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Resumo: 
Este artigo tem como objetivo analisar as práticas ex-votivas dos Santuários Católicos 
do Senhor do Bomfim e São Lázaro na Bahia, dentro de um contexto ritualístico, 
mostrando as estruturas das relações entre a religião Católica e as religiões de matriz 
africana existentes nesses espaços. A prática observada de depositar ex-votos nas Salas 
de Milagres de Santuários católicos traz questionamentos sobre as formas de devoção e 
fé nesses espaços sagrados, que a cada dia se renova com as mudanças sociais e 
tecnológicas de cada localidade. 
Palavras – Chave: santuários, ex-votos, devoção. 
 

São nos espaços sagrados dos Santuários que muitos devotos estabelecem uma 

relação com o divino, apoiando-se em promessas e pedidos para alcançar uma graça ou 

obter um milagre através do santo de devoção. Este ritual religioso adquire diversos 

formatos e significados em determinadas regiões, em sua maioria assume caráter 

popular e festivo, na qual as tradições populares ganham maior expressividade através 

de sua rica representação simbólica dentro de um contexto de práticas votivas. 

Dentro desse universo ritualístico, os Santuários do Senhor do Bomfim e São 

Lázaro em Salvador possuem características singulares no que tange os princípios da 

religiosidade popular, constituídos de romarias para os santuários e salas de milagres, 

além de consagração, pagamento e renovação de promessas através do depósito dos ex-

votos. Nas romarias, a religiosidade popular católica traz à tona elementos do folclore 

brasileiro, com seus cantos, danças e manifestações de devoção e fé, dando espaço para 

uma multiplicidade de expressões populares, carregadas de um vasto universo simbólico 

ligado a fé católica e as religiões de matriz africana. 

As devoções populares evidenciam as trocas sociais e simbólicas, onde o 

indivíduo legitima-se pelo sagrado, sem mediações eclesiásticas, estabelecendo uma 

relação direta entre o devoto e o santo.  Os devotos interpretam o mundo de forma a 

atribuir significados a partir de uma determinada experiência religiosa, almejando 
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incessantemente alcançar a fé, perpetuando as tradições ao consagrar a sua 

religiosidade. Por isso a importância de identificar e analisar a devoção no contexto 

desses santuários, pois ela também configura o caráter, a dinâmica e o “jeito de ser” de 

um povo. 

 

O cenário sagrado do Senhor do Bomfim 

 

A devoção e o culto ao Nosso Senhor do Bom Jesus do Bomfim surgiu a 

partir da promessa feita pelo capitão da Marinha portuguesa, Teodósio Rodrigues 

de Faria, no ano de 1745, antes de sua chegada à Bahia. O capitão prometeu, caso 

chegasse a salvo em Salvador, construir uma igreja num local alto e de grande 

visibilidade, para que todos que chegassem pelo mar da Baía de Todos os Santos 

avistassem-na. Seria uma igreja consagrada ao culto do Cristo Crucificado, forma 

de devoção transferida para a Bahia do culto existente em Setúbal, pequena cidade 

portuguesa. A imagem encontrada em Portugal precisava de um “bom fim”, por 

isso sua escrita “bomfim” com “m” e não com “n”, como se convencionou chamar 

em muitos lugares na Bahia. (OLIVEIRA, 2007) 3 

As obras da igreja foram iniciadas em 1740 e, por volta de 1744, foi 

concluída, restando às torres que só ficaram prontas em 1772.  A igreja se 

estabeleceu desde a sua construção como santuário, e a devoção da imagem 

trazida pelo capitão cresce a cada dia, desde a Páscoa de 1745. Segundo Oliveira: 

 

“A devoção da referida imagem viu-se acentuando gradativamente, 
isso porque o próprio relacionamento do seu fundador com a sociedade fizera 
com que as classes mais abastadas da época, que passou a visitá-la todas as 
sextas-feiras, sem contanto deixar de levar seus escravos nas quintas-feiras, 
para fazerem a lavagem da igreja. Sabe-se que o dia de sexta-feira se 
referencia a Nosso Senhor do Bomfim que no sincretismo religioso quer 
dizer Oxalá.” (OLIVEIRA, 2007, p. 5-6) 
 
 

Na época da escravidão, os negros africanos, não podendo praticar 

livremente seus cultos religiosos, procuravam uma forma de burlar a vigilância 

dos senhores brancos, fingindo cultuar santos católicos. O sincretismo na Bahia se 

desenvolveu entre seitas africanas e as religiões cristãs, de preferência a católica, 
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que por muito tempo foi a religião oficial do país. (CARNEIRO, 1991) 4 A 

assimilação com o catolicismo era o começo de um subterfúgio para escapar das 

perseguições policiais da época.  

No decorrer do século XVIII, as manifestações afro-baianas que tivessem 

ligação com o batuque e as danças de pretos, alaridos, dentre outros, foram 

proibidas. O som dos instrumentos africanos e seus descendentes fugiam dos 

padrões musicais da elite dominante, consideradas estrondosas. (Santos, 1997) 5 

Assim, para cultuar seus deuses, os negros passaram a buscar elementos nos 

santos católicos que fizesse correspondência com os orixás africanos, 

acrescentando nas manifestações de devoção aos santos a marca da cultura 

africana. A partir dos meados do século XIX, os negros começaram efetivamente 

a fazer parte da festa dedicada ao Senhor do Bomfim, e desde então, os seus 

costumes e crenças passaram a ser tradição na celebração da festa. 

  
Os ex-votos  
 

A tradição de oferecer objetos como forma de agradecimento por uma graça 

alcançada são práticas observadas em civilizações pré-cristãs e islâmicas na Ásia 

Menor, além dos povos do Mediterrâneo e do Norte da África. Outras evidências mais 

recentes ex-votivas estão presentes na Índia, no Japão e na China, chegando ao 

continente Americano através das colonizações portuguesa e espanhola.  

Na Idade Média, os ex-votos eram encomendados pela nobreza, período em que 

a Igreja Cristã tornou-se a maior instituição do Ocidente Europeu. Sua incalculável 

riqueza, a sólida organização hierárquica e a herança cultural greco-romana permitiram-

lhe exercer a hegemonia ideológica e cultural da época. Nesse momento, a igreja 

começa a conversão dos bárbaros, ganhando com isso crescente prestígio e assumindo 

nos novos reinos constituídos diversas atribuições políticas, ligadas a cultura, 

administração e controle espiritual. 

O devoto criou uma linguagem própria para estabelecer uma relação com Deus 

ou com o santo de sua devoção: a linguagem ex-votiva. Neste sentido, a igreja do 

Bomfim está cheia desses objetos que traduzem o sentimento de religiosidade e fé no 
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divino.  Esse diálogo acontece através da rica tipologia de ex-votos encontrada na sala 

de milagres e no Museu dos Ex-votos do santuário. 

Na sala de milagres, pode ser encontrada uma diversidade de ex-votos, dos 

tradicionais às novas tipologias, como quadros pintados, fotografias, mechas de cabelo, 

instrumentos musicais, cartas, bilhetes, uniforme de time de futebol, radiografias, taças, 

diplomas, livros, enfim, fragmentos da história popular que se encontra presente nos ex-

votos. Notam-se, claramente, a substituição das pinturas feitas pelos “riscadores de 

milagres” por fotografias, além de muitos outros objetos industrializados produzidos, 

demonstrando como a evolução tecnológica também se integra aos espaços sagrados, 

não deixando de expressar o sentimento de fé e agradecimento por graças alcançadas 

por parte dos promesseiros. 

No Museu são colocados os objetos considerados especiais por terem sido 

ofertados por pessoas ilustres. São os objetos de valor e doações, como dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, cédulas estrangeiras, pratarias e livros de fundações 

brasileiras. No acervo do museu estão os objetos mais antigos e de maior valor, na sala 

de milagres há mais abertura para o recebimento de ex-votos e acolhimento dos 

romeiros.  

Outro elemento que se constitui mais uma forma de devoção no santuário são as 

famosas “fitinhas do Senhor do Bomfim”. As fitinhas eram conhecidas como 

“medidas”, por possuir o tamanho da medida do braço da imagem do Senhor do 

Bomfim. A “medida” era feita de panos nobres bem parecidos com a seda, possuíam 

frases e imagens do santo. Cada romeiro que visitava a Igreja levava uma “medida”, e 

juntamente com ela estava também o “axé” de Oxalá, patrono do santuário no 

sincretismo religioso. A incorporação das fitinhas passou a ser um marco na tradição de 

devoção ao Senhor do Bomfim, canalizando as promessas e pedidos a um objeto que 

tradicionalmente deve ser mantido no pulso até cair por si só, mostrando que os pedidos 

foram realizados.   

 

 “[...] Fiéis ou não, poucos podem deixar de se sentir arrebatados 
pelo espetáculo da congregação popular que ocorre, tomando a colina. Para o 
seu adro, no mês de Janeiro, em quinta-feira, data móvel em função das 
novenas, multidão de fé vai a pé, vestida de branco, para, com as águas 
bentas, perfumadas, lavar este espaço sagrado. Baianas vestem-se da forma 
mais bela, reluzentes, ornadas de jarros floridos. E todos seguem, a renovar 
preces, ansiosos para receber todas as bênçãos. Agora se irmanam crenças, 



origens em celebração que o tempo marca como eterna.” (MARTINEZ, 
1997, p. 228) 6 

 

Martinez mostra a importância da devoção no viver baiano, revelada pela 

manifestação popular e traduzida pela experiência religiosa no espaço sagrado.  

 

Santuário de São Lázaro: fé e sincretismo 

 

A fundação da Igreja de São Lázaro se deu em 1755, situada na parte sul da 

cidade de Salvador, no cume de um espigão próximo ao oceano. Sua fachada é formada 

por um frontão clássico, possui uma única porta e duas janelas no nível do coro. A 

capela é do tipo rural e possui um altar-mor e dois no ângulo do cruzeiro, além de adro e 

dependências no fundo. Em 1772, o Governador D. Rodrigo José de Menezes concedeu 

provisão para construir um pequeno hospital de isolamento junto à capela de S. Lázaro, 

para recolher os doentes contagiosos que vinham da Costa da África. (BAZIN, 1983) 7 

O bairro da Federação onde está localizada a igreja era um lugar isolado do 

centro da cidade, e para onde eram enviadas as pessoas com doenças contagiosas e 

também os escravos doentes trazidos da África. Nesse sentido, a crença em São Lázaro 

e em São Roque como santos que intercedem nas curas das doenças é algo bastante 

presente entre os devotos e fiéis do santuário. 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fig. 1. Vista do 

Santuário de São Lázaro. 

No evangelho de Lucas, Lázaro 

é visto como um pobre, um mendigo cheio de feridas na pele, pedindo dinheiro à porta 

de um homem rico, tendo em sua companhia apenas cachorros. Em contrapartida, São 

Roque foi um médico francês que viveu na Idade Média e abriu mão da sua riqueza para 
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seguir em abnegação junto ao Cristo. O médico se tornou santo por conseguir uma cura 

milagrosa sobre a peste negra que devastava a Europa na época. 

No Candomblé, a figura de Omolu e Obaluaê tem uma relação de poder sobre as 

doenças, principalmente as epidêmicas. Faz parte da essência desses Orixás tanto causar 

quanto possibilitar a cura de uma enfermidade. Os devotos de São Lázaro e São Roque 

os associam à Omolu-Obaluaê, provando mais uma vez a força que o sincretismo tem 

no santuário baiano. 

Dentre as centenas de pessoas que visitam o Santuário de São Lázaro, na 

segunda-feira dedicada ao padroeiro, muitas delas vão a Sala de Milagres depositar os 

ex-votos para fazer e renovar promessas junto ao santo. Nela são encontradas 

fotografias diversas, cartas, fitas, roupas, muletas, e principalmente, ex-votos 

escultóricos em parafina, em formas de mãos, braços, pernas, pés, cabeças, coração, 

pulmão, dentre outros. Além do ato da desobriga ex-votiva, os devotos em cumprimento 

e agradecimento por graça alcançada, tomam o tradicional banho de pipoca dado pelas 

baianas que ficam em frente ao santuário. A pipoca, neste sentido, também é um voto, 

pois não deixa de ser uma oferenda, uma súplica à divindade, é o desejo do fiel de 

purificar-se das enfermidades que porventura apareçam em suas vidas.  

Estas manifestações que ocorrem no contexto dos santuários e das salas de 

milagres são provas de como o sistema cultural está sempre em mudança, e que se torna 

fundamental compreender as diferenças culturais existentes no mesmo espaço. A sua 

compreensão só é coerente se analisada a partir do seu próprio sistema, somente assim 

há uma lógica para analisar fatos tão crucias, como a religiosidade, na vida de um povo. 

                        

 

Referências  

CAMARGO, Maria Vidal de Negreiros. A sala de milagres na igreja do Bomfim. 
Museu de arte popular ou visualização de comportamento? In: Boletim NEHAP-EBA-
UFBA, 1989. p. 6-18. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Religião no povo. João Pessoa: Imprensa Universitária 
da Paraíba, 1974. 194 p. 
 
CRAVO NETO, Mario. Ex-voto. São Paulo, 1986. 142 p. il. 
 
MOTA, Mauro. Votos e ex-votos. Aspectos da vida social do Nordeste. Recife: 
Imprensa Universitária, 1968, 157 p. il. 
 



OLIVEIRA, José Cláudio Alves de. Santuário de Bom Jesus da Lapa: arte, religião e 
sociedade. Salvador: EBA-UFBA, 1995. 122 p. il. (Dissertação de mestrado) 
 

PANOFSKY, Ervwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1997. 
 
___________. Ex-votos da sala de milagres do Santuário de Bom Jesus da Lapa na 
Bahia. Disponível em http://www.revistamuseu.com.br/emfoco/emfoco.asp?id=6942 Acesso em 
08 de Dezembro de 2007 
 
__________. “Ex-votos da sala de milagres do Santuário de Bom Jesus da Lapa na 
Bahia: Semiologia e Simbolismo no Patrimônio Cultural”. In: Em foco – Revista 
Museu. Disponível em: http://www.revistamuseu.com.br/emfoco/emfoco.asp?id=6942. Acesso em 
09 de Dezembro de 2007 
 
_________. “Semiologia dos ex-votos na Bahia: arte, simbolismo e comunicação 
religiosa”. In: Diálogos Possíveis, Ano 5.n.2, julho / dezembro 2006. 
 
SCARANO, Julita. Fé e Milagre: ex-votos pintados em madeira séculos XVIII e XIX. 
São Paulo: EDUSP, 2004. 
 
SOARES, Pe. José F. Ávila. A vivência do divino na tradição de um povo. Petrópolis: 
Vozes Ltda., 1986. 
 
VALLADARES, Clarival do Prado. Riscadores de milagres. Rio de Janeiro: Vida 
Doméstica, 1967. 172 p. il. 
 
VALLE, Edênio. Santuários, romarias e discipulado cristão. Revista Horizonte, Belo 
Horizonte, v. 4. n.8. p.31-48, jun.2006. 
 
VICENTINO, CLÁUDIO. História Geral. São Paulo: Ed. Atual, 1997 
 
 
 


