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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir principalmente as representações dos fieis 

católicos da zona rural de Conceição do Jacuípe a cerca do mal e do fim do mundo, no 

entanto também são discutidas as perspectivas a cerca deste mesmo tema por parte dos 

clérigos católicos e como estes se relacionam com as representações dos fieis. 

Ainda neste trabalho procuro debater como se formaram essas perspectivas com 

base nos textos bíblicos, em especial o texto do Apocalipse, livro atribuído ao 

evangelista João e que sem dúvida é o livro da Bíblia Sagrada que mais causa impacto 

àqueles que com ele tem contato. 

Palavras-chave: Apocalipse, mal, Diabo, fieis e clérigos. 
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ABSTRACT 

This work aims is mainly to discuss the  representations of Catholic faithful of 

countryside from Conceição do Jacuipe, about evil and the world's end, however are 

also discussed perspectives about this same theme by Catholic clergy and how they 

relate to the representations of faithful. 

I try also debate in this paper how they formed these perspectives based on 

biblical texts, in particular the text of Revelation, book by John Evangelist which 

undoubtedly is the book of Holy Bible that  most impacts to those who have contact 

with it.  

 keywords: Revelation, Evil, Devil, Faithful, Clergy 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia pretende debater alguns aspectos da religiosidade vivida pelos 

fieis católicos da zona rural da cidade de Conceição do Jacuípe, uma cidade baiana, em 

especial sobre as representações destes indivíduos sobre o mal e o fim do mundo, na 

última década do século XX e início do XXI, sendo, portanto o ano 2000, o divisor de 

águas entre o fim e o inicio de uma era de mil anos. 

O ano de 2000, por sua precisão numérica, já apresentava no imaginário do 

homem cristão do século XX uma perspectiva de uma nova era, a mudança parecia algo 

inexorável, um fluxo constante que de maneira nenhuma seria freado. Era chegado um 

novo tempo. Seriam a partir do ano 2000 os mil anos de felicidade anunciados pelo livro 

do Apocalipse atribuído ao apóstolo João? 

O novo tempo, porém, se apresentava extremamente sombrio, as perspectivas de 

mudança permaneceram, entretanto o ano 2000 apresentou-se mais como um número 

cabalístico do que necessariamente um número portador da esperança. Isso se tornou 

ainda mais acentuado com os acontecimentos “inexplicáveis” ocorridos no Brasil afora 

e que também tiveram as suas repercussões na cidade de Conceição do Jacuípe. 

“Chupa-cabras” disseminaram-se no Brasil causando medo e espanto em muitos 

fieis cristãos já que poderiam ser interpretados como um sinal do fim dos tempos, ou 

como uma manifestação do mal sobre uma forma física, assim como a peste negra fora 

percebida como um castigo de Deus para com aqueles que haviam se corrompido 

durante a Idade Média. Parecia existir um exército de monstros que possuíam a incrível 

capacidade de desaparecer, e atacar a noite, quando os “seres das sombras” 

normalmente saem para fazer suas vítimas. Era chegada a hora do Juízo Final? 

Sobre os perigos da noite Jean Delumeau sintetizou as trechos das escrituras 

bíblicas que versam sobre o cuidado que se deve ter em relação a escuridão noturna: 

A Bíblia já expressara essa desconfiança em relação às trevas comum 
a tantas civilizações e definira simbolicamente o destino de cada um de nós 
em termos de luz e escuridão, isto é, de vida e de morte. O cego, diz ela, que 
não vê ‘a luz do dia’, possui um antegosto da morte(Tobias, 3: 17; 11: 8; 5: 
11s). Quando termina o dia, então sobrevêm os animais maléficos (Salmos, 
104: 20), a peste tenebrosa (Salmos 91: 6), os homens que odeiam a luz – 
adúlteros, ladrões ou assassinos (Jó, 24 : 13-17). Assim, é preciso implorar 
Àquele que criou a noite que proteja os homens contra os terrores 
noturnos(Salmos, 91 :5). O inferno – o xeol – é evidentemente o domínio das 
trevas (Salmos, 88: 13) [...] O próprio Cristo tem que atravessar a noite de 
sua escuridão. Chegada a hora, entregar-se às ciladas da escuridão 
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(João11:10), na qual se entranha Judas(13: 10) e se dispersam os discípulos. 
Ele quis afrontar essa ‘hora e o reino das trevas’” ( Lucas 22: 53). 1 

 

Estes acontecimentos seriam perfeitamente compreensíveis, mesmo para um 

cristão do século XX, e podem apresentar duas contradições nesse mesmo indivíduo. 

Primeiro, porque ele entra em contradição com o próprio discurso oficial da Igreja 

hegemônica, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, que via nesses 

acontecimentos, nada mais nada menos do que fatos cotidianos e normais. E em 

segundo lugar porque esse individuo, religioso, apoia suas ideias numa pretensa 

veracidade das Escrituras, em profecias apocalípticas que parecem desafiar as profecias 

da Cristandade, quando lê-se no texto atribuído a São Marcos: “O céu e terra 

desaparecerão, mas minhas palavras não desaparecerão. Quando a esse dia e essa 

hora, ninguém sabe de nada, nem os anjos do céu, nem o Filho [Jesus]. Somente o Pai 

[Deus] é quem sabe.
2 

Entretanto no ano 2000 tudo parecia conspirar para o final dos tempos, inclusive 

com ajuda da imprensa, que noticiou fatos extraordinários. E Feira de Santana sofreu as 

consequências dessa aproximação da morte certa. Por causa desses acontecimentos e 

dessa efervescência de notícias, o período de estudo deste trabalho focar-se-á nos anos 

de 1990 até o ano de 2010 – O final do século XX e a primeira década do século XXI. A 

delimitação temporal se justifica pelo fato de que os fieis católicos pudessem vir a se 

apropriar dos textos bíblicos percebendo o ano 2000 como aquele que poderia vir a ser o 

marco inicial dos mil anos onde o Diabo seria acorrentado no inferno, o período anterior 

a ele seria o período onde poderiam ser percebidas as profecias de Lucas a respeito de 

como se dariam acontecimentos antes do fim, onde haveria sinais no sol, na lua, nas 

estrelas, nos ventos e no mar e período posterior seria aquele da “decepção” onde todo e 

qualquer tipo de temor em relação ao ano 2000 veio a ser desfeito. 

Como os fieis católicos em Conceição do Jacuípe perceberam o mal e fim do 

mundo? Como eles se relacionam com os discursos oficiais da Igreja Católica?  Quais 

são as bases para as inspirações, para as suas representações sobre o mal e o fim do 

mundo? Como os clérigos, também, percebem o mal e a aproximação do fim dos 

tempos? Como lidavam com a discordância ou com a concordância dos fieis em relação 

àquilo que a Igreja entende como a verdade? 

                                                 
1DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente : 1300-1800: uma cidade sitiada. 1ª reimpressão, 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  
2 Bíblia Sagrada; Mateus 24-36. Ed.: Paulus, 1990. 
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Mesmo entendendo a Bíblia Sagrada como um produto histórico e cultural 

determinado por uma conjuntura distante e imprecisa no tempo3, ela é uma fonte 

primaria fundamental para compreender os medos, anseios, esperanças, representações e 

apropriações dos fies católicos da zona rural de Conceição do Jacuípe. 

Durante a Idade Média “o sobrenatural e o real concreto da terra estiveram 

imbricados um no outro: o sobrenatural invadia o cotidiano; inversamente, o mobiliário 

terrestre encontrava vasto espaço no mundo celeste”4 Apesar dessa “desilusão” 

provocada pelas inovações crescentes nas ciências e pelo processo corrente de 

laicização, os fieis cristãos esperam por 

um futuro além da morte ou, mais precisamente, além da ressurreição. 
Pois o ‘diamante’ da esperança nascida dos Evangelhos não é que os homens 
são imortais, mas que os mortos, ao chamado de Deus que os toma pela mão, 
saem do buraco negro da morte. Eles entram em uma segunda vida, desta vez 
eterna, mas que transcorre em condições ainda inimagináveis por nós.5 

 

Tentar sugerir respostas coerentes e inteligíveis para estas e outras questões, para 

estas e outras representações sobre o mal e fim do mundo no mundo contemporâneo é o 

propósito fundamental deste trabalho.  

 

METODOLOGIA 

 

Com as contribuições da Escola dos Annales, tem se percebido historicamente e 

historiograficamente uma mudança de perspectivas na forma como o historiador vê a 

História e principalmente, como ela tem deixado vestígios para que ele a descubra.  

A micro história é perfeita para exemplificar, esse “nova” forma de fazer História. 

Ela busca através de indícios a descoberta de um passado aparentemente inalcançável; a 

busca pela verdade histórica é transformada não mais em dogmas, mas sim em um 

campo, onde as possibilidades de flexibilização do individuo pode ser percebido. Sobre 

isso Ginzburg argumenta que “depois do paradigma indiciário ou adivinhatório se 

                                                 
3 Sobre o contexto de produção do texto bíblico e sobre as dificuldades em se precisar a formação dos 
mesmos ler BOTTÉRO, Jean. Nascimento de Deus: A Bíblia e o historiador. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1993. 
4 DELUMEAU, Jean. O que sobrou do paraíso? São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
5 Idem. 
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entrevê o gesto talvez mais antigo da história intelectual do gênero humano: o do 

caçador preso na lama em que escuta os rastros da presa”6 

Ainda com os Annales o historiador, não mais ver-se obrigado a afastar-se 

arbitrariamente de seu objeto para que nele não produza reflexo de si próprio, pelo 

contrário, ele necessariamente tem que se envolver com sua pesquisa para que o 

passado, como característica primordial, não se torne algo morto e tenha algum sentido 

para quem o pesquisa. 

Todas essas inovações de objetos, problemas e abordagens, parecem ainda estão 

em processo de maturação, os historiadores, ainda, comungam com algumas ideias 

positivistas. Parecem ainda pregar um distanciamento, entre o historiador e seu objeto, 

relegando a trabalhos de História do Tempo Presente à noção de trabalhos sociológicos 

e não históricos o que soa como preconceito conceitual. Entretanto a compreensão do 

que esta longe, “morto”, além de mais fácil e igualmente inútil, já que o passado é 

imutável, muda-se apenas as perspectivas, e de alguma forma os acontecimentos, mas 

mesmo assim aquilo permanece preso a seu tempo, servindo a quem o estuda apenas 

como um remédio a sua vaidade intelectual. 

Não quero com isso pregar aqui nenhum tipo de apologia ao “presentismo” 

historiográfico, apenas pretendo propor uma possibilidade de flexibilização dos 

conceitos sobre História, para que ela desempenhe seu papel, que eu julgo primordial: 

formação de consciência do individuo para que ele em seu tempo interferisse no meio 

em que vive. Por isso, cito de memória, uma frase que costumava ouvir da Dr. Elizete 

da Silva: “A História trata apenas dos mortos?” Se a resposta for sim, para que nos 

serviria? Vaidade intelectual? A Históriaé, e deve ser dos e para os vivos. Talvez por ter 

também essa perspectiva Hobsbawn defende que: 

A despeito de todos os problemas estruturais da história do tempo 
presente, é necessário fazê-la. Não há escolha. É necessário realizar as 
pesquisas com os mesmos cuidados, com os mesmos critérios que para os 
outros tempos, ainda que seja para salvar do esquecimento, e talvez da 
destruição, as fontes que serão indispensáveis aos historiadores do terceiro 
milênio.7 

 

Para além da História do Tempo Presente esta monografia configura-se enquanto 

uma História da religiosidade popular e não exatamente enquanto História da religião. 

                                                 
6GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo, SP: Companhia das 
Letras, 1989. 
7 Apud FERREIRA, Marieta de Moraes. História do tempo presente: desafios. Cultura Vozes, 
Petrópolis, 2000.  
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“A religião é a instituição. É o corpo sacerdotal, a hierarquia,a teologia , as doutrinas. E 

o que éa religiosidade? São as vivências, os sentimentos, as práticas, as emoções que 

permeiam  o cotidiano do fiel.”8 

Conjugado com o fator supracitado, como possibilidades de justificativa de 

relevância deste trabalho podemos ainda citar o fato de existirem poucas pesquisas na 

região de Feira de Santanasobre a temática e menos ainda sobre Conceição do Jacuípe 

uma História Cultural, das Mentalidades, da religião ou da religiosidade que abordem o 

período de 1990 a 2010, não só pelos fatores acima expostos, mas também pela sua 

dificuldade conceitual e interpretativa.  

Apesar de relativa facilidade para a obtenção de fontes orais já que a maioria da 

população atual presenciou os fatos que procuraram ser aqui estudados, as 

interpretações dos mesmo impõe severas dificuldades, já que o individuo, pode mudar 

seu discurso, haja vista a “decepção” e revisões ocorridas com os acontecimentos, ou 

mesmo negar suas reais ideias em relação ao período. 

Essa dificuldades entretanto, são próprias do trabalho do historiador, é um dos 

lados de uma mesma moeda, que permite a ele moldar e ser moldado pelos 

objetos/sujeitos que estuda. 

Nesse intento, de uma tentativa de investigação do pensamento popular dos fieis 

católicos de Conceição do Jacuípe nas décadas de 1990 a 2010, a utilização do aporte 

teórico de Roger Chartier(1990)foi fundamental para o aprofundamento interpretativo 

dos discursosdos mesmos, já que os conceitos utilizados de representação e apropriação 

descortinam e ampliam a aparente simplicidade das palavras dos entrevistados. “As 

representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de 

um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelo interesse de grupo que 

as forjam”( CHARTIER,1990,p.17). 

 

FONTES 

 

Com o intuito de discutir o pensamento dos fieis católicos, procederei de forma a 

comparar discursos que deveriam ser os norteadores desse pensamento humano, mas 

que no entanto aparecem difusos em meio a realidade material e cultural do receptor.  

                                                 
8 SILVA,Elizete da in DIAS, Andre Luis Mattedi;COELHO NETO, Eurelino Teixeira; LEITE, Márcia 
Maria da Silva Barreiros (Organizadores). História, cultura e poder. Feira de Santana, Ba: UEFS, 2010. 
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Entrevistas orais com os representantes da Igreja Católica Apostólica Romana da 

região de Feira de Santana: Dom Giovanni Crippa, Pe. José Cícero e o diácono Roque 

Lima de Jesus, procurarei compreender as ideias dos fieis que parecem desafiar a 

própria liderança da Igreja Católica, mas de forma a reafirmar a divindade de Cristo e a 

precisão das profecias divinas. 

Os, por assim dizer, “dominados” pela ideologia apocalíptica serão “ouvidos”, 

principalmente através de reportagens produzidas por alguns jornais que circularam na 

cidade de Conceição do Jacuípe, ficando perceptível o medo desses fatos misteriosos e 

inexplicáveis. 

Com esta dupla fonte, tentarei explicar como fatos comuns são transformados em 

verdadeiros espetáculos da racionalidade humana, que tenta, dentro das suas 

possibilidades epistemológicas explicar o mundo à sua volta de maneira independente.  

Chegamos então a um ponto primordial onde a cultura popular não pode ser 

percebida como subordinada a uma circularidade “incentrifugável”
9
. O indivíduo 

mesmo subordinado a uma cultura produzida pela classe religiosa que detém o 

monopólio da salvação, busca suas próprias interpretações da realidade que o cerca, 

mesmo que ele seja bombardeado ideias do contrário. 

Pela definição de Fernand Braudel as mentalidades humanas podem ser 

percebidas dentro de períodos, um deles a de longa duração, entretanto não tenho o afã 

de neste trabalho entender desde a origem até o pensamento do homem da virada do 

século, buscarei apenas identificar o local, (em linguagem de historiador) a fonte no 

qual os sujeitos desta pesquisa procuraram, ou encontraram suas ideias, mesmo 

reconhecendo a possibilidade de ter que por vezes remontar a Idade Média, período no 

qual o Cristianismo expandiu-se pela Europa, para compreender o pensamento do 

homem atual, dos fieis católicos de Conceição do Jacuípe. 

Mas um “porém” interpõem-se entre a “realidade” e o historiador, o fato de buscar 

origens longínquas para se entender em uma sociedade tão diferente da feudal, pode 

soar como anacronismo, já que a sociedade, e em particular a ciência, aFilosofia e a 

própria Teologia se modificaram drasticamente, porém as matrizes do pensamento 

cristão persistem, abrindo possibilidade de novas leituras e 

apropriações.Parasermosexitosos nesse intento os Livros de Tombo da Paróquia de 

Conceição do Jacuípe, entrevistas com fieis e clérigos católicos, bem como o uso dos 

                                                 
9 O neologismo “incentrifugável”, aqui se fez imperativo, por não achar conceituação adequada a 
semântica do texto. 
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boletins semanais da Igreja Católicaque ajudavam no acompanhamento das missas e de 

noticias de jornais, constituíram as fontes fundamentais para a fundamentação desta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

514 ANOS DA COLONIZAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO 

CRISTIANISMO NO BRASIL 

 

Neste capítulo pretendemos discutir como a tarefa de evangelizar dada por Jesus 

Cristo aos seus apóstolos foi responsável, junto com a conjuntura criada pela Reforma 

Protestante e pela Contrarreforma, para a expansão do catolicismo no além mar, bem 

como essa expansão se apropriou do espaço natural e humano, nomeando a tudo e todos 

com nomes de origem católica ou bíblica. Ainda discutiremos como o catolicismo no 

sertão foi se construindo à revelia dos dogmas da Igreja Católica em muitas de suas 

crenças e práticas. 

Essas questões apontadas anteriormente são perceptíveis por todo o interior do 

Brasil. Nesse mundo interiorano10 Conceição do Jacuípe é só mais uma cidade, que 

tomando-a como uma parte, pode servir como um exemplo para que o todo possa se 

tornar inteligível.  

Nos rastros desse longo processo de expansão do Cristianismo desde sua saída da 

Palestina, passando pela Europa, sendo imposto nas Américas, até a sua chegada a 

Conceição do Jacuípe, talvez o primeiro passo para este fato tenha sido dado,  segundo 

as palavras que Marcos colocou na boca do Messias quando, conforme o relato bíblico: 

Chamou os doze discípulos, começou a enviá-los dois a dois e dava-
lhes poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada 
pelo caminho, além de um bastão; nem pão, nem sacola, nem dinheiro na 
cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. 
E Jesus disse ainda: "Quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até 
partirem. Se vocês forem mal recebidos num lugar, e o povo não escutar 
vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles." 
Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se 
convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, 
ungindo-os com óleo. (Bíblia Sagrada, MARCOS 6, 7 – 13). 

A passagem bíblica supracitada traz a orientação de Jesus Cristo, segundo o 

Evangelho atribuído a São Marcos, aos seus apóstolos após seu retorno a Nazaré, sua 

cidade natal e local onde o mesmo se admirou com a falta de fé dos seus seguidores, 

onde “depois de percorrer as redondezas, ensinando nos povoados” (MARCOS 6, 6) 

envia seus discípulos, com a missão de evangelizar, mas sem a imposição da verdade 

que Ele vinha revelar. E é essa a orientação que deveria ser seguida por aqueles que 

                                                 
10 O termo interiorano é usado como uma contraposição ao litoral, muito mais densamente povoado e, 
portanto com muito maior presença dominadora da Igreja Católica 
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acreditaram em suas palavras. Paradoxalmente o primeiro passo dado no sentido de 

expandir o Cristianismo revela as dificuldades que estes teriam para a expansão do 

mesmo, já que os povos que viriam a ser cristianizados já possuíam suas religiões, 

existindo ferrenha resistência e posição entre o próprio povo judeu, nascedouro das 

primeiras comunidades cristãs.  

O Cristianismo, assombrosamente, deixaria em pouco tempo de ser uma religião 

dos perseguidos por Roma e passar a ser a religião dos antigos perseguidores. Em 313 

Constantino vai sancionar o Édito de Milão, que pôs fim a perseguição aos cristãos e em 

380 o Imperador Romano Teodósio tornou a então a religião cristã em religião oficial 

do Império romano, sendo este, possivelmente o maior ato de conversão em massa da 

história da cristandade, já que todos os súditos deveriam seguir a religião do soberano. 

Mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e, portanto apenas 

96 após a religião cristã se tornar a religião oficial, esta já havia se enraizado tão 

profundamente na Europa que foi a única instituição verdadeiramente forte e 

centralizada a sobreviver ao período da Idade Média, não sendo quase nunca ameaçada 

interna e externamente.  

A maior ameaça à Igreja Católica no plano externo se deu por conta do advento do 

Islã, que pressionou a Europa católica, chegando a dominar uma vasta extensão da 

Península Ibérica, já no plano interno o mais poderoso golpe contra a dominação da 

Igreja Católica se observou a partir da Reforma Protestante no século XVI, que 

solaparia uma porcentagem considerável dos fieis do catolicismo, o que levou a Igreja 

Católica a adotar uma série de práticas e políticas para a contenção da expansão do 

protestantismo. 

Uma das medidas tomadas pela Igreja Católica seria o incentivo à conversão de 

novos indivíduos no além-mar através, principalmente da Ordem dos Jesuítas surgida no 

século XVI e comandada por um ex-soldado basco, Inácio de Loyola, que após 

sobreviver a ferimentos provocados por um canhão converteu-se à vida religiosa. Esta 

ordem religiosa iria hegemonizar a missão de cristianizar os indivíduos do Novo 

Mundo,. Mesmo antes disso a Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo 

presidida  

Pelo infante Dom Henrique – o Navegador, tal como o papa Nicolau 
V o reconheceu através da bula Romanus pontifex,  de 08/02/1455. Em vista 
dos merecimentos dessa Ordem na propagação e defesa da fé católica, o papa 
Calisto III, através da bula Inter coetera, de 13/03/1456, concedeu amplos 
privilégios de Padroado nas terras que viessem a ser descoberta sob o 
patrocínio dessa Ordem. É por isso que, na expedição em rota para a Índia, 
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comandada por Pedro Alvares Cabral, a frota trazia nas velas das naus a cruz 
da Ordem de Cristo. (LIMA, 2004, p.22-23;) 

Após a “descoberta” do Brasil começou o processo de implantação do 

catolicismo, ao menos no seu aspecto material, “a Igreja era beneficiada por quem 

atendia aos custos de sua ereção e manutenção, da mesma forma, o patrono se 

beneficiava com seus dízimos e mantinha a Igreja submissa, dependendo do tesouro 

governamental, quase sempre em escassez econômica crônica” (LIMA, 2004 p.23;). A 

Igreja Católica, além de ser a primeira a se deslocar para o Novo Mundo foi parte 

fundamental do processo colonizador, monopolizando a religião cristã. Ela influenciou 

toda a dominação espacial da colônia, toda vida social, mas não sem ter que abrir mão 

de se submeter ao Estado português “e o recurso à proteção do Estado será o caminho 

da submissão crescente, a fim de assegurar seu espaço de participação, sempre mais 

restrito pelas conveniências civis, até o momento em que se torna dispensável” (SILVA, 

2001,p.26). 

Talvez em razão dessa debilidade econômica, bem como a imensidão do território 

tupiniquim, se comparado ao número de padres, somado à concentração da população 

luso-brasileira no litoral, característica essa que é perceptível desde o período colonial, 

uma vez que a produção deveria se voltar para o mercado externo e que se perpetua até 

hoje com a concentração de bens e serviços nas cidades litorâneas, em especial nas 

capitais, explica a dificuldade de instalação e doutrinação no interior do País, em razão 

disso: 

Basicamente foram as missões itinerantes as responsáveis pela tarefa 
de doutrinação, numa ótica de acentuado rigor penitencial e escatológica 
apavorante. Esses aspectos, provavelmente, concorreram na formação 
singular do viver cristão, a um só tempo autônomo e supletivo, dependente e 
conservador, seletivo e reinterpretativo (SILVA, 1982,p.15) 

Essas características do catolicismo brasileiro, no qual a falta de uma 

acompanhamento constante, do fiel, em especial o interiorano, nem sempre encontrava a 

orientação dos doutrinas oficiais, gerou uma série de ressignificações dos textos bíblicos 

e da doutrina que não raro não eram lidos, mas transmitidos oralmente, independentes e 

muitas vezes contrários ao que desejava a Igreja Católica, que desde a Contrarreforma 

tentava ser uniforme em seu culto e crença, mas que na verdade não ultrapassou os 

limites de uma utopia. 

Foi [essa] a visão que o Concílio de Trento procurou difundir e que 
obteve relativo êxito intra muros, onde suas decisões passaram a exercer uma 
função reguladora em toda vida eclesial. “A igreja passou a ver neste 
Concílio a regra última da fé e da disciplina, não, naturalmente, no sentido de 
que fossem superadas as normas anteriormente ditadas, mas de haverem sido 
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englobadas, precisadas e atualizadas por ele; era preferível conhecê-las 
através do filtro operado pelo Concílio” Ao relativismo protestante, o 
absoluto conciliar. Fixou o culto no Missal e Ritual Romanos. Fixou a 
doutrina no Catecismo Romano. Reforçou a estrutura hierárquica, dispondo a 
multidão leiga em dócil rebanho ouvinte da doutrina e assistente do culto. A 
doutrinação vazada em conceitos abstratos é posta a serviço da instituição, 
em detrimento do serviço da fé. Uma terminologia uniforme, capaz de expor, 
definir, defender, provar uma doutrina irretocável, tanto quanto a sociedade 
que se pretendia fixa, imóvel. A teologia e a organização social não mais 
deveriam ser modificadas. (SILVA, 1982, p.22-23). 

Sobre essa reinterpretação de culto e crenças cristãs no interior do sertão da Bahia 

Cândido da Costa e Silva argumenta: 

Afeita a viver longe do padre, a gente do sertão habitou-se a prescindir 
de sua presença. Isto não significa reconhecer-se desvinculada da hierarquia, 
nem muito menos mostrar-se infensa a ela. São oferecidas, no entanto, 
condições especiais para viver sua fé. Um espaço é aberto para que o cristão 
leigo sinta-se capaz de tomar iniciativas no campo do culto e repassar, com 
certa liberdade, os conteúdos doutrinais remanescentes. Entregue a si mesmo 
pela imposição das circunstâncias, ele encontra margem para desenvolver um 
processo seletivo e reinterpretativo das expressões da fé, em partículas do 
culto que entre nós, como na história milenar do cristianismo, foi o momento 
privilegiado dessa metamorfose. Nesse filtro as crenças e os ritos sofrem 
evidentemente alterações, revestem-se de novos conteúdos, através de 
procedimentos menos disciplinados, tomando como referencial a ortodoxia 
dos clérigos. (SILVA, 1982,p.23-24) 

O fiel católico, portanto, transitava entre o rigor pretendido principalmente através 

dos dogmas e ritos institucionalizados pelo catolicismo e entre necessidade de vivenciar 

sua fé sem a presença física do sacerdote católico, fato a que Conceição do Jacuípe não 

conseguiu escapar, assim como quase todos os outros lugarejos, vilas e cidades do 

interior brasileiro. Os ritos e crenças são então apropriados pela comunidade que os 

reproduz a seu modo e suas possibilidades onde os textos bíblicos são: 

 transmitidos na oralidade de sua cultura agráfica sofrem omissões, 
aditamentos, nem sempre coerente, já que as formas oracionais mnemônicas 
constituem o núcleo fundamental do devocionário popular. A memorização 
popular de textos religiosos eruditos sofre, ao correr do tempo, o desgaste das 
elisões, das contrações, enfim, toda uma poda tendente a adaptá-las à sua 
fonética. Rara leitura, muito ouvido, e excelente memória, o que explica o 
lugar do livro religioso no sertão. (SILVA,1982,p.23-24) 

Essa perspectiva, sobre o papel da leitura sagrada no sertão, expande as 

possibilidades sobre a interpretação dos textos bíblicos, uma vez que estas  

operações de recorte e de classificação que produzem as configurações 

múltiplas graças às quais a realidade é percebida, construída, representada; 

em seguida, os signos que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a 

exibir uma identidade própria de estar no mundo, a significar simbolicamente 
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um estatuto, uma ordem, um poder; enfim, as formas institucionalizadas 

através das quais ‘representantes’ encarnam de modo visível11 

Mas estes textos extrapolaram os seus limites geográficos e temporais e com 

algumas alterações chegaram àquele sertanejo que entende, muitas vezes literalmente o 

sentido que esta ou aquela passagem bíblica pode ter, ao invés de compreende-la 

simbolicamente, mas ele tem sua necessidade espiritual de compreender, adaptar, 

portanto, as profecias à sua leitura de mundo. O que ele vê, sente e vive na verdade já 

está escrito, basta que o ele perceba no correr dos anos do Senhor o sinal dos tempos. 

 

De Berimbau a Conceição do Jacuípe  

 

Desde o início do processo de colonização do território brasileiro a união entre 

Igreja e Estado foi patente e de fácil percepção nas cidades e vilas fundadas nas terras 

recém-descobertas, através do Padroado Régio. Uma instituição procurou legitimar à 

outra, transferindo responsabilidades mutuamente, o Estado português defendeu sob as 

penas da Lei a Igreja Católica, enquanto essa assumiu o papel de legitimadora no plano 

ideológico do processo de conquista do novo território. 

 Mesmo depois da separação entre Igreja e Estado a Igreja Católica com o 

advento da República seria uma forte influência para a formação de núcleos de 

povoamentono Brasil. O nascimento de vilas e cidades ao redor dos templos católicos 

não foi possível de contabilizar, mas sabe-se que ao longo do território brasileiro as 

capelas foram o núcleo fundador da população. 

 A cidade de Feira de Santana [por exemplo] recebeu 
influências da Igreja Católica, que desde os primórdios da colonização no 
Brasil, foi sempre suporte ideológico da coroa portuguesa, [...] [e] 
predominou como religião hegemônica na região de Feira de Santana e em 
toda a América portuguesa e espanhola.12 

 

Aproveitando-se de sua boa localização – entre Salvador e Feira de Santana, as 

duas maiores cidades do estado da Bahia – o que favoreceu o crescimento econômico e 

populacional a antiga vila de Berimbau foi no dia 20 de outubro do ano de 

                                                 
11 Apud FONSECA, André Dioney; SALGUEIRO, Eduardo de Melo. A noção de representação após 
duas décadas de debates: a propósito do texto defesa e ilustração da noção de representação de 
Roger Chartier Revista Expedições: Teoria da História & Historiografia V. 4, N.1, Janeiro-Julho de 
2013. 
12SANTOS, Rita Evejânia dos . INTERAÇÃO FÉ E VIDA: A “CAMINHADA” DAS 
COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE EM FEIRA DE SANTANA (1980-2000), Feira de Santana 
UEFS, 2010. 
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1961,emancipada pelo então interventor do Estado da Bahia Juracy Montenegro 

Magalhães, assinando a Lei nº 1.531, nascia ali oficialmente a mais nova cidade do 

estado: Conceição do Jacuípe. Mas muito antes disso, por volta do século XVII, havia 

sido iniciado o povoamento daquela região.  

É provável que o povoamento tenha passado por fases diferentes segundo Viliano 

Filho, memorialista da cidade: 

seguindo a orientação de desbravar novas terras conforme queria o 
Imperador Pedro II, ‘plantou’ a primeira casa, que daria origem à nossa 
cidade, de gente hospitaleira. Casa essa situada nas terras que foram da 
fazenda Cavalcanti, lugar onde ‘existiam vários escravos’(VILIANO Filho, 
2004,p.2) 

Nessa primeira fase o povoamento de Conceição do Jacuípe parece ter sido de fato 

iniciado no atual centro da cidade, próximo do local onde hoje está localizada a 

Prefeitura Municipal, entretanto antes do ano de 1889, data provável da edificação da 

casa do Sr. Tucídes Almeida Moraes, o povoamento tenha sido mais acelerado na 

comunidade do Picado, distante cerca de 10 Km do atual centro da cidade, uma vez que 

ali “era importante parada dos boiadeiros que trafegavam para Salvador, vindos do 

norte”, além disso ali “existiam capela, correios e praça com feira” (VILIANO Filho, 

2004,p.2). Primeira capela, esta que foi solicitada a permissão para a sua ereção em 28 

de novembro de 1836, posto que o Picado dista “quatro léguas da Igreja Matriz por 

caminhos intransitáveis, no tempo de inverno”13, o que impossibilitava a muitos fieis de 

assistirem a missa. 

14 

                                                 
13 Livro de Tombo da Paróquia Nosso Senhora da Conceição; Distrito do Picado, página 6. 
14 Antiga capela do Picado.  
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Mais antiga e maior do que a que atualmente é o templo da Igreja Católica, criada 

mais de um século depois – em 8 de dezembro de 1954 – e localizada na praça Manuel 

Teixeira de Freitas, também próximo ao local onde teria sido construída a primeira casa 

de Berimbau, o que sugere a importância maior deste local, o Picado, em detrimento do 

atual centro da cidade.  

Por volta do ano de 1914, em virtude da feira, animada por tocadores de 

Berimbau, o atual centro da cidade passou a ter um crescimento mais rápido do que o 

que tinha até então e a cidade foi batizada com seu segundo topônimo: Berimbau, já que 

o primeiro, Baixa do Jacuípe, data do final do século XIX, e estava ligado a localização 

da nascente do Rio Jacuípe, local escolhido para o início do seu povoamento. 

No momento da sua emancipação, o seu nome excessivamente negro, “berimbau” 

– instrumento musical de corda única, utilizado durante a prática da capoeira – foi 

substituído por um nome muito mais católico, algo extremamente comum desde a 

chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, então “nada mais apropriado” do que 

excluir a história negra de Berimbau, fundindo assim, o nome católico Conceição15, 

com a referência ao Rio Jacuípe, local adjacente à casa do então primeiro morador 

Tucídes de Moraes. Isso não foi um privilégio apenas de Conceição do Jacuípe, a 

apropriação do território desde o período colonial, foi feita através da nomeação dos 

espaços, com nome de santos, mártires, profetas, e demais referências bíblicas são 

facilmente perceptíveis hoje em nomes de ruas, cidades, praças, avenidas, baías, morros, 

enfim no espaço humano e natural brasileiro.16 

 Entretanto, o nome Berimbau continua, e traz toda sua carga de negritude, mais 

conhecido do que o próprio nome de Conceição do Jacuípe nas cidades circunvizinhas. 

O “ideal” é sempre suplantado pelo real. Neste caso a origem africana do nome do então 

lugarejo de Berimbau deu lugar ao nome muito mais cristão e europeu,isto é Conceição 

do Jacuípe. 

Desde então o centro da cidade tem sido apontado como sendo o ponto inicial do 

povoamento conjacuipense, estimulado pelo fluxo de pessoas que se deslocavam entre 

as duas principais cidades da Bahia, a capital Salvador e Feira de Santana, esta 

localizada a 26 km e aquela a 110km de distância de Conceição do Jacuípe e ligadas 

                                                 
15 Concepção da Virgem Maria, segundo o moderno dicionário enciclopédico brasileiro editado pela Lis 
gráfica e editora LTDA. 
16 SILVA, Cândido da Costa e. Os segadores e a Messe: o clero oitocentista na Bahia. Salvador, BA: 
Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, EDUFBA, 2000. 
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pela BR 324 que fica a apenas quatro quilômetros do atual centro da cidade e a quatorze 

do distrito do Picado, além disso a BR 101 cruza a cidade ligando a mesma ao norte e 

ao sul do Estado, o que sem dúvida favoreceu o seu desenvolvimento econômico e 

crescimento populacional. 

17 

Atualmente com uma população de 30.123 habitantes18 e com uma área de 118 

Km2, de acordo com o censo realizado no ano de 2010, Conceição do Jacuípe possuía 

no fim do ano de 2000 uma população total de 26.194 habitantes tendo um crescimento 

de 3.289 habitantes em relação ao final da década anterior.19 

Destes 30.123 habitantes recenseados em 2010, 21.046 pessoas declaram-se 

Católica Apostólica Romana e 4.322 de denominações protestantes, os outros 15,78% 

da população, ou declararam-se membros da religião espírita, ou sem religião e apenas 

19 pessoas declararam-se candomblecistas20. Esses números, apesar de oficiais, não 

contemplam a realidade do campo religioso conjacuipense, ao menos quando se trata 

dos candomblecistas, já que o preconceito ainda inibe a manifestação religiosa pública 

de muitos destes praticantes de religiões de matrizes africanas.  

Os números demonstram que Conceição do Jacuípe não foge a tendência 

brasileira de prevalência do catolicismo, mesmo com a franca expansão das diversas 

denominações protestantes.   

Quando se olha o campo religioso brasileiro contemporâneo, um 
primeiro fato chama a atenção: a transformação introduzida nele pelo fim da 
hegemonia – quase que monopólio – católica. [...]  Em 1980, 88% da 
população se declara “católica”, em 1991 80%, em 1994, 74,9%.[...] 

                                                 
17Disponível em http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://s.glbimg.com/jo/g1/mapa/cidade_con 
ceicao_do_jacuipe_ba.png&imgrefurl=http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/conceicaodojacuipe.html&h=
180&w=298&tbnid=iC9ttWqS7w1hBM:&zoom=1&docid=DaPGSeSwiPKmqM&ei=yz2OU6TpGeo8A
GZm4DYCA&tbm=isch 
18 Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=290850# 
19 Disponível em  http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=290850# 
20 Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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Aceleradamente as diferenças – e cruzamentos – se manifestam. 
Diversificação ativa, que multiplica até no interior da mesma complexa 
instituição como a Igreja Católica, as instâncias de referências identitárias, os 
sistemas de atribuição de sentido, as famílias de espírito reagrupadas em 
torno de visões de mundo e etos institucionalizados...(SANCHIS,p 103; 
1997) 

Nessa cidade, Conceição do Jacuípe, que parece situar-se exatamente como última 

cidade da zona da mata baiana, antes da “Princesa do Sertão” e com um aspecto físico 

que transita entre a aridez do semiárido, com suas juremas, cactos e bodes e a zona 

litorânea com sua mata densa, mas atualmente quase que totalmente destruída para a 

implantação da pecuária ou em outros tempos por “plantadores de cana-de-açúcar, 

havendo engenhos na Barriguda e Gameleira.” (VILIANOFilho,2004 p.4). 

Foi nesse território, onde ressignificações e interações de vários grupos religiosos 

fazem parte até mesmo da paisagem, onde o sertão e a faixa litorânea se encontram para 

marcar sua divisão que, se desenvolveu uma interpretação de fatos baseados nas 

expectativas das profecias das Escrituras, entre a última década do século XX e a 

primeira década do século XXI, período onde a ideia dos mil anos, quer seja do Juízo 

Final, quer seja dos mil anos de felicidade, encontrava o tempo para se concretizar. 

Um exemplo, que pode ser utilizado, apesar de não ter ocorrido na delimitação 

espacial de Conceição do Jacuípe é a noticia do jornal Folha do Norte, que também 

tinha circulação na cidade e que, portanto cria interpretações e representações sobre o 

fato de terem sido mortos três vacas e um bezerro em abril de 1998, no âmbito da cidade 

supracitada: 

 ‘Nunca aconteceu um fato estranho como este comigo. Não acredito 

que tenha sido cachorros, pois seriam necessários vários deles para atacar um 

animal adulto’, contesta. Morador do local há mais de 20 anos. Almir ainda 

busca uma explicação lógica para a morte dos animais.
 21 

 

 

Mesmo lendo a reportagem completa é difícil precisar de Seu Almir, morador de 

São Gonçalo é católico, ou de denominação protestante, ou mesmo se é ateu, mas a sua 

explicação não parece ter um fundamento científico, bem como para o mecânico Josias 

Araújo de Souza, para quem o fato foi mais um ataque do “chupa-cabra”, ele afirma 

“nunca aconteceu isso por aqui e tudo indica que este monstro atacou o gado”.22 

                                                 
21 Jornal Folha do Norte 04 de abril de 1998. Museu Casa do Sertão. 
22

Idem 
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Uma vez que ambos recusam uma possibilidade de explicação do fato como 

“provável ataque de cães”, buscam outras possibilidades para justificar o fato 

supracitado, associado estes acontecimento a “monstros”, nominado por eles de “chupa-

cabras”. 

 No texto bíblico de João, escrito no contexto das perseguições do Império 

Romano à Comunidade Cristã Primitiva, este afirmou:  
1E vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os 
seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.E a 
besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a 
sua boca como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e 
grande poderio.E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua 
chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a besta.E adoraram 
o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é 
semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?  
(BIBLIA SAGRADA, APOCALIPSE 13:1-4)  

É plausível então supor que os moradores de São Gonçalo, próximo à região de 

Conceição do Jacuípe, acima citados associam os “monstros” responsáveis pelos 

ataques aos animais às bestas anunciadas pelo apostolo João. Muitos foram os rostos e 

feições do Anticristo, para os católicos foram os líderes protestantes, para os 

protestantes foram os católicos. Para autores do século XVI e XVII, por exemplo, o 

Diabo era o papa e a besta do Apocalipse a Igreja Católica.23 Besta que a Igreja Católica 

defende hoje ser o poder centralizado, e que para João era representado por Nero. Para 

essa conclusão foram produzidas explicações complicadas e inacessíveis até mesmo 

para muitos intelectuais, umas das possibilidades propostas pela teologia católica é que 

“somando-se os números das consoantes gregas que formam o nome de César Nero, 

tem-se o número 666”24 

O autor do livro do Apocalipse associa a Besta ao número 666,advertindo que 

“aqui é preciso entender: quem é esperto, calcule o número da besta; é um numero de 

homem; o numero é seiscentos e sessenta e seis.” (APOCALIPSE 13,18) ou seja, a 

compreensão de suas palavras demandara de seu intérprete algum esforço intelectual já 

que é preciso ser “esperto” para calcular e entender o que quer dizer esse famigerado 

número.  

Talvez a explicação bíblica, seja para estes sertanejos muito mais verossímeis do 

que a veterinária, já que a “normalidade” acabará de ser desfeita por um “monstro”, 

popularmente chamado de “chupa-cabra”. 
                                                 
23 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
24 AZEVEDO, Walter Ivan de, Questões que a Bíblia reponde.6ª ed. São Paulo; Paulinas, 2007. 
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Se o “chupa-cabra” for a besta do Apocalipse, seria esse o princípio do fim? Esse 

ambiente de incerteza parece sempre habitar o pensamento do cristão uma vez que esta 

data, a do fim dos tempos, nem mesmo o Filho do Homem conhece conforme a Bíblia. 

Mas mesmo assim os fieis conjacuipenses tentam, assim como os demais, ver em sua 

realidade o sinal da materialização das profecias bíblicas.  
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CAPÍTULO II 

“E O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS”: 

ANÁLISE DA APROPRIAÇÃO DO MAL E DO FIM DO MUNDO 

DOS FIÉIS CONJACUIPENSES. 

 

 Para compreender as representações dos fiéis católicos de Conceição do Jacuípe, 

sobre o mal e o fim do mundo é preciso fazer uma análise de alguns textos bíblicos, que 

são os textos centrais para o Cristianismo, em especial os proféticos, no sentido de 

fundamentar as suas visões, de acordo com aquilo que está escrito, a partir daí ouvi-los 

foi fundamental, uma vez que o espaço das ideias e mentalidades sempre foi muito 

complexo, seletivo e mutável aos interesses e épocas.  

Os textos proféticos, contidos na Bíblia, apesar de sua tendência há anunciarem 

um tempo final de paz e felicidades, provocam antes de tudo um sentimento de angústia 

e apreensão para os fieis.25 Desde a ascensão de Jesus Cristo ao céu, a volta do Messias 

é ansiosamente esperada pelos fiéis cristãos. Mesmo a geração que conviveu como 

Cristo histórico manteve uma expectativa em relação ao seu retorno, haja vista que o 

apóstolo Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses alerta-os a respeito da vinda do 

Cristo e diz “De fato, quem senão vocês, será a nossa esperança, a nossa alegria e a 

nossa coroa diante de nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda” (1 

TESSALONICENSES2,19), mais a frente novamente ele comenta sobre a vinda do 

Messias na mesma carta endereçada a Tessalônica “a fim de que o coração de vocês 

permaneça firme e irrepreensível na santidade diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da 

vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos” (1 TESSALONICENSES 3,13). 

Além de Paulo, outros apóstolos profetizaram a Parusia, em Mateus lemos “A vinda do 

filho do Homem será como no tempo de Noé.” (MATEUS 24,37), já em João encontra-

se a mesma expectativa assim escrita “E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, 

voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também” 

(JOÃO 14,3). 

Essas e muitas outras passagens bíblicas, que não precisam ser citadas aqui, 

anunciam o retorno de Jesus Cristo à terra, mas sem que exista a menor possibilidade de 

                                                 
25 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
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previsão. No livro de Mateus, por exemplo, lê-se que “ Quanto a esse dia e a essa hora, 

ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe.” 

(MATEUS 24,36). Entretanto, no livro de Lucas existem passagens que alertam aos 

fiéis para atentarem sobre os sinais que antecedem ao fim do mundo e a consequente 

volta do Salvador Jesus Cristo. 

 

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, as nações cairão 
no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens 
desmaiarão de medo e ansiedade, pelo que vai acontecer ao universo, porque 
os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem 
vindo sobre uma nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas 
começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de 
vocês está próxima.(Bíblia Sagrada, LUCAS 21, 25-28) 

 De maneira semelhante João, que assim se anuncia e que a Igreja Católica diz 

ser o evangelista descreveu os momentos que antecedem ao fim do mundo e ao retorno 

do Cristo no livro do Apocalipse da seguinte forma: 

 

Depois disso vi um Anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do 
Abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o Dragão, a antiga Serpente, que 
é o Diabo, Satanás. Acorrentou o Dragão por mil anos, e o jogou dentro do 
Abismo. Depois trancou e lacrou o Abismo, para que o Dragão não seduzisse 
mais as nações da terra, até que terminassem os mil anos. Depois disso, o 
Dragão vai ser solto, mas por pouco tempo. 

Vi então tronos, e os que se sentaram nos tronos receberam o poder de 
julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do 
Testemunho e da Palavra de Deus. Vi também as vidas daqueles que não 
tinham adorado a Besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte 
ou na mão a marca da Besta. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo 
durante mil anos. Os outros mortos, porem, não voltaram a viver enquanto 
terminaram os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele 
que participa da primeira ressurreição! A segunda morte não tem poder sobre 
eles e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo reinarão 
durante mil anos. (Bíblia Sagrada, APOCALIPSE 20, 1-6) 

 

Os evangelistas João e Lucas, anunciaram o retorno do Cristo precedido por 

catástrofes e desgraças. Quase em todos os locais e de todas as formas será possível 

observar, segundo eles, os prenúncios do fim. Segundo João no livro das revelações, na 

terra “houve, então, um grande terremoto. O sol ficou preto como saco de carvão. A lua 

inteira, cor de sangue. As estrelas do céu despencarão sobre a terra, como pé de figo 

soltando figos verdes quando bate vento forte.”(APOCALIPSE 6, 12-13), do mar 

subiria uma Besta que “tinha dez chifres e sete cabeças. Em cima dos chifres havia dez 

dilemas, e nomes blasfemos sobre as cabeças. A Besta que eu vi parecia uma pantera. 
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Os pés eram de urso, e a boca era de leão. O Dragão entregou para a Besta o seu poder , 

o seu trono e uma grande autoridade” (APOCALIPSE13, 1-3), os ventos “não podiam 

soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores” (APOCALIPSE7,1), pois estavam 

seguros por quatro anjos nos quatro cantos do mundo.  

Conforme o relato bíblico, quando o mundo fora destruído, ou melhor, 

despovoado, através do dilúvio, no qual foram salvos apenas a Noé, sua família e dois 

pares de animais, o mundo estava “corrompido, porque todo homem da terra tinha se 

corrompido em seu comportamento.” (GÊNESIS 6,11). Essa foi a justificativa dada por 

Javé26 a Noé para que a devastação se abatesse sobre os homens, que só o poupou por 

ter encontrado graça em Noé, “um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e 

andava com Deus” (GÊNESIS 6,10). Javé, portanto, em Seu julgamento condenara toda 

a humanidade “pois a morte é o salário do pecado” (ROMANOS6,23), Ele decide 

“exterminar da face da terra os homens que criei, e junto também os animais, os répteis 

e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito” (GÊNESIS 6,7). Essa postura 

severa e até mesmo cruel de Deus parece inverter-se a partir do momento em que envia 

um anjo para evitar que Abraão sacrifique seu único filho Isaac dizendo “Não estenda a 

mão contra teu menino! Não lhe faça nenhum mal! Agora sei que você teme a Deus, 

pois não me recusou seu filho único” (GÊNESIS 22, 12). Parece ser desse momento em 

diante que Javé passa a agir de forma mais branda em relação ao seu povo27, sem, no 

entanto deixar de puni-los das mais diversas formas: com ataques de povos a Palestina, 

com o Cativeiro da Babilônia, enfim, como punição para com o rompimento das 

alianças feitas entre Deus e os homens.28 

Conforme a doutrina católica o homem, por sua humanidade inata, 

consequentemente imperfeita diante de Deus, não poderia, portanto manter a sua parte 

na aliança intacta, Deus então refaz uma última aliança com os homens, ou melhor, 

consigo mesmo (posto que se fez humano na figura de Jesus Cristo) para que esta fosse 

“nova e eterna”, haja vista que o Cristo é também perfeito e humano ao mesmo tempo, 

sendo esta então o derradeiro pacto entre Deus e os homens. Que deveria ser selado com 

sangue “não com sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, depois de 
                                                 
26 A denominação “Javé”, quando utilizada, refere-se em especial ao povo judeu e como este se referia a 
Aquele que eles atribuem a criação e, portanto ao Antigo Testamento, enquanto que a denominação 
“Deus”, quando utilizada, refere-se em especial aos cristãos e aos escritos do Novo Testamento.  
27 Nos textos bíblicos quando o mesmo fala em “nação” ou “seu povo”, comumente refere-se unicamente 
ao povo hebreu, o povo eleito. 
28 Para mais informações sobre as alianças feitas entre Deus e os homens, ler (Gênesis 9.8-16); (Gênesis 
12.1-3); (Êxodo 19.5); (Salmos 89.3,4); (II Crônicas 7.11-22) e outros que renovaram estas alianças como 
Josué (Josué 24.14-25) 
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conseguir para nós a salvação definitiva.” (BÍBLIA SAGRADA, HEBREUS 9,12), que 

se consumou com o episódio da Paixão de Cristo. Sobre este episódio maiores 

aprofundamentos são dispensáveis, o que é relevante a partir de então foi a expectativa 

criada nos e pelos cristãos a cerca da volta de Cristo.  

Durante todas as gerações posteriores ao nascimento e morte do Messias, o 

retorno do mesmo vem sendo aguardado para que a profecia se cumpra, para que se 

julguem os vivos e os mortos. As sociedades cristãs têm criado suas representações 

coletivas e individuas em torno da Parusia, em torno das profecias apocalípticas, em 

torno do mal e do fim do mundo. Da mesma forma que o bem também tem suas 

representações moldadas ao seu tempo. Resumidamente “os homens se parecem mais 

com sua época do que com seus pais". 29 

Deu no Jornal 

 No ano de 1998 o jornal Folha do Estado do Estado, que tem circulação 

principalmente na cidade de Feira de Santana, e em toda a circunvizinhança da Princesa 

do Sertão publicou algumas matérias a cercas de acontecimentos “obscuros” 

relacionados a morte de animais. Na cidade de São Gonçalo dos Campos, no dia 18 de 

março de 1998 o jornal noticiou em sua primeira página, a morte de quatro animais da 

seguinte forma 

Um fato no mínimo curioso despertou a curiosidade de moradores das 

proximidades do sítio São Gonçalo, localizado as margens da BR-324, a 

cerca de 15 quilômetros do centro de Feira de Santana.Quatro cabeças de 

gado (três vacas e um bezerro) foram multilados e mortos com as mesmas 

características, na segunda-feira. Suspeita-se que possa ter sido ataque de 

cães. Moradores creditam ao “chupa-cabras” ou a uma onça.
 30 

 

  

Na página 4 uma matéria mais ampla e completa trazia os pormenores dos fatos, 

relatando inclusive a presença de “algumas pegadas estranhas nas proximidades onde 

ocorreu o ataque. Eram parecidas com as marcas deixadas pela pegada de um cachorro, 

porém em dimensões maiores.”31 No dia 01 de abril do mesmo ano uma outra notícia de 

ataques a animais por seres maravilhosos é noticiada, apenas três dias mais tarde o 

                                                 
29 BLOCH, Marc Leopold Benjamin; BLOCH, Étienne. Apologia da história, ou, o ofício de 
historiador. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 
30 Jornal Folha do Estado, 18 de março de 1998. 
31 Idem. 
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citado jornal publicou mais uma reportagem com o mesmo tema. Desta vez o ataque se 

deu no Distrito de Humildes, localizado as margens da BR 324, e que pertence à cidade 

de Feira de Santana, neste ataque dez animais foram mortos, 

Intrigando e aterrorizando os moradores do local: oito ovelhas e dois 
carneiros apareceram mortos com estranhas marcas pelo corpo. O massacre 
coletivo aconteceu na madrugada de uma segunda-feira, no sítio Saint Louis 
localizado [...] exatamente a cerca de um quilometro do sítio em São Gonçalo 
onde aconteceu o primeiro ataque.32 

 Apenas três dias depois uma nova notícia foi vinculada sobre a presença do 

“chupa-cabra” no jornal Folha do Estado, entretanto nesta notícia os possíveis “chupa-

cabras” dividem espaço com os extraterrestres. O ufólogo Alberto Romero, argentino e 

estudioso do assunto afirmou que não seriam chupa-cabras, que “isso é fruto da 

imaginação das pessoas. O que existe são fortes indícios de um ataque extraterrestre.”33 

 Apesar de não ficar patente na reportagem, o depoimento do ufólogo argentino 

demonstra um conflito a cerca daquilo que poderia ter causado as mortes dos animais, 

entre a opinião dele e a dos moradores da vizinhança. Para os moradores de São 

Gonçalo, acreditar em e ETs deve ser infinitamente mais difícil do que acreditar naquilo 

que talvez sejam os monstros já anunciados pelo livro das revelações do apóstolo João. 

 

O mal e o fim: representações em Conceição do Jacuípe  

 

Nos fins do século XX, as representações sobre o mal e o fim do mundo também 

apresentam marcas profundas de problemas sociais contemporâneos, como a violência e 

em especial as drogas, uma vez que são estes os males que ameaçam a paz e as 

instituições sagradas para os fieis, em especial a família, além de que esses problemas 

normalmente trazem consigo o desrespeito a muitos dos dez mandamentos cristãos. D. 

Nilza Matos, católica, moradora de Conceição do Jacuípe, por exemplo, define o mal, 

ou melhor, a peste da seguinte forma: “A peste que eu acho pior hoje é a droga, não tem 

peste pior na face da terra do que a droga. Acabando com os pais de família... com o ser 

humano, com ‘os jove’, se ‘destruino’. Não tem peste pior que a droga não”.34 

 

 De maneira muito semelhante,outro morador de Conceição do Jacuípe, o Senhor 

José Teodoro de Andrade, popularmente conhecido como Seu Zé, e que desempenha na 

                                                 
32 Jornal Folha do Estado, 01 de abril de 1998  
33 Jornal Folha do Estado, 04 de abril de 1998. 
34 Conceição do Jacuípe, 03 de abril de 2014, D. Nilza Matos - – entrevista concedida ao autor. 
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comunidade rural João Paulo II, importante trabalho evangelizador, chegando a doar um 

terreno para a futura capela desta localidade, afirma que o mal maior do homem hoje 

são os entorpecentes. Sobre isso ele afirma que “o povo” 

 

... tão andando em negócio de... de... usando essas coisas que não deve 
né, hoje em dia ‘num percura’ viver uma... uma coisa, agente chama ‘pro’ 
caminho de Deus num quer, ai segue outro caminho e no fim se acaba logo 
cedo. Ai fica difícil num é?35 

E prossegue o conjacuipense católico: 

 

Ele... acontece a pessoa tá assim... coisa... ‘às vez’ começa a tomar 
uma bebida, começa a usar uma droga, ai começa né... já a perturbar a vida 
né? A mente do outro, ai começa a confusão né. Enquanto ele não vê sangue 
ai ele, ele num para. 

 

O mal, segundo eles, D. Nilza e Seu Zé, está diretamente relacionado a problemas 

enfrentados em seus cotidianos. O aumento de indiciesde criminalidade, que 

comumente estão relacionados ao uso ou tráfico de drogas são as possíveis razões para 

as associações feitas por Seu Zé e D. Nilza entre o mal e o uso de entorpecentes. Para o 

seminarista Antônio Marinho, do Seminário Santana Mestra em Feira de Santana, as 

drogas 

Hoje está sendo a grande destruição da sociedade. Agente fala muito 
em família. Mas também não só na família mas na sociedade também. Ta 
tendo a grande destruição da sociedade. Hoje agente não sabe qual o rosto do 
jovem, porque as drogas tão acabando com isso.36 

  Segundo o depoente, além das drogas outra “artimanha” vem sendo usada pelo 

Diabo para a destruição das criações divinas, por exemplo: 

Com a sexualização mais cedo [...] jovens de 13, 14 anos já com filho, 
sem estrutura nenhuma, sem emprego fixo, mora ainda com os pais, [...] as 
vezes não esta com o corpo totalmente formado, não é estabilizado 
financeiramente e causa uma desestruturação do ser, dos dois [...] e 
acabacomplicando não só a sua vida, mas também a de sua família, porque 
quer levar uma vida fácil.37 

 O mal, “a peste”, ou “o Diabo” desta forma, na visão dos entrevistados, aparece 

através do que o mundo globalizado, os “tempos da modernagem” oferece de ruim para 

destruir as instituições divinas como a vida, a família, a paz.Preocupação que é expressa 

por diversas vezes nos boletins dominicais O domingo Semanário Litúrgico-

                                                 
35 Conceição do Jacuípe, 05 de maio de 2014, D. Nilza Matos -– entrevista concedida ao autor. 
36 Conceição do Jacuípe, 14 de julho de 2014, Antônio Marinho -– entrevista concedida ao autor. 
37 Idem. 
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catequético
38 que eram distribuídos semanalmente pela Igreja Católica, para facilitar o 

acompanhamento da missa pelos fieis. No dia 18 de janeiro de 1998, quando o 

sacramento do matrimonio, e, portanto a origem da família écomentada, Jesus e Maria 

são convidados para “que Eles o ajudem a tornar-se adulto, amadurecido e fecundo de 

vida nova; e a defendê-lo dos muitos inimigos que o ameaçam...”39 

Em outro boletim de 2008 a defesa da vida, da vida em família e da paz e contra a 

violênciafoi representada da seguinte forma 

Quando falamos em violência, esquecemos que as “pequenas 
violências” – verbais, morais e físicas – existentes dentro das próprias 
famílias geram as “grandes violências” presentes na sociedade. Em muitos 
lares se vêem as mais diferentes formas de violência contra as crianças, as 
mulheres e os idosos. Normalmente todo o conflito tem origem modesta e vai 
se alastrando à medida que se quer combater a violência com a violência.40 

 O mal, assim sendo, é associado a quase tudo que vai de encontro aos desígnios 

de Deus e as doutrinas e a ética católica. O Diabo então, usa dos mais diversos artifícios 

disponíveis para agir. Para D. Nilza Matos e Senhor Zé – católicos e moradores da zona 

rural de Conceição do Jacuípe –, o Diabo na verdade é um “espírito”, só podendo agir 

através do próprio homem para a destruição dele mesmo. A esse respeito D. Nilza 

Matos opinou: 

 

O Diabo pra mim meu filho ele é um... uma coisa, um espírito ruim 
que invoca na pessoa, que insiste pra fazer a maldade. Porque ele meu filho, o 
demônio, foi um anjo que Jesus jogou do céu pra terra. E ele ainda falou 
assim: cuidado por que ele vai furioso. Ele vai pra roubar, matar e destruir. 
Existe o demônio, existe... O Diabo é um espírito, uma coisa ruim que vive 
no mundo, existe sim e tem ele, ta vendo ai as coisa.41 

 O Diabo, e o mal que ele pode fazer a humanidade, segundo D. Nilza Matos, 

portanto, é também uma responsabilidade do próprio Deus, (muito embora ela faça essa 

acusação sem perceber) que o “jogou do céu para a terra”. Mas sendo assim qual teria 

sido o objetivo Dele ao fazê-lo? Testar aos humanos para saber quais deles seriam 

dignos dos “reinos dos céus”? Punir a humanidade com a corrupção que ela mesma se 

permitiu? A história do paciente Jó traz essa possibilidade sobre a ação do Diabo, onde 

                                                 
38

O domingo Semanário Litúrgico-catequético é um folheto composto de duas páginas frente e verso que 
era distribuído nos fins de semana àqueles fieis que fossem a missa para facilitar o acompanhamento 
destes do ritual da celebração. 
39

O Domingo Semanário Litúrgico-catequético, Ano LXVI – Remessa I – 18/01/1998 – nº 04. 
40

O Domingo Semanário Litúrgico-catequético, Ano LXXVI – Remessa I – 01/01/2008 – nº 01. 
41 Conceição do Jacuípe, 03 de abril de 2014, Seu José Teodoro -– entrevista concedida ao autor. 



32 
 

Deus permite as provações a seu mais fiel súdito diante de um questionamento de 

Satanás.42 

 SenhorZé, além de suas representações, sobre um Diabo enquanto espírito 

caracteriza o mesmo como “bicho”, sem, no entanto definir, qual ou o que seria, sem 

duvida numa tentativa de representar visualmente a sua concepção de um Diabo 

espiritual. Disse: 

O inimigo... o inimigo é bicho... é bicho “osado”[sic] né. Se a pessoa 
não tiver oração e ele (risos) colocar a pontinha do cabo dele ele vai longe, 
que ele transforma muitas pessoas sabe. Que tem muita gente ai se 
transformando em coisa braba. Ai fica difícil [...] É... um espírito do mal que 
fica só perturbando a mente das pessoas sabe? Em cima da terra.43 

 

O mal é apresentado por esses dois fieis católicos conjacuipenses como o que 

ocorre de ruim para com os indivíduos, decorrente da própria conivência dos mesmos, 

uma vez , 

Que o homem tenha sido mau desde o inicio, nenhum fiel de Yahvé 

poderia admitir. Deus não seria Deus se não tivesse criado tudo ‘bom’, 

‘excelente’ e irrepreensível. Portanto, o Homem, nascido sem defeitos, 

ingressara por vontade própria nesse estado pervertido e destinado ao 

infortúnio. 44 

 Conhecendo os desígnios de Deus afasta-se deles, esse afastamento permite que o 

“espírito maligno” use as pessoas para desfazer aquilo que foi feito por Deus, o que traz 

como consequência a destruição da humanidade pela própria humanidade. Ideia que 

atravessou os séculos já que os primeiros compiladores da Bíblia já manifestavam que 

“a vontade de Yahvé sempre deu mais importância às exigências éticas que as 

obrigações rituais, e de certo modo faz de uma vida direita o ato essencial de Seu 

culto.”45 

 Entretanto essa perspectiva sobre a manifestação do mal enquanto não material 

foi contradita por outro morador da zona rural de Conceição do Jacuípe,o Senhor 

Florisvaldo Alves da Silva, também católico que reside na Gameleira, localidade da 

cidade, a qual acredita na materialização do Diabo sobre outras formas.   

Quando perguntado sobre as possibilidades de manifestação do Diaboo Senhor 

Florisvaldo respondeu: 

                                                 
42 ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978 
43 Conceição do Jacuípe, 05 de maio de 2014, José Teodoro -– entrevista concedida ao autor. 
44 BOTTÉRO, Jean. Nascimento de Deus: A Bíblia e o historiador. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1993. 
45 Idem. 
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Eu acredito, porque nos anos 70 eu já vi, já fui atacado, tava{sic}com 
minha mãe, agente veio da casa de farinha, quando chegou numa 
encruzilhada na mata ele atacou agente... ai agente... meus irmão adulto, que 
tava com agente, ele não conseguiu fazer nada né. Foi embora, mas eu 
acredito. [e depois prossegue] É... disse que o lobisomem é o mesmo homem, 
que se transforma, então... é... quando tem as noites de lua cheia, que eu já vi, 
ele se transformando ali em Toinho, eu mais Toinho já viu, ele me chamou 
pra gente vê. É... como é que diz... Todo ano quando chega a quaresma é o 
tempo que ele mais sai fazendo... principalmente na zona rural. Morei... 
passei dois anos lá em Inhambupe46, em Sátiro Dias47, vi também lá, que diz 
que é o lugar do lobisomem, e é verdade, eu passei dois anos La trabalhando, 
quando da cinco horas da tarde lá, todo mundo fecha ‘suas casa’, pra não 
andar à noite. Por que ele é em vária espécie, num... se transforma numa 
coisa ‘horríve’. Então o pessoal disse: olha aqui ninguém sai a noite... e tem 
um tal de berrador, que é de chifre, mas isso ai são coisa que... pessoal que 
maltrata pai e mãe. Ai vira bicho, deserta, e são essas coisa ai. 48 

 A representação material do mal, através de “lobisomens”, dos “berradores” na 

perspectiva do senhor Florisvaldo esta associado à desobediência do 5º mandamento do 

Antigo Testamento: Honre seu pai e sua mãe: desse modo, você prolongará sua vida, na 

terra que Javé seu Deus dá a você – Ex 20, 13.Para ele a transformação do homem em 

“bicho” se da com “pessoal que maltrata pai e mãe”49. Mesmo na visão do Seu 

Florisvaldo o mal pouco age sobre a terra em si, no sentido de provocar sua destruição, 

mais uma vez, e este parece ser o traço comum dos três depoimentos, as tormentas 

provocadas pelo Diabo são sempre contra o homem, pois estes agem de forma errada e 

contrária à vontade de Deus e anunciavam o fim do mundo. 

 Por isso mesmo a expressão “o fim do mundo” serve apenas como alegoria para 

o fim da humanidade. Não será, então, de forma literal que se dará a profecia de que “o 

céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras não desaparecerão.” (LUCAS, 21, 36), 

para D. Nilza Matos,uma fervorosa católica conjacuipense: 

 

...o mundo não tem fim, quem tem fim é agente né? O mundo não tem 
fim não... O mundo não vai ter fim, nós é que tem que... você vê que cada dia 
morre um... vai... o mundo não tem fim. Como era no principio... não vai ter 
fim nunca.50 

  

 O princípio ao qual ela parece fazer menção, também se encontra no início da 

Bíblia Sagrada: “No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e 

                                                 
46 Inhambupe é um município do estado da Bahia. Localiza-se a 153 km de Salvador. 
47 Sátiro Dias é um município brasileiro do estado da Bahia distante 205 km de Salvador e que faz limite 
com Inhambupe. 
48 Conceição do Jacuípe, 30 de maio de 2014, Seu Florisvaldo Alves -– entrevista concedida ao autor. 
49 Idem. 
50 Conceição do Jacuípe, 05 de maio de 2014, D. Nilza Matos -– entrevista concedida ao autor. 
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vazia; as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas” 

(GÊNESIS 1, 1-2). E será para este mundo que retornará a terra, um mundo sem 

humanos e, portanto sem pecados, ou ainda um mundo onde os humanos íntegros sejam 

conduzidos aos céus, e onde os “infames” seriam deixados para traz como está descrito 

no livro do Apocalipse:  

 

Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores! Primeiro vamos 
marcar a fronte dos servos do nosso Deus’ Ouvi então o número dos que 
receberam a marca: cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos do povo 
de Israel. (7, 3-4) 

  

 A partir de uma interpretação da linguagem simbólica da Bíblia é paradoxal 

imaginar que, exatamente venham a serem salvos cento e quarenta e quatro mil 

indivíduos, mas que uma parte “receberá a marca” (assim como ocorreu com a décima 

praga do Egito aos primogênitos do povo hebreu), e serão salvos do “tormento e 

sofrimento eternos”. Enfim a vida eterna será um “bem” comum a todos, mas para 

aqueles que forem deixados na terra por terem se afastados dos preceitos divinos a 

punição seria rigorosa.Os Testemunhas de Jeová concebem os mil anos de felicidade na 

Terra, para os que forem escolhidos por Jeová .(BASTOS, 2014). 

 Também o Senhor José Teodoro, católico,aposentado, moradorde Conceição do 

Jacuípe acredita na não destruição do mundo, mas dos indivíduos que vivem nele, 

afirmando:  

Rapaz o fim do mundo do jeito que tá as coisa hoje, a vivência do 
povo, o povo ai que... né. Do jeito que tá ele... o pessoal vai acabar logo cedo. 
O mundo vai ficar né. Por que eu acredito que o mundo vai ficar ai, agora o 
pessoal tudo virou a cabeça, né. Tá mal. [...] hoje em dia do jeito que tá as 
coisa, agente lê a palavra de Deus assim né. Eu escuto. Eu não leio muito não 
mas eu escuto, né. Minha esposa sempre pega a Bíblia e lê ai agente fica 
escutando ai... é uma coisa que eu não tenho medo de... né... por que o povo é 
quem tá coisa... o mundo... eu não tenho fé que o mundo se acabe não 
viu...agora o povo (risos) tá demais.51 

  

 Já o Senhor Florisvaldo Alves quando verbalizou suas perspectivas sobre o fim 

do mundo foi evasivo, cuidadoso, precavido e coloca em xeque as apropriações feitas e 

reproduzidas por seus contemporâneos, com as possibilidades de interpretações dos 

textos bíblicos e até mesmo com a impossibilidade de conhecer ou aceitar os desígnios 

de Deus afirma que tudo vem da vontade de divina: 

                                                 
51 Conceição do Jacuípe, 05 de maio de 2014, José Teodoro – entrevista concedida ao autor. 
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... é o que a Bíblia diz né? Tá escrito... eu leio a Bíblia, o que tá escrito 

eu acredito num é [...]uns conta que vem a destruição né? É... que vem a 

destruição... que vai vim em fogo... Como vier agente tem que se acostumar, 

né? Como Deus fizer.52 

 

 Essas variadas possibilidades de interpretação da Bíblia, somadas ao fato comum 

entre os católicos da zona rural de Conceição do Jacuípe, que é a falta de uma presença 

constante do pároco junto aos fiéis e ao contato com a Bíblia, que se dá normalmente de 

forma indireta, transmitida oralmente de clérigo para leigos e de leigos para leigos, sem 

uma leitura individual ou mesmo coletiva dos textos sagrados para o catolicismo, 

somadas a outras possibilidades de influência sobre a religiosidade dos fieis, tais como 

as literaturas de cordéis, as histórias a elas contadas por terceiros sobre fatos 

aterrorizantes e fantásticos, ou ainda as múltiplas apropriações e representações 

formuladas a partir dos próprios textos bíblicos são responsáveis pela característica mais 

notória do catolicismo popular que são as múltiplas formas de crer, as manifestações 

independentes do credo, as diversas formas de apropriação das Escrituras e o relativo 

desconhecimento da linguagem simbólica da Bíblia em grande parte de suas passagens, 

conforme os estudos de Cândido Costa e Silva (1982) e outros pesquisadores do 

catolicismo brasileiro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Conceição do Jacuípe, 30 de maio de 2014, Seu Florisvaldo Alves – entrevista concedida ao autor. 
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CAPÍTULO III 

AMÉM: OS DISCURSOS OFICIAIS SOBRE O MAL E O FIM DOS 

TEMPOS 

  

Neste capítulo pretendemos analisar como os discursos oficiais da Igreja Católica 

Apostólica Romana colaboram para a formação de uma religião que se pretende 

uniforme e como estes representam as perspectivas dos clérigos católicos a respeito do 

mal e do fim do mundo na região de Conceição do Jacuípe. Para uma análise mais 

eficaz, fez-se necessário a comparação de discursos de diferentes membros em posições 

hierárquicas diferentes, para que a eficácia dos dogmas pudesse ser perceptível entre os 

fieis católicos, especialmente os leigos que foram entrevistados. 

 “Amém”, assim termina as orações dos cristãos, algum desavisado poderia até 

não saber, mas significa “assim seja”. Para a Igreja Católica seus dogmas devem ser 

seguidos e não questionados, por isso é dogma e não se discute, apenas é aceito pelos 

que tem fé. 

Na tradição da Igreja Católica, algumas premissas básicase práticas devocionais, 

sempre foram extremamente caras. Algumas em relação aos fiéis e outras tantas em 

relação aos clérigos. Aos fiéis, da Idade Média a simples não ida à missa com uma 

determinada frequência poderia acarretar aos indivíduos a desconfiança, investigação e 

punição destes pelo Tribunal do Santo Ofício. O rito, a tradição seria nesse contexto 

muito mais importante do que a própria fé do indivíduo, já que nem todos aqueles que 

frequentavam os templos aos domingos necessariamente eram cristãos. Um exemplo 

disso foram os cristãos-novos da primeira geração de convertidos de Portugal, que para 

escaparem das fogueiras, diziam professar o Cristianismo, mas comumente mantinham 

seus ritos e crenças de origem judaica em seus círculos fechados. Saraiva afirma que 

antes do restabelecimento da Inquisição: 

A religião hebraica era em Portugal um culto público e oficial, com 
sinagogas, livros sagrados e regras de vida coletiva. [E que posteriormente 
fora] reduzido à clandestinidade, um culto deste gênero só pode degradar-se e 
esvanecer-se. Com tendência, só subsistem integra na clandestinidade 
rigorosa as religiões que dentro dela nascem. Os antigos hebreus tiveram de 
submeter-se quotidianamente ao culto público cristão, aos ritos e a disciplina 
da Igreja. Evidentemente que as primeiras vítimas da conversão forçada o 
não fizeram de coração sincero.53 

 

                                                 
53 SARAIVA, Antônio Jose. Inquisição e cristãos - novos. 3ª.ed Lisboa: Estampa, 1985. 



37 
 

Para os clérigos a importância dos ritos, práticas e discursos uniformes, dentro da 

Igreja Católica, começou a se tornar evidente já no primeiro Concílio da Igreja, ainda no 

século IV, quando o Concílio de Nicéia, deu início ao processo de uniformização das 

práticas, discursos e ritos da cristandade. Desde então a reunião da Igreja Cristã através 

dos Concílios tornou-se comum através dos séculos, tendo a última dessas reuniões 

acontecido entre os anos de 1962 à 1965,o Concílio Vaticano II, começando no papado 

de João XXIII e se encerrando no papado de Paulo VI. Deste processo de organização e 

normatização da Igreja Católica resultou entre outros, o Direito Canônico, que rege a 

vida eclesial.  

É notório, portanto, que para a existência de uma igreja enquanto tal,é necessárioa 

existência de práticas e crenças comuns, de outra forma a igreja não conseguiria manter 

a influência sobre seus fiéis e, em relação a isso teve sempre, ou uma postura muito 

radical, aniquilando os dissidentes, ou absorvendo-os e consequentemente comandando-

os, e de certa forma restringindo-os, como fez com muitas ordens religiosas, No Quarto 

Concilio de Latrão, no Cânone54 13 a Igreja Católica expressou a proibição para a 

fundação de novas ordens religiosas, uma vez que uma igreja se reconhece e é 

reconhecida como tal pelo fato de resguardar sua doutrina, guardando para si o 

monopólio ao “acesso aos meios de produção, de reprodução e de distribuição dos bens 

de salvação.”55 Monopólio esse que se faz perceptível através dos sacerdotes, pois estes 

são os únicos que podem manipular os bens da salvação. Por exemplo, dentro do 

catolicismo, para que haja a dispensa aos leigos dos sete sacramentos – Batismo, Crisma 

ou Confirmação, Eucaristia, Confissão ou Penitência, Extrema Unção, Ordem e 

Matrimônio – é imperativo que seja realizado por um membro ordenado da hierarquia 

católica, ou seja, autorizado e preparado para tal. 

Posto isso, não é de se espantar que os discursos dos clérigos católicos que 

trabalharam em Conceição do Jacuípe, independente de sua posição hierárquica dentro 

da Igreja, sejam muito semelhantes, visto que as suas formações religiosas tendem a 

essa uniformização, apesar das possibilidades de adesão a esta ou aquela ordem 

religiosa, a esta ou aquela corrente de pensamento. Em outras palavras a Igreja Católica 

pretende-se uniforme apesar de não sê-la.   

                                                 
54 Cânone em seu sentido religioso pode ser entendido como um conjunto de livros atribuídos a inspiração 
divina, ou ainda e este é seu sentido aqui, como uma série de regras estabelecidas em um Concílio. 
55 BOURDIEU, Pierre; MICELI, Sergio. A economia das trocas simbólicas. 2ªed São Paulo: 
Perspectiva, 1987 
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Sobre os escritos joaninos do livro do Apocalipse onde se encontram as principais 

doutrinas escatológicas, por exemplo, os discursos dos clérigos são sempre muito 

semelhantes, e fundamentados sobre as mesmas bases, para que o sentido de religião 

existente na uniformidade confira a Igreja Católica o seu sentido de verdade para a 

salvação. Sendo desta forma uma multiplicidade de ritos e discursos poderiam levar a 

um óbvio questionamento: como se alcança de fato a salvação?  

No livro de WILFRID J. Harrington, OP, Chave para a Bíblia, que se encontra 

disponível na biblioteca do Seminário Arquidiocesano Santana Mestra, em Feira de 

Santana e usado na formação dos seminaristas, o último livro da Bíblia é analisado desta 

forma: 

acumula coisas, cores e números simbólicos sem se preocupar com a 
forma do quadro. O objetivo fundamental é transmitir as ideias que recebeu 
de Deus, não descrever uma visão coerente, uma visão imaginável. Para 
seguirmos, sem desalento, o caminho que ele traçou, temos de aceitar seus 
termos, e traduzir em ideias os símbolos que descreve, sem nos perturbarmos 
com a sua falta de coerência. Seria um erro, portanto, esforçar-nos por 
imaginar visualmente o cordeiro com sete chifres e sete olhos (5,6), e a Besta 
com sete cabeças e dez chifres (13,1), e querer saber como os dez chifres se 
poderiam repartir pelas sete cabeças. Essas visões são concebíveis 
plasticamente, mas este fato não deve preocupar. Basta compreender os 
símbolos intelectualmente, sem nos determos nos pormenores mais ou menos 
surpreendentes: o Cordeiro goza da plenitude do poder e do saber; os animais 
representam o Império Romano, com seus imperadores (as cabeças) e os reis 
(os chifres). Se não se leva inteiramente em conta o tipo de procedimento 
adotado – não raro desconcertante – torna-se impossível entender o 
Apocalipse56 

 O livro das revelações deve, portanto ser visto de uma única forma: como 

simbologia. Isso é evidente e claro nos discursos de indivíduos de formação teológica 

formal, acadêmica, institucionalizada, mas não são, assim, muitas vezes entendidas 

pelos fieis/leigos, que não se permitem flexibilizar a Sagrada Escritura, percebendo essa 

atitude como uma deturpação dos escritos bíblicos. 

 Por sua vez os sacerdotes da Igreja Católica reafirmam a necessidade de 

interpretação da Bíblia Sagrada, ao menos em algumas passagens, sob a ótica do 

símbolo e não puramente do escrito literalmente. Observe-se a opinião de Dom 

Giovanni Crippa nascido em Milão, na Itália, no ano de 1958, e que possui doutorado 

em História da Igreja, pela Pontifícia Universidade Gregoriana, localizada em Roma. 

Ele também foi professor na Faculdade de Missologia da Universidade Gregoriana, 

ainda em Roma, além de membro da Coordenação do Departamento Histórico do 

                                                 
56 Apud HARRINGTON, Wilfrid J. A chave para Bíblia: a revelação: a promessa: a realização. 7ª Ed. 
São Paulo: Paulus,1985. 
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Instituto Missões Consolata,atualmente é bispo auxiliar de Salvador e durante cerca de 

dez anos formador de novos ordenados em Feira de Santana, sejam eles padres ou não, 

como os diáconos. Segundo o religioso italiano a linguagem bíblica: 

que a Bíblia usa muitas vezes, digamos assim, uma simbologia, certo, 
que também a linguagem bíblica é uma linguagem simbólica, é uma 
linguagem teológica, por isso que uma leitura literal da Bíblia é, digamos 
assim, incorreta. Tem que saber interpretar. Então a Bíblia usa também os 
números, né, então muitos começam a articular ao redor desse números, que 
estão presentes na Bíblia uma futurologia, né,  que, porém não pertence ao 
significado mais profundo. Por isso que nasce tudo isso. É o medo, o medo 
de algo que acabou, que algo de novo vai acontecer, não sabemos quilo que 
vai acontecer, por isso então vai se construindo uma nova teoria do tempo, da 
história, e também da história da salvação a partir de posições, digamos 
assim, de adivinhações que são muito discutíveis.57 

 De forma muito semelhante, outro membro da hierarquia católica, e padre em 

Berimbau, Conceição do Jacuípe desde 1997 ate 2000 , Pe. José Cícero da Silva, assim 

assevera que deve ser lida a Bíblia, em especial o último livro da Bíblia, o Apocalipse: 

Eu sempre costumo dizer assim: a Bíblia tem texto, pretexto e 
contexto. Se eu ver a Bíblia simplesmente numa leitura literária, se eu não 
colocar ela também numa coisa que é simbologia, no caso: os sete chifre no 
Apocalipse, as sete postas que existe, é... o dragão cor de fogo. Tá certo? 
Tudo isso é referente a Nero. É uma figura de Neri, prefiguração dos tempos 
de hoje. Quem é hoje o Neri? O Neri da vida de hoje? Nero, desculpa. Nero 
na vida hoje? Quem é ele? É o poder. O poder entre si, um poder que não 
divide, um poder que só soma pra si, um poder que não reparte. Esses são os 
Neros da vida. Os Herodes da vida. São eles também.  

Outro exemplo: a questão do dragão, dragão... o dragão. Quer dizer, é 
o medo que a pessoa tem do sistema que vivemos. Esse dragão que tá 
arrastando um terço da terra é totalmente o que João queria em 12, 
Apocalipse 12, que é briga da mulher e o dragão. Então a mulher sempre é a 
frágil, o sexo frágil na linguagem, que não é verdade. Tá certo. A mulher tá 
sempre naquela da fraqueza humana, do pecado, não é nada disso. Por que 
até então era isso sim, a linguagem voltava a isso, mas depois de certo tempo 
começou a se explicar dentro de uma linguagem não literária, mas em 
figurativa, mas numa linguagem tal como ela é, foi dizendo a situação, o que 
significaria a mulher, o que significaria o dragão, o que significaria o pecado, 
porque ela esmagou a cabeça da serpente. Não foi ela, mas o filho dela que 
venceu o pecado, que venceu a morte. É o filho dela, da mulher que significa 
Maria. Significa a igreja, significa o povo da Nova aliança. Então é uma 
linguagem que tem que se lê nesse ângulo. Que se for ler fechado você vai 
ficar apavorado e vai pensar que Deus é miserável.58 

 E a explicação de uma linguagem simbólica do livro do Apocalipse se repete nas 

palavras do diácono Roque Lima, que dentro da hierarquia católica não é, segundo a 

Igreja Católica, aquilo que se pode chamar de sacerdote, mas algo como um auxiliar na 

liturgia, um “servo”. A partir do Concilio Vaticano II foi criado à condição de diácono 
                                                 
57 Feira de Santana, 30 de junho de 2011, Dom Giovanni Crippa -– entrevista concedida ao autor. 
58 Conceição do Jacuípe, 10 de maio de 2014, Pe. José Cícero-– entrevista concedida ao autor. 



40 
 

permanente, permitido apenas a homens casados, que auxiliam aos presbíteros nas suas 

obrigações, e que atua na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do 

Jacuípe  

 

A interpretação que podemos fazer é utilizando uma linguagem 
hermenêutica bíblica, observando os sinais dos tempos. Por exemplo: A besta 
é o símbolo do Império Romano sobre o domínio de Israel, e hoje são os 
governos truculentos, ditadores, aristocratas, que mantém o poder sobre si 
mesmo e que aliena e explora a grande massa. A nova vinda de Cristo, o qual 
chamamos parusia, não sabemos quando vai acontecer, mas podemos com 
propriedade dizer que Ele já está conosco e se Cristo está conosco não 
preciso me preocupar com o futuro.59 

  

 Apesar de pequenos detalhes interpretativos o eixo central das interpretações é 

comum aos três clérigos supracitados. Eles, mesmo ocupando posições eclesiais 

diferentes: Dom Giovanni Crippa, agora Bispo; Pe. José Cicero da Silva, padre; e Roque 

Lima de Jesus, diácono, mantém o escopo discursivo, e não conflitante, o que traz a 

noção de unidade na Igreja Católica, pelos menos dos sacerdotes que atuaram em 

Conceição do Jacuipe, a cerca do livro do Apocalipse, chegando até mesmo a usar 

palavras e comparações semelhantes para explicar aqueles que viriam a ser o significado 

dos símbolos e das metáforas no livro de João.  

Essa preocupação com o rito e com a uniformidade na Igreja Católica pode ser 

exemplificada através de um livreto editado pela CNBB, “Comunicação pela homilia”, 

em que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aconselha aos clérigos para a 

execução da homilia, que é sem dúvida o momento de maior liberdade do celebrante 

dentro do ritual de uma missa, e aconselhando que  

o cuidado com a fala deve perpassar cada celebração na sua totalidade, 
desde os ritos inicias até o seu final, incluindo, portanto, os cantos, orações, 
comentários. No entanto, a homilia se destaca nesse conjunto por ser a 
ocasião em que a palavra humana fica em mais evidencia por ser 
decodificadora da Palavra divina. A palavra humana se faz ministra da 
comunicação de Deus aos ouvidos do seu povo.60 

É preciso, então, pensar o que virá a ser dito, calcular. É preciso manter sempre a 

coesão, os clérigos, independente da sua posição dentro da hierarquia católica, tem que 

reproduzir aquilo que é entendido como a “verdade” oficial, atitude necessária para a 

                                                 
59 Conceição do Jacuípe, 24 de abril de 2014, diácono Roque Lima – entrevista concedida ao autor. 
60 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Comunicação pela homilia, 1ª ed, São Paulo, Paulinas, 
2007.  
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defesa eficaz da doutrina da Igreja Católica. A uniformidade do rito e do discurso 

sacerdotal tem como  

efeito manter os leigos a distância[...] convencê-los de que a atitude 

requer ‘qualificação’ especial, ‘ um dom de graça’, inacessível ao comum dos 

homens, e persuadi-los a desistir da gestão de seus negócios religiosos em 

favor da casta dirigente, a única em condições de adquirir a competência 

necessária para tornar-se um teórico religioso.
61

 

 

Uma tentativa de comparação 

  No ano de 1992, uma já tradicional característica do catolicismo brasileiro, foi 

mais uma vez evidenciada nas palavras do Bispo diocesano Dom Silvério Albuquerque, 

então Bispo de Feira de Santana, diocese da qual a cidade de Conceição do Jacuípe faz 

parte, quando comentou a 

Tarefa de anunciar a Jesus Cristo a todos os povos conforme o 
evangelho nos impõe (Cf. Mc. 16,15) e o Concilio Vaticano II propõe (Cf. 
A.G. 6) apresenta-se enorme e desproporcionada relativamente as forças 
humanas da Igreja. Particularmente, a nossa diocese. Com mais de um milhão 
de habitantes, conta com algumas dezenas de padres e religiosos, alguns 
diáconos e um razoável número de agentes de pastoral. Embora todos estejam 
realizando esforços apreciáveis no anúncio do Evangelho, sentimos muitas 
vezes ecoar nos ouvidos as comoventes palavras do Mestre: “tenho pena 
desse povo, pois esta como ovelhas sem pastor” (Cf. Mt 9,16)62. São 
inúmeras ainda as comunidades, grupos e pessoas que não tem tido a 
felicidade de receber as merecidas pastorais, digo cuidados pastorais da 
Igreja. Isto toca o coração do Pastor. Mas ao invés de nos abatermos, 
voltemo-nos para o Senhor que nos conforta: “Não se perturbe o vosso 
coração” (Cf. Jo 14,1) e “tendes confiança, eu venci o mundo” (Cf. Jo 
16,36)63 

 Essa presença inconstante, quando não uma ausência dos clérigos, junto aos fieis 

católicos, foi desde o inicio da cristianização brasileira uma característica marcante do 

catolicismo, o que possibilitou a formulação de uma infinidade de ritos e crenças, ditos 

populares, independentes da tutela da Igreja Católica, e que por isso tende, muitas 

vezes, a ser conflituosa.  

 Este vazio deixado pela Igreja Católica, foi muitas vezes preenchido, através de 

interpretações e concepções muito peculiares. Baseado nas experiências individuais e 

coletivas os fieis a partir de suas concepções sobre o mundo e sobre os “mistérios da 

                                                 
61BOURDIEU, Pierre; MICELI, Sergio. A economia das trocas simbólicas. 2ªed São Paulo: Perspectiva, 
1987. 
62 O versículo citado, na verdade não encontra-se em Mateus capítulo 9 versículo 16, mas em Marcos 
capítulo 6 versículo 34. Mt 9,16 diz “Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o 
remendo repuxa o pano, e o rasgo fica maior ainda.” 
63 Livro de tombo da Paróquia de Conceição do Jacuípe, página 88 – frente. 
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fé”, buscam compreender os fatos e acontecimentos sobre bases preexistentes e como 

são teístas, tem na Bíblia Sagrada uma importante fonte de doutrina e conhecimento. 

Estes mesmos indivíduos, não raro, são analfabetos, e mantém a leitura dos textos 

bíblicos de forma indireta, o que já pressupõe uma seleção por meio do intermediário do 

que virá a ser lido ou transmitido a este ou aquele ouvinte. 

Os escritos apocalípticos são  

cheios de cor e de ação, preocupados em especial com o futuro – isto 
é, o futuro do ponto de vista do autor antigo ou de uma personagem do seu 
relato. Graças a esse elemento de futuricidade, Daniel e o Apocalipse [...] são 
especialmente úteis para quem tem esse tipo de interesse porque, ao contrário 
dos livros proféticos – menos Ezequiel –, dispõem as suas informações numa 
espécie escala temporal – primeiro vai acontecer isto, depois aquilo –, 
servindo assim para fornecer um quadro cronológico em que as observações 
menos situadas dos profetas sejam enquadradas.64 

 Essa independência ao ler e/ou se apropriar dos textos bíblicos produz variadas 

interpretações e imagens apocalípticas, primeiro, pela liberdade para isso; segundo, 

como o fim dos tempos ainda não aconteceu até o presente momento, a perspectiva 

criada pelo fiel é a de uma progressão temporal que coloca cada novo dia como um a 

menos na contagem para o dia do Juízo Final, ou seja, inexoravelmente existe a cada 

novo instante uma aproximação maior para o retorno de Jesus Cristo, o que nos leva a 

terceira causa para o fomento dessas expectativas apocalípticas, “em nossa arrogância 

humana, supomos que os nossos são os piores dias e constituem, portanto, o verdadeiro 

prelúdio do final dos tempos”65 

 Essa visão individualista leva, como levou a muitos, a ver os anúncios do 

Apocalipse e do Anticristo em fatos e indivíduos contemporâneos. Ao período da 

Reforma uma série de Diabos se multiplicou, “para Wyclif, João Huss e Savonarola, foi 

o papa. Para a cúria romana, foi Savonarola, depois Lutero. Para os extremistas que 

seguiam Müntzer, o Anticristo tinha dois rostos: o de Lutero e o do Papa. Para Lutero 

também ele tinha dois nomes: o papa e o turco.”66 Lutero e os demais produziram, a 

época da Reforma Protestante e do renascimento, suas representações em bases 

materiais de seu tempo, enxergando o mal segundo o que lhe era possível ver. 

 Essa tendência à materialização do mal e a aproximação irreversível do fim dos 

tempos, sob as mais diversas formas, produziu também em Conceição do Jacuípe as 

suas representações e expectativas. Do mesmo modo que os clérigos, que de uma forma 

                                                 
64 GABEL, John B., WHEELER, Charles B. A Bíblia como literatura. São Paulo. Ed. Loyola, 1993. 
65 Idem 
66 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
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ou de outra exercem influências, sobre a paróquia tem as suas representações, entretanto 

estas nem sempre são convergentes, mas sim conflituosas, divergentes entre os leigos e 

os representantes da hierarquia eclesial. 

 Para Dona Nilza Matos o Diabo “é um, espírito, que pra invocar numa pessoa é 

num instante”, para Seu Zé o Diabo “é bicho ‘osado’”, “um espírito mal” e para o 

Senhor Florisvaldo Alves é “bicho feroz ai, que ninguém vê, das trevas”.  

 A partir dessas perspectivas, é possível perceber que, a ação e a forma do 

Anticristo para os fieis católicos da zona rural de Conceição do Jacuípe, é de maneira 

geral pontual, micro, em outras palavras, a manifestação do mal se dá através do 

homem, ou de uma materialização em um único ser como o “lobisomem” ou 

“berradores”, enfim o Diabo age de forma individualizada já que “é o homem que faz 

coisa ruim, é possuído”.67 

 Diferente dessas perspectivas os clérigos católicos que devem seguir a ortodoxia 

eclesiástica, percebem a presença do mal de outra forma. Assim como São João, 

provavelmente, percebia a “besta” ou a “fera”, na figura de Nero, então Imperador de 

Roma e, portanto representante maior do poder, político e opressões romanas sobre os 

cristãos, os membros do clero ainda vêem nas instituições políticas e no sistema 

econômico as manifestações do Anticristo contra a criação, agindo de forma macro, 

sobre a maioria absoluta dos indivíduos ao mesmo tempo, mas sem, no entanto 

identificar no capitalista a personificação do Diabo, como se o sistema fosse de fato 

“administrado” por forças sobre-humanas. A Igreja Católica esforça-se, segundo D. 

Giovanni Crippa, para, 

  
 identificar o mal, que não é somente presente, digamos assim, 

numa figura que dizemos ser o rabo de cabra..., o rosto de porco, de lobo, não 
sei o que... Mas hoje o mal pode ser uma instituição, uma lógica muito... 
econômico com suas leis de perversidade de exclusão tudo isso, né. O que 
mudou nesse sentido? Que o mal não é algo... um bicho estranho... hoje não. 
O mal é algo que nós podemos dar um nome, um sistema econômico, o 
sistema capitalista, o sistema neoliberal, ou digamos assim, um sistema 
produtivo, né, destruidor da criação e assim por diante. Tem todos esses 
elementos, que foi mudando. Então, a identificação do mal, digamos assim, é 
algo que nós teremos continuamente, digamos assim, discernir ao longo da 
história, o mal é presente na História.68 

 Para a Igreja Católica, através dos seus representantes oficiais, o mal se 

confunde com um sistema opressor, o que sugere a influência da Teologia da Libertação 

                                                 
67Conceição do Jacuípe, 30 de maio de 2014, Seu Florisvaldo Alves – entrevista concedida ao autor. 
68 Feira de Santana, 30 de junho de 2011, Dom Giovanni Crippa – entrevista concedida ao autor. 
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uma vez que a mal pode estar num “sistema econômico”, em especial o neoliberalismo, 

que é entendido como perverso para com a criação divina. Teologia da libertação que 

foi tema do comentário do Pe. Antônio Manzatto, no O Domingo Semanário Litúrgico-

catequético no dia 29 de julho de 2007, onde este discute os temas abordados por essa 

teologia, quando afirmou que 

O trabalho da teologia da libertação é um trabalho teológico, isto é, o 
de pensar racionalmente a fé com base no contexto em que ela se insere. 
Marca pela situação latino-americana e pela racionalidade, a teologia da 
libertação desenvolve de maneira criativa os principais temas do universo 
teológico e, assim, contribuiu para o desenvolvimento da Igreja, da teologia e 
da sociedade. 

Deus é compreendido como o defensor e protetor dos pobres, 
identificando-se com eles, e não com o poder estabelecido e repressor.69 

 

Convém ressaltar que a micro região de Feira de Santana, sofreu uma forte 

influencia da Teologia da Libertação 

Assim como João criticava o imperador através de alegoria, já que não poderia 

fazer isso diretamente, pois quando redige o Apocalipse encontrava-se preso pelas 

forças romanas, os clérigos católicos também criticam o poder. O padre José Cícero 

afirmou que: 

o dragão cor de fogo[...] é referente a Nero. É uma figura de Neri, 
prefiguração dos Tempos de hoje. Quem é hoje o Neri? O Neri da vida de 
hoje? Nero, desculpa. Nero na vida hoje? Quem é ele? É o poder. O poder 
entre si, um poder que não divide, um poder que só soma pra si, um poder 
que não reparte. Esse são os Neros da vida. Os Herodes da vida. São eles 
também.70 

O livro bíblico das revelações, torna-se portanto atual e atemporal, uma vez que a 

partir de então, de uma forma ou de outra, todo sistema tem suas parcelas, a sua maior 

parcela, de oprimidos pelo sistema econômico e por consequência por seus governantes. 

A cada novo episodio histórico será sempre possível observar pelos fieis o sinal do fim 

dos tempos, já que o livro do Apocalipse possui uma linguagem difícil e que para ser 

entendida deve ser obrigatoriamente interpretada e a cada época traz consigo 

representações e apropriações diferentes uma das outras. Perspectiva essa compartilhada 

pelos próprios clérigos da Igreja Católica que defendem a ideia de que 

temos percepções diferentes a partir, também, de momentos 
históricos, de uma teologia, de uma sensibilidade, que vai aos pouquinhos 
também mudando e se aproximando, eu diria, sempre mais da verdade, né.  
Que a verdade não é algo que você conquista de uma vez, mas algo que você 

                                                 
69

O Domingo Semanário Litúrgico-catequético, Ano LXXV – Remessa X – 29/07/2007 – nº 36. 
70 Conceição do Jacuípe, 10 de maio de 2014, Pe. José Cícero – entrevista concedida ao autor. 



45 
 

se aproxima através de uma...um exercício de discernimento, de reflexão 
sempre mais afinado.71 

Dessa forma a Igreja Católica não discrimina as interpretações anteriores que ela 

mesmo produziu como falsa, ou equivocadas mas como percepções primitivas, em um 

estágio de desenvolvimento que caminha para a aproximação da verdade, ou seja, como 

uma etapa inevitável da revelação, uma vez que o homem não pode compreender 

plenamente a Deus e aos mistérios da fé, segundo suas próprias doutrinas. 

Essa dúvida a respeito dos sinais, mais a indubitável aproximação do dia do Juízo 

Final para os fieis católicos provoca apreensão e esperança, medo e crença na realização 

da promessa de felicidade eterna. Essa dubiedade se justifica pelas duas perspectivas a 

cerca do fim do mundo, uma  

a do millenium e a do Juízo Final – revestem, ao menos em suas 
formulações mais categóricas significações bem diferentes. Uma pode ser 
qualificada como otimista já que deixa perceber no horizonte um longo 
período de paz no decorrer do qual Satã será acorrentado no inferno. A outra 
é de coloração bem mais sombria. Certamente o Juízo final coloca 
definitivamente os eleitos no paraíso; mas quem pode dizer com antecedência 
que estará entre as ovelhas à direita do Soberano Juiz? Este se mostra duro e 
severo.72 

Com a aproximação do ano dois mil, as teorias milenaristas, segundo o Padre José 

Cícero da Silva, amedrontaram a população de Conceição do Jacuípe, baseadas no livro 

do Apocalipse 20, onde lemos: 

depois disso vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do 
Abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o Dragão e a antiga Serpente, que 
é o Diabo, Satanás. Acorrentou o Dragão por mil anos, e o jogou dentro do 
Abismo, para que o Dragão não seduzisse mas as nações da terra, até que 
terminasse os mil anos. Depois disso, o Dragão vai ser solto, mas por pouco 
tempo.  

 Calcularam ser este o “mil” a que se refere o texto bíblico. Como tantos outros já 

tentaram calcular, desde quando teria sido o ano da criação até aquele que seria o 

derradeiro ato da humanidade73 e, apesar de todos terem falhado, mesmo a Bíblia 

Sagrada alertando sobre a impossibilidade a cerca do conhecimento sobre o dia da volta 

do Cristo, muitos ainda tentam ver os “sinais” que lhes fora revelado. 

 Nas confissões74 feitas ao Padre José Cícero por volta do ano 2000, pelos fieis 

católicos de Conceição do Jacuípe essa preocupação foi evidente  

                                                 
71 Feira de Santana, 30 de junho de 2011, Dom Giovanni Crippa – entrevista concedida ao autor. 
72 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
73 DUBY, Georges. Ano 1000,  ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 
74 Cabe aqui um esclarecimento: clérigo algum pode revelar a confissão deste ou daquele individuo, por 
isso o padre José Cicero trata das confissões sob termos gerais, sem nunca revelar o nome de quem com 
ele se confessou, o que não constitui uma violação do Direito Canônico. 
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Eu não posso revelar a confissão (risos) nesse momento né, mas sim, 
com certeza pessoas vieram a mim apavorados, até querendo se matar antes 
de chegar o fim dos tempos, e eu tentando: não é por ai, e foi lá no Berimbau 
mesmo, tá certo. Como eu falei antes, eu nunca atendi tantas confissões no 
meu tempo, naquela virada do ano de 2000. 75 

 Instrumento de absolvição dos pecados pela Igreja Católica a confissão deve ter 

sido muito procurada pelos fieis que temeram o fim do mundo, já que “o discurso 

apaziguador da Igreja romana sobre a confissão expõe assim aos fieis que Deus  perdoa 

tudo, que o sacramento apaga todas as faltas”76. A confissão dos pecados deve ter sido o 

instrumento dos fieis para que no momento do retorno do Cristo seus pecados 

estivessem perdoados, estivessem, por assim dizer, zerados. 

 Esse temor permaneceu também durante a missa celebrada no templo Católico 

em Conceição do Jacuípe na virada do ano de 1999 para o ano 2000, segundo o Padre 

José Cícero: 

as pessoas começaram a chegar mais perto e quando eu disse: bom, já 
é meia noite, o fim do mundo não chegou então esse ano não acaba ao 
mundo, brinquei com o pessoal, e o pessoal ficaram [sic] mais tranquilo, mas 
realmente era essa a confissão, era essa a situação, era esse o momento que o 
povo tava vivendo, especialmente as pessoas mais simples, que não tem 
conhecimento da verdade, que não tem nem um senso crítico que o mundo 
foi criado para todos, que o mundo não tem fim, o mundo é infinito, quem 
tem fim somos nós. Claro, tem as catástrofes mas não significa... são 
localizadas, não são mundial. Até que venha o mundial, ficam as catástrofes 
de países, cidades, mas isso foi quase que geral. Todo mundo tava com medo 
dessa... desse fim do mundo. E era perguntas e mais perguntas, [...] E isso 
sempre... vai acontecendo isso, especialmente quem prega o “milianismo” né. 
Isso não existe, isso ai é um problema muito sério. Não podemos confirmar 
isso porque a resposta tá na Bíblia, Mateus nos fala claramente isso quando 
alguns perguntam: Senhor quando será o fim dos tempos? Nosso Senhor 
responde: nem eu sei, nem os anjos, somente o Pai saberá o dia e a hora. 
Então enquanto o Filho do Homem não sabe quando que é, porque eu, porque 
outro vai dizer o fim dos tempos? Não, isso não passou de uma pedagogia 
errônea e depois, também de uma farsa e enganações para as pessoas que não 
tem o senso crítico religioso. 77 

 

Segundo o depoente a condição socioeconômica dos fieis é um condicionante para 

a credulidade em uma “pedagogia errônea”, estando estes indivíduos muito mais 

sujeitos a manobras de “enganadores”. Seriam estes enganadores líderes de 

denominações protestantes? Em especial os milenaristas. Sendo positiva a resposta a 

esta pergunta o clérigo limita a adesão dos antigos fieis católicos ao protestantismo, que 

                                                 
75 Conceição do Jacuípe, 10 de maio de 2014, Pe. José Cícero – entrevista concedida ao autor. 
76DELUMEAU, Jean. A confissão e o perdão. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 
77 Idem. 
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possuem um discurso apocalíptico, a aqueles indivíduos que por sua condição 

socioeconômica desprivilegiada não possuem um “censo crítico” são, por assim dizer 

ignorantes. 

Independente de como verbalizem, independente de que posições 

socioeconômicas e geográficas ocupem dentro de uma sociedade os fieis e os clérigos 

católicos criam suas expectativas e representações independentes da doutrina oficial da 

Igreja Católica, procuram a seu modo tornar seu mundo inteligível e busca em suas 

convicções as explicações para aquilo que lhe é mais difícil compreender. Sem dúvida 

as convicções advindas da fé, são as que produzem raízes mais profundas, seria aquilo 

que Fernand Braudel chamou de longa duração histórica78; “tempo” onde a dialética 

rupturas-permanências quase sempre tende para a segunda opção. 

 As mudanças de mentalidades se processam de forma lenta e paulatina sem que 

seja inteligível a percepção de onde ela se inicia e onde o processo se encerra, posto que 

no auge deste processo, parafraseando Marx, ao chegar a uma determinada fase do 

desenvolvimento intelectual, uma sociedade começa a chocar-se contra aquilo que ela 

produziu e suas relações pré-existentes, abrindo espaço para a formulação de um nova 

concepção de mundo,sem abandonar resquícios de concepções  anteriores. Marx em a 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel , também assegura que a religião é uma forma 

de conhecer o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II. Lisboa: 
Martins Fontes, 1983. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A cada novo ano que se anuncia as pessoas adeptas da religião cristã geralmente 

cumprem um ritual de renovação: se reúnem, ceiam juntos, fazem promessas e desejam 

um tempo novo àqueles com quem convivem diariamente. E isso se repete anualmente. 

Para permanecer na luta cotidiana é preciso renovar as esperanças, as forças, a fé. 

 O catolicismo tem como uma de suas características a renovação de ritos para a 

renovação e reafirmação da fé de seus fieis como forma de relembrá-los das promessas 

e dos martírios a que passaram aqueles que se salvaram e aqueles que lutaram pela 

salvação não apenas de si, mas de muitos outros, como a paixão de Cristo. O 

Cristianismo é uma religião histórica, revelada por Deus, mas que os ritos podem ser 

rememorados na vida cotidiana dos fieis. 

 Os meados dos anos 2000 poderiam ser o anúncio de um milênio de felicidade 

ou o princípio do fim, e foi na busca das representações dos fieis e dos clérigos que este 

trabalho se justificou, sem, no entanto ter o afã de encerrar os debates e os temas a cerca 

desse assunto. Procurei no primeiro capitulo deste trabalho localizar e caracterizar a 

cidade de Conceição do Jacuípe como mais uma daquelas cidades do interior, onde a 

religiosidade dos fieis católicos, normalmente, se manifesta ressignificando as doutrinas 

da própria Igreja Católica, dos dogmas defendidos pela ortodoxia. 

 Através de entrevistas com fieis da zona rural deste já citado município, busquei 

aprofundar e discutir as representações dos fieis a cerca do mal e do fim do mundo. 

Como elas se relacionaram com os textos bíblicos e como elas poderiam entrar em 

conflito com estes textos e com os discursos oficiais e podemos concluir que apesar da 

tentativa de homogeneização da Igreja Católica, esta não passa de uma utopia até o 

presente momento.  

 Os discursos dos clérigos católicos foram abordados e discutidos enquanto parte 

de um todo que precisa manter a sua unidade para que se legitime enquanto uma 

religião, ao invés de se esgarçar  em um sem fim de seitas. Podemos afirmar que tais 

discursos sobre a escatologia partiam das doutrinas centrais, mas que também foram 

influenciadas pela Teologia da Libertação.   

Os católicos de Conceição do Jacuípe formularam representações especificas 

sobre o fim dos tempos: mortes de animais, a proliferação das drogas, comportamentos 

inadequados da juventude,e principalmente dos textos bíblicos que são centrais para a 

crença cristã, construindo uma visão apocalíptica a partir de sua própria realidade.  
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A negação verificada de setores da Igreja Católica de que os fatos que aqui foram 

estudados demonstra as afirmações feitas anteriormente de que os fieis de maneira 

geral, geram ressignificações autonomamente, suas próprias concepções e interpretações 

das escrituras sagradas,  por eles próprios, assim consideradas. 

 

 Longe de esgotar as discussões que este trabalho se propôs, este abre as portas 

para novas perspectivas e abordagens, em especial no tocante a História do Tempo 

Presente, que muitas vezes parece ser temida por muitos historiadores, que tão 

fervorosamente criticam o positivismo, mas que de forma latente o põe em prática, ao 

pretender uma objetividade e distanciamento na abordagem do objeto, a qual chamo de 

sujeito, pois a Historia só pode ser da humanidade, que de fato nunca acontecerá. 
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