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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa realizada na comunidade Sítio Norte com o 

objetivo de apontar a religião presente, que é a Católica, e suas atribuições no 

desenvolvimento da comunidade. Para isso, levou em consideração o recorte temporal a partir 

de 1944 que foi o ano da fundação da comunidade, sendo observado em um período entre 

2000 a 2013 época da fundação da comunidade Igreja. Para iniciar esse trabalho utilizaram-se 

as leituras de Mendes, Gildásio e Tachizawa, Takeshy (1998). Sobre religião foram utilizados 

Herdet, Mauri Luiz (2005), Heermanh, Jacqueline (1997), Gaader, Jostein, HellenVictor, 

Notaker Henry.  Como também uso das fontes sobre religiosidade e Igreja Católica no Brasil. 

A metodologia deu-se na coleta de entrevista com os filhos dos primeiros moradores da 

comunidade e que os mesmo estiveram presentes durante a construção da comunidade Igreja. 

Ao fim da pesquisa foi possível visualizar as transformações ocorridas na comunidade. 

 

Palavras-chave: Religião Católica. Comunidade Sítio Norte. História. Religiosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

 

 

This paper presents the results of research conducted in Sitío North community with the aim 

of pointing this religion which is Catholic, and their assignments in community development. 

For that took into account the time frame from 1994 which was the year of the foundation of 

the community , being observed in a period between 2000 to 2013 time of the founding of the 

church community. To begin this work we used the readings Mendes, and Gildásio Tachizawa 

, Takeshy (1998 ) . About religion Herdet were used , Mauri Luiz (2005 ) , heerman , 

Jacqueline (1997 ) , Gaader , Jostein ,Hellen Victor, Notaker Henry . As well as use of 

sources of religiousness and the Catholic Church in Brazil. The methodology gave up on 

collecting interviews with the children of the first residents of the community and that the 

same were present during the construction of the church community. After the research was 

possible to visualize the changes that occurred in the community. 

 

Keywords: Catholic Religion. Community Sítio Norte. History. Religiosity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como titulo. “Ave Maria Cheia de Graça”: Religiosidade na 

comunidade Sítio Norte.” Pretendendo evidenciar a religião presente na comunidade, aspecto 

histórico e desenvolvimento. Registrando manifestações de duas famílias, Vitório e Gomes 

que vieram juntos de Campo Maior trazendo aspectos profanos religiosos, sócio econômico 

em andamento na região.  

A comunidade Sítio Norte, está situada no município de Alto Longá, porém antes 

fazia parte do município de Beneditinos, portanto a matriz da comunidade pertence ao mesmo 

e tem como padroeiro São Benedito, fica situada em Beneditinos, por ser mais próximo da 

localidade.  Isso ocorreu devido à paróquia de São Benedito que foi desmembrada da paróquia 

de Nossa senhora dos Humildes de Alto Longá e se constitui de todo o município de 

Beneditinos a parte do município de Longá. Como mostra (anexo 15).  

Este trabalho analisa as contribuições do segmento religioso que teve sua origem 

em 1944, buscando aprofundar uma compreensão no período entre 2000 a 2013. A 

comunidade tinha um publico alvo de vinte e seis famílias, atualmente na comunidade a cerca 

de vinte famílias, sendo que muitos foram embora por motivo de buscar melhores condições 

de vida. Desse modo, cabe historicizar como se processou o povoamento da comunidade Sítio 

Norte. Segundo os relatos de moradores entrevistados como: Sinfrônio Vitório e Filomena 

Campelo.  

 

A colonização da comunidade Sítio Norte do município de Alto Longa teve inicio 

em 1944. Sendo que duas famílias desmembraram de Campo Maior em busca de 

melhores condições de vida, trazendo aspectos profano religioso e sócio econômico. 

Assim a comunidade foi crescendo cada vez mais. 

 

Foi através desses moradores que a comunidade cresceu, foram eles que 

trouxeram a fé, através da Sra. Tereza Maria, que com suas orações a comunidade foi 

crescendo tornando um publico alvo maior. 

A religião nasce com o poder que os homens têm de dar nomes às coisas, fazendo 

uma discriminação entre coisas de importância secundária e coisas nas quais seu destino, sua 

vida e sua morte se dependuram. E esta é a razão porque, fazendo uma abstração dos 

sentimentos e experiências pessoais que acompanham o encontro com o sagrado, a religião 

nos apresenta como certo tipo de fala, um discurso, uma rede de símbolos. Com estes 

símbolos os homens discriminam objetos, tempos e espaços, construindo, com o seu exílio, 
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uma abóbada sagrada com que recobrem o seu mundo. Por quê? Talvez porque, sem ela, o 

mundo seja por demais frio e escuro. Com seus símbolos sagrados o homem exorciza o medo 

e constrói diques contra o caos. Assim na sociedade atual, é de fundamental importância 

conhecer a diversidade religiosa de um povo para assim mergulhar na sua cultura e 

estabelecer um dialogo saudável e uma convivência harmoniosa. 

Esta pesquisa resgata um pouco da história da comunidade, seu surgimento, que 

será de grande valia para as famílias como também pessoas interessadas que desejam 

aprofundar-se no assunto. Porem verificando a história religiosa dessa comunidade, e que a 

mesma não possui fontes documentais. 

Assim o trabalho tem como objetivo primordial identificar a religião da 

comunidade Sítio Norte que é a religião Católica apontando sua importância e existência no 

local, ou seja, suas contribuições no desenvolvimento da comunidade. Oferecendo uma 

compreensão popular desta manifestação cultural, sua importância para a história da 

comunidade e observando se como foi sua evolução até 2013. 

O tema em discussão delimita-se no espaço geográfico da comunidade Sítio 

Norte, localizada no município de Alto Longá, e também no tempo compreendido entre sua 

fundação, 1944, quando se instalou o primeiro segmento religioso na comunidade, observado 

entre os anos 2000 a 2013, tempo em que convive o segmento numa busca por fieis e 

desenvolvimento para o local. 

A religião presente na comunidade engrandece a vida comunitária local através de 

suas orações, que é o motivo dessa pesquisa, procurando dados para investigar, de 2000 aos 

dias de hoje.  Como se dá a tendência religiosa presente na comunidade Sítio Norte nos 

momentos atuais? Observando que a comunidade remonta de pouco anos. 

Os anos de existência, que tem neste ínterim um pouco de história para contar de 

grande importância para comunidade, e que será remontado através de relatos coletados juntos 

aos sujeitos deste trabalho.  

A metodologia deu-se na coleta de entrevista com os moradores que estiveram 

presentes durante a construção da comunidade, verificando as condições sociais, religiosas, 

educacionais, econômicas, como também pesquisa bibliográfica de leituras voltadas à 

temática sobre religião. Para isso foi possível levantamento de dados para averiguar as 

mudanças ocorridas durante todo esse tempo de 2000 a 2013, e análise que se deu a produção 

desse trabalho. 
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Para produção desse trabalho foi entrevistado os moradores mais antigos da 

comunidade Sítio Norte, contando a história da comunidade que se fez por entrevista oral com 

os moradores, como ressalta (Burke Peter, 2011 p.165-176). 

 

A fragilidade implícita das fontes orais é considerada universal e irreparável; por 

isso, para as sociedades sem registros escritos, o alcance convencional do 

discernimento é desanimador. Em um extremo, Arthur Marwick em The Nature of 

History admite que “a historia baseada exclusivamente em fontes não documentais, 

como por exemplo, a história de uma comunidade africana, pode ser uma historia 

mais imprecisa e menos satisfatória do que uma extraída de documentos, mas de 

todo modo é uma história”.  

 

Foi entrevistado o filho do primeiro morador, uma das pessoas que viu de perto 

que sempre seguiu os ensinamentos de seus pais, e também o primeiro coordenador da 

comunidade. Além disso, foram observadas as fotografias, ritos praticados na Igreja em 

questão para utilização na coleta de dados. Contudo, foram utilizados esses elementos para 

averiguar os ritos praticados na comunidade Sítio Norte. Será discutido nesse trabalho o 

problema da pesquisa no referencial teórico contando um pouco da história da comunidade 

com laços religiosos desde sua fundação em um cenário mundial desde sua origem 1944, 

observando-se entre os períodos de 2000 a 2013. 
1
 

Acredita-se que esta pesquisa foi de fundamental importância e que ajudará a 

conhecer a comunidade, compreendendo a religião escolhida, observando como se 

desenvolveu aspecto religioso na comunidade e como está evoluindo, vendo que a 

comunidade esta ficando só de idosos, pois os jovens estão saindo em busca de emprego. 
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1 RELIGIÃO: UM OLHAR SOBRE A RELIGIOSIDADE 

 

1.1 RELIGIÃO 
 

“Uma vida sem religião, é como um barco sem leme.” 

Mahatma Gandhi 

 

Segundo relatos pesquisados o ser humano é uma criatura frágil, ambiciosa e 

carente de meios físicos, afetivos e psicológicos. Ao mesmo tempo em que as religiões 

fornecem esses meios necessários à condição humana, há também um fator de exploração e de 

controle. 

É às vezes ambíguo o trabalho desenvolvido pelas religiões. Há certamente 

desvios e sombras, mas os benefícios superam os malefícios. Está historicamente provado 

pelas experiências tentadas recentemente pelos Comunistas em Sociedades Ateias: O mundo 

seria pior sem as religiões, como mostra na pesquisa disponível em 

http://berakash.blogspot.com.br/2009/11/como-surgiram-as-religioes-parte-i.html. Acesso em 

23 de Nov. de 2013. 

Por quê? - O ser humano, por si só, ainda não tem a capacidade de elaborar as 

questões espirituais. Envolvido pela árdua luta pela subsistência, e na ânsia nunca satisfeita do 

ter, poder e prazer, o homem não tem tempo, interesse ou maturidade para elaborar esses 

assuntos complexos e de essência importância. Por isso, necessita “seguir” algo ou alguém. 

Todas as religiões primitivas utilizavam o apelo de Permuta. Os homens 

ofereciam sacrifícios aos deuses e recebiam, em troca, as chuvas, a colheita, a prole, a cura 

das doenças, a caça e a vitória nos combates. O sacerdote ou xamã era aquele que oficiava os 

sacrifícios aos deuses para que a coletividade recebesse os benefícios que eram a 

contrapartida dos sacrifícios oferecidos. 

O lado positivo dessa forma de religiosidade era a noção de que a subsistência 

dependia de sacrifícios e de que havia uma reciprocidade em toda a natureza. Estes conceitos 

veem muito nas seitas pentecostais, que trocaram o sacrifício pelo Dízimo. O lado negativo 

era e são os extremos a que chegavam os sacrifícios, frequentemente sangrentos de animais e 

movidos por outros interesses, não raro, eram oferecidos sacrifícios humanos aos deuses, o 

que produzia uma cultura sanguinária de crueldade e desrespeito à vida humana. Essa era a 

religião de praticamente todos os povos primitivos, (nem sempre chegando a tais extremos) 

incluindo a culturas mais avançadas, como a dos astecas, maias e incas. 

http://berakash.blogspot.com.br/2009/11/como-surgiram-as-religioes-parte-i.html
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Assim o medo do desconhecimento e a necessidade de dar sentido ao mundo que 

o cerca levaram o homem a fundar diversos sistemas de crenças, cerimônias e cultos, muitas 

vezes centrados na figura de um ente supremo, que o ajuda a compreender o significado 

ultimo de sua própria natureza. Mitos, superstições ou ritos mágicos que as sociedades 

primitivas teceram em torno de uma existência sobrenatural, inatingível pela razão, 

equivaleram à crença num ser superior e ao desejo de comunhão com ele, nas primeiras 

formas de religião. 

Segundo Rubens Alves (Coleção primeiros passos, p. 14) há vários conceitos de 

religião e ele expõe isto pelas afirmações de diversos pensadores incluindo; Durkheim que 

afirma “Não existe religião alguma que seja falsa. Todas elas respondem de formas diferentes, 

a condições dadas da existência humana.” 

  

Diz-se que a ciência, em principio nega a religião. Mas a religião existe. Constitui-se 

num sistema de fatos dados. Em uma palavra: ela é uma realidade, como poderia a 

ciência negar tal realidade”. Ora, se a religião é um fato, as julgamos de verdade e de 

falsidade não podem ser a ela aplicadas. ( ALVES, Coleção primeiros passos, p. 14) 

 

“Não existe religião alguma que seja falsa”, continua ele, horrorizando 

empiricistas e sacerdotes, blasfemos e beatos. A religião é uma instituição e nenhuma 

instituição pode ser edificada sobre o erro ou uma mentira. “se ela não estivesse alicerçada na 

própria natureza das coisas, teria encontrado, nos fatos, uma resistência sobre a qual não 

poderia ser triunfado.” Durkheim continua:  

“Nosso estudo descansa inteiramente sobre o postulado de que o sentimento 

unânime dos gerentes de todos os tempos não pode ser puramente ilusório”. Admitimos que 

estas crenças religiosas descansem sobre uma experiência especifica cujo valor demonstrativo 

é, sob um determinado ângulo, um nada inferior aquele das experiências cientifica, muito 

embora sejam diferentes. Como destaca Frazer no livro de Cardoso e Vainfas: (1997 p. 72) 

“O homem primitivo, vivendo no primeiro tempo de sua história, acreditavam que 

as regras da magia eram idênticas as da natureza, o que o leva a esperar uma resposta 

adequada e imediata da natureza para a solução de suas dificuldades.” 

De acordo com Heerdt (2005, p. 17) religião (do latim religio, cognato de religare, 

“ligar”, “apertar”, “atar”, com referência a laços que unam o homem a divindade) é como o 

conjunto de relações teóricas e práticas estabelecidas entre os homens e uma potenciam 

superiores, a qual se rende culto, individual ou coletivo, por seu caráter divino e sagrado. 

Assim, religião constitui um corpo organizado de crenças que ultrapassam a realidade da 
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ordem natural e que tem por objetivo o sagrado ou sobrenatural, sobre o qual elabora 

sentimentos, pensamentos e ações. Essa definição abrange tanto as religiões dos povos ditos 

primitivos quanto às formas mais complexas de organização dos vários sistemas religiosos, 

embora variem muito os conceitos sobre o conteúdo e a natureza da experiência religiosa. 

Apesar dessas variedades, a maioria das religiões têm comportamentos 

organizados, incluindo hierarquias clericais, uma definição do que constitui a adesão ou 

filiação, congregações de leigos, reuniões regulares ou serviços para fins de veneração de uma 

divindade ou para a oração, lugares (naturais ou arquitetônicos) ou escrituras sagradas. 

Assim, a religião tem existido no cenário mundial de qualquer povo, e natural das 

sociedades que permite que uma parcela dos seguidores migre de um segmento religioso para 

outro tentando satisfazer suas buscas. A Reforma Protestante, ocorrida o século XVI na 

Europa, contribuiu também para alargar essas opções religiosas das sociedades, dando 

abertura para os cidadãos escolherem a religião que melhor lhe conviesse conforme fossem 

surgindo no cenário mundial. 

As religiões proliferaram mundialmente, porém segundo o Censo do IBGE de 

2010, o Brasil ainda é a maior nação Católica do mundo. Mas, na última década, a Igreja teve 

uma redução da ordem de 1,7 milhão de fieis, um encolhimento de 12,2%. Os dados são da 

nova etapa de divulgação do Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Na comunidade Sítio Norte não é diferente do ocorrido no resto do país, encontra-

se uma alta taxa de católicos, porém de certo tempo esta cada vez mais diminuindo, ou seja, 

esta ocorrendo o êxodo rural, os jovens estão saindo para a cidade em busca de emprego, 

estudo, melhores condições de vida, e a comunidade esta ficando composta cada vez mais por 

habitantes idosos. 
2
 

 

1.2 CATOLICISMO  

 

O Catolicismo, do grego katholikos, com o significado "geral" ou "universal é um 

termo amplo para o corpo da fé católica, a sua teologia, doutrinas, liturgia, princípios éticos, e 

características comportamentais, bem como um povo religioso como um todo. 

O termo catolicismo é usado geralmente para uma experiência especifica do cristianismo 

                                                           
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABlG0AI/que-religiao-rubem-alves 

HEERMAN, Jacqueline. História das religiões e religiosidade. In: CARDOSO, Ciro F. & VAINFAS, Ronaldo. 

Domínio da história. Rio de Janeiro: 1997. 

HERDET, Mauri Luiz ET alli. O Universo Religioso: as grandes religiões. São Paulo. 2005. 

Disponível em <http://spacogospel.com/home/index.php? 15 de Março de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termo
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compartilhado por cristãos que vivem em comunhão com a Igreja de Roma. Muitos dos 

principais credos dos apóstolos que diz “Eu acredito” na Santa Igreja Católica é recitado todas 

as semanas em milhares de Igrejas Católicas, inclusive na Igreja Católica de Nossa Senhora 

de Fátima localizada na comunidade Sítio Norte. 

No seu sentido mais estreito, o termo é usado para referir-se à Igreja Católica 

Romana, sob o papado. Que afirma ter mais de um bilhão de aderentes, o que a transforma na 

maior denominação cristã do mundo. Ela também se define notavelmente pelas palavras do 

credo, como: 

Una: nela subsiste a única instituição fundada por Cristo para reunir o povo de 

Deus; 

Santa: esposa de Cristo, por sua ligação única com Deus e que visa, através dos 

sacramentos, santificar e transformar os fieis; 

Católica: espalhada por toda a terra e, portanto a integridade do deposito da fé. 

Apostólica: fundamentada na doutrina dos apóstolos cuja missão recebeu sem 

ruptura. 

Um dos traços que a caracterizem é o reconhecimento do Bispo de Roma, 

chamando papa, como sucessor direto do apostolo Pedro e como vigário de Jesus Cristo. O 

atual papa é o Jorge Mario Bergoglio, eleito em 13 de Março de 2013 como sucessor do papa 

Bento XVI, tendo escolhido o nome de papa Francisco. A adjetivação “Católica”, tendo é 

aplicada á Igreja latina (de “rito latino”) quanto ás Igrejas orientais Católicas. Usualmente, 

entretanto, são mais empregada referindo a primeira e “Católicos”, os fiéis nela batizados, ou 

batizados em outras Igrejas particulares, de ritos diferenciados, mas que nela tenham 

professado fé.  

 

O catolicismo tem como característica fundamental, que suas representações, 

crenças e praticas não dependem da mediação operada por agentes religiosos 

institucionais para o estabelecimento da relação homem-sobrenatural. Baseadas na 

devoção e culto aos santos e almas, as crenças e praticas desta forma de catolicismo 

viabilizam a relação direta entre santo e fiel, sem a necessidade de interferência de 

sacerdotes. Os devotos estabelecem com os santos uma relação afetizada, familiar, 

como um modo de marcar o lugar da religião em suas vidas, trazendo pra a sua 

intimidade estes intercessores próximos, capazes de resolver questões cotidianas. 

PAZ (2004, p. 14) 

 

Finalmente, esse segmento religioso praticado na comunidade Sítio Norte 

contribuiu para ter-se um levantamento histórico e cultural que poderá servir de suporte a 

pesquisadores, professores, alunos e interessados que desejem aprofundar os estudos na 

religião presente na comunidade, assim como em conhecer um pouco da história da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Credo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
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comunidade no momento que será abordado no levantamento histórico da religião presente no 

local. Assim a festa religiosa praticada na comunidade gera ocasião de intensa sociabilidade. 

Pois vem muitos fieis prestigiar a festa, como filho da terra que estão ausentes da 

comunidade, mas sempre vem durante o festejo religioso, como também morador e vizinhos 

próximos da região. 
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
PAZ, Renata Marinho. Tendências. Caderno de Ciências sociais da Universidade do Cariri. Crato. 2004. 
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2 COMUNIDADE SITIO NORTE: HISTORIA E RELIGIOSIDADE 

 

As religiões são caminhos diferentes convergidos para o mesmo ponto. Que 

importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o 

mesmo objetivo? 

Mahatma Gandhi 

 

A comunidade Sítio Norte desde a sua fundação, que foi no ano de 1944, pode-se 

identificar uma religião bem definida na comunidade, a Católica. Porem de 2000 a 2013 esta 

cada vez mais diminuindo o número de fieis.  

 

2.1 ASPECTOS HISTORICOS DA COMUNIDADE SITIO NORTE 

 

A comunidade “Sítio Norte” surgiu aparti de dois amigos, que juntos 

desmembraram da cidade de Campo Maior em busca de melhores condições de vida e 

compraram uma propriedade. A comunidade, com uma população de 60 habitantes, está 

situada no município de Alto Longá, distante de Teresina, capital do estado do Piauí, nas 

proximidades do quilômetro 90 da BR 343. 

Por se tratar de uma localidade distante da capital e sem contar com nenhuma 

estrutura básica de vida, seus primeiros moradores surgiram por volta do ano de 1944, com 

apenas duas famílias conforme pesquisa realizada. Enumeraram-se algumas, senhor Jose 

Vitorio e sua esposa Tereza Maria de Jesus, que vieram junto com seu amigo Antonio Gomes. 

Os mesmos desmembraram do interior de Campo Maior em busca de melhores condições de 

vida. E hoje só restou a história dessas famílias que juntos construíram uma imensa 

comunidade religiosa, e que conta com seus filhos, netos bisnetos, uma família unida e feliz. 

Sendo que estes primeiros desbravadores foram quem lutaram firmemente na construção das 

casas, acessos e uma estrutura um pouco decente para sobreviver. 

Tereza Maria de Jesus e José Vitório tiveram desde sua infância, uma vivencia 

religiosa, e cultivavam o amor, sendo o amor algo tão importante na vida que os dois casaram 

muitos jovens e logo veio os filhos, tiveram oito filhos, quarenta e oito netos e setenta e oito 

bisnetos e quinze tataranetos, foram testemunho de uma força incalculável e venceram as 

dificuldades no dia a dia na vida de casados. Assim como todos os casais que tiveram 

dificuldades procuraram vencer através da oração, do respeito e dos ensinamentos de Cristo. 
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Ao falar da família Vitório, consideramos um núcleo familiar, uma família unida, 

onde todos ajudam uns aos outros, sendo que muitos foram embora por motivo da 

comunidade não dispor de melhores condições de vida, pois os jovens estão migrando para 

outras cidades ou estado em busca de trabalho para ter uma qualidade de vida melhor. A 

comunidade tem um padrão familiar rural. Mas sempre que podem esses jovens estão 

presente, em especial nas festividades religiosas, sendo que é uma família ligada por 

descendência familiar, com características religiosa e amorosa. 

Assim com a riquíssima inteligência os moradores chegaram ate aqui e montaram 

um engenho de cana de açúcar, manual, fazendo moagem de cana, rapadura, mel, como 

também tiravam pó de cera de carnaúba, para juntos venderem nas cidades vizinhas. Com o 

trabalho eles foram juntando as economias, comprando novos equipamentos e montaram um 

engenho de ferro. 

A disseminação dos engenhos de rapadura e demais derivados da cana, 

transformou o Sítio num celeiro de gêneros alimentícios, com vendas nas pequenas cidades e 

comunidades vizinhas. Porém, devido essa realidade sua população não poderia ser muito 

distante da ruralidade existente, as pessoas trabalhavam muito nas roças produzindo o mínimo 

para sobreviver e acabavam morrendo. Os Pais faziam o possível ensinando os filhos na 

lavoura e as meninas na cozinha, sendo que muitas vezes era uma tentativa de um futuro 

melhor. 

Mesmo com todo esse trabalho nunca se esqueceram de educar seus filhos. José 

Vitório, Antonio Gomes e outros sentiram a necessidade de uma educação melhor para seus 

filhos e resolveram matricular os mesmos numa escola próximos da região. Segundo o 

morador, Sinfrônio Vitório: 

 

Os jovens saiam de suas casas de jumento até a escola, que funcionava na residência 

da Professora Rosinha de Área Leão, escola localizada no povoado São Bento, em 

busca de um futuro melhor para nossos filhos, era um presente que agente podia dar 

a eles. 

 

O atrativo escolar na comunidade era diminuto, pois a educação concentrava-se 

em centros urbanos, que dispõe de professores de fora, sendo que todos os alunos ficavam em 

uma mesma sala, com series diferentes. Pois eles estavam mentalmente mais distantes de uma 

realidade, o desenvolvimento dessa educação não podia se dar de forma eficaz. 

Por volta do ano de 1988, começou a surgir às primeiras necessidades básicas para 

a sobrevivência na comunidade Sítio Norte, como: energia elétrica, água encanada, condições 
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sanitárias, serviço de transporte coletivo, escola. Esta situação pode ser acompanhada na 

descrição do narrador Sinfrônio Vitório: 

 

 Nos moradores da comunidade por conta própria resolvemos instalar a energia por 

volta de 1993. Com o passar do tempo, o então prefeito de Alto Longá Pedro 

Henrique, teve a ideia de construir uma escola na comunidade, com as terras doadas 

por mim, Sr. Sinfrônio Vitorio, escola esta chamada Rosa de área Leão em 

homenagem a primeira Professora da comunidade. Com o contingente de 30 alunos, 

assistidos pela senhora Navegante Maria Pilar, primeira professora da comunidade a 

atuar na nova escola. Era nessa escola que funcionavam as novenas depois da morte 

de Teresa Maria de Jesus minha mãe.  

 

 

Figura1 - U. E. Rosa de Área Leão, em homenagem a primeira Professora da comunidade. 

 

A comunidade despertava a religião Católica. Tereza Maria de Jesus sempre 

rezava no mês de Maio em sua residência, as novenas para Nossa Senhora da Conceição, 

nesse intermédio, os católicos começavam a empenharem-se para também realizarem suas 

praticas como podiam. Sobre luz de velas, as famílias se reuniam rezando terço, fazendo 

pedidos e agradecimentos a Deus por mais um dia de vida. Durante as rezas Tereza promovia 

leilão na ultima noite das novenas. Como mostra os noitantes depois da novena: 
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Figura 2 - Noitantes batendo papo na hora do leilão. 

 

2.2 A IGREJA CATOLICA NO BRASIL 
 

A fé Católica foi trazida para o Brasil pelos Portugueses a partir de 1500 na época 

que chegaram ao Brasil, contribuindo para a formação cultural, artística, social e 

administrativa do país.  A presença da Igreja Católica começou a se intensificar a partir de 

1549 com a chegada dos jesuítas da Companhia de Jesus, que formaram vilas e cidades, cujo 

caso mais célebre é a cidade de São Paulo. Ordens congregações religiosas assumiram os 

serviços nas paróquias e dioceses, a educação nos colégios, a evangelização indígena e 

inseriram-se na vida do país. 

Vários outros grupos de clérigos Católicos vieram também à colônia portuguesa 

com a missão principal de evangelizar os indígenas. As consequências foram o aculturamento 

das populações indígenas e os esforços no sentido de disciplinar, de acordo com os preceitos 

cristãos europeus, a população que aqui habitava, principalmente através de ações 

educacionais. 

Com esses grupos os povos desenvolveram atividades de evangelizar as tribos 

indígenas. A fé Católica era obrigatória não sendo tolerados outros tipos de formas de 

manifestações religiosas. A religiosidade era desenvolvida através das necessidades 

espirituais e a catequização dos índios. 

Além disso, a Igreja, formada pela comunidade de fieis, atua como uma rede de 

rotação social, fornecendo apoio psicológico e até matéria a uma população que vive em 

situação de grande vulnerabilidade social. Funciona como um circulo de solidariedade entre 

os fieis, que se tornam amigos, conseguem empregos uns para os outros, envolvem-se em 

namoros e casamentos, solidificando ainda mais esses laços “internos”.  
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Alem desses grupos surgiram as pastorais que contribuíram de grande forma para 

a construção da comunidade Católica. 
4
  

Essa modelo de Igreja continua a se proliferar e é encontrado na cidade de 

Beneditinos, que se formou em 1988, agregando varias comunidades, contudo nascendo no 

ano de 2000 a comunidade Sítio Norte. 

 

 

 

 

 

 

2.3 A IGREJA CATÓLICA NA COMUNIDADE SITIO NORTE 

 

A comunidade Igreja nasceu a partir de 2000 com a visita das irmãs Benedita e 

Lordes e jovens da pastoral juntos com os moradores que nessa época perfaziam um total de 

38 famílias. Com essas primeiras visita ocorreu o primeiro encontro de oração no mês de 

Maio como costume, novena de Natal e via sacra. Com esses primeiros surgiram mais grupos, 

como encontro de casais com Cristo ECC, encontro de jovens, grupo Sagrado Coração de 

Jesus, a formação do coral das crianças, e catequese. Assim a comunidade foi enriquecendo 

com suas orações motivando mais pessoas a seguir juntas formando encontros dominicais 

com oração dos terço dos homens e das mulheres.  

Com esses encontro sentiu-se a necessidade de um ambiente próprio para as 

orações. Sendo que a busca por adoração era cada vez mais enriquecida por muitos fieis. 

Juntos moradores da comunidade se reuniram na escola e fizeram uma eleição para decidir 

onde construir a capela, porém Sinfrônio Vitório, filho de Jose Vitório decidiu junto com sua 

família que a capela fosse construída próximo à casa de seus pais, pois foram eles que criaram 

essa corrente de oração, mas o público alvo eram maior e optaram que a capela fosse 

construída próxima a BR, por melhores condições de acesso, e ai decidiram mesmo uma 

eleição, como resultado a capela foi construída próximo a BR. Como relata à moradora, 

Antonia Vitório: 

 

Porém decidiram então construir a capela e veio a escolha do padroeiro da 

comunidade. Como Teresa Maria rezava no mês de maio, e o mês é de Maria, 

escolheram como padroeira Nossa Senhora de Fátima. Uma escolha grandiosa, que 

sempre fez parte das orações.  

 

                                                           
Disponível em <http:/www.brasilescola.com/historiab/igreja-catolica-no-brasil.htm. Acesso em 23 de Nov. de 

2013. 
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5
 

Em setembro de 2000 foi construída em regime de mutirão, uma capela juntos 

com todos da comunidade e com a ajuda do Pe. Carlos Lages o primeiro padre a celebrar 

missa na capela. A construção durou em base de três meses, sendo que no mês de dezembro já 

ocorreu o primeiro encontro da comunidade na Igreja com as orações de Natal e também a 

primeira missa.  

 

Figura 3 - Capela de N. S. de Fátima 

 

O primeiro presidente da comunidade foi Antonia Vitório junto com Filomena 

Campelo sua auxiliar, que juntos fizeram da igreja uma comunidade de fieis. Com o passar do 

tempo foi mudando de coordenadores, as mesmas são: Rosa Pereira, Maria Alves, Francisca 

Vitório, Teresinha Vitório, Sebastiana, Vitório, Maria do Amparo, Zelina Marques, e por aí 

vai se repetindo de acordo com a organização. Porém tem hoje como atual e que já coordena 

pela segunda vez Sebastiana Vitório, que é neta de José Vitório, um dos primeiros moradores 

da comunidade. 

Portanto a comunidade hoje é bem movimentada por ter uma corrente religiosa 

familiar, principalmente nos períodos dos festejos, atraem de fora tantos os filhos da terra que 

moram distante, como visitantes, apesar de que a comunidade esta ficando com uma 

população de idosos, durante esse período apresenta um público considerável de fies, que 

rezam o mês de Maria com o festejo de nove noites de novenas nas datas 22 a 31 de Maio, e 

também a novena de Natal, e as celebrações com seus rituais.  

                                                           
SOUSA, Antonia Vitório. Entrevista concedida a Ana Karynne da Fonsêca Vitório. Sítio Norte, 2013. 
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Figura 4 - Altar da Igreja em 2000, com o primeiro Pe. Carlos Lages 

 

Ao iniciar o festejo de Nossa Senhora de Fátima a comunidade organizava uma 

procissão junto com todos saindo da casa do Senhor Gonzaga e Antonia Vitório onde lá 

iniciava a oração até a capela levando a padroeira Nossa Senhora de Fátima, como mostra a 

figura. 

 

Figura 5 - Procissão de abertura do festejo 

 

Contudo, a comunidade continua os encontros de orações na capela sempre aos 

domingos e em dois e dois meses ocorria às missas. Como também eram discutidos reuniões 

sobre a organização da comunidade. A comunidade recebe a visita da Mãe Rainha como 

relata a moradora e responsável pela organização dos encontros com a imagem da santa, Rosa 

Pereira: 

 

A nossa mãe peregrina percorre em caráter permanente, um grupo de 30 famílias, 

ficando 24 horas em cada residência. Ao chegar à capela no dia 18 fazemos o 

encontro com todas as famílias com um terço e em seguida ela passa a fazer a nova 

rota de novo. 
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Assim relatamos um pouco do histórico da Campanha da Mãe peregrina de 

Schoenstatt: 

A campanha da mãe peregrina de schoenstantt foi iniciada pelo Diacono João Luiz 

Pozzobon, peregrino do santuário de Schoenstatt de Santa Maria/RS, Brasil. 

Começou no ano de 1950, precisamente no dia 10 de setembro, quando Irmã M. 

Teresinha Gobbo, na época, responsável pelo movimento de Schoenstatt no Brasil, 

deu ao senhor João a incumbência de levar uma imagem da mãe, Rainha e 

vencedora Três Vezes Admiravel de Schoenstatt as famílias e rezar o terço. Senhor 

João aceitou prontamente esta tarefa e fez o propósito: “Eu vou rezar o terço todas as 

noites”. Compreendeu que esta era a sua missão e assim começou a grande 

Campanha da Mãe Peregrina. Caminhou mais de 140.000 Km, levando a Mãe de 

Deus aos lares, aos hospitais, as escolas, aos prédios, incentivando por toda a parte a 

recitação do terço. ( Irmãs de Maria de Schoenstatt, 2008. P. 24). 

 

A imagem da Mãe Rainha esta ligada ao Santuario Tabor (Santa Maria RS), onde 

foi benta no dia 18 de abril de 2000. A Mãe de Deus parte deste santuário para levar suas 

bênçãos às famílias que assumem com fidelidade o compromisso de rezar o terço, na medida 

do possível, diariamente, em família, ou pelo menos por ocasião da visita mensal. Contudo 

como o morador da comunidade Sr. João ressalta: 

 

A campanha tem como objetivo salvar as famílias com as nossas forças de 

santificação: imitar Maria, ser um reflexo da justiça cristã, (viver) um pelo outro, 

para uma nova conquista da dignidade e respeito perante a pessoa humana, com seus 

valores, fazer encontro com os mais necessitados e colocar-se a disposição de Deus” 

(Irmãs de Maria de Schoenstatt, 2008. P. 26 ).   

 

Em Maio de 2000 ocorreu o primeiro festejo da comunidade, foram realizados 

pequenos leilões, que renderam alguns recursos para terminar a construção da capela, como 

também ouve doações por parte de prefeitos e demais. Durante a festa do padroeiro o povo 

comparece com fervor. Toda essa gente assiste a missa, confessa-se, comunga, conversa em 

fim diverte-se com todas as pessoas reunidas. 

Porém a festa religiosa aqui é ocasião de intensa sociabilidade e reavivamento de 

tradições, sendo que todas as populações se reúnem para prestigiar essa festa. Com ocasiões 

festivas para o recebimento do sacramento relacionado aos ritos de passagem, como batismo, 

sacramento, momento em que se rompia o isolamento que viviam. Pois é uma forma de 

contato com padres não só nas igrejas sedes e sim nas comunidades. Sendo alguns ritos 

praticados além do festejo:  
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Figura 6 - Festa do Natal mostrando nascimento de Jesus, no final uma confraternização e Presépio organizado 

pela comunidade que mostra nascimento do menino Jesus. 

 

Figura 7 - Presépio 

O padre Carlos Lages foi quem muito ajudou na construção da Igreja e demais 

comunidades, ele realizou um trabalho de grande edificação e expansão da fé Católica na 

comunidade. Sendo que para poder manter a fé do povo a Igreja realizava vários eventos, 

onde destacamos as procissões de abertura e encerramento, as novenas, festa do vaqueiro. É 

no mês de Maio que ocorre o festejo da comunidade. É importante destacarmos que no 

período do festejo a comunidade recebe vários visitantes, sejam filhos da terra, ausentes da 

comunidade que vem participar da festa religiosa, seja ambulante que busca comercializar 

seus produtos e visitantes que participam simplesmente da festa, e novena. Pois há pessoas 

que buscam participar das celebrações religiosas no sentido de vivenciar sua fé. 

Dentre os padres que estiveram na paróquia de São Benedito os que mais 

contribuíram no processo de construção de capelas foi o padre Carlos Aberto Batista Lages e 

José Lisardo Pontes Neto. Apresentando as seguintes capelas, onde a comunidade Sítio Norte 

foi inserida: 

1 – Capela de Sant’Ana e São Joaquim – Comunidade Bandarra; 
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2 – Capela de Nossa Senhora aparecida – Comunidade Canto Escuro; 

3 – Capela de São Luiz Gonzaga – Comunidade Contente; 

4 – Capela de São Luiz de França – Comunidade Santa Luz; 

5 – Capela de Nossa senhora das Graças – Comunidade Buriti Alegre; 

6 – Capela de Santa Rita de Cássia – Comunidade Tinguis; 

7 – Capela de São Francisco – comunidade São Pedro; 

8 – Capela de Nossa Senhora de Fátima – Comunidade Sítio Norte; 

9 – Capela de Santa Luzia – Comunidade Lagoinha; 

10 – Capela de São Miguel Arcanjo – Comunidade Unha de Gato; 

11 – Capela de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Comunidade Barra do Corrente; 

12 – Capela de nossa Senhora do Perpetuo Socorro – Comunidade Pedra do moco; 

13 – Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus – Bairro Santa Teresa; 

14 – Capela de Santo Antonio – Bairro Santo Antonio 

15 – capela de São Jose – Bairro Boa Lembrança; 

16- Capela de Nossa senhora do Rosário – Bairro São Benedito; 

17 – Capela de Nossa Senhora do Desterro – Bairro Barrinha; 

18 – Capela da Divina Santa Cruz – Bairro Santa Cruz. 

A comunidade dispõe de um centro comunitário, que fica localizado em 

Beneditinos, centro esses que serve como local de reuniões formação de grupos para todas as 

comunidades, servindo de apoio como também para pequenos eventos.  

Dentre as festas religiosas realizadas na comunidade Sítio Norte pode-se destacar 

a novena em louvor à padroeira Nossa Senhora de Fátima, que se inicia dia 22 de Maio e 

segue ate o dia 31, a festa de Natal e Quaresma. A organização do festejo começa com a 

reunião com a comunidade e demais grupos da Igreja e coordenadores.  

Organiza-se o festejo com os ritos litúrgicos, organizado pela coordenadora, e 

cada noite é homenageada duas famílias da comunidade, tendo também um anjo em cada 

novena para entrar junto com as famílias. Em seguida o encerramento da novena com a parte 

social, como leilões, vendas de comidas típicas, e bebidas. 

Durante o mês de Maio é feito as orações todos os dias até chegar às nove noites 

de novenas, isso em homenagem a Teresa Maria que sempre rezava o mês mariano. As 

novenas começam com a procissão queimas de foguetes num ritual da alvorada, com cantos e 

orações ate a capela, carregando um andor com a padroeira Nossa Senhora de Fátima. Esse 

ritual termina com uma procissão com típico andor de Nossa Senhora de Fátima, anjos e os 

fieis cantando e rezando com velas acessas. Em seguida a santa missa que em muitas vezes há 
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batizados e casamentos de pessoas que prestigiaram o festejo. No final uma confraternização, 

com um café da manhã ou um jantar simbolizando a união dos moradores.  

A cada dia da novena, acontece celebração feita por um membro da comunidade, 

ou visitante que se dispõe, ou uma missa celebrada pelo pároco. O festejo de Nossa Senhora 

de Fátima é afamado na comunidade, pois sempre tem pessoas de outras comunidades para 

prestigiar as festas. Como mostra a figura 

 

Figura 8 - Grupo de fieis assistindo a novena 

Temos como evento cultural durante o festejo a festa do vaqueiro que é valorizado 

por toda a região próxima, da comunidade com corridas de cavalo, missa do vaqueiro e 

premiações. 

Portanto, a pesquisa mostra que com a participação dos rituais confere os 

indivíduos o censo de pertença à noção de identidade, que resguarda a tradição cultural 

preservando a memória coletiva. Mostrando que no inicio a comunidade tinha muitos fieis 

frequentando, mas devido à busca por melhores condições de vida e os jovens saída para outra 

cidade e estado a comunidade já estar ficando só idosos e que os mesmo voltam sempre para 

prestigiar a festa religiosa que ocorre no mês de Maio, a festa de Nossa senhora de Fátima, um 

evento bem afamado por todos da região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A religião é uma realidade presente no Brasil e a comunidade Sítio Norte fazendo 

parte dessa imensa nação, também foi fundado sob as atividades de um pequeno grupo de 

pessoas que trouxe essa religião para conosco buscarmos a oração em família, colaborando 

com o desenvolvimento da comunidade. De sua fundação, em 1944, até os dias de hoje a 

comunidade convive com esse segmento religioso, com destaque no que diz repeito a 

preservação de manifestação cultural e religiosidade. 

Esse segmento religioso começou com as orações dos primeiros moradores e que 

depois passou a ser um braço forte da comunidade que atraíram vários fieis. Com a ajuda das 

irmãs Lurdes Benedita e toda a comunidade resolveram construir uma capela.  

A religião está presente na vida dos moradores da comunidade Sítio Norte, desde 

a sua fundação. Porém, no inicio o número de moradores eram poucos, mas depois foi 

aumentando aos poucos tornando um publico bem maior.  

Vale ressaltar, que todas essas vitórias construção dessa comunidade foi através 

das primeiras famílias José Vitório e esposa e seu amigo Antonio Gomes, lembrando que as 

orações foram iniciadas através de Teresa Maria de Jesus uma mulher de profunda 

religiosidade caráter forte que despertou em toda a comunidade seu amor pela oração. E foi 

aparti das orações que se tornou perseverante diante de todos construindo uma imensa família 

religiosa nessa comunidade. 

Portanto observando as transformações ocorridas na comunidade, ainda estão em 

andamento. Pois com o passar do tempo os jovens estão saindo para as cidades e estados em 

busca de melhores condições de vida. No entanto se as melhorias econômicas e tecnológicas 

da cidade que engloba a comunidade Sítio Norte como município, não forem acompanhadas 

com urgência de políticas publicas, nas áreas de educação, cultura, lazer, para que os jovens 

se envolvam, possibilitando uma formação de profissionais diversificados para melhores 

condições de vida, a comunidade vai ficar só de idosos, pois esta acontecendo o êxodo rural e 

os jovens estão saindo para as cidades e voltam em determinada época, como também no mês 

de Maio, para prestigiar o afamado festejo de N. S. de Fátima. 
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HINO DE N. S. DE FÁTIMA. 

 

Nossa senhora celeste a aurora, a cada hora do seu olhar, tão indo gente e tão 

clemente a toda gente vem confortar. 

(Ref.) A Fátima vieste ô mãe querida compadecida de um povo seu e já um mundo 

inteiro te venera de considera o amparo seu. 

Neste recanto tranquilo e santo abre seu manto sobre o Brasil, nele pairando vai 

derramando vai espalhando favores mil. 

Oh virgem pura com que ternura com que ventura celestial para veneraste e mais 

amar te fomos buscaste em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Livro de Batismo 

 

Figura 2 – Primeiro Batizado 

 

 



 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Noitantes prestigiando o leilão após a novena 

 

Figura 4 – Recepção da Mãe Rainha 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Figura 5 – Procissão de abertura do Festejo 

 

Figura 6 – Novena do festejo celebrada pelo Pe. Benedito 

 

  



 
 
 
 
 

 

Figura 7 – Grupo de Oração “ Coração Santo” assistindo a novena 

 

Figura 8 – As Coordenadoras da comunidade entre 2008 a 2010 

 



 
 
 
 
 

 

Figura 9 – Corrida dos Vaqueiros 

 

Figura 10 – Premiação dos Vaqueiros 

 

Figura 11 – Procissão de Encerramento do Festejo 



 
 
 
 
 

 

 

Figura 12 – Encontro da Via sacra 
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