
Procissão do encontro 

Não era à toa que o Zequita Ramos achava a Procissão do Encontro uma das 

coisas mais bonitas do mundo. 

Este ano estavam caprichando, um esmero que só vendo. Dona Zilá Dias, 

professora aposentada e zeladora da Matriz, andava de Herodes pra Pilatos, dando 

ordens, fiscalizando, tomando providências e, principalmente, resmungando: — "Esse 

povo de hoje em dia, se a gente não ficar de cima, não dá conta de nada. Só vendo 

que pasmaceira, parece que já nasceram cansados". 

Dona Zilá era um azougue, no natural. Mas a falta de sofrimento, dessa vez, 

tinha um motivo especial: é que estava confirmada a presença de Monsenhor 

Francisco Bastos, tido e havido como o maior orador sacro da Diocese, "um verdadeiro 

Montalverne", apregoava ela, alvoroçada. 

De tarde, o povo veio chegando de todo lado, reunindo no Largo, nas esquinas 

e botecos. De noite, na hora marcada, Nossa Senhora das Dores, carregada pelas 

mulheres, saiu da Igreja do Rosário, pouco mais que uma capela, que usavam chamar 

de igreja de baixo, ou, apenas, igrejinha. Da Matriz, saiu Nosso Senhor, levado  pelos 

homens. 

A procissão seguia, contrita e vagarosa, o povo era naturalmente piedoso e o 

lugar, um ovo. Por isso, além de caminhar devagar, percorriam tudo quanto era beco 

e canto do arraial, maneira de render a cerimônia. 

Em cada Passo, a procissão parava. Silêncio. Aí as Beús cantavam: "O vos 

homines qui transitis per viam, atendite et videte si est dolor sicut dolor meus". Era uma 

cantoria lenta, sofrida, tristíssima. O povo não entendia as palavras mas sentia um 

peso por dentro, um repuxo no coração, vontade de chorar. A Verônica, então, ia 

desenrolando lentamente o Sudário. 

Quando a procissão retomava seu caminho, alguém puxava um hino, que 

todos acompanhavam, a banda tocando, quase um cantochão. "Pecador 

contriiito/segue o teu Jesuus/que por teu amo-or/vai morrer na cru-uz". Ou, então: 

"Perdão, meu Senhor, / perdoai, Senho-or..." 



Finalmente, Nossa Senhora apontou no beco, do lado direito do Largo. Nosso 

Senhor apareceu, vindo da rua de baixo. No centro da praça, o púlpito armado. Como 

todo ano, os homens pararam de um lado, as mulheres do outro. O povo, intrigado, 

olhava o púlpito, que parecia vazio. Será que aconteceu alguma coisa e o Monsenhor 

não veio? 

De repente, para espanto de todos, ele aparece lá dentro, bradando na maior 

altura: 

— Jerusalém, Jerusalém, cidade do pecado! Ó tu, que, com a multidão de tuas 

culpas, atraíste a cólera do Senhor! Arrepende-te enquanto é tempo, pede perdão de 

tuas faltas e toma, sem demora, o caminho do bem! 

Diante da plateia atenta, vai mudando a oratória. Aponta para o andor de 

Nossa Senhora e diz: 

— O tu, que vinhas escondida no meio do povo. O tu, mulher, que procuravas 

teu filho na multidão. O tu, Maria, que caminhavas com o coração trespassado por sete 

espadas de dor. Tu, que representas todas as mulheres sofredoras, que derramam 

torrentes de lágrimas buscando alívio para a alma dilacerada. Como estas Beús que 

carpem as culpas e angústias da humanidade. Mas tu, Maria, representas também a 

Verônica, esta mulher piedosa chamada Berenice, que veio enxugar a face 

ensanguentada de Cristo. E Ele, como que agradecendo o gesto dela, deixou Sua face 

impressa para sempre no sudário de linho branco, no Santo Sudário. 

Depois, virando-se para o outro lado: 

— Olhai bem para este Homem que caminha vergado ao peso da cruz. 

Vergado ao peso do opróbrio e da humilhação. Levando aos ombros todos os pecados 

da humanidade inteira. Abrindo, com Seu sangue, as portas do céu. Portas lacradas 

desde o pecado do primeiro homem, desde os tempos de Adão. Como vocês ouviram 

agora mesmo, no lamento das Béus: "O vos homines qui transitis per viam"; ó vós, 

homens que andais pelo caminho. "Atendite et videte", quer dizer, atentai e vede, "si 

est dolor sicut dolor meus", se existe dor igual à minha dor. 



Monsenhor Francisco Bastos, quanto mais sentia a atenção do povo, mais 

caprichava, mais exibia sapiência. Mas agora, pensou, já é hora de ir terminando a 

cerimônia. Aqueles roceiros pobres, vindos de longe, antes de amanhecer o dia 

precisavam enfrentar suas obrigações, a tiração de leite, a lida das fazendas. 

Virou-se para o lado onde estava Nosso Senhor: 

— Jesus, eis aí Tua mãe. Eis aí a mulher forte que, mesmo neste momento 

terrível para seu coração amantíssimo, aqui está, serena e firme. Firme como um 

rochedo que nem as mais horríveis tormentas conseguem abalar. Vai até ela, busca 

seu afago, procura o conforto que só a mãe é capaz de oferecer... 

O povo escutava, boquiaberto. Nosso Senhor não se movia. 

O pregador resolveu, então, dirigir-se às mulheres: 

— Maria, eis aqui teu filho Jesus. Enxuga lhe, Maria, o rosto transido de dor. 

Minora lhe um pouco deste incomensurável sofrimento, sofrimento que nós, 

pecadores, lançamos, sob a forma desta pesada cruz, a Seus ombros inocentes. Vai, 

Maria. Ele espera um gesto teu. 

As mulheres, embasbacadas, nem piscavam. 

Passariam a noite ali, encantadas pela palavra de Monsenhor Francisco 

Bastos. Ele fazia inúteis sinais para que caminhassem com o andor de Nossa Senhora. 

Vendo que nada adiantava, resolveu precipitar o encontro e terminar a cerimônia. 

Girou nervosamente a mão direita, o indicador para baixo, rodando, e falou, enérgico: 

— Vamos, gente, rabeia Nossa Senhora! Rabeia Nossa Senhora! 

 

 


