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ABSTRACT 
The Passion of the Christ is a recurrent theme in artistic and literary tradition and in other human 

expressions like Oral Literature. In various places we perceive its presence, going to a museum, a 

church or even we find it in graffiti street art. This theme has traditionalized itself throw balladry and 

traditional prayers, archived in the memory of the people. These compositions are associated with their 

performance, which lend them an incalculable value in artistic terms. I propose to reflect on the relation 

and comparison that can be done about balladry and prayer of Portuguese and Spanish oral tradition, 

especially in the border area. 
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RESUMO 
A Paixão de Cristo é um tema recorrente na tradição artística e literária e em muitas outras 

manifestações humanas, como a Literatura Oral. En variadíssimos lugares nos apercebemos da sua 

presença, se nos dirigimos a um museu, a uma igreja e até na rua através do graffiti. Este tema 

tradicionalizou-se no romanceiro e orações tradicionais, arquivados na memória dos seus enunciadores. 

Estas composições estão associadas à sua performance, que lhes confere um valor incalculável em 

termos artísticos. Proponho-me a reflectir sobre a relação e a comparação que se possa fazer sobre o 

romanceiro de tradição oral entre Espanha e Portugal, principalmente em zona de fronteira. 
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 Esta comunicação é o resultado do trabalho que tenho vindo a desenvolver na minha tese de 

mestrado, que visa o estudo de orações populares recolhidas em Trás-os-Montes, tendo em conta a 

definição de oração popular em geral, a sua localização na vida dos orantes, a sua função e 

performance associadas ao carácter utilitário deste tipo de texto, a análise textual a partir dos seus 
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constituintes formais (como motivos, actores, tempo/espaço, recursos estilísticos e construção 

diegética) e funcionais (como fórmulas oracionais e intenção comunicativa). Como entretanto afastei o 

romanceiro da minha dissertação, não vou tratá-lo aqui.  

 Trabalho com um corpus ainda em definição, mas, para já, com 74 composições com o tema da 

Paixão de Cristo oriundas da região transmontana, mais propriamente do Distrito de Bragança, 

recolhidas em três línguas diferentes, por vezes mescladas no mesmo texto: o Português, o Castelhano 

e o Mirandês. Esta diversidade deve-se ao facto de Bragança se situar numa zona fronteiriça e estes 

textos cicularem oralmente. Por esta razão, alterei o título da minha comunicação para a Paixão de 

Cristo em orações populares transfronteiriças e não tendo em conta a tradição oral ibérica como o título 

que foi primeiramente submetido. 

 Para a Sociologia Moderna, da qual Émile Durkheim é representate, a religião facilita a vida do 

Homem nas suas dificuldades terrenas, colocando-se em inferiorização em relação a uma divindade que 

o protege, assim salvo do mal2. A oração, enquanto dicurso, tem a forma de texto dialógico, 

potenciando essa relação entre a divindade e o crente, pretendendo-se com o seu uso ou enunciação o 

pedido, a bênção, o louvor, o rogo, ou encaminhamento, sendo o destinatário o alocutário desse 

discurso (Métraux 1984). Guerra Junqueiro, em Os Simples (Junqueiro 1978), escreve os seguintes 

versos:    

«Reza o teu rosário, move os lábios teus! 

A oração é ingénua! Vem da crença antiga? 

Não importa! Reza, minha boa amiga, 

Que orações são línguas de falar com Deus!...» 

 

 O autor transmontano sintetiza o sentido consensual que se dá ao termo, já que Junqueiro, por 

ter utilizado o termo “línguas”, pressupõe que a oração se submete a um sistema comunicativo distinto 

(e separado da língua do orante, da sua fala espontênea) para que possa comunicar com uma entidade 

divina/religiosa/sagrada. Desde aqui se percebe que esta forma de comunicação tem um veículo 

exclusivo de enunciação e, mais do que isso, a expressão de Guerra Junqueiro pressupõe que a oração 

pertence a uma espécie de sistema formular próprio, uma estrutura que tem um início e um fim 

específicos a que se procura obedecer. 

 Com a consulta e análise que fiz das várias composições, penso que pode estabelecer-se um 

padrão teórico quanto à noção de oração a partir da distinção desta e de outros termos usualmente 

dados como sinónimos ou pertencentes à mesma classe. A partir da classificação de João David Pinto-
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Correia, situam-se como textos pertencentes ao género lírico, de carácter prático-utilitário, com 

intenção mágica-religiosa, textos como a oração, a prece, a reza, a benzedura, o ensalmo, o esconjuro, 

etc. Nos estudos que consultei3, parece consensual e aceite que a oração se distingue daqueles  textos 

não só pelo seu tipo de linguagem (expressão) como pelo seu modo de comunicação com o divino 

(discurso), sendo o modo de comunicação definido como uma fórmula dirigida a uma entidade divina 

ao nível contemplativo, servindo esta composição para a protecção geral, guia e demonstração de 

religiosidade, podendo o seu propósito ir desde pedidos ou obtenção de protecção em diferentes 

ocasiões. Tal como o ensalmo, a benzedura ou o esconjuro, a oração não tem o carácter prático-mágico 

tão desenvolvido, mas sim o religioso. No seu sentido geral, em que são manifestações ou discursos 

dirigidos a uma entidade a que se roga ou pede, todos estes tipos de texto são orações, mas distinguem-

se pelo tipo de intervenção que o enunciador tem com a entidade destinatária. A oração tem traços 

distintivos que a particularizam: o facto de não ter um intermediário entre quem quer contactar a 

entidade e quem a contacta efectivamente, já que no caso de uma benzedura ou de um ensalmo, será 

quase sempre um intermediário a dizer o texto, intercedendo por alguém (para curar outrém, para 'tirar 

o mal', etc.), e no caso da oração oficial, o pároco ou representante da organização assume um papel 

condutor e controlador). Também se distancia a oração por ter um objectivo e destinatário positivos (tal 

como o rogo e a prece) e um propósito religioso e não mágico. Mesmo assim, é de concordar que todos 

eles se localizam no acervo de composições práticas e utilitárias, já que não são, por princípio, 

utilizadas em situações lúdicas. 

 Há orações oficiais que se vão popularizando, como o Credo ou certos cânticos, que são 

originalmente do domínio eclesiástico, mas que se transformam como parte de outras manifestações ou 

como fecho de orações. Arrumando um pouco os textos, neste sentido, as orações populares poderão, 

então, pertencer ao domínio dos textos ou orações que permitem variação e as orações oficiais 

pertencem às orações codificadas ou fixas (como a Avé-Maria ou o Pai Nosso que raramente variam 

nas suas várias ocorrências recolhidas da oralidade). Não só isso as distingue. A oração popular não é 

aceite pela Igreja- Instituição e, para além da oração oficial ser conduzida por outrém e não 

espontaneamente utilizada, como já foi referido, a oração popular e a oficial têm meios de difusão 

distintos, sendo que no primeiro caso o texto circula na transmissão oral e no segundo a divulgação faz-

se a partir de um pároco ou representante oficial ou livros canónicos (como devocionários, etc.). 
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Moreno (Oraciones, ensalmos y conjuros, 2001: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüisticos y 
Literarios), José Manuel Pedrosa (Entre la Magia y la Religión, 2000: Sendoa Editorial). 



 Pegando agora no oracioneiro relativo à Paixão de Cristo, vejamo-los a partir de três aspectos 

distintos: oração como texto (e alguns exemplos de constituição textual), o orante (e as suas práticas – 

tipos de práticas e performance), as personagens constantes nos textos. 

 Dou agora o exemplo de uma oração: 

«Arrumado vai o cordeiro, 

arrumado vai à coluna. 

A Virgem o seguia 

pela rua da amargura. 

- E esse que perguntais, 

esse homem é Jesus. 

Encravado vai na cruz, 

essa cruz de pau pesado. 

S. João leva-o ao lado. 

E Jesus, com muita dor: 

- Ajuda-me aqui, Simão. 

- Sim, Senhor, ajudarei 

Quinta-feira da Paixão, 

à noite, na procissão. 

- Ó filhos, ó fiéis, 

subide àquele outeiro 

e vedes a rua regada 

com meu sangue verdadeiro. 

Depois o sol escurece, 

as pedras aquebrantavam 

e o filho da Virgem Maria 

morria por nós, amém.»4 

 

 Aqui está também um exemplo castelhano de um romance pertencente a uma colecção de 

cancioneiro com o mesmo passo da Paixão: 

 

«Mal'herido Jesuscristo 
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Se sale de la batalla; 

Déjala toda rompida, 

Rompida y desbaratada. 

Porque le llevó el amor 

 

A morir à una montaña. 

La sangre que dél corria 

 

Todo aquel campo bañaba. 

Vido á Juan, su amado primo, 

Cómo su muerte lloraba, 

Tambien á su Madre vido, 

Que queria dar el alma, 

Con las palabras que dice 

Los corazones trespasa. 

Dicele, Joan, mi querido, 

Ya es el fin de la batalla: 

Preso queda el enemigo; 

La muerte muerta quedaba.»5 

 Inseridas na época da Páscoa e da Quaresma, estas composições estão contidas num ambiente 

de abstinência, remissão, reflexão espiritual. É das épocas litúrgicas do ano com mais manifestações 

mundiais de penitência e práticas colectivas (populares e oficiais) em geral. Os próprios textos 

reflectem esse ambiente através das descrições feitas da Paixão de Cristo nos seus vários passos até se 

chegar à Ressurreição, sendo mais utilizadas as orações da Paixão propriamente dita do que as da 

Ressurreição. 

 Estes textos, também por pertencerem ao domínio da oralidade, mas sobretudo por se referirem 
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a um tema e motivos tão igualmente similares, têm características que os destacam, das quais a forte  

contaminação (entre as várias orações da Paixão de Cristo, com cânticos, mistérios e romanceiro 

religioso), motivos marcadamente migrantes (dificultando a arrumação dos textos e o seu estudo), e a 

difícil percepção de estruturas fixas ou originais. 

 Estes textos têm presentes inúmeras fórmulas oracionais, fechos ou fórmulas explicativas6, 

comuns a outras orações, em que se podem distinguir três tipos aqui de exemplo: 

 

1. fórmulas oracionais de garantia (em que se a oração for bem dita ou não, então haverá uma 

recompensa quer positiva quer  negativa): 

«Quem esta oração disser 

quinta feira d'endoenças, 

 sexta feira da paixão, 

 sábado d'aleluia 

 e domingo da 'Surreição, 

 tirará quatro almas 

 das penas donde estão. 

 A primeira será sua, 

 a segunda de seu pai, 

 a terceira de sua mãe 

 e a quarta de quem quiser. 

 Antes que ela tenha tantos pecados 

 como estrêlas há no céu, 

 e areias há no mar, 

 e ervas há no campo, 

 não deixará de se salvar.»7 

                                                
6 «Fórmulas oracionais» é um termo utilizado por Pere Ferré em FERRÉ, Pere. 1999. “O Romanceiro da 

Tradição Oral Moderna e as Orações – Relendo «El Romancero Espiritual en la Tradición Oral» de Diego 
Catalán”. Actas do Congresso intitulado “Piedade Popular Sociabilidades Representações Espiritualidades”, 
organizado pelo Centro de História da Cultura. Lisboa: Terramar, pp. 473-485. «Fechos» é a nomenclatura 
preferida por Maria Aliete Galhoz na Introdução GALHOZ, Maria Aliete. 1988. Romanceiro Popular 
Português. II – Romances Religiosos e Orações Narrativas, Romances Vulgares e Cantigas Narrativas. 
“Introdução”. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos e INIC. E, por último, «fórmulas explicativas» é 
utilizada por Amadeu Ferreira em: FERREIRA, Amadeu. 2003. “O Oracionário Mirandês: A Língua das 
Orações.”. Em O Mensageiro de Bragança, 11 de Abril. 

7 Martins, Firmino A. 1997, Folklore do Concelho de Vinhais. 2 Volumes, Vinhais: Edição da Câmara 
Municipal, A Paixão do Senhor. 



 

 Pode dizer-se que se está perante uma recompensa positiva (e como esta há várias outras 

recompensas positivas relacionadas com a forma como a oração é dita). 

 Outro exemplo: 

«Quië la sabe, nũ la diç; 

Quië la soube, nũ la daprende; 

A la hora de la mórte, 

Cristo que le responda.»8  

 

ou como é mais comum o último verso “verá o que lhe sucede”. Este exemplo é de recompensa 

negativa. 

 

2. fórmulas laudatórias finais (3 exemplos): 

i) «Em honra de Deus e da Virgem Maria,  

um Pai Nosso e uma Ave Maria» 

(que é final, mas introduz uma nova sequência de textos que tornam a oração eficaz, na sua totalidade) 

ii) «Ámen» 

iii) «Bendito e louvado seja o sagrado [ou o santíssimo] sacramento» 

 

3. fórmula de recompensa positiva não performativa (que não se relaciona com a forma de se dizer 

a oração): 

 Este fragmento do romance Enterro de Fernandarias (ao divino), refere-se que a quem beber do 

cálice sagrado (que contém o sangue de Cristo) terá recompensas: 

 

«[Adelante va San Juan com un pandón armado 

e no meio daquele pandón  vem o cordeiro sagrado;] 

o sangue que le vai caindo cai no cálice consagrado. 

O homem que le bebir será bem afortunado; 

neste mundo será rei e no outro rei coroado.» 

 

 Quanto às personagens que se encontram nestas orações remetem-se à altura da Paixão de 
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Cristo e todas incluem mais ou menos estas, que divido em dois tipos (e listam-se algumas): 

. Personagens sagradas: 

Deus, Virgem Maria, Jesus Cristo, Maria Madalena, João, Pedro, os apóstolos, Simão, José, Verónica, 

três Verónicas, três Marias, Judas, etc. 

 

. Personagens não sagradas: 

Pilatos, o mouro, pastorinhos, judeus, etc. 

 

 Como se pode verificar, a única personagem não sagrada que mantém a sua nomeação directa é 

Pôncio Pilatos, responsável pela condenação e martírio de Cristo, e as restantes personagens não 

sagradas funcionam como personagens-tipo, que vão representando cada uma o seu universo. 

 Quanto à performance, aqui relativizarei a exclusividade das orações da Paixão de Cristo, e 

generalizarei para qualquer uma, a oração pode ser dita quase em qualquer situação, normalmente 

estando o seu orante só ou pelo menos num local familiar (casa ou no campo),  mas o momento próprio 

em que uma oração é dita contém alguns factores essenciais como a solidão, o ambiente familiar ou 

caseiro e o silêncio (segundo Muriel Saville-Troike, em discursos deste tipo, o silêncio adquire uma 

função 'interaccional' do tipo linguístico-discursivo9), elemento fulcral no contexto oracional, 

proporcionador de à-vontade e reflexão. Houve dois tipos de intervenção performativa específica que 

encontrei na transmissão de uma oração: a voz (abaixamento e rapidez de enunciação), o olhar (gaze, 

desvios para concentração e memorização). O orante, quando enuncia uma oração, não está, apenas, a 

dizer um conjunto de palavras, mas está também a haver um comprometimento emocional (fé), 

intelectual (memória) e corporal (a regra, o desempenho) da parte de quem a diz. Uma oração pode 

pertencer à tradição e ter sido aprendida num contexto familiar, mas cada dizer é único. Quanto aos 

modos de enunciação, a oração dir-se-á em voz alta (oração vocal) ou apenas mentalmente (oração 

mental), pedindo o crente por si (voz individual – oração privada) ou por todos (voz colectiva – oração 

pública), com intenção e motivações diferentes consoante a situação (funções distintas para ocasiões 

distintas) em contexto eucarístico (contexto controlado, conduzido – oração oficial) ou pessoal, 

transmitido por outros membros da comunidade crente com quem o utilizador está familiarizado 

(oração popular actualizada colectiva ou individualmente, passando de geração em geração), parte do 

património e herança de todos os que a praticam, mantida espontaneamente por eles. A oração 

enquadra-se na vivência quotidiana, assumindo um papel importante como uma necessidade ou 
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motivação dos seus intérpretes a um nível prático e contexto religioso-devocionário. A funcionalidade 

da oração é condicionada pela finalidade que lhe é conferida, na medida em que vai exercer uma força 

persuasiva, de nomeação, compromisso, promessa, declaração, afirmação, o que preenche a dimensão 

oracional com uma performance muito presente10. 

 A oração serve, então, o seu utilizador, para os mais diversos propósitos, seja para fazer um 

pedido, para rogar por alguma coisa ou por alguém, para protecção numa viagem, caminhada ou até 

para protecção na guerra, para encaminhamento espiritual, para despedida de um falecido, para 

cumprimento de uma prática diária, etc. Vê-se, a partir daqui, que a oração assume várias formas com 

os mais diversos objectivos, inserida num meio social de qualquer tipo, podendo ser introduzida em 

práticas do tipo individual popular, colectivo popular, individual ou colectivo oficial.  

 Para se compreender o carácter polivalente da oração como texto, a sua função e utilidade, 

vejam-se as palavras de César Vidal Manzanares11, que afirma que a oração é a “comunicación verbal o 

simplemente mental com Diós”. Diz mais, que, do ponto de vista dos Evangelhos, a oração foi algo que 

surgiu espontaneamente, e diz necessitar sempre da intercepção de Jesus Cristo. Também lista algumas 

das atestações que os Evangelhos dão de vários tipos de oração, seja quanto à posição física, ao modo e 

à ocasião: “de pie”, “de rodillas”, “postrado en tierra”, “continua”, “en las comidas”; seja quanto ao 

local: “al aire libre”, “en la habitación personal”, que pelo que afirma o autor não terão uma regra 

restrita, mas pelo contrário adaptável. Também afirma como principais características deste género o 

exibicionismo e a repetição contínua de fórmulas e também que se sustenta na fé em Deus12.  

 Cristo como mártir, figura central da história religiosa mundial, surge nestas orações como 

símbolo de piedade, de sacrifício e como o Deus que o Homem tenta recompensar pelo seu sofrimento. 

Tema e motivos correspondentes ainda muito presentes no arquivo da memória dos seus utilizadores 

que continuam a transmitir estas orações. 

                                                
10 Eliade, Mircea (ed.). 1987. The Encyclopedia of Religion. New York: Macmillan Publishing Company. Sam D. Gill 

“Prayer”, p. 490. 
11 Manzanares, César Vidal.  2006.  Diccionario de Jesús y los Evangelios. 3ª Edición, Pamplona: Editorial Verbo Divino, 

“oración”, p.283-284. 
12 Manzanares, César Vidal.  2006.  Diccionario de Jesús y los Evangelios. 3ª Edición, Pamplona: Editorial 

Verbo Divino, “oración”, p.283-284. 


