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A História do Presépio  

 A festa da Epifania, nos lembra a manifestação de Nosso Senhor Jesus 

Cristo ao homens depois de ter nascido desconhecido de quase todos na gruta 

de Belém. Essa manifestação se deu, antes da sua vida pública, 

especialmente em três momento: Na adoração dos Magos, no seu primeiro 

milagre durantes as Bodas de Caná e no seu Batismo no Jordão, por São João 

Batista e são esses três momentos comemorados na festa da Epifania 

 A liturgia através de seus textos, reserva o dia 6 de janeiro 

especialmente para a comemoração do primeiro e, por isso no Brasil, ficou 

conhecido como Dia de Reis, enquanto as bodas são lembradas no domingo 

dentro da oitava e o batismo no dia 13 que é tradicionalmente o dia da oitava 

da Epifania, seguindo o velho princípio de que a oitava é uma prolongação 

de uma festa importante durante oito dias. 

 É nesse dia de Reis então, que comemoramos a chegada dos Magos 

para adorar o Menino: “Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. 

Por isso que é tradição em muitos lugares, aguardar até esse dia para 

aproximar, nos presépios, os reis magos do menino Jesus, cujas estátuas até 

então se mantinham a distância. Claro que essas tradições não são uniformes 

no mundo inteiro, no Brasil mesmo há quem use o dia de reis para desmontar 

os presépios. 

 Seja como for, já que a ocasião é propícia, busquemos compreender 

melhor essa tradição de montar presépios, tão arraigada na nossa cultura, 

para que possamos dela tirar mais frutos. 

 Conta-se que na noite de Natal do ano de 1223, são Francisco de Assis 

se encontrava em Greccio, coberta pela neve de um inverno rigoroso. 

Enquanto ele pregava sobre o mistério que se comemorava naquela noite, lhe 

veio a idéia de representá-lo de forma mais realista, para melhor ilustrar o 

que dizia. Às suas ordens, então, foram trazidos um boi, um burro, uma 

manjedoura com palha e uma estátua do Menino Jesus. 

 Tendo pego o Santo a estátua nos braços, com tanta devoção a ia 

deitando na manjedoura, que diante de todos a estátua tomou vida e sorriu 

para ele. Em seguida a imagem abençoou o povo que se colocava de joelhos, 

espantado com o milagre. São Francisco abraçou então o menino e tendo-o 

deitado na manjedoura, voltou a estátua a ser como antes, inanimada. A 



tradição de se montar o presépio, a partir desse momento, se renovou todos os 

anos em Greccia e daí se espalhou para o mundo inteiro. 

 O tamanho das imagens bem como a quantidade delas varia no tempo e 

no espaço, desde os presépios napolitanos que podem tem centenas de peças 

até os pequenos presépios de nossas casas. Os personagens entretanto que 

nunca podem faltar são os membros da Sagrada Família: O Menino Jesus 

numa manjedoura, Nossa Senhora e São José. De fato, essa configuração vem 

desde o texto sagrado de São Lucas que diz: “Os pastores diziam entre si: 

Vamos até Belém, e vejamos o que é que lá sucedeu, e o que é que o Senhor 

nos manifestou. E foram com grande pressa; e encontraram Maria e José, e o 

menino deitado na manjedoura (em latim præsepio). E vendo isso, 

conheceram o que lhes tinha sido dito acerca deste menino.” 

 Deste mesmo texto vem a presença dos pastores no presépio.  Junto 

com esses pastores certamente se encontravam ovelhas e por isso é comum 

que elas também estejam representadas. Não é um acaso que o nascimento de 

Jesus tenha sido anunciado primeiramente aos pastores. O interesse de 

pastores pelo nascimento do Salvador, enquanto os sábios de Jerusalém e 

Herodes tramavam sua perdição, nos faz pensar na frase de Nosso Senhor: 

“Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as 

ovelhas não os ouviram (...) Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor expõe a sua 

vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não 

pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas 

e foge; o lobo rouba e dispersa as ovelhas.” (Jo 10)  

 Os anjos do presépio são os que anunciaram aos pastores o nascimento 

de Jesus. Por isso é comum que um deles esteja segurando uma placa escrita 

“Gloria in excelsis Deo”, que foi o cântico entoado por eles nesse dia. Na 

liturgia a relação entre esse cântico e os anjos é tão acentuada, que toda missa 

dedicada aos anjos, ainda que votiva, possui o hino Gloria in excelsis Deo. 

 O boi e o burro, a pesar de estarem já no primeiro presépio, não são 

citados pelos evangelhos, mas aparecem somente em documentos mais 

tardios, como um sarcófago do sec. IV onde eles estão esculpidos ao lado do 

Menino Jesus. De qualquer maneira, a presença deles no presépio também 

lembra que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias se cumprem 

em Nosso Senhor, fazendo referência ao seguinte texto de Isaias: “O boi 

conhece o seu possuidor, e o jumento o presépio do seu dono, mas Israel não 

me conheceu, e o meu povo não teve inteligência.” 



 Por fim os Rei Magos, cuja festa e a entrega dos presentes celebramos 

na Epifania, talvez sejam as figuras mais misteriosas dos evangelhos. Citados 

por São Matheus nesta única referência à eles nas Escrituras (Mt 2, 1-12), 

neles se cumpre a profecia de Isaias: “ [Jerusalém], ver-te-ás inundada duma 

multidão de camelos, de dromedários de Madian e de Efa; todos virão de 

Sabá, trazendo-te ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor”, texto 

amplamente usado na liturgia da Epifania. Mais do que isso, o chamado 

divino através estrela, para que eles viessem adorar o Menino, mostra que a 

salvação conquistada por Cristo não se limitaria ao povo judeu, mas se 

estenderia a todos os povos. É comum que se represente junto com os magos, 

não só os seus presentes, mas ainda camelos, dromedários, criados, e ainda a 

estrela milagrosa que os guiou até Belém. 

 O presépio para nós católicos deve ser mais do que uma tradição, que 

como tantas outras no nosso mundo moderno, se esvazia pouco a pouco do 

seu sentido e termina desaparecendo ou sendo substituída por algo pagão. 

Cada peça tem o seu significado, e o cuidado que temos em montá-las e 

ordená-las a cada ano, deve ter sobre nós o mesmo efeito que teve sobre os 

pastores vendo o verdadeiro presépio: fazer-nos reconhecer em Nosso Senhor 

junto a Nossa Senhora, nossa única esperança de salvação. 

 Pe José Luiz Zucchi 



“Vimos a sua estrela no oriente”  
História do culto a Nossa Senhora de Belém  

 Ao longo do ano litúrgico a Igreja celebra a incomensurável glória da 

Santíssima Virgem sob diversos títulos, além daqueles que a piedade popular já 

cunhou para a Mãe de Deus; mas é de se notar que no interior de uma mesma festa 

surgem também diversos títulos, ou ainda, que um título pode ser comemorado em 

diferentes festas do ano litúrgico. Defronte a esta riqueza da devoção mariana e da 

piedade popular, o título de “Nossa Senhora de Belém” demonstra ser um dos mais 

antigos e multiformes, para o qual o Brasil tem uma dívida particular. 

 Desde cedo o Cristianismo quis representar a Virgem Santíssima com o seu 

Filho menino em seus braços, o que nos remete à vida da Sagrada Família em Belém 

ou em Nazaré. Na Espanha, a devoção a Nossa Senhora de Belém, muito difundida 

no sul da península, remonta ao Bispo Osório de Córdova, que na primeira metade 

do século IV trouxe consigo, de regresso do Concílio de Nicéia, uma imagem 

mariana que recordava o nascimento do Senhor em Belém. Esta devoção criou de tal 

modo raízes em Córdova que no século XIV Nossa Senhora de Belém era a patrona 

dos eremitas cordobenses. Em Almansa, sudeste da Espanha, o culto a Nossa 

Senhora de Belém remonta ao século IX, tornando-se patrona da vila em 1644 por 

bula de Urbano VIII, e coroada em 1925, durante o pontificado de Pio XI, por um 

legado papal. Os franciscanos, que veneravam particularmente o mistério da 

Natividade, também ajudaram a propagar em toda a Espanha a devoção a Nossa 

Senhora de Belém, cuja imagem se encontra em diversos conventos do ramo 

feminino da Ordem. 

 Mas se o culto a Nossa Senhora de Belém chegou até o Brasil isso se deve 

imediatamente a Portugal. Com efeito, nas proximidades de Lisboa, na zona do 

Restelo, havia uma ermida dedicada a Nossa Senhora da Estrela, protetora dos 

navegantes. Como o Restelo estava à margem do rio Tejo, a expansão marítima de 

Portugal implicou no crescimento desta zona, razão pela qual o Infante Dom 

Henrique decidiu, em 1452, ampliar a pequena ermida, enriquecendo também o seu 

título, passando a chamá-la de Santa Maria de Belém. Assim, a estrela já não remetia 

unicamente à Virgem Santíssima, guia e protetora dos navegantes, mas também ao 

mistério da Natividade e à visita dos magos à gruta de Belém, pois esta seria dora 

diante a vocação da própria ermida: guiar os gentios até Jesus Cristo, como a estrela 

de Belém guiou outrora os reis magos até o Menino Deus. É de se notar que a igreja 

de Santa Maria de Belém não apenas serviu como paróquia dos navegantes—a partir 

da bula Inter cœtera de Pio II, em 14 de outubro de 1459—, mas também pretendia 

prestar assistência espiritual a todos os habitantes do Restelo, conforme a intenção do 

Infante, o que incluía mouros alforriados e escravos. Foi nesta igreja que Vasco da 

Gama e outros capitães passaram em vigília a noite de 7 para 8 de julho de 1497; ao 

amanhecer daquele sábado, ouviram Missa e dirigiram-se em procissão de velas para 



os barcos, cantando as ladainhas, momento imortalizado por Luís Vaz de Camões em 

“Os Lusíadas” (Canto IV, est. 87-88): 

Partimo-nos assi do santo templo 

Que nas praias do mar está assentado, 

Que o nome tem da terra, pera exemplo, 

Donde Deus foi em carne ao mundo dado. 

[…] 

Em procissão solene, a Deus orando, 

 Dois anos depois, Vasco da Gama retornava a Lisboa, em setembro de 1499; 

não quis, porém, entrar na cidade sem antes ter feito uma novena àquela Senhora que 

fora para ele Estrela do Mar e Porto da Salvação. Como disse o Padre José Ferreira 

Moreno: “Não é exagero da nossa parte apontar que a Senhora de Belém esteve 

intimamente relacionada com as gloriosas navegações portuguesas.” (1) Desta 

mesma praia-porto partiram também Pedro Álvares Cabral rumo ao Brasil e São 

Francisco Xavier rumo ao Oriente. 

 Para a ermida de Santa Maria de Belém o Infante Dom Henrique doara, em 

1460, uma imagem em pedra pintada, que representa a Santíssima Virgem sentada 

em um trono (este de madeira), com as mãos postas, tendo o Menino Jesus deitado nu 

sobre os seus joelhos. Por estar sentada, foi também chamada de Nossa Senhora do 

Parto; por pertencer à zona dos navegantes, ficou conhecida como Nossa Senhora do 

Restelo. A imagem adveio de Sagres, onde o Infante teve sua casa, sendo 

consequentemente anterior à ermida. 

 Em 1496, um ano antes da partida de Vasco da Gama, Dom Manuel I enviara 

um pedido à Santa Sé para construir um grande mosteiro no lugar da velha ermida 

que Dom Henrique confiara à Ordem de Cristo. A construção só começou no dia 6 de 

janeiro de 1501 ou 1502 (desconhece-se o ano exato), e foi custeada com verbas 

oriundas do comércio com o Oriente. Era vontade de Dom Manuel que a nova igreja 

continuasse a prestar assistência espiritual aos navegantes, e para tanto ele fez trazer 

da região de Sintra os monges da Ordem de São Jerônimo—razão pela qual este 

mosteiro ficou conhecido como “mosteiro dos jerônimos”. O lançamento da primeira 

pedra no dia da Epifania é deveras significativo, o que, unido ao título da igreja—

Santa Maria de Belém—, fazem desta, no dizer do historiador Paulo Pereira: “[...] 

uma Nova Belém, um novo presépio, um novo ponto de partida para a 

cristandade” (2). 

 Assim, a imagem da padroeira do Mosteiro esculpida no pórtico sul da igreja 

já não possui as características daquela doada por Dom Henrique à pequena ermida. 

A Virgem Santíssima está de pé, trazendo no braço direito o Menino Jesus, e à mão 

esquerda um vaso contendo o presente dos reis magos. O Menino Jesus traz em Suas 



mãos o globo terrestre, que Portugal queria conquistar, pelas navegações, para a Sua 

Igreja. A Virgem esmaga com o seu pé esquerdo a serpente infernal, que continha 

até então muitos povos no cativeiro da idolatria. Não sem razão que a Virgem de 

Belém chegou à Califórnia com o título de “La Conquistadora”, quando o Arcebispo 

de Cidade do México ofereceu, em 1770, uma imagem de Nossa Senhora de Belém 

ao Frei Junípero da Serra, no tempo do estabelecimento da missão de San Carlos 

Borromeo. 

 No Brasil, pouco se propagou o seu culto, apesar de a expedição do 

Descobrimento ter partido da ermida do Rastelo. Em Itatiba, Diocese de Bragança 

Paulista (SP), o culto a Nossa Senhora de Belém remonta a 1814, e desde 1991 a 

igreja matriz foi elevada à dignidade de basílica menor. Em Descalvado, Diocese de 

Limeira (SP), uma imagem de origem espanhola de Nossa Senhora de Belém foi 

trazida à cidade por volta de 1885. Em ambos os casos, longe de qualquer referência 

a Belém ou à Epifania, a festa da padroeira ocorre no dia 8 de setembro, quando a 

Igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora. Coube, portanto, à capital paraense 

dar fama não apenas ao título, mas também guardar o nome de Nossa Senhora de 

Belém, ainda que a padroeira da cidade receba esta atribuição, segundo o Frei 

Agostinho de Santa Maria, por causa de uma matança de idosos, mulheres e crianças 

causada pelos indígenas, no século XVII, num momento de desunião entre os 

conquistadores, o que logo foi associado ao episódio dos Santos Inocentes, 

martirizados em Belém. Não obstante, tardiamente que Nossa Senhora de Belém se 

tornou a padroeira da Catedral, que até meados do século XIX esteve sob o orago de 

Nossa Senhora da Graça, razão pela qual a sua festa ocorre no dia 1º de setembro. 

 Um caso sui generis é o de Guarapuava, Paraná, onde o culto a Nossa 

Senhora de Belém remonta à chegada de uma imagem barroca portuguesa ao Fortim, 

em 1818. Se em Lisboa a devoção a Santa Maria de Belém esteve associado ao 

mistério da Natividade e ao da Epifania, a imagem venerada na atual Catedral de 

Guarapuava representa a Santíssima Virgem de pé, com o Menino Jesus no braço 

esquerdo e com um cajado à mão direita, pois se trata do seu egresso de Belém rumo 

a Jerusalém, para a apresentação de Nosso Senhor no Templo, razão pela qual sua 

festa ocorre no dia 2 de fevereiro. Ora, neste dia litúrgico, a Igreja benze as velas e 

faz uma procissão antes da Missa, o que traz imediatamente à lembrança as 

procissões de velas que os navegantes faziam do Mosteiro de Santa Maria de Belém 

até as embarcações. Provavelmente se trata de uma outra derivação daquele culto 

que começou com a ermida do Restelo. 

Pe Ivan Luiz Chudzik 

(1) MORENO, Ferreira. Senhora de Belém conquistadora do Novo Mundo. Disponível on line 

em: http://www.adiaspora.com/_port/gentes/artigo/senhorabelem.htm 

(2) PEREIRA, Paulo. O estaleiro  de  Santa  Maria  de  Belém.  In: História da Arte 

Portuguesa. vol. II. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1995, p.  60. 



Horários de Missa e Confissões 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

Auxiliar: Padre Ivan Luiz Chudzik 
  

Para dons: 
Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 

CNPJ: 08.647.306/0001-46 
Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

 Missas 
 

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h 

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

 

 

Hospital Beneficente 

Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 

Confissões 
 

Igreja da Trindade 

Sex. 16h30 às 18h30 

 

Igreja do Rosário 

Domingo - à partir das 10h 

Ter. à Sex. - depois da missa 

 

Hospital Beneficente 

Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 


