurado um 

monumento especial no Santuário Nacional em homenagem aos 300 anos (Figura 
16), e outro semelhante foi inaugura na sede da CNBB em Brasília durante o mesmo 

mês. Segundo o Reitor do Santuário Padre João Batista, os dois monumentos em 

consagrados a Nossa Senhora Aparecida tem o intuito de celebrar um momento 

sagrado para os católicos brasileiros e para a história da Igreja Católica no Brasil.  

 

 

 

                                                

34 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/obras-para-um-grande-
jubileu>. 
35 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
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Figura 16. Monumento em homenagem ao Jubileu de 300 anos inaugurado no 
Santuário Nacional de Aparecida. 

 
Fonte: http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/inauguracao-do-monumento-em-

homenagem-a-nossa-senhora-aparecida-no-vaticano 
 

 Por último, outra ação que se torna relevante elucidar é o início da 

Novena Jubilar em honra a Nossa Senhora Aparecida e o seu jubileu de 300 anos, 

que começou no dia 12 de janeiro de 2017 com uma Cerimônia de Coroação no 

Santuário Nacional. A iniciativa levará a Imagem a ser coroada todo dia 12 de cada 

mês até o dia 12 de outubro, com a realização da celebração do jubileu.  

 
“Nós estamos agora nesse ano de 2017 com a celebração da Coroação de Nossa 
Senhora, que tem sido mensalmente um grande evento preparatório à apoteose 
que esperamos acontecer no dia 12 de outubro”. (Padre João Batista de Almeida – 
Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, 2017, entrevistado pela autora).36 

 

 Assim, as cerimônias de coroação todo o dia 12 tem como objetivo a 

preparação dos fiéis para o (tri)centenário. Para citarmos como exemplo da 

presença midiática nesta ação, na coroação do dia 12 de março esteve presente o 

humorista Renato Aragão e sua família. Neste mesmo dia, o humorista inaugurou 

uma exposição no Memorial da Devoção a Nossa Senhora Aparecida, intitulada 

“Didi, o Devoto Trapalhão”. 

Como foi possível observar, os preparativos para a celebração do jubileu 

de 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida começaram a ser 

                                                

36 Entrevista realizada pela autora em 9 de maio de 2017. 
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pensados no ano de 2012. Mas sua primeira ação efetiva aconteceu em 2013, com 

a formação da Comissão Pró-Jubileu, e se fortaleceu em 2014, com o primeiro ano 

de seu triênio e a iniciativa das visitas da Imagem Peregrina Jubilar nas dioceses do 

Brasil.  

Os preparativos continuam caminhando no Santuário Nacional de 

Aparecida. Porém, para cumprir com o objetivo desta tese, nos deparamos com a 

seguinte questão: como este jubileu se apresenta e é sentido em outras paróquias e 

santuários locais consagrados à Virgem Aparecida? Nesse sentido, vamos repensar, 

esse debate especificamente no contexto da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida 

da cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo.  

 

O (tri)centenário de  Aparecida na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio 

Claro (SP) 

 
A escolha para o estudo específico da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida de Rio Claro se deve, sobretudo, pela sua localização no Estado de São 

Paulo, por ser uma Paróquia de Nossa Senhora Aparecida já consolidada, com 75 

anos de sua fundação, e por compor uma comunidade devocional 

consideravelmente grande, presente e atuante. 

Como já foi explicitado, para atingirmos o objetivo proposto, foram 

realizadas uma entrevista com o Pároco da Paróquia, Pe. Renato Luís Andreatto, e 

pessoas que fazem parte da comunidade devocional desta. Tentamos abarcar 

pessoas com diferentes perfis etários, para conseguirmos alcançar uma percepção 

diversificada. É importante notar que as entrevistas não procuram atingir um número 

representativo, mas, sim, possibilitar  um estudo exploratório que permitisse a 

compreensão de como o jubileu de 300 anos está presente para esse grupo de 

devotos e para a Paróquia, e ainda, como se dá a comunicação entre esta Paróquia 

e o Santuário Nacional. 

A Paróquia foi fundada em 20 de Junho de 1941 na cidade de Rio Claro, 

no Estado de São Paulo. A cidade de Rio Claro está situada a 178 quilômetros da 

capital paulista; e como é possível observar no mapa a seguir (Figura 17), a 314 

quilômetros da cidade de Aparecida – onde se localiza o Santuário Nacional de 
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Aparecida. A paróquia de Rio Claro pertence à Diocese de Piracicaba, que se 

localiza acerca de 40 km de distância.  

 

Figura 17. Localização da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rio Claro (SP). 

Fonte: Camila Benatti (autora), 2017. 
Elaboração Técnica: Felipe da Rocha Borges. 

 

 

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro (Figura 18) possui 

uma comunidade paroquial e devocional consolidada e com um grande número de 

pessoas, que são atuantes, envolvidas e bem unidas. Por meio das entrevistas 

desenvolvidas, verificamos que em sua maioria são pessoas que vivem ou viveram 

no bairro onde a Paróquia está localizada – Rua 2 A, n. 349, Bairro Vila Aparecida –, 

e que cresceram ao redor, e já a frequentavam com suas famílias. A maioria dos 

devotos frequentam e vão as missas em família, e observa-se que até os jovens e 

as crianças participam com frequência das missas e celebrações da Igreja (Figura 
19). 



 

 

 

95 

 

Figura 18. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rio Claro (SP). 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 

Figura 19. Comunidade atuante, desde jovens e crianças. 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 

 São realizadas 10 missas por semana na Paróquia, que segundo o 

Pároco, Padre Renato Luís Andreatto, estão sempre cheias, principalmente aos fins 

de semana. Aos sábados e domingos são realizadas o total de 5 missas, que 

chegam a participar em torno de 600 pessoas em cada uma delas. 
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“As missas estão sempre cheias, muito cheias. Nós temos 5 missas nos fins de 
semana, e as 5 sempre estão aí em torno de 600 pessoas participando, em todas 
elas”. (Padre Renato Luís Andreatto, 2016, entrevistado pela autora).37 

 

 Além das missas, a paróquia realiza várias ações como celebrações 

comemorativas, Grupo da Terceira Idade que promove diversas atividades (Figura 
20), teatros com jovens e crianças, entre outras dinâmicas que envolvem sua 

comunidade de devotos. 

Figura 20. Informativo do Grupo de Terceira Idade. 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

 
 

 A Paróquia Nossa Senhora Aparecida possui uma comunidade 

devocional bem consolidada e atuante. Sem embargo, se torna mister compreender 

se ela possui, institucionalmente, alguma relação com o Santuário Nacional e 

alguma ação para com o jubileu de 300 anos. Segundo o Pároco Renato L. 

Andreatto, o principal papel da Paróquia em comunhão com o jubileu é a recepção 

da Imagem Peregrina (Figura 21, mostra as datas da recepção em Rio Claro entre 

os dias 7 e 13 de Agosto de 2016) – em contorno vermelho), que aconteceu no mês 

                                                

37 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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de agosto de 2016. Para o Padre o sentimento de receber a Imagem, para a sua 

comunidade paroquial, é como se sentir acolhido pela Mãe: 

 
“É como se fosse uma mãe visitando um filho, a mãe que nos vem visitar, e a nossa 
Paróquia, por sua vez, abrindo as portas para receber a mãe”. (Padre Renato Luís 
Andreatto, 2016, entrevistado pela autora).38 

 

Figura 21. Notícias sobre visita da Imagem Peregrina nas dioceses brasileiras no 
ano de 2016. 

 
Fonte: Jornal em Foco – Diocese de Piracicaba, Ano X – Número 99, Maio de 2016 (adaptado pela 

autora). 
 

 O Pároco complementa que o jubileu tem uma importância singular tanto 

para a devoção a Nossa Senhora Aparecida, quanto para o Santuário e para a 

Paróquia em si. Isto porque Ele acredita que a celebração dos 300 anos vem a 

fortalecer a fé e a espiritualidade. Assim Padre Renato L. Andreatto afirma: 

 
“Com a celebração do Jubileu toca o devoto, naquele quesito que é ‘ao menos 
nesse tempo estamos convidados a fazer parte de uma festa da Mãe’. Assim, é um 
momento muito especial do nosso Santuário Nacional. Então não envolve somente 
o Santuário, não somente o Brasil e as pessoas, mas chama a uma 
responsabilidade as demais paróquias que levam também o nome de Nossa 

                                                

38 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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Senhora Aparecida. Dentre essas a nossa, então ela aguça um pouco mais esse 
fervor de fé, porque queira ou não, mesmo a Imagem estando lá no Santuário, o 
Jubileu reflete em nós aqui também”. (Padre Renato Luís Andreatto, 2016, 
entrevistado pela autora).39 

 

 Dessa maneira, é possível averiguar que o jubileu possui reflexos não só 

no Santuário Nacional, mas que ele atinge real importância nas paróquias 

consagradas a Nossa Senhora Aparecida, pois além de fortalecer os laços de fé e 

devoção, ele atua na irradiação da devoção mariana.  

A partir dessa concepção, a Paróquia de Rio Claro preparou um 

calendário do ano Jubilar específico para as comemorações dos 300 anos. Todo dia 

12 de cada mês será realizada uma atividade, que se iniciou no dia 12 de outubro de 

2016, e se encerrará em 12 de outubro de 2017. As atividades serão em 

homenagem aos 300 anos e aos 75 anos da Paróquia. Assim, ao mesmo tempo que 

dão um valor aos 300 anos, também honram a festividade da Paróquia local. 

Destarte, o jubileu além de fortalecer a devoção a Nossa Senhora Aparecida, vem 

revigorar a importância da Paróquia para sua comunidade devocional. 

Nesse sentido, questionamos se a Paróquia está ligada de alguma 

maneira ao Santuário Nacional. Ao estabelecer as respostas sobre essa questão, 

chegamos a duas dimensões. A primeira, é que o Pároco considera que cada 

paróquia, no seu ser, é independente; e não há necessidade dessa ligação, pois 

quem faz esse vínculo é a Diocese. Por exemplo, para receber a Imagem Peregrina, 

é a Diocese que estabelece esse contato, e busca a Imagem e tem a incumbência 

de conduzi-la às Paróquias. Por outro lado, há uma segunda dimensão, 

argumentada pelo Pároco, na qual a Paróquia se sente como uma extensão 

religiosa do Santuário. Como exemplo ele cita que quando o Santuário promove uma 

novena de Nossa Senhora Aparecida, automaticamente a Paróquia também é 

convocada a realizar a mesma novena, porque muitas pessoas não tem condições 

de se locomover até o Santuário Nacional. Assim, dão oportunidade aos devotos de 

participarem do que está sendo liturgicamente realizado em Aparecida, ser realizado 

também na Paróquia.  

O que se conclui é que a Paróquia é uma instituição consolidada e 

independente, mas que por sua vez, está ligada ao Santuário pela devoção a Nossa 
                                                

39 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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Senhora Aparecida. Isto quer dizer, são unidas pela mesma devoção, mas com uma 

comunidade paroquial e devocional que se sustenta por si própria, tanto em 

pertencimento quanto por laços sociais.  

 Para uma melhor averiguação e compreensão, buscou-se a apreensão 

por parte dos devotos e frequentadores da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 

Rio Claro. Para isso, dividimos o guião de entrevista dos devotos em 3 partes: 

I. Sobre a Paróquia – Participação, envolvimento e devoção; 

II. Sobre o Santuário Nacional – conhecimento, participação e devoção; 

III. Sobre o Jubileu Tricentenário – conhecimento, participação e devoção. 

 A primeira parte deve tentar compreender como se dá a participação, o 

envolvimento e a devoção dos devotos para com a Paróquia; num segundo 

momento, buscou-se compreender esses mesmos elementos, porém em relação ao 

Santuário Nacional; e por último, sobre o conhecimento, participação e devoção na 

sua ligação com o jubileu de 300 anos.  

 Com base nas entrevistas, identificamos que os entrevistados frequentam 

a Paróquia há pelos menos 10 anos, e que essa vivência é algo que vem da família. 

Mesmo os mais novos frequentam desde o nascimento, foram batizados e seguiram 

a vida junto à Paróquia, como podemos visualizar em alguns fragmentos a seguir: 

 
“Frequento a Paróquia há 54 anos. É uma decisão familiar, a família é toda aqui. 
Meu batismo, casamento, tudo aqui”. (Entrevistada nº 1, 54 anos, Doméstica). 
 
“Faz mais ou menos 20 anos que frequento esta Paróquia. Antes morava aqui 
(bairro), agora me mudei mas continuo frequentando, porque é da Nossa Senhora”. 
(Entrevistada nº 2, 46 anos, Recepcionista). 
 
“Venho aqui há 47 anos. Pela proximidade e pela devoção à Nossa Senhora”. 
(Entrevistada nº 3, 46 anos, Comerciante). 
 
“Há 62 anos que venho aqui nesta Paróquia. Por influência da família e porque fui 
criado aqui”. (Entrevistado nº 8, 62 anos, Servidor Público Federal). 
 
“Frequento a Paróquia há 46 anos. Porque toda a minha vida religiosa foi aqui, 
batismo, crisma. É parte da minha vida. Pertencimento”. (Entrevistada nº 10, 46 
anos, Servidora Pública Estadual). 

 

 A partir dessas respostas, é perceptível os laços de identidade e 

pertencimento com o lugar, as pessoas frequentam há vários anos e ali criaram 
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laços tanto com a Paróquia quanto com os outros devotos. Os principais elementos 

que envolvem essas ligações são a proximidade de seus locais de residência e a 

devoção a Nossa Senhora Aparecida. Desde aqui vamos perceber como, ao 

contrário do Santuário Nacional, o vetor religioso se mostra presente e dominante.  

 Outro fato interessante, é que todos os entrevistados disseram frequentar 

a Paróquia pelo menos 1 vez por semana, demonstrando como a vida religiosa faz 

parte de suas rotinas. Alguns participam somente das missas, enquanto outros 

participam e colaboram com outras atividades dentro da Igreja.  

 
“Participo da Pastoral da Acolhida e participo nas escalas”. (Entrevistada nº 2, 46 
anos, Recepcionista).  
 
“Participo da Pastoral do Dízimo e colaboro com a organização para as festividades 
da Padroeira da Paróquia, sobretudo no Bolo”. (Entrevista nº 3, 46 anos, 
Comerciante). 
 
“Venho para os eventos das pastorais”. (Entrevistada nº 4, 38 anos, Recepcionista). 
 
“Sou Ministra, então venho para as reuniões e também para o coral”. (Entrevistada 
nº 10, Servidora Pública Estadual). 

 

 Na entrevistada de número 3, vimos que ela participa nas festividades da 

Paróquia e que dá ênfase especial ao Bolo. Todo dia 12 de outubro, em 

comemoração a Nossa Senhora Aparecida, a Paróquia e sua comunidade prepara 

um Bolo (Figura 22) para celebrar a data, nomeada como “Bênção do Bolo de 

Nossa Senhora Aparecida”. Esta a principal celebração da Paróquia N. Sra. 

Aparecida de Rio Claro, é a comemoração em homenagem à data do encontro da 

Imagem pelos 3 pescadores no Rio Paraíba do Sul. Segundo o Pároco, são 

realizadas, a cada 1 hora e meia, uma missa, tendo início às 3 e meia da manhã dos 

dias 12 de outubro e terminando às 22 horas do mesmo dia 12.  
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Figura 22. Bênção do Bolo de Nossa Senhora Aparecida, 2016, Rio Claro (SP). 
 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/pg/paroquianossasenhoraaparecidarioclaro/photos/?tab=album&album_id=
1214715951925569 

 

 Mesmo havendo a grande peregrinação por milhares de devotos ao 

Santuário Nacional, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro possui sua 

própria celebração de maneira independente e ativa. Sua comunidade paroquial e 

devocional consolidada se sustenta e possui laços já estabelecidos, com suas 

próprias celebrações, ações e festividades. De acordo com Pároco, há até pessoas 

que chegam a ir para o Santuário, mas são muito poucas e essas peregrinações não 

estão ligadas à Paróquia, pois eles tem sua própria celebração de comemoração e 

adoração à Mãe Padroeira.  

 Os laços de afetividade e pertencimento são latentes na comunidade 

devocional de N. Sra. Aparecida em Rio Claro. A atuação conjunta e a devoção 

religiosa motivam a vivência dentro da Paróquia e o fortalecimento de suas 

identidades e coesão social. As pessoas se sentem bem nesse lugar simbólico e 

religioso, e gostam de estar presentes ali. Essa compreensão foi alcançada a partir 

do questionamento sobre o que mais gostavam nesta paróquia, e da observação 

participante ( 2 anos de visitas de campo 2015-2017). 
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“O que mais gosto nesta Paróquia é que ela se manteve fiel às suas raízes, 
inclusive conservando o templo sobretudo. A gente se sente daqui”. (Entrevistado 
nº 7, 59 anos, Aposentado). 
 
“Gosto muito do povo, acho muito bom”. (Entrevistado nº 8, 62 anos, Servidor 
Público Federal). 
 
“Gosto do entendimento que o Padre passa, pois é de fácil compreensão. E 
também o carinho entre as pessoas”. (Entrevistada nº 9, 31 anos, Enfermeira). 

 

 Ao serem questionados sobre qual a celebração ou festa mais importante 

da Paróquia, a maioria dos entrevistados consideram o dia 12 de outubro, por ser o 

dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. E, ademais, todos afirmam celebrar a 

data na Paróquia, e não no Santuário Nacional. Alguns disseram passar na Paróquia 

por ser mais prático e fácil o acesso, enquanto outros por auxiliarem na organização 

da celebração realizada pela Paróquia, e por considerarem que ao pertencerem à 

esta comunidade devocional devem lá estarem presentes. E assim, quando vão ao 

Santuário, escolhem outra data ao longo do ano. 

 
“Para mim a data mais importante é o dia de Nossa Senhora, porque é homenagem 
à Padroeira. [...] Passo esta data na Paróquia porque ajuda na organização. Passo 
o dia todo aqui”. (Entrevistada nº 3, 46 anos, Comerciante). 
 
“A festa mais importante é da Padroeira, até porque estamos na casa dela e ela é 
mais importante”. (Entrevistada nº 5, 19 anos, Estagiária). 
 
“Festa da Padroeira. Porque é nossa Padroeira, é da gente”. (Entrevistado n. 8, 62 
anos, Servidor Público Federal). 
 
“Dia 12 de outubro, por ser a celebração de Nossa Senhora. [...] Passo aqui na 
Paróquia, porque ao Santuário vou ao final do ano”. (Entrevistada nº 9, 31 anos, 
Enfermeira). 
 
“Dia 12 de outubro, porque é dia de Nossa Senhora. [...] Passo na minha Paróquia, 
por pertencimento e compromisso”. (Entrevistada nº 10, 46 anos, Servidora Pública 
Estadual). 

 

 A relação que os devotos mantêm com a Paróquia é religiosa e afetiva, e 

muitas vezes transmitida através de familiares e amigos. É uma herança patrimonial 

religiosa e simbólica. Os laços assim são fortalecidos e fiéis a esse pertencimento. 

Devido a esta harmonização solidificada e consistente, onde o vetor religioso se 

torna sua essência, o enraizamento afetivo acontece de forma notória entre os 

devotos. Assim, todas suas práticas de fé são realizadas na casa da Mãe, que 
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também consideram sua própria casa, sem a necessidade de acorrerem ao 

Santuário Nacional para efetuarem suas ritualidades e sentirem a presença de 

Nossa Senhora Aparecida, pois a sentem e a vivenciam em sua própria Paróquia. 

Portanto, ao serem interrogados com qual frequência visitam o Santuário alguns 

dizem ir 1 vez por ano com um grupo organizado na própria Paróquia, ou com os 

familiares. Ainda há aqueles que já foram, mas não possuem alguma frequência, 

muitas vezes como penitência ou agradecimento por uma promessa feita ou graça 

alcançada. 

Contudo, ao questionarmos se consideram o Santuário Nacional e a 

cidade de Aparecida como lugares sagrados, são observáveis respostas bem 

diversificadas. Alguns consideram o Santuário sagrado, pela hierofania, por ser a 

casa em que a Nossa Senhora se encontra, e pelos milagres que fazem parte da 

história de Nossa Senhora Aparecida. No entanto, pelo fato de possuírem laços 

fortificados com a Paróquia, eles dizem que a Paróquia N. Sra. Aparecida de Rio 

Claro também é sagrada, por também ser a casa da Mãe Aparecida.  

 Já sobre a cidade em si, alguns disseram não considerá-la como um lugar 

sagrado, pois é só o entorno, que ficou muito comercializado, voltado para o 

consumo com a oferta de artigos religiosos e serviços, como restaurantes e de 

hospedagens. Outros consideraram que sim, a cidade também seria um lugar 

sagrado, porque quando há um templo onde houve milagres e manifestações de 

uma divindade, o lugar em sua totalidade se torna abençoado; e no caso de 

Aparecida, a Imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, e os milagres 

manifestados se deram em outros locais além do Santuário em si.  

 
“Sim, o Santuário é sagrado, bem como a nossa Paróquia porque também é a casa 
da Mãe. [...] A cidade já não, porque sagrado é o Santuário”. (Entrevistada nº 4, 38 
anos, Recepcionista). 
 
“Sim e muito. Porque é a casa da mãe e ela é muito importante. A nossa Paróquia 
também é a casa dela. [...] A cidade de Aparecida também é sagrada, porque é lá 
que foi encontrada e isso é um milagre”. (Entrevistada nº 5, 19 anos, Estagiária). 
 
“Sim. Eu conheço toda a história, a basílica é tão antiga. A primeira vez que fui foi 
1963, então é sagrado para mim. [...] A cidade também é. Pela presença da Nossa 
Senhora o entorno se todo sagrado”. (Entrevistado nº 8, 62 anos, Servidor Público 
Federal). 
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“O Santuário sim. Porque é um lugar único que renovo minha fé, minhas forças. 
Recomeço o ano quando vou para lá. [...] A cidade sim também, apesar do 
comércio, é lá que fica o Santuário”. (Entrevistada nº 9, 31 anos, Enfermeira). 
  
“Sim, o Santuário é sagrado, é a casa da mãe né. [...] A cidade mais ou menos, o 
comércio não deixa sê-lo”. (Entrevistada nº 10, 46 anos, Servidora Pública 
Estadual). 

 

 Transpassando para as relações devocionais para Nossa Senhora 

Aparecida em si, questionou-se aos devotos: “Quando pensa em Nossa Senhora 

Aparecida o que lhe vem a cabeça?”: 

 
“Pureza, minha mãe, ela é tudo para mim. Primeiro ela, depois Jesus”. 
(Entrevistada nº 2, 46 anos, Recepcionista). 
 
“Uma mãe muito boa para mim, que sempre que peço algo, eu sei que ela está me 
ouvindo. Uma amiga com quem eu posso compartilhar tudo”. (Entrevistada nº 5, 19 
anos, Estagiária).  
 
“A mãe de Jesus. Simboliza Maria né. E também o momento histórico de encontro 
no rio, momento de descrença total, surgiu a imagem e melhorou tudo, representa 
um milagre, até porque apareceu em duas peças. É um simbolismo de crer”. 
(Entrevistado nº 7, 59 anos, Aposentado). 
 
“Imagem de uma mãe, sobretudo porque há tempos não tenho mais a minha”. 
(Entrevistado nº 8, 62 anos, Servidor Público Federal). 
 
“Mãe do Brasil, rainha, mãe dos desesperados”. (Entrevistada nº 12, 24 anos, 
Auxiliar Jurídica). 

 

 A partir das respostas acima corrobora-se o que foi discutido na seção 4 a 

respeito das dimensões que envolvem a devoção mariana. Em todos os fragmentos 

podemos visualizar como as respostas estão atreladas aos aspectos do feminino e 

da representação de mulher, de quem foi Maria. As palavras mãe, proteção, amor 

são onipresentes, seguidas de “pureza”, que representa a delicadeza de ser mulher, 

Maria “a concebida sem pecados”.  

Também é possível observar na primeira resposta, da Entrevistada nº 2, 

em que ela afirma que primeiro Maria, depois Jesus. A devoção mariana, como já foi 

debatido, se irradiou por todo mundo, sendo uma das maiores no planeta. E, muitas 

vezes, esta devoção se torna mais imperativa do que a adoração a Jesus Cristo. Em 

todas as procissões religiosas católicas, sempre há a presença e a soberania de 

Maria. Ela está presente nos lugares mais altos do mundo (ALVAREZ, 2015). Maria 
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é consagrada, hoje, com os maiores santuários do globo, os quais recebem milhares 

de visitantes anualmente.  

 A perpetuação, a celebração de seus milagres e histórias são 

comemorados e marcados na memória do povo cristão católico. E os jubileus vêm 

consagrar esses eventos, e propagá-los para que mais pessoas possam a vir 

conhecê-los. Para o Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, 

Padre Renato Luís Andreatto, o jubileu de 300 anos de Aparecida engrandecerá 

ainda mais a fé do povo, como pode se observar em suas palavras: 

 
“Porque quando você faz um Jubileu, você resgata uma história, você resgata toda 
uma caminhada, todo um processo de crescimento, de amadurecimento. E todo 
esse processo de amadurecimento, de celebração, isso toca, isso vai de encontro 
com as pessoas, com a fé das pessoas; resgata a história das pessoas, muitas 
vezes adormecida. Então faz fluir isso daí no coração, na alma das pessoas, a 
historicidade da Aparecida, na cidade de Aparecida. Então isso influi na fé, 
engrandece, enriquece a fé dos fiéis”. (Padre Renato Luís Andreatto, 2016, 
entrevistado pela autora).40 

 

 Quando perguntamos aos devotos se eles tinham o conhecimento de que 

em 2017 comemora-se os 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, a maioria possuía a sapiência desse fato. Isto porque o Pároco procura 

sempre comunicar sobre o jubileu nas missas, e também porque em 12 outubro de 

2016 a Paróquia abriu as comemorações do seu Jubileu de Brilhante – 75 anos – 

juntamente com a abertura do ano jubilar de 300 anos, para que em outubro de 2017 

possam culminar os dois jubileus em uma única festa – na verdade a Paróquia fez 

75 anos em Junho de 2016, mas como haveria o jubileu em 2017, eles farão uma 

comemoração conjunta.  

 Nas entrevistas, os devotos foram questionados sobre qual a importância 

do jubileu e qual o significado que ele tinha para cada um de modo pessoal. As 

respostas abarcaram questões como a relevância de relembrar um acontecimento 

religioso tão importante, um marco. Comemorar um momento de renovação, de 

renascimento. 

 

                                                

40 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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“O fato que mesmo tanto tempo depois da aparição é ainda lembrada com fervor. É 
aniversário da aparição, é muito importante”. (Entrevistada nº 4, 38 anos, 
Recepcionista). 
 
“300 anos em que o milagre aconteceu e ela se tornou uma das santas mais 
importantes. O jubileu é muito importante. Porque Ela é a santa que mais devoto, é 
muito importante para mim e para minha vida”. (Entrevistada nº 5, 19 anos, 
Estagiária). 
 
“É um marco, porque relembra um momento de renovação em um momento tão 
difícil do Império, faz acreditar em um renascimento”. (Entrevistado nº 7, 59 anos, 
Aposentado). 

 

 Para os devotos da Paróquia, o jubileu de 300 anos é mais do que uma 

festividade, é a celebração de um momento de fé, de um milagre. Todo esse 

sentimento é revestido de um aspecto religioso, mais uma vez confirmando a 

presença deste vetor. Para Padre Renato L. Andreatto, a expectativa da celebração 

do jubileu é, primeiramente, multiplicar a devoção a Nossa Senhora Aparecida. 

Segundo o Pároco: 

 
“A devoção a Nossa Senhora Aparecida ela atrai, ela tem essa facilidade de atrair 
as pessoas, e muitos, às vezes, não tem a noção de que o Santuário não oferece 
somente as missas, somente essa devoção de cura. O Santuário vai além disso, 
com a sua ação social, na sua ação educativa, na sua ação de mídia, então as 
pessoas às vezes desconhecem esse lado. Então celebrar o Jubileu é uma 
oportunidade de fazer se conhecer ainda mais as ações da Igreja, as ações do 
Santuário”. (Padre Renato Luís Andreatto, 2016, entrevistado pela autora).41 

 

 Outra questão crucial para este estudo é apreender se os devotos têm o 

conhecimento, de que no mesmo ano de 2017, também comemora-se o centenário 

das aparições de Nossa Senhora de Fátima. A maioria dos entrevistados não tinham 

a consciência deste jubileu. Assim, foram questionados: “Ao saber do centenário de 

Nossa Senhora de Fátima, o que lhe vem ao pensamento?”: 

 
“Muito importante, N. Sra. de Fátima é muito forte, importante. O povo tem muita 
falta de Jesus, Maria principalmente. Não tem mais amor. Isso (a coincidência dos 
dois jubileus) é importante”. (Entrevistada nº 2, 46 anos, Recepcionista). 
 
“Uma alegria! É a mesma Nossa Senhora, mas em momentos diferentes. Uma 
coincidência”. (Entrevistada nº 3, 46 anos, Comerciante). 
 

                                                

41 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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“Acredito ter a mesma importância do Jubileu de Aparecida”. (Entrevistada nº 4, 38 
anos, Recepcionista). 
 
“Tem a mesma importância do Jubileu de Aparecida, visto que ela é uma santa e 
uma mãe muito adorada”. (Entrevistada nº 5, 19 anos, Estagiária). 
 
“Uma coincidência boa. Mais uma maneira de agradecer pela data comemorativa”. 
(Entrevistada nº 6, 66 anos, Aposentado). 
 
“Gostaria de participar das celebrações também”. (Entrevistado nº 9, 31 anos, 
Enfermeira). 

 

 As repostas nos mostram que os devotos consideram o jubileu Centenário 

de Fátima tão importante quanto o jubileu de 300 anos de Aparecida. Eles acreditam 

ainda que seja uma coincidência bastante significativa, e que seria mais um motivo 

para se celebrar. Desse modo, nos leva acreditar que os devotos possuem a 

consciência da relevância desses jubileus, porém num sentido religioso e de fé. Para 

o Padre Renato L. Andreatto, a coexistência dos jubileus centenários de Aparecida e 

Fátima é como se estivesse unindo duas irmãs: 

 
“São duas Igrejas irmãs de forte expressão religiosa na sociedade, no mundo. É 
uma unidade entre Fátima e Aparecida muito rica, não somente pela devoção 
mariana, mas também em relação à vida eclesial dos sacerdotes, dos bispos, nesta 
relação de fraternidade que existe entre homens e irmãs, religiosos e religiosas. 
Então enriquece também, porque é uma troca que nós fazemos. Nós enviamos a 
imagem de Nossa Senhora Aparecida também lá, e veio uma réplica de Nossa 
Senhora de Fátima para o Santuário nosso. É essa coparticipação que nós 
fazemos, que nós temos”. (Padre Renato Luís Andreatto, 2016, entrevistado pela 
autora).42 

 

 O Pároco acredita na importância dessa união não somente pelo caráter mítico e 

de coincidência, mas também enfatiza a importância de se unirem para a propagação da fé 

mariana e fortalecimento da Igreja, enquanto os devotos veem um sentido mais religioso e 

simbólico.  

5.1.2 O centenário de Fátima e sua projeção na Paróquia de Fátima e Lisboa 

 O Santuário de Fátima tem a sua origem na manifestação mariana 

testemunhada no ano de 1917, quando três crianças acreditaram vivenciar a 

aparição de Nossa Senhora. O alarme desta manifestação se procedeu no contexto 

                                                

42 Entrevista realizada pela autora em 17 de março de 2016. 
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da Primeira Guerra Mundial, e durante o governo da Primeira República em 

Portugal. A difusão desse acontecimento fez com que, em poucas décadas, uma 

paisagem rural se transformasse em um aglomerado urbano que comporta, 

atualmente, um dos maiores centros de peregrinação mundial da fé católica. Essa 

consolidação se desempenhou em um âmbito de enfrentamento global associados 

ao secularismo religioso, à Guerra Fria e à formação da União Europeia, entre as 

décadas de 1950 e de 1980. 

 A cidade de Fátima está inserida sob uma área, administrativa e local, 

sistematizada pelo município de Ourém. Desse modo, mesmo ao alcançar o título de 

cidade em 199743, toda a parte de decisões governamentais têm obrigação de 

passar pela aprovação e gestão deste município. 

 No mês de maio de 2017, precisamente nos dias 12 e 13, foi celebrado o 

jubileu do centenário das aparições de Fátima. Essas aparições se constituíram em 

um marco para a Igreja Católica, sendo que o Santuário se tornou conhecido 

mundialmente. A primeira iniciativa em prol dos preparativos do centenário foi em 

2010 com a formação de uma comissão, nomeada “Comissão Organizadora do 

Centenário das Aparições de Fátima (COCAF)”.  

Inicialmente a COCAF era constituída por membros internos e externos 

do Santuário, sendo o seu coordenador o Vice-Reitor do Santuário de Fátima, Rev. 

Pe. Doutor Vítor Coutinho. Segundo o Pe. Vítor Coutinho44. Essa comissão tinha 

como função, a princípio, construir planos e projetos para os preparativos do 

centenário. Desta maneira, contava com pessoas que faziam parte da Reitoria do 

Santuário, e consultores externos – de áreas culturais, acadêmicas, e de setores 

públicos e privados – que tinham interesse em Fátima. No entanto, como afirma o 

Vice-Reitor, em 2014 houve a percepção de que os projetos e planos já haviam sido 

concluídos, e que havia chegado a hora de concretizá-los. Assim, a COCAF passou 

a ser constituída por apenas membros internos da Reitoria do Santuário de Fátima45.  

 Em relação ao papel do Santuário de Fátima na organização e promoção 

do jubileu festivo, Pe. Vítor Coutinho afirma: 

                                                

43 Até 1997 Fátima era estabelecida como Vila. Neste ano, em que celebrou-se 80 anos das 
aparições, Fátima alcançou a intitulação de cidade. 
44 Entrevista realizada com o Vice-Reitor do Santuário, em 14 de maio de 2015. 
45 Havia um pequeno número de membros externos, que faziam parte desse corpo por estarem muito 
envolvidos com os preparativos. 
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O Santuário de Fátima é a entidade que oficialmente promove, realiza as 
promoções e ações dos 100 anos das aparições de Fátima. Unidades externas 
também podem promover iniciativas, mas o Santuário de Fátima é a entidade que 
oficialmente assume esse papel de divulgar os 100 anos das aparições. Por isso, o 
Reitor do Santuário, através de uma Comissão Organizadora do Centenário das 
Aparições de Fátima, está a desenvolver já há alguns anos o projeto, um plano 
para, não só o ano de 2017, mas os 7 anos que marcam todo o período de 
comemorações dos 100 anos. (Padre Vítor Coutinho – Vice-Reitor do Santuário de 
Fátima, 2015, entrevistado pela autora).46 

 

 De acordo com o Site Oficial do Santuário47, a celebração desse 

centenário possui como tema o título “O meu Coração Imaculado conduzir-vos-á até 

Deus”, e possui como o seu principal intuito mostrar a importância das aparições de 

Fátima para a Igreja Católica e para o mundo. Além de buscar difundir a mensagem 

e os segredos de Fátima em escala nacional e internacional. Há também objetivos 

específicos de promover a dimensão festiva do centenário a partir de orientações 

rituais e culturais, propagando a importância que os pastorinhos tiveram na história e 

memória de Fátima48.  

Para registrar a importância das celebrações e o início dos seus 

preparativos foram criados uma Marca (Figura 23) e um Símbolo Oficial do 

Centenário. A marca possui como proposta firmar as datas que marcam a efeméride 

jubilar, e destacar como seu símbolo mais notório a torre da Basílica de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima. No logotipo que apresenta as datas, um dos 

algarismos foi substituído por uma cruz, para enfatizar o aspecto católico cristão da 

comemoração. De acordo com informações do site oficial do Santuário, esta marca 

oficial representa a história e a memória de Fátima, das Aparições, dos Pastorinhos 

e de fé. 

 

 

 

 

 

 
                                                

46  Entrevista realizada pela autora em 14 de maio de 2015. 
47 http://www.fatima.pt/pt/pages/apresentacao 
48 Ibidem. 
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Figura 23. Marca Oficial do Centenário das Aparições de Fátima. 

 
Fonte: http://www.fatima.pt/pt/pages/marca-oficial 

 
 

 O Símbolo Oficial por sua vez – de autoria de Cristina Rocha Leiria –, foi 

criado para relembrar os devotos da unicidade do coração de Maria com o coração 

de Deus49. Assim, de acordo com o site oficial do Santuário, este símbolo foi 

elaborado com o intuito de recordar aos fiéis que através de Maria é possível 

encontrar o amor de Deus. Por isso, o centenário elegeu como tema a frase 

mencionada anteriormente: “O meu Coração Imaculado conduzir-vos-á até Deus”. 
 
 Após estas primeiras ações – que incluem a formação da COCAF e a 

elaboração da Marca e do Símbolo Oficial do Centenário –, a Reitoria do Santuário 

de Fátima lançou um novo projeto no dia 28 de novembro de 2010, como meta para 

as celebrações centenárias de 2017. A iniciativa refere-se a um Itinerário Temático 

para acompanhar os 7 anos de preparativos para o jubileu. Dessa forma, foram 

criados planos temáticos anuais, em um total de 7 itinerários. Cada um desses ciclos 

trata das aparições do Anjo e de Nossa Senhora, e da reflexão dos acontecimentos 

históricos de Fátima. Partindo-se das memórias da Irmã Lúcia e dos principais 

significados da mensagem de Fátima, os itinerários foram elencados, então, da 

                                                

49 De acordo com o Site Oficial do Santuário de Fátima. Disponível em: 
<http://www.fatima.pt/pt/pages/simbolo-oficial>.  
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seguinte maneira: 

 

1. Primeiro Ciclo (2010-2011) – Santíssima Trindade, adoro-vos 

profundamente; 

2. Segundo Ciclo (2011-2012) – Quereis oferecer-vos a Deus?; 

3. Terceiro Ciclo (2012-2013) – Não tenhais medo;  

4. Quarto Ciclo (2013-2014) – Envolvidos no amor de Deus pelo mundo; 

5. Quinto Ciclo (2014-2015) – Santificados em Cristo; 

6. Sexto Ciclo (2015-2016) – Eu vim para que tenham vida; 

7. Sétimo Ciclo (2016-2017) – O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e 

o caminho que te conduzirá até Deus. 

 

 De acordo com informações contidas no site oficial do Santuário, esses 

ciclos foram uma tentativa de acompanhar os anos de preparação do jubileu. Assim, 

procurou-se desenvolver por meio de cada um deles reflexões teológicas da 

devoção mariana de Fátima como: a prática da oração do rosário, a adoração 

eucarística, as práticas contemplativas dos primeiros sábados e a adoração ao 

Imaculado Coração de Maria.  

Outro projeto importante a se destacar é o “Vozes do Centenário”. Este foi 

criado pela Rádio Renascença (Lisboa) com a coprodução e cooperação do 

Santuário de Fátima. O programa consiste em uma elaboração de relatos 

audiovisuais de 100 peregrinos de Fátima. Assim, buscaram agregar 100 pessoas 

de características pessoais e profissionais distintas, seja do ramo da política, da 

literatura, e até mesmo crianças. Os vídeos foram estruturados para serem 

publicados diariamente, desde o dia 02 de fevereiro de 2017, até ao 100º, que 

culminaria com a data do dia 12 de maio de 2017 – véspera da comemoração do 

primeiro centenário das aparições de Fátima. Os vídeos estão expostos na íntegra 

no site oficial do Santuário de Fátima50. 

 Obviamente, nesse quadro de planos e projetos que têm o intuito de 

difundir o jubileu e a devoção à Nossa Senhora de Fátima, a mídia possui papel 

fundamental. Questionamos ao Pe. Vítor Coutinho qual vem a ser a importância da 
                                                

50 Os vídeos estão disponíveis no link: <http://www.fatima.pt/pt/multimedia/video/vozes-do-
centenario>. 
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mídia nos preparativos do centenário. O vice-reitor, que também é o coordenador da 

COCAF, afirma: 

 
“Nós temos meios mediáticos internos próprios. Esses meios fazem chegar 
informação aos meios externos. Muitas dessas informações são enviadas às vezes 
com mais destaques, e outras menos. Contudo, nós notamos que, de modo geral, o 
tema de Fátima interessa às pessoas, basta ver o que aconteceu esses dias51 da 
grande peregrinação que tivemos aqui na cidade, mais de 200 mil pessoas. Isso 
teve um eco muito grande nos meios de comunicação social. Mas isso acontece 
com tudo que tem a ver com Fátima, as pessoas se interessam muito de um modo 
geral”. (Padre Vítor Coutinho – Vice-Reitor do Santuário de Fátima, 2015, 
entrevistado pela autora).52 

 

 Os dias que o Pe. Vítor Coutinho se refere na passagem acima – 

“[...]basta ver o que aconteceu esses dias53 da grande peregrinação que tivemos 

aqui na cidade, mais de 200 mil pessoas” –, faz alusão às peregrinações do mês de 

maio de 2015. Nesta data, precisamente no dia 12, aconteceu a entronização da 

Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Fátima, o que atraiu muitos 

visitantes brasileiros ao Santuário.  

De fato, todo esse conjunto de acontecimentos têm como alicerce 

principal a mídia. Estratégia, cuja já elucidamos anteriormente. Os jubileus 

centenários em Aparecida e Fátima se tornam mecanismos evidentes de 

propagação e demarcação da fé mariana no mundo. Ao mesmo tempo que são 

fontes de renovação do patrimônio cultural e religioso do reino católico eclesial e 

devocional.  

De maneira similar ao Santuário Nacional de Aparecida, o Santuário de 

Fátima também teve a preocupação de promover a difusão de seu jubileu tanto em 

escala nacional como mundial. Em sua escala nacional, a principal estratégia de 

propagação foram as visitas da Imagem Peregrina nas dioceses portuguesas. 

Como já foi elucidado, a ideia da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima surgiu em 1945 – de acordo com a descrição do site oficial do Santuário de 

Fátima54. Um pároco alemão sugeriu que a imagem visitasse todas as capitais da 

Europa. Assim, no dia 13 de Maio de 1947 foi realizada a primeira viagem da 

                                                

51 Peregrinação das celebrações de Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2015. 
52  Entrevista realizada pela autora em 14 de maio de 2015. 
53 Peregrinação das celebrações de Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2015. 
54 Site oficial do Santuário de Fátima: <www.fatima.pt>. 
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Imagem Peregrina. Desde esta data a imagem vem percorrendo vários países do 

globo difundindo a devoção mariana à Nossa Senhora de Fátima.  

Com a  aproximação dos preparativos das festividades do jubileu, a 

Imagem Peregrina passaria a visitar todas as dioceses de Portugal (Figura 24), 

tendo o seu início em maio de 2015, e se encerrando em maio de 2016. É 

interessante notar, que há também registros da visita da Imagem Peregrina de 

Nossa Senhora de Fátima em outros países, como no Brasil e em Luxemburgo.  

 

Figura 24. Cartaz de divulgação da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima no Município de Felgueiras, Portugal. 

 
Fonte: http://www.expressofelgueiras.com/imagem-peregrina-de-nossa-senhora-de-fatima-visita-o-

concelho/. 
 

 
 Já em sua dimensão internacional, o Santuário de Fátima assumiu duas 

estratégias de promoção para o centenário. A primeira delas diz respeito à parceria 

com o Santuário de Aparecida, na qual houve as entronizações das Imagens. Como 

vimos no subcapítulo anterior, no dia 18 de maio de 2014, aconteceu uma Missa 

Solene no Santuário Nacional de Aparecida para receber a entronização da Imagem 

de Nossa Senhora de Fátima (Figura 25). Esse evento buscou apresentar e irradiar 

a devoção de Fátima aos devotos brasileiros, sendo uma importante estratégia de 

promoção dos dois jubileus.  
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Figura 25. Entronização da Imagem de Nª. Sr.ª. Fátima no Santuário Nacional de 
Aparecida. 

 
Fonte: Thiago Leon55 

 

 A parceria entre os dois Santuários, tinham como um de seus planos, a 

realização de missas conjuntas durante o ano jubilar. No entanto, elas não se 

concretizaram. Todavia, de acordo com o Vice-Reitor, em outubro 2014 houve uma 

ação conjunta entre estes Santuários, na qual os peregrinos em Aparecida e em 

Fátima rezaram o rosário em simultâneo, no dia 12 – celebrações festivas do 

encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e da última aparição de Nossa 

Senhora de Fátima . Esta iniciativa foi transmitida ao vivo através da televisão e dos 

sites oficiais.  

Outra cooperação em que os dois Santuários agregaram suas forças foi 

para solicitação ao Papa Francisco para declarar  2017 como o Ano Mariano no 

Mundo. Essa contestação foi idealizada e justificada a partir da intermediação das 

comemorações, no mesmo ano, dos centenários de duas relevantes comunidades 

devocionais marianas: Aparecida e Fátima. Esta declaração ainda não se efetivou, 

no entanto, a sua realização seria de grande contributo para a divulgação dos 

jubileus e para o conhecimento das duas devoções ao redor do globo.   

                                                

55 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/multimidia/detalhes/missa-solene-de-
entronizacao-da-imagem-de-fatima-18-maio>. 
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Sob essa perspectiva, é ponderoso ressaltar como a figura Papal tem seu 

prestígio e real atenção na promoção do jubileu. Primeiro porque o Papado passou a 

ter toda uma história de vínculo com o Santuário de Fátima56. Tanto que em julho de 

2017 acontecerá a 2ª Edição do curso de verão intitulado “Fátima e os Papas”. 

Segundo o site do Santuário, esta segunda edição do curso tem a pretensão de 

apresentar a ligação existente entre a figura papal e Fátima.  

Para além dessa relação, a apreensão do privilégio que possui a imagem 

do Papa levou o Santuário de Fátima a se apoiar neste símbolo para a divulgação 

de seu centenário. Toda uma comunicação em cima da presença do Papa na 

celebração jubilar foi executada. Para tanto, o Santuário de Fátima criou um site 

dedicado ao Papa Francisco e à sua presença na cerimônia festiva de 100 anos das 

aparições (Figura 26). 

 

Figura 26. Site dedicado ao Papa Francisco organizado pelo Santuário de Fátima 
. 

 
Fonte: http://www.papa2017.fatima.pt 

 

                                                

56 Essa relação ganhou força quando o Papa João Paulo segundo sofreu o atentado em 1981. Este 
acontecimento foi explicado no capítulo 2.  
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 Destarte, foi elaborado um selo no qual o rosário forma um coração, 

contendo em seu interior o escrito: “Papa Francisco, Fátima 2017”. E como lema a 

seguinte a frase: “Com Maria peregrino na esperança e na paz”. Todas essas ações 

têm como intenção demarcar a data do jubileu, a presença do Papa neste evento, e 

enfatizar que o Papa é devoto e peregrino de Fátima. A presença do Papa Francisco 

e o seu apoio à grande celebração relevam a importância e divulgação do jubileu, 

atraindo a atenção e convergência dos devotos.  

O Papa Francisco chegou ao Santuário de Fátima, no dia 12 de maio de 

2017, para presidir a primeira Peregrinação Internacional Aniversária do Centenário 

das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, e realizar a solenidade de Canonização 

dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Sua primeira atividade foi rezar 

silenciosamente em frente à imagem de Nossa Senhora. O Papa também fez o 

oferecimento de uma Rosa de Ouro ao Santuário. Na mesma data, diante da 

esplanada toda iluminada por velas, o Papa fez a recitação do terço, assentado em 

frente à imagem da Santa (Figura 27). 

 

Figura 27. Papa Francisco em discurso e oração do terço no dia 12 de maio de 
2017, no Santuário de Fátima. 

 
Fonte: http://www.papa2017.fatima.pt/pt/ 

 
 

Já no dia 13 de maio, o Papa realizou outras iniciativas, entre elas deu 

sua bênção aos doentes. No entanto, a celebração mais significativa do dia foi a 

Missa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto (Figura 28). Esta solenidade 
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teve repercussão relevante para a comunidade católica, para a memória do povo 

português, para a história e devotos de Fátima, e para o Santuário em si.  

Figura 28. Canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto no Santuário de 
Fátima, em 13 de maio de 2017. 

 
Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/netimages/noticia/20170511_rp_papa_fatima_0302-xl.jpg 

 

Segundo o site oficial do Santuário, a peregrinação e a celebração do 

Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, alcançou tamanha 

irradiação, que foi o acontecimento mais noticiado em Portugal e no mundo entre os 

dias 12 e 14 de maio de 2017. E essa relevância foi atingida principalmente pela 

visita e presença do Papa Francisco. Esses dados foram monitorados pela empresa 

Cison de software de pesquisa. Eles realizaram o monitoramento a partir de todas as 

notícias transmitidas nos meios de comunicação – televisão, rádio, impresso e virtual 

– que tinham como palavra-chave “Papa”. 

As informações acerca da visita do Papa Francisco a Fátima, atingiu um 

público de 30 milhões de pessoas. Esse alcance se deu através dos recursos 

digitais oficiais que cobriram este acontecimento. Os meios disponíveis que foram 

utilizados foram o Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, aplicativos de 

smartphones, e o Site Oficial da Visita do Papa57.  

                                                

57 www.papa2017.fatima.pt 

 



 

 

 

118 

Como foi citado anteriormente no subcapítulo 6.1.1, o uso das hashtags 

são cada vez maiores nas redes sociais. Ao acessar a hashtag #FATIMA2017 pelo 

aplicativo Instagram, quase 3 mil fotos estão marcadas com esta tag, o que 

demonstra como o evento ganhou força nos meios de comunicação digital (Figura 
29). 

Figura 29. Fotos marcadas no aplicativo Instagram na hashtag do Jubileu de 100 
anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima - #FATIMA2017. 

 
Fonte: Acesso no aplicativo Instagram – pesquisado pela autora, 2017. 

 
 

O objetivo o Santuário de Fátima é que a celebrações dos 100 anos se 

estenda e permaneça  com veemência durante o ano jubilar. Além da lógica de 

difusão, uma das justificativas desse estímulo, é a presença dos testemunhos de 

que as aparições decorreram mensalmente, entre os meses de maio a outubro. 

Assim, cada dia 13 que se estende até o décimo mês do ano deve ser celebrado 

enquanto centenário. Portanto, foi organizado um calendário litúrgico jubilar para 
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todo o ano de 2017, de maneira que o Centenário das Aparições possa ser 

memorizado e perpetuado. 

Sob essas circunstâncias de pós-celebrações, dois eventos de caráter 

acadêmico foram organizados com base no jubileu das aparições. O primeiro deles 

aconteceu no dia 26 e 27 de maio de 2017, em Lisboa e em Fátima, 

respectivamente. O evento intitulado  “Fátima, História e Memória – Colóquio 

Comemorativo dos 100 Anos das Aparições de Fátima” (Figura 30) partiu de uma 

ação conjunta organizado pela Academia Portuguesa da História e pelo Santuário de 

Fátima. O Colóquio tem como principal intuito debater a história e o fenômeno de 

Fátima, discutindo temáticas como Fátima e o Estado Novo em Portugal, e sua 

relação com o catolicismo português. Para o Diretor do Serviço de Estudos e 

Difusão do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, as temáticas debatidas são 

de tamanha relevância pois a história e a manifestação religiosa de Fátima são de 

extrema importância para a memória portuguesa e para o mundo contemporâneo58. 

Figura 30. Cartaz de divulgação do evento “Fátima, História e Memória – Colóquio 
Comemorativo dos 100 Anos das Aparições de Fátima”. 

 
Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/netimages/noticia/fatima_historia_memoria.jpg 

 

O segundo evento organizado é o Congresso Internacional do Centenário 

de Fátima intitulado “Pensar Fátima”, que acontece entre os dias 21 e 24 de junho 

                                                

58 Disponível em: http://www.fatima.pt/pt/news/fatima-historia-e-memoria---coloquio-comemorativo-
dos-100-anos-das-aparicoes-de-fatima-realiza-se-hoje-no-santuario-de-fatima>. 
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de 2017 no Centro Pastoral de Paulo VI no Santuário. O congresso, de teor científico 

e acadêmico, foi planejado em colaboração conjunta entre o Santuário e a 

Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Os temas discutidos 

procuram compreender Fátima nas dimensões artísticas, teológica, cultural, 

psicológica e social. A apreensão de que Fátima se tornou um movimento global que 

desperta vários vínculos e reflexões é a principal preocupação do evento.  

Os preparativos para a celebração do jubileu de 100 anos das aparições 

Nossa Senhora Fátima começaram a ser pensados no ano de 2010, e suas 

primeiras ações se efetivaram logo neste mesmo ano com a formação da COCAF e 

a criação dos Itinerários Temáticos. Com esse início há 7 anos antes da realização 

das celebrações, Fátima conseguiu repensar e planejar o jubileu em distintas 

dimensões.   

É evidente que o caráter mediático se mostra claramente onipotente, 

principalmente com a crescente influência global que o Santuário vem atingindo, 

sobretudo, com a atenção devotada à Fátima pelos Papas nas últimas 7 décadas – 

Papa Paulo VI, Papa João Paulo II e Papa Francisco.  

Contudo, notamos que o Santuário de Fátima teve a preocupação de dar 

abertura a outras ações, como por exemplo dar atenção à memória e história das 

aparições como a realização do Colóquio Comemorativo dos 100 anos das 

aparições – Fátima, História e Memória”. Vemos também a tentativa de apreensão 

do centenário na dimensão litúrgica católica com a criação dos Ciclos Temáticos; e a 

preocupação com a percepção acadêmica e científica do jubileu com a organização 

de Congresso Internacional para repensar Fátima nessa perpetuação secular.  

Portanto, aqui visualizamos um cenário um pouco distinto de Aparecida 

onde questões adversas foram repensadas e discutidas. Contudo, nos torna mister, 

compreender como este jubileu centenário se apresenta e é vivenciado no contexto 

da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima da cidade de Lisboa, em Portugal.  

 

O centenário de Fátima na Paróquia de Nossa Senhora Fátima de Lisboa 

(Portugal) 

 
A escolha para o estudo específico da Paróquia de Nossa Senhora 

Fátima de Lisboa se deve, sobretudo, pela sua localização na capital portuguesa e 
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por pertencer à Região Centro, que engloba Lisboa e o Vale Tejo. Como é possível 

observar no mapa a seguir (Figura 31), Lisboa está situada a 127 quilômetros da 

cidade de Fátima – onde se localiza o Santuário de Fátima. A Paróquia inaugurada 

em outubro de 193859, foi a primeira Igreja católica construída em Lisboa depois que 

se instituiu a Primeira República no país, em 191060. 

 
 

Figura 31. Localização da Paróquia de Nossa Senhora Fátima na cidade de Fátima 
(Portugal). 

 
Fonte: Camila Benatti (autora), 2017. 

Elaboração Técnica: Felipe da Rocha Borges.  
 

                                                

59 A Paróquia completará 79 anos no mês de outubro de 2017. 
60 Durante o Governo Provisório proveniente da Revolução Republicana de outubro de 1910, o 
ministro da Justiça e dos Cultos, Afonso Costa, havia promulgado a Lei de Separação das Igrejas do 
Estado. Várias medidas laicizadoras incidiram desta Lei, como por exemplo, a exclusão do ensino 
religioso nas escolas e a confiscação dos bens eclesiásticos pelo Estado.  
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Como elucidado anteriormente, para alcançarmos o objetivo proposto, 

foram realizadas uma entrevista com o Pároco da Paróquia, Pe. Luís Alberto Martins 

de Carvalho, e pessoas que fazem parte da comunidade devocional desta. 

Tentamos abarcar pessoas com diferentes perfis etários, para conseguirmos 

alcançar uma percepção mais diversa. É importante destacar que as entrevistas não 

procuram atingir um número representativo, mas, sim, possibilitar  um estudo 

exploratório que permitisse a compreensão de como o jubileu de 100 anos está 

presente para esse grupo de devotos e para a Paróquia, e ainda, como se dá a 

comunicação entre esta Paróquia e o Santuário de Fátima. 

A Paróquia de Nossa Senhora Fátima de Lisboa (Figura 32) possui uma 

comunidade paroquial e devocional consolidada e atuante. Por meio das entrevistas 

desenvolvidas, verificamos que em sua maioria são pessoas que residem próximas 

à Paróquia ou que são devotos de Nossa Senhora de Fátima. A maioria frequenta a 

Igreja pelo menos uma vez por semana, e observa-se que em maior número, são 

pessoas de idade adulta, acima de 30 anos. 

 

Figura 32. Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa. 

 
Fonte: http://www.catequese.net/evento/reuniao-de-responsaveis-paroquiais-da-vigararia-de-lisboa-iv-

:32 
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 De maneira distinta à Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Rio 

Claro, embora a comunidade devocional de Lisboa seja bastante atuante e envolvida 

com ações dentro da Paróquia local, observamos que há laços devocionais (não 
institucionais) mais estreitos desta comunidade com o seu Santuário principal61. 

Em entrevista com o Pe. Luís Alberto,  questionamos se a Paróquia de Lisboa 

possui alguma ação ou parceria com o Santuário. O Pároco alegou que não existe 

ligação entre as duas instituições, somente a mesma devoção à Nossa Senhora de 

Fátima. Ao fazermos a mesma pergunta para o Vice-Reitor do Santuário, Pe. Vítor 

Coutinho, este nos respondeu: 

 
“Não há um vínculo concreto. No entanto, muitas vezes as Paróquias de Fátima, 
presentes no país, pede-nos algum apoio em materiais. Mas elas têm sua própria 
autonomia como muitos dos santuários que existem no mundo inteiro sobre Fátima, 
elas têm seu próprio programa. Não existe uma ligação direta nesse sentido em 
que as paróquias tenham obrigação de nos dar informações, isso não existe. 
(Padre Vítor Coutinho – Vice-Reitor do Santuário de Fátima, 2015, entrevistado pela 
autora).62  
 
 

 De fato, não há vínculos institucionais ou ações conjuntas entre o 

Santuário de Fátima e a Paróquia em Lisboa. O que existe, na verdade, é uma 

relação profunda no que diz respeito ao caráter devocional. Isto quer dizer que os 

devotos da Paróquia possuem laços afetivos com o Santuário a nível de sentimento 

e de fé. 

Esta independência torna a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de 

Lisboa muito bem estruturada e atuante na sociedade lisboeta. De acordo com o site 

da Paróquia63 e com as entrevistas realizadas, averiguamos que esta comunidade 

paroquial possui um rico trabalho social e de acolhida às pessoas carentes. Além de 

uma grupo devocional presente e ativo dentro da Paróquia.  

 Para uma melhor compreensão, partimos do mesmo padrão de 

entrevistas que realizamos com a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Rio 

Claro. Como elucidado anteriormente, buscou-se a apreensão por parte dos devotos 

e frequentadores da Paróquia de Nossa Senhora Fátima de Lisboa. Para isso, 

dividimos o guião de entrevista dos devotos em 3 partes: 
                                                

61 Neste caso, o Santuário de Fátima. 
62  Entrevista realizada pela autora em 14 de maio de 2015. 
63 http://www.paroquiansrfatima.com 
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I. Sobre a Paróquia – Participação, envolvimento e devoção; 

II. Sobre o Santuário – conhecimento, participação e devoção; 

III. Sobre o Jubileu centenário – conhecimento, participação e devoção. 

 A primeira parte deve tentar compreender como se dá a participação, o 

envolvimento e a devoção dos devotos para com a Paróquia; num segundo 

momento, buscou-se compreender esses mesmos elementos, porém em relação ao 

Santuário; e por último, sobre o conhecimento, participação e devoção na sua 

ligação com o jubileu de 100 anos. 

Como citado acima, a comunidade devocional da Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima de Lisboa é ativa dentro desta instituição, efetivando sua 

presença para além das missas. O que percebemos, é que um grupo pequeno é 

ativo de maneira profunda dentro da Paróquia, ou seja, um círculo de pessoas mais 

concentrado. Em Rio Claro o grupo atuante é mais disperso, mais descentralizado. 

O que não sabemos é, se isso acontece pelo fato da comunidade devocional em Rio 

Claro ser maior; ou se é pelo fato mesmo de interesse e vontade pessoal.  

 Entre o grupo de entrevistados, estes frequentam a paróquia por pelo 

menos há 25 anos, e a visitam no mínimo uma vez por semana. Um fato 

interessante, é que devido às iniciativas de acolhimento social, novos devotos 

chegam a essa comunidade, mantendo um círculo de fiéis sempre constante e 

renovado. 

 
“Frequento esta Paróquia há 25 anos. Venho pelo menos 2 vezes por semana. 
Além das missas, vou para outros momentos tais como as reuniões do Secretariado 
Permanente do Conselho Pastoral, para encontros promovidos pelos diferentes 
grupos da Paróquia, sejam de oração ou de reflexão sobre temas da Igreja. Entre 
outros eventos organizados como concertos e conferências”. (Entrevistada nº 01, 
37 anos, Consultora Jurídica e Doutoranda em Direito). 
 
“Frequento a Paróquia há 65 anos, quando vim residir para Lisboa com a minha 
família. Venho semanalmente, de 2 a 3 vezes. Participo dos grupos de oração, e de 
estudos e análises de textos da Igreja. Também desempenho algumas funções na 
Paróquia: sou Ministro Extraordinário da Comunhão, leitor, membro da Direcção e 
Mesa da Arquiconfraria de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de São Julião; 
membro do Conselho Econômico; membro de Secretariado Pastoral e do Conselho 
Pastoral”. (Entrevistado nº 02, 75 anos, Advogado). 

    

 Ao visualizar os fragmentos acima, podemos perceber que os 

entrevistados procuram vivenciar o cotidiano paroquial de formas distintas. Assim, 
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atuam dentro de conselhos internos e participam dos grupos de orações. No 

entanto, apesar de se sentirem parte da Paróquia em uma relação identitária vívida, 

notamos que a comunidade paroquial de Lisboa não é tão unida – digo os devotos 

entre si – como a de Rio Claro. Apreendemos tais aspectos quando questionamos 

sobre o que mais e menos gostam na Paróquia.  

 
“Gosto, em particular, da iniciativa e vontade do Pároco em chegar a todos, em 
atrair mais fiéis para a Paróquia. Em criar uma comunidade unida, propondo um 
programa pastoral bastante completo e abrangente. No entanto, incomoda-me 
ainda existirem grupos na Paróquia que se fecham aos demais”. (Entrevistada nº 
01, 37 anos, Consultora Jurídica e Doutoranda em Direito). 
 
“Para além da Eucaristia dominical, que é viva, participada e um bom momento de 
enriquecimento individual e coletivo, tenho a possibilidade de participar do 
crescimento da comunidade que é a Igreja. Também a beleza da Igreja, do edifício 
em si, e tudo que ela me diz na história da minha vida. É, para mim, uma forte 
razão para me deslocar, sempre que posso e necessito, à Paróquia”. (Entrevistado 
nº 02, 75 anos, Advogado). 
 
“O que mais gosto na Paróquia é de ter sido bem acolhida, de nos fazerem ser 
Igreja. O que me incomoda é a pouca participação da comunidade em geral nas 
diversas atividades propostas, algo extra que não seja além da missa semanal”. 
(Entrevistada nº 04, 43 anos, Empregada ativa). 
 
“O que mais gosto é o esforço de muitos no serviço aos outros. Incomoda-me a 
dificuldade de criar ambiente mais comunitário na Igreja e fora dela. Poderia haver 
um ambiente mais acolhedor, a criação de melhores espaços comunitários”. 
(Entrevistado nº 05, 69 anos, Empregado ativo). 

 
 
 Para os entrevistados de números 01, 02 e 05, observamos a falta que 

sentem de um ambiente de grupos mais unidos, a necessidade de laços afetivos 

mais fortes. Assistimos a uma devoção que é profunda e alimentada, mas o sentido 

de comunidade e de coesão social frágeis. No entanto, pelos fragmentos citados 

nota-se o empenho acolhedor do Pároco, tanto para convidar mais fiéis para a 

Igreja, quanto na tentativa acolhedora dos que já fazem parte desta comunidade.  

Durante o mestrado da autora realizado em Portugal, nos anos de 2011 a 

2013, através de sua pesquisa se confirmou a forte identidade católica dos 

portugueses. Aspecto este que se reflete nesse cariz devocional enraizado. E, 

portanto, as devoções mais vívidas e exteriorizadas no país, são dedicadas à Nossa 

Senhora da Conceição – Padroeira de Portugal –, e à Nossa Senhora de Fátima, 

pela manifestação mariana e existência de seu Santuário.  
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 Percebemos ao longo da pesquisa que a Paróquia de Lisboa carrega esta 

vivência católica arraigada, e seguem suas competências enquanto Pastoral Cristã – 

a partir dos seus conselhos internos, dos preceitos e ações sociais atuantes na 

sociedade lisboeta. Por outro lado, as suas celebrações e festividades locais são 

mais litúrgicas do que comemorativas. Isto significa que suas celebrações são 

referentes às liturgias, procissões e calendários pastorais. Com o intuito de 

identificar informações sobre esta questão, perguntamos aos entrevistados qual é a 

celebração mais importante de Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa. 

 
“A festa mais importante é a que se realiza no Natal em que participam todos os 
grupos e movimentos da Paróquia. A celebração mais  importante é a Vigília 
Pascal”. (Entrevistada nº 01, 37 anos, Consultora Jurídica e Doutoranda em 
Direito). 
 
“Todas as eucaristias são uma ação de graças, mas obviamente aos domingos e 
dias santos ou solenidades, as missas são mais bonitas, com cânticos e homilias 
mais prolongadas. Gosto muito das bênçãos especiais e mais completas que nos 
são dadas em certos dias especiais e quando somos aspergidos com água ou 
quando há incenso”. (Entrevistada nº 03, 54 anos, Empregada em part-time). 
 
“Há vários momentos ao longo do ano, mas os mais relevantes em que participo 
são a Festa de Natal, as celebrações especiais da Catequese (Primeiras 
Comunhões, Profissões de Fé e Crismas)”. (Entrevistado nº 06, 43 anos, Bancário). 

 
 
 Como explicitado, e de acordo com as respostas acima, todos os 

entrevistados fizeram referências às celebrações eucarísticas, às catequeses e 

sacramentos. Duas importantes solenidades destacadas foram a Festa de Natal e a 

Vigília Pascal, que fazem parte do calendário litúrgico católico. A Páscoa é tão 

importante para os portugueses, que durante toda a semana as pessoas não 

trabalham e se recolhem e suas residências. Eles nomeiam esta ritualidade como 

“Férias de Páscoas”, por ser um momento de introspecção, orações e reflexões, e 

sobretudo, por não desempenharem as suas atividades obrigatórias profissionais. 

 Para tentar perceber o vínculo dos entrevistados com a Paróquia e com 

Santuário, questionamos os entrevistados se nos dias 12 e 13 dos meses que se 

estendem de maio a outubro – datas das grandes celebrações e peregrinações ao 

Santuário de Fátima –, eles visitam o Santuário ou participam de alguma celebração 

na Paróquia em Lisboa. Notamos que a maioria dos entrevistados afirmam não 

visitarem o Santuário nestas datas, preferem ir em outros momentos do ano. Assim, 
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participam da celebração a partir da Paróquia, que realiza uma procissão própria das 

velas, em um trajeto entre a Paróquia de Nossa Senhora das Dores até a Paróquia 

de Nossa Senhora de Fátima.  

 
“Quando não tenho possibilidade de ir ao Santuário participo nas celebrações da 
Paróquia, nomeadamente na procissão que é feita da Igreja de Nossa Senhora das 
Dores para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima a pé”. (Entrevistada nº 01, 37 
anos, Consultora Jurídica e Doutoranda em Direito). 
 
“Participo das celebrações na Paróquia, porque a Igreja Nossa Senhora de Fátima 
(Lisboa) é dedicada especialmente a Nossa Senhora e há sempre noite de oração 
aos dias 12, todos os meses, a que eu vou sempre que posso. E também há, em 
regra geral, uma procissão das velas. Este ano, haverá na Paróquia a visualização 
em direto (ao vivo) das celebrações do Santuário, uma vez que contaremos com a 
presença do Santo Padre, Papa Francisco”. (Entrevistada nº 03, 54 anos, 
Empregada em part-time). 
 
“Participo na procissão das velas da Paróquia no dia 12 de Maio, porque não indo 
ao Santuário é a melhor forma de estar aos pés de Nossa Senhora a rezar em 
comunidade”. (Entrevista nº 04, 43 anos, Empregada ativa). 
 

 
 Apesar de um certo vínculo emocional  e devocional dos fiéis com o 

Santuário, a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa tem a sua própria 

celebração dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E, a comunidade participam de 

forma presente e ativa da Procissão das Velas da Paróquia nos dias 12 de maio de 

cada ano. Neste ano de jubileu centenário, em especial, não houve a procissão. A 

Paróquia transmitiu a celebração da Procissão das Velas do centenário das 

Aparições, ao vivo em seu recinto, transmitida online através de um telão. Além da 

importância de ser o jubileu, uma influência relevante para acontecer dessa forma 

neste ano de 2017, foi a presença do Papa Francisco nas celebrações do Santuário 

(Figura 33). 
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Figura 33. Divulgação da transmissão ao vivo, na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima de Lisboa, da Procissão das Velas. 

 
Fonte: http://www.paroquiansrfatima.com/uploads/3/9/5/7/39572693/12_de_maio___.pdf 

 
Analisando este cartaz de divulgação, vemos como fotos centrais a 

imagem de Nossa Senhora de Fátima e a imagem do Papa Francisco. Mais uma 

vez, vemos a confirmação da figura Papal sustentando toda a divulgação das 

celebrações centenárias. Perifericamente, a foto do Santuário e da Paróquia, numa 

tentativa de insinuar a copartipação no evento da Procissão das Velas. E, a primeira 

frase do cartaz diz: “Para quem não puder ir ao Santuário de Fátima...”, como a 

dizer, “se não podes estar lá presente, vamos dar-vos a oportunidade de se fazerem 

presentes através de nossa Paróquia”.  

Outra iniciativa da Paróquia, em homenagem ao Centenário das 

Aparições, foi uma exposição de esculturas – da obra de Maria Amélia Carvaleira - 

dentro do recinto da Paróquia intitulada “As Aparições de Fátima” (Figura 34). A 

exposição foi aberta ao público no dia 04 de maio de 2017 (mês do centenário), e 

ficará exposta até dia 15 de outubro – mês da última aparição e que se encerra o 

jubileu. 
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Figura 34. Cartaz de divulgação da exposição “As Aparições de Fátima”, de Maria 
Amélia Carvalheira, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa. 

 
Fonte: 

http://www.paroquiansrfatima.com/uploads/3/9/5/7/39572693/17800258_642884512564773_4991739
1091303988_n.jpg 

 
 Transpassando para o momento da entrevista em que tentamos 

compreender a relação dos devotos com o Santuário em si, fizemos algumas 

indagações sobre as suas peregrinações e visitas a Fátima. Todos os entrevistados 

afirmam ir pelo menos uma vez ao ano ao Santuário, sendo que a maioria já fez 

peregrinações a pé ao menos uma vez na vida.  

 As peregrinações a pé ao Santuário de Fátima são fortes e bastante 

consolidadas. É interessante ressaltar, que o Centro Nacional de Cultura de Portugal 

desenvolveu um Projeto denominado “Caminhos de Fátima”. Este projeto já é ativo, 

e mantém vários caminhos bem estruturados para a realização de grupos de 

peregrinos que vão a pé para o Santuário. O projeto é inspirado nos “Caminhos de 

Santiago de Compostela”, e possui 4 roteiros64: 

                                                

64 É interessante notar que dois eixos não foram privilegiados por este projeto, mesmo após 25 anos de 
integração de Portugal e Espanha à união europeia. O primeiro eixo seria Barcelona-Madri-Toledo a leste, e o 
segundo Sevilha e Faro pelo Sul. Em uma dimensão geopolítica de fronteiras entre Portugal e Espanha, nos 
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1. Caminho do Tejo – com início em Lisboa. 

2. Caminho do Norte – este caminho tem início em Santiago de Compostela, 

e vem descendo em direção a norte de Portugal, passando pela cidade do 

Porto. 

3. Caminho da Nazaré – com início na cidade de Nazaré. 

4. Caminho do Mar – que é um caminho que se inicia em Cascais e segue 

pelo litoral até a cidade de Fátima.  

 Este é somente um dos roteiros estruturados para os peregrinos que 

seguem seu turismo religioso a pé. A atividade contínua e cada vez maior, em 

número de devotos, que decidem seguir suas peregrinações incitou a emergência de 

desenvolverem estruturas e equipamentos básicos para atenderem tal demanda. 

 Desse modo, os fiéis entrevistados da Paróquia afirmam: 

 
“Tento visitar o Santuário pelo menos uma vez por ano. Normalmente vou em 
família ou em grupos. A última peregrinação que fiz foi no dia 12 de outubro de 
2016 com o meu grupo de Jesus”. (Entrevistada nº 01, 37 anos, Consultora Jurídica 
e Doutoranda em Direito). 
 
“Sempre que posso vou em maio e outubro a Fátima. Vou geralmente com minha 
família, mas já fiz uma peregrinação a pé de Lisboa a Fátima com a Paróquia. Na 
peregrinação com a Paróquia, a pé, o grupo era de cerca de 20 pessoas. Todos 
tivemos conhecimento da iniciativa por diversas formas: anúncios feitos nas missas, 
leitura do “Eco de Fátima” (publicação semanal da Paróquia), ou por sugestão de 
conhecidos”. (Entrevistado nº 02, 75 anos, Advogado). 
 
“Vou uma ou duas vezes por ano ao Santuário. Fui no ano passado em 
peregrinação a pé, de Lisboa com a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e este ano 
vou outra vez, mas sozinha, de outra terra. Já tinha ido também há 7 anos com um 
primo-irmão. Éramos um grupo de 20 peregrinos, e este ano sei que irão mais ou 
menos o mesmo número desta Paróquia. Sei através da divulgação das 
peregrinações nas publicações periódicas da Paróquia”. (Entrevistada nº 03, 54 
anos, Empregada em Part-time). 

 
 
 Como já foi visto anteriormente, os devotos da comunidade paroquial de 

Lisboa vão a Fátima pelo menos uma vez por ano. Sendo que, a maioria já 

peregrinou a pé. Segundo os relatos, as visitações em grupos que saem da 

                                                                                                                                                   

questionamos se a exclusão desses roteiros advêm de uma simples ausência de deslocamento; ou, seria a herança 
de uma fronteira fechada que persiste tradicionalmente desde longas décadas? 
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Paróquia são muito divulgadas, seja nas missas ou pelo site da Paróquia, seja pelo 

jornal semanal desta, que se chama “Ecos de Fátima”. A última peregrinação a pé 

organizada pela paróquia aconteceu entre os dias 27 de abril a 1º de maio de 2017. 

Houve também uma peregrinação organizada pelo grupo “Convívio da Terceira 

Idade”, pertencente à Paróquia. A peregrinação ocorreu no dia 24 de maio, uma 

semana após a celebração do jubileu. Em mais um momento, é possível observar a 

sustentação de como Paróquia consegue reinventar, à sua maneira, as próprias 

celebrações e práticas de devoção.  

 

 A importância do jubileu para os portugueses e devotos de Fátima é um 

momento tão relevante para a sua história, que todos os entrevistados tinham o 

conhecimento deste evento. Questionamos sobre o que as celebrações centenárias 

das Aparições representam para eles. Assim, eles corresponderam: 

 
“Este Jubileu centenário é muito importante para recordarmos, celebrarmos e 
termos sempre muito presente a nossa Mãe do Céu, que muito nos ama e 
intercede por nós junto do Seu Filho. E para celebrarmos a Aparição de Nossa 
Senhora aos 3 Pastorinhos em Fátima com uma mensagem de salvação e com um 
apelo à conversão dos homens. Significa uma data muito importante para a Igreja e 
para o mundo, que deve ser festejada. É de tal maneira uma data importante que o 
próprio Papa Francisco se deslocará a Fátima para presidir às cerimônias”. 
(Entrevistada nº 01, 37 anos, Consultora Jurídica e Doutoranda em Direito). 
 
“Acho que se deve comemorar , pois já passaram 100 anos, e isso é uma data 
importante. Por isso cá vem o Papa Francisco e eu irei fazer outra peregrinação a 
pé, precisamente por ser o centenário. É um marco, por serem 100 anos de 
pessoas a rezarem e a acreditarem nas aparições de Nossa Senhora”. 
(Entrevistada nº 03, 54 anos, Empregada em part-time). 
 
“O Jubileu é um momento especial para reforçar a Mensagem de Fátima, não 
apenas a todos quantos são crentes e devotos, mas em especial a todos os outros. 
Um acontecimento especial pelas iniciativas que, a esse propósito, se haverão de 
desenrolar ao longo do ano e ajudarão a divulgar e reforçar a Mensagem de Fátima 
em Portugal e no mundo”. (Entrevistado nº 6, 43 anos, Bancário). 

 
 
 Enquanto que para a Reitoria do Santuário de Fátima a proposta do 

jubileu centenário e a presença do Papa Francisco se permeiam por dimensões 

estratégicas, de irradiação espacial e devocional, para a Paróquia esta celebração 

atinge outros aspectos. Nestes, observamos o vetor religioso como o seu cerne. 

Para a comunidade devocional da Paróquia de Fátima de Lisboa, o jubileu vem 

reforçar e relembrar a importância da história das aparições e da Mensagem de 
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Fátima, tanto para os portugueses como para o mundo. E, ainda, celebrar esse 

jubileu, para eles é vivenciar essa Mensagem de maneira profunda, de modo que 

possam sentir a presença da Mãe de Deus. A figura Papa, na percepção desta 

comunidade devocional, vem reforçar a seguinte ideia: a celebração centenária e a 

história das Aparições de Fátima é tão importante que o próprio Papa Francisco se 

deslocou, do Vaticano para Fátima, para presidir a cerimônia solene.  

 

 Para o Pároco Luís Alberto a importância do jubileu centenário é o 

redescobrimento da Mensagem de Fátima. 

 
“O jubileu de 100 anos é muito importante não apenas para cada paroquiano em 
particular, mas para alimentar a vida comunitária. É importante para se redescobrir 
a atualidade da Mensagem de Fátima e proporcionar uma intensa vivência 
religiosa. São perspectivas de que seja um tempo de intensa vivência cristã, 
ocasião para uma renovação da vida cristã individual e comunitária, pelo 
acolhimento da Mensagem de Fátima com o seu apelo à oração e conversão”. 
(Padre Luís Alberto Martins de Carvalho – Pároco da Paróquia de Nossa Senhora 
de Fátima de Lisboa, 2015, entrevistado pela autora).65 
 

 

 No discurso do Pároco visualizamos na íntegra duas das três dimensões 

das festas religiosas propostas pela autora desta tese. A dimensão devocional do 

jubileu está presente em vários momentos, como por exemplo, quando ele diz que 

as celebrações centenárias são importantes para a vivência religiosa e para 

redescobrir a atualidade da Mensagem de Fátima. Já a socioespacial ao pronunciar 

que o jubileu vem alimentar e renovar a vida cristã individual e comunitária, 

fortalecendo os laços sociais e identitários. 

 Seguindo o mesmo padrão de entrevista que realizamos com os devotos 

da Paróquia de Aparecida de Rio Claro, tornou-se crucial para este estudo 

apreender se os fiéis da Paróquia de Fátima de Lisboa tinham o conhecimento, de 

que no mesmo ano de 2017, também comemora-se o tricentenário do Encontro da 

Imagem de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto em Rio Claro, alguns dos 

entrevistados tinham a sapiência desta celebração festiva, em Lisboa nenhum dos 

                                                

65  Entrevista realizada pela autora em 12 de maio de 2015. 
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devotos sabiam desta coincidência. Assim, foram questionados: “Ao saber do 

centenário de Nossa Senhora de Fátima, o que lhe vem ao pensamento?”: 

 
“Não sabia. Vem-me ao pensamento que portugueses e brasileiros estarão unidos 
em oração e na mesma devoção à Mãe do Céu”. (Entrevistado nº 9, 65 anos, 
Reformado) 
 
“Não sabia. Mas fico muito feliz por saber e não deixarei de rezar a Nossa Senhora 
da Aparecida, em cuja Catedral (no Rio de Janeiro) rezei em 1975 (numa altura 
muito aflitiva para mim e para Portugal”. (Entrevistado nº 12, 51 anos, Professor) 
 
“Não sabia que Nossa Senhora tinha aparecido no Brasil há 300 anos. Isso é muito 
interessante, como se houvesse uma periodicidade para Ela aparecer a pessoas 
em diferentes pontos do mundo, com conselhos”. (Entrevistada nº13, 46 anos, 
Médica cardiologista) 
 
 

  Acreditamos que o fato de Lisboa não terem o conhecimento do jubileu 

tricentenário de Aparecida, e muitas vezes da existência da Santa, se deve à 

irradiação devocional desta consagração. Aparecida tem sua comunidade 

devocional em escalas nacionais e internacionais. Mas este internacional se entende 

de forma mais efetiva na América Latina. Enquanto Fátima possui uma difusão, de 

sua imagem e devoção, que se propaga mundialmente. Isso tem a ver com diversos 

fatores, um deles pelo eurocentrismo que se espalhou imperiosamente pelo mundo 

ocidental. Segundo, a escala de proximidade do Santuário de Fátima com o 

Vaticano facilita o seu apoio e referências por parte dos Papas. Esse alicerce Papal 

atingiu o seu maior nível, quando o Papa João Paulo II consentiu que a sua 

sobrevivência ao atentado sofrido em 1981, teria sido um milagre de Nossa Senhora 

de Fátima – como elucidado a tentativa de assassinato ao Papa aconteceu no dia 13 

de maio, dia da primeira aparição de Fátima.  

Todos esses fatores, colaboraram para a irradiação da devoção de Nossa 

Senhora de Fátima pelo globo. No entanto, os entrevistados ao saberem do 

tricentenário de Aparecida mostraram sentimentos de surpresa e emoção. Para eles 

essa coincidência é a consagração efetiva a presença da Mãe de Deus no mundo, 

reforça a importância da fé e devoção a Maria enquanto mãe não só de Jesus, mas 

de todos os seres humanos. Desse modo, nos leva acreditar que os devotos 

possuem a consciência da relevância desses jubileus num sentido religioso e de fé, 

nos evidenciando a presença viva do vetor religioso das paróquias locais. E mais, 



 

 

 

134 

esta percepção enfatiza como os jubileus centenários renova a devoção dos fiéis, e 

releva a consagração desses santuários e devoções como patrimônios religiosos 

tanto para portugueses e brasileiros, como para o mundo católico contemporâneo. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os capítulos estruturados, designados à temática central de investigação, 

nos conduziram a conclusões que retomam o fio condutor deste estudo. A situação 

específica das celebrações festivas dos jubileus centenários do Encontro da Imagem 

de Nossa Senhora Aparecida e das Aparições de Fátima, em seus respectivos 

Santuários, direcionam os levantamentos para possíveis continuidades de estudo. 

Os resultados adquiridos se tornam conhecimentos parciais da amálgama do 

pensamento teórico e empírico dos lugares simbólicos e religiosos sob a luz 

geográfica.  

 O objetivo principal desta tese foi analisar os preparativos e articulações 

em prol dos jubileus festivos do tricentenário de Nossa Senhora Aparecida e o 

centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. E, por conseguinte, 

compreender como essas celebrações se projetam no cotidiano das paróquias locais 

de Aparecida em Rio Claro, e de Fátima em Lisboa. 

Para cumprir com a proposta delineada, em um primeiro momento 

elencamos quais as dimensões que envolvem as celebrações religiosas de jubileus 

centenários. E então, transpassou-se por uma contextualização socioespacial das 

celebrações litúrgicas e da emergência contemporânea da devoção mariana. Esse 

devir perpassa por um cenário sustentado pela força da figura Papal e do Concílio 

do Vaticano II. Nesse sentido, vimos que as celebrações de jubileus em santuários 

ultrapassa uma questão de fé, e atinge níveis onde vetores mediáticos e a 

pungência de cenarizações ganham destaques.  

Em um segundo momento, buscamos compreender os aspectos 

simbólicos dos santuários católicos contemporâneos e das ritualidades nas festas 

religiosas. A partir das leituras realizadas, verificamos que eles são envolvidos por 

um complexo onde signos, experiências e geossímbolos se interagem. Nessas 

perspectivas, os santuários se estabelecem como lugares de relevância social, 

política e religiosa incorporados em uma dimensão notavelmente espacial e 

simbólica. 

Nesse entremear, onde os santuários são palcos vivos das experiências 

de fé, as festas religiosas se tornam verdadeiros mecanismos de irradiação e de 

manifestações das práticas devocionais. É por meio delas que as experiências 
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religiosas são ritualizadas e (re)atualizadas, em uma dinâmica social que envolve 

além de vivências e particularidades, a ligação do devoto com o lugar em si e com o 

divino.  

Sob essa ótica, propomos a ideia de que as festas religiosas são 

constituídas de 3 dimensões: devocional/teológica, socioespacial e promocional. 

Devocional, pelo seu caráter mítico e religioso, em que os devotos participam delas 

para desempenharem suas práticas e sentimentos de fé. Socioespacial, por ser 

grande impulsionadora de coesão social, de fortalecimento dos laços identitários 

com a comunidade e com lugar. E por último, promocional, por ser instrumento de 

propagação espacial e devocional dos santuários católicos na sociedade 

contemporânea.  

Nesse viés hodierno nos quais os santuários marianos se encontram, as 

visitações e o turismo se impõem como válvulas centrais. Nesse sentido, 

considerou-se importante repensar o turismo religioso sob uma abordagem 

humanista, onde a devoção e a fé dos fiéis são reveladas. Assim, tentamos refletir 

sobre um turismo que tem como seu principal indutor uma qualidade humanista, de 

motivações íntimas, de procura por novas experiências, e o despertar dos 

sentimentos. Desse modo, foi proposto um turismo religioso contemporâneo que 

busque se impor como um novo caminho de vivência dos lugares de devoção.  

Ao pensar nessa possibilidade humanista de um turismo religioso, 

chegamos à apreensão de que as visitações aos santuários, juntamente com as 

festividades, são mecanismos de difusão e renovação dos lugares simbólicos e 

religiosos. Isto quer dizer que, os principais traços que marcam os santuários na 

atualidade vêm acompanhados por seus planos de difusão espacial e devocional; de 

convergência de fiéis e visitantes, e, sobretudo, do festejar, do celebrar. Portanto, os 

lugares religiosos são emergidos em uma renovação contínua que, planejada de 

maneira integralizada, pode garantir o regeneração e a preservação do patrimônio 

religioso.  

Contudo, para alcançarmos a premissa de analisar os preparativos dos 

jubileus de Aparecida e de Fátima, de maneira que pudessem ser repensados 

integralmente, propomos uma metodologia inspirada nos estudos de Oliveira (2011). 

Tal metodologia sugere a importância de considerar os arranjos operados em prol 

dos preparativos, no âmbito dos setores governamentais e privados (vetor politico-
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turístico), religiosos (vetor mítico-religioso), e no campo mediático (vetor mediático-

ecossistêmico). Como foi elucidado no início desta tese, embora essa concepção 

vetorial das análises simbólicas sejam sustentadas no estudo de Oliveira (2011), em 

nosso trabalho adaptamos esta metodologia para melhor se adequar aos objetivos 

propostos. Assim, utilizamos a ideia de “vetor” como atores e fatores que atuam 

nesse processo de preparação dos jubileus. Dessa maneira, escolhemos usar os 

termos de vetores: religioso, político, turístico e mediático.  

Nessas circunstâncias, tentamos utilizar o campo imagético que permeia 

os santuários marianos – especificamente ao tratar dessas movimentações para os 

preparativos do centenário das aparições –, apresentando e discutindo os vetores 

inseridos nesta dinâmica. Após uma análise comprometida a partir desta 

metodologia, concluímos – com base nas entrevistas e observações participantes 

realizadas ao longo do doutorado – que as celebrações dos jubileus centenários nos 

Santuários principais de Aparecida e Fátima tinham uma sobreposição do vetor 

mediático. Enquanto, as paróquias secundárias locais de Rio Claro e de Lisboa 

vivenciam as celebrações permeadas, principalmente, pelo vetor religioso. 

O jubileu tricentenário de Aparecida tem os seus preparativos 

respaldados nas visitas das Imagens Peregrinas nas dioceses brasileiras. Esta se 

tornou a principal ação de divulgação da celebração. Assim, para que o 

conhecimento desta efeméride se difundisse, o Santuário Nacional promoveu uma 

parceria com as dioceses de todo o Brasil, para que recebessem a Imagem em suas 

paróquias e comunidades. Apesar de observarmos aqui uma parceria entre 

santuário principal e a paróquia local, de certa forma esta ação é notoriamente 

intermediada pela força mediática. 

Já o jubileu de 100 anos das aparições de Fátima tem como seu principal 

propulsor a figura e a presença do Papa Francisco. Todos os entrevistados, sem 

exceção, disseram que a distinção e privilégio desta celebração centenária estava 

no fato  do Papa Francisco estar presente nas celebrações. Inclusive, muitos destes 

devotos afirmaram não visitar Fátima nos dias das grandes peregrinações devido à 

multidão. No entanto, que pensavam ir na comemoração dos 100 anos, por lá estar 

presente o Papa Francisco. O fenômeno atingiu tamanha expressividade nas mídias, 

que este foi o acontecimento mais noticiado em Portugal e no mundo entre os dias 

12 e 14 de maio de 2017. Mais uma vez, identificamos a veemência mediática 
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sustentando a irradiação e difusão dos jubileus e da devoção mariana em escala 

mundial.  

Por outro lado, enquanto os Santuários de Aparecida e de Fátima são 

alicerçados pelo vetor mediático, nas paróquias locais analisadas observamos uma 

outra situação. A projeção dos jubileus na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 

Rio Claro e na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, é enviesada por 

um complexo entrelaçado por sentimentos de fé e afetividade. Essas relações são 

estabelecidas tanto com as santas em si, quanto com os lugares simbólicos. Entre 

geograficidades e topofilias, a comunidade devocional de Rio Claro e Lisboa 

acreditam que os jubileus vêm reforçar a memória da Mãe de Deus e seus lugares 

sacralizados, os Santuários.  

Os devotos entrevistados da Paróquia de Rio Claro, acreditam que o 

Santuário é um local sagrado, e que o jubileu tricentenário vem relembrar a força 

dos milagres realizados pela Santa. E, ainda, para celebrar a presença da Mãe de 

Deus em território brasileiro, tornando-a a Padroeira do Brasil.  

Os fiéis entrevistados da Paróquia de Lisboa, também julgam que o 

Santuário de Fátima é um lugar sagrado. Estes acreditam que a celebração 

centenária das aparições vêm recordar a importância da Mensagem de Fátima para 

o mundo. Os devotos veem a presença do Papa Francisco como a confirmação da 

relevância que a história das aparições, e de Nossa Senhora de Fátima, possuem 

nos dias atuais.  

Nessas circunstâncias, é possível observar como a percepção dos 

jubileus se prosperam vinculados pelos aspectos religiosos, por sentimentos 

identitários e de fé. Diante deste cenário, acreditamos que deve haver o estímulo de 

se estabelecer a comunicação e cooperação entre os santuários principais e as 

paróquias locais. 

Dessa maneira, seria possível introduzir uma ordenação equilibrada e 

integral da atuação dos vetores religioso, político, turístico e mediático na 

preparação dos dois jubileus. À sua maneira, podemos concluir que as trocas e as 

comunicações entre os santuários e paróquias – para conjuntamente desenvolverem 

os preparativos dos jubileus –, refletiriam consequências mais profundas e frutíferas 

dessas celebrações. Sendo que o seu principal legado seria a renovação dos 
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santuários e das devoções marianas como um importante patrimônio religioso do 

Brasil, de Portugal e do mundo. 

No decurso de qualquer investigação, surgem novas possibilidades e 

direções de pesquisa que acabam por despertar a atenção do autor. Ampliar as 

projeções desta investigação significaria a confirmação, ou não, das conclusões 

alcançadas.  

Neste momento, no qual refletimos sobre a dimensão e projeção dos 

preparativos dos jubileus de 300 anos de Aparecida e de 100 anos de Fátima, fica o 

desejo de analisar os pós-eventos. Questionamos, se de alguma forma os 

Santuários conseguirão alcançar o anseio por traz dessas celebrações: conquistar 

novos territórios espaciais e devocionais de suas consagrações.  

E pensar, sobretudo, quais os efeitos e novas perspectivas surgirão tanto 

para os santuários principais quanto para as paróquias locais. Será que de alguma 

forma, mesmo com vários hiatos, esses jubileus sustentarão uma certa renovação 

desses patrimônios religiosos? 

Outra semente também se fez brotar: sendo bacharel em Turismo, 

transcorrer sobre uma discussão das possibilidades de um possível turismo religioso 

humanista, fez despertar algo que algures estava adormecido. E assim, se fez 

ressurgir uma faísca de desejo de navegar pelas áreas dos saberes turísticos 

novamente. Deixo aqui, e carrego comigo, o anseio de mergulhar em uma nova 

maneira de olhar os campos científicos do turismo, e tentar, de alguma forma, trazer 

um novo contributo para a área. 

Sob essa dimensão, prepondera-se continuar investigando as novas 

possibilidades de turismo religioso no que diz respeito à compreensão das paróquias 

locais. No entremear das redes e escalas da devoção mariana um novo itinerário 

pode ser repensado: as paróquias locais podem traçar seus próprios esquemas de 

atração da devoção local.   

Assim duas pontes podem ser refletidas e imaginadas. Por um lado, há a 

efetivação de um turismo que se nota emissivo, no qual os devotos vão ao encontro 

dos santuários principais. Por outro, apreender a força que as paróquias possuem 

ao organizar, no pré e no pós-evento, práticas de motivação devocional próprias, 

que nesse caso específico se apresentam Nossa Senhora Aparecida e Nossa 

Senhora de Fátima. 
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Emergindo desses pensamentos ainda embrionários, segue a motivação 

de continuar e desbravar novos estudos, tendo em mente a relevância dos temas 

para o campo científico humano e geográfico. Ademais, transpor o trabalho para 

novos lugares, onde a imaginação possa nos conduzir, possibilitará o 

aprofundamento das análises e compreensões. E, consequentemente, a obtenção 

de frutos mais fascinantes e consistentes.  
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APÊNDICE A - MODELOS DE GUIÃO DE ENTREVISTAS UTILIZADOS: 

 

1. Santuário Nacional de Aparecida 
 

I – Identificação 

Nome: 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Perguntas 
 

1. Qual o papel do Santuário na realização do Jubileu de 300 anos? 
 

2. Existem parcerias com outras empresas? Quais empresas e que tipo 
de parceria? 

 
3. Quais são as ações de divulgação do tricentenário desenvolvidas 

pelo Santuário Nacional? 
 

4. Dos preparativos, o que já está concluído? E o que está em fase de 
desenvolvimento? 

 
5. Quais foram e são os principais obstáculos nas preparações para o 

Jubileu? 
 

6. Quais são as perspectivas para as celebrações tricentenárias? 
 

7. Qual o papel da mídia nos preparativos? Em que nível a mídia tem 
importância no desenvolvimento dos preparativos? 
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8. Qual a estimativa de visitantes para o dia 12 de Outubro de 2017, data 

do tricentenário? 
 

9. Há no país outros santuários e paróquias dedicados a Nossa Senhora 
Aparecida. Estes estão a desenvolver alguma ação que vá de 
encontro com as celebrações? 

 
10. Há grupos de peregrinação que têm origem destas paróquias? 

 
11. No mesmo ano de 2017, também comemora-se o Jubileu de 100 anos 

do Santuário de Fátima em Portugal. Há ou haverá alguma ação 
conjunta entre os dois santuários para as comemorações? Quais? 

 
12. Li algo a respeito de ações e missas conjuntas, em um mesmo 

intervalo de tempo. E ainda, que têm o intuito de estabelecer o ano de 
2017 como o “Ano Mariano no Mundo”? Isto é verdade? Por quê? Há 
algum outro objetivo em conjunto? 
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1. Pároco – Paróquia Nossa Senhora Aparecida Rio Claro 

I – Identificação 

Nome: 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Perguntas 
 

1. A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro possui algum 
papel na realização do jubileu de 300 anos? Se sim, qual? Se não, por 
quê? 

 
2. A Paróquia possui alguma ação de divulgação das celebrações do 

evento? Qual? 
 

3. Qual a importância para a Paróquia do Jubileu Centenário que se 
aproxima? 

 
4. Nesta Paróquia, há algum calendário ou preparação (ação) para o 

Centenário? 
 

5. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida já veio ou virá para 
esta Paróquia? 

 
6. Qual foi/é a importância e sentimento para a Paróquia em recebê-la? 

 
7. Há algum grupo de peregrinos, nesta Paróquia, que vão todos os 

anos ao 12 de Outubro em Aparecida? Em média, quantos peregrinos 
são? 
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8. Há algum grupo de peregrinos desta paróquia a se preparar para 
algum movimento ou peregrinações no ano de 2017?  

 
9. Quantos peregrinos esperam para compor o grupo? Maior que o 

número dos outros anos? 
 

10. O que haverá de diferente das peregrinações dos anos normais (que 
não seja o do centenário)? 

 
11. Esta paróquia tem alguma participação direta com o Santuário 

Nacional (independente deste centenário)? Qual? Se não, por quê? 
 

12. Para o senhor, qual é a importância do Jubileu para os fiéis de Nossa 
Senhora Aparecida? 

 
13. Quais são as expectativas  que o senhor – como representante oficial 

desta Paróquia – tem para Jubileu? 
 

14. O Senhor sabia que em 2017 também se comemora do jubileu 
centenário das Aparições em Fátima? Ao saber disso, o que lhe vem 
ao pensamento? 
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2. Comunidade de Devotos – Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio 

Claro 

I – Identificação 

 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Sobre a Paróquia – Participação, envolvimento e devoção. 
 

1. Há quanto tempo frequenta esta Paróquia? Porque escolheu 
frequentar esta Paróquia? 

 
2. Quantas vezes vem à Paróquia na semana ou no mês? (especificar 

quantas vezes por semana, ou mês ou ano) 
 

3. Vem somente para as missas? Ou vem em outros momentos ou para 
algum outro objetivo? 
 

4. O Senhor (a) frequenta algum grupo de oração ou exerce alguma 
atividade nesta Paróquia? Qual? 

 
5. Pode nos contar um pouco sobre o que faz aqui:  nas missas e em 

outros momentos? 
 

6. O que mais gosta nesta Paróquia? 
 

7. Há algo que te incomoda ou que poderia melhorar nesta Paróquia? 
 

8. Para o senhor (a) qual é a celebração ou festa mais importante desta 
paróquia? Por quê? 
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9. No dia 12 de Outubro, o Senhor (a) visita o Santuário Nacional ou 
participa desta celebração na paróquia? 

 
(  ) Santuário Nacional     (  ) Paróquia 
 
Por quê? 

 
III – Sobre o Santuário Nacional – Conhecimento, participação e devoção. 
 

10. O Senhor (a) visita o Santuário Nacional? Com que frequência? 
 

11. Com quem vai às peregrinações? Se em grupo, com qual?  
 

12. Quantos peregrinos compõem este grupo? E como soube dele? 
(responder somente se peregrinar em grupo). 

 
13. Com que objetivo visita o Santuário Nacional? 

 
14. Para si, o Santuário Nacional é um lugar sagrado? Por quê? 

 
15. E a cidade de Aparecida, para si, é um lugar sagrado? Por quê? 

 
16. O senhor peregrina todos os anos? Em quais meses? 

 
17. Quando vai a Aparecida permanece na cidade por quantos dias? 

 
18. Pode nos contar um pouco sobre como passa o tempo e o que faz lá? 

 
19. Há algo que te incomode e que não goste em Aparecida (na cidade 

e/ou no Santuário)? 
 

20. O que mais gosta em Aparecida? 
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21. Quando pensa em Nossa Senhora Aparecida o que lhe vem à 
cabeça? 

 
IV – Sobre o Jubileu Centenário – Conhecimento, participação e devoção. 
 

22. O Senhor (a) sabe que no ano de 2017, comemora-se 300 anos de 
Nossa Senhora Aparecida? 

 
23. Para si, qual a importância deste Jubileu tricentenário que se 

aproxima? 
 

24. O que este tricentenário significa para o senhor? 
 

25. Qual a importância de ir nas datas celebrativas e não em outras? 
 

26. Por qual meio de transporte vai às peregrinações? Por que ir a pé? 
 

27. O Senhor (a) irá nas peregrinações para a comemoração do 
centenário? 

 
28. Para si, qual a importância de ir nesta data? 

 
29. O que espera da liturgia de comemoração centenária? Por quê? 

 
30. O que acha que será diferente em relação aos outros anos? 

 
31. O senhor teria alguma sugestão para a celebração? Qual e por quê? 

 
32. O Senhor sabia que em 2017 também se comemora do jubileu 

centenário das Aparições em Fátima?  
(  ) Sim   (  ) Não 
 

33. Ao saber disso, o que lhe vem ao pensamento? 
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3. Santuário de Fátima 

I – Identificação 

Nome: 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Perguntas 
 

1. Qual o papel da Reitoria do Santuário na realização do Centenário 
das Aparições? 

 
2. Existem parcerias com outras empresas? Quais empresas e que tipo 

de parceria? 
 

3. Quais são as ações de divulgação do centenário desenvolvidas pela 
Reitoria? 

 
4. Dos preparativos, o que já está concluído? E o que está em fase de 

desenvolvimento? 
 

5. Quais foram e são os principais obstáculos nas preparações para o 
Jubileu? 

 
6. Qual o papel da mídia nos preparativos? Em que nível a mídia tem 

importância no desenvolvimento dos preparativos? 
 

7. Qual a estimativa de visitantes para o dia 13 de Maio de 2017, data do 
centenário? 
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8. Há em Portugal outras paróquias dedicadas a Nossa Senhora Fátima. 
Estas paróquias estão a desenvolver alguma ação que vá de 
encontro com as celebrações? 

 
9. Há grupos de peregrinação que têm origem destas paróquias? 

 
10. No mesmo ano de 2017, também comemora-se o Jubileu de 300 anos 

no Santuário Nacional de Aparecida no Brasil. Há ou haverá alguma 
ação conjunta entre os dois santuários para as comemorações? 
Quais? 

 
11. Li algo a respeito de ações e missas conjuntas, em um mesmo 

intervalo de tempo. E ainda, que têm o intuito de estabelecer o ano de 
2017 como o “Ano Mariano no Mundo”? Isto é verdade? Por quê? Há 
algum outro objetivo em conjunto? 
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4. Pároco – Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa 

 

I – Identificação 

Nome: 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Perguntas 
 

1. A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa possui algum 
papel na realização do Centenário das Aparições? 

 
2. A Paróquia possui alguma ação de divulgação das celebrações do 

Centenário das Aparições? Qual? 
 

3. Qual a importância para a Paróquia do Jubileu Centenário que se 
aproxima? 

 
4. Qual a importância das celebrações do Jubileu Centenário para os 

peregrinos? 
 

5. Há algum calendário ou preparação para o Centenário nesta 
Paróquia? 

 
6. Há algum grupo de peregrinos que vão todos os anos ao 13 de Maio 

que frequentam esta Paróquia? Quantos peregrinos são? 
 

7. Há algum grupo de peregrinos desta paróquia a se preparar para 
algum movimento ou peregrinações no ano de 2017?  
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8. Quantos peregrinos esperam para compor o grupo? Maior que o 
número dos outros anos? 

 
9. O que haverá de diferente das peregrinações dos anos normais (que 

não seja o do centenário)? 
 

10. A Paróquia está a desenvolver alguma ação que vá de encontro com 
as celebrações? 

 
11. Esta paróquia tem alguma participação direta com o Santuário 

independente deste centenário? 
 

12. Quais são as perspectivas para Jubileu? 
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5. Comunidade de Devotos – Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de 

Lisboa 

I – Identificação 

Nome: 

Sexo: (  ) M        (  ) F Idade: 

Situação Profissional atual: 

Local de Trabalho: 

Grau de Instrução: 

 
II – Sobre a Paróquia – Participação, envolvimento e devoção. 
 

1. Há quanto tempo frequenta esta Paróquia? Porque escolheu 
frequentar esta Paróquia? 

 
2. Quantas vezes vem à Paróquia na semana ou no mês? 

 
3. Vem somente para as missas? Ou vem em outros momentos ou para 

algum outro objetivo? 
 

4. O Senhor (a) frequenta algum grupo de oração ou exerce alguma 
atividade nesta Paróquia? Qual? 

 
5. Pode nos contar um pouco sobre o que faz aqui:  nas missas e em 

outros momentos? 
 

6. O que mais gosta nesta Paróquia? 
 

7. Há algo que te incomoda ou que poderia melhorar nesta Paróquia? 
 

8. Para o senhor (a) qual é a celebração ou festa mais importante desta 
paróquia? Por quê? 
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9. Nos dias 13 (dos mêses de maio a outubro), o Senhor (a) visita o 
Santuário de Fátima, ou participa das celebração na paróquia? Por 
quê? 

 
III – Sobre o Santuário Nacional – Conhecimento, participação e devoção. 
 

10. O Senhor (a) visita o Santuário de Fátima? Com que frequência? 
 

11. Com quem vai às peregrinações? Se em grupo, com qual?  
 

12. Quantos peregrinos compõem este grupo? E como soube dele? 
(responder somente se peregrinar em grupo). 

 
13. Com que objetivo visita o Santuário de Fátima? 

 
14. Para si, o Santuário Fátima é um lugar sagrado? Por quê? 

 
15. E a cidade de Fátima, para si, é um lugar sagrado? Por quê? 

 
16. O senhor peregrina todos os anos? Em quais meses ou datas? 

 
17. Quando vai a Fátima permanece na cidade por quantos dias? 

 
18. Pode nos contar um pouco sobre como passa o tempo e o que faz lá? 

 
19. Há algo que te incomode e que não goste em Fátima (na cidade e/ou 

no Santuário)? 
 

20. O que mais gosta em Fátima? 
 

21. Quando pensa em Nossa Senhora Fátima o que lhe vem à cabeça? 
 
IV – Sobre o Jubileu Centenário – Conhecimento, participação e devoção. 
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22. O Senhor (a) sabe que no ano de 2017, comemora-se 100 anos de 

Nossa Senhora Fátima? 
 

23. Para si, qual a importância deste Jubileu centenário que se 
aproxima? 

 
24. O que o centenário das aparições significa para o senhor? 

 
25. Qual a importância de ir ao Santuário de Fátima nas datas 

celebrativas e não em outras? 
 

26. Por qual meio de transporte vai às peregrinações? Se vai a pé, por 
que escolhe ir por este meio? 

 
27. O Senhor (a) irá nas peregrinações para a comemoração do 

centenário? 
 

28. Para si, qual a importância de ir nesta data de celebração centenária? 
 

29. O que espera da liturgia de comemoração centenária? Por quê? 
 

30. O que acha que será diferente em relação aos outros anos? 
 

31. O senhor teria alguma sugestão para a celebração? Qual e por quê? 
 

32. O Senhor sabia que em 2017 também se comemora do jubileu 
tricentenário de Nossa Senhora Aparecida no Brasil? Ao saber disso, 
o que lhe vem ao pensamento? 

 
33. Há quanto tempo visita Fátima? 

 
34. Com que objetivo vai à romaria? 
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