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Dia dos Fiéis Defuntos
DIA 2
Consagração da Igreja Católica a todos os
defuntos, oficialmente desde o século XI,
destacando-se dos rituais litúrgicos a
oração pelas almas e a celebração de
missas.

Desde os primeiros tempos que a oração pêlos mortos constitui uma prática comum entre os cristãos,
crentes no Purgatório e na eficácia das preces cm favor da purificação da alma dos defuntos, num sentimento de respeito e de protecção pelos falecidos, sendo certo que as orações pelo descanso e purificação
dos mortos eram dedicadas a todos os defuntos de um modo geral, seus familiares ou não, particularmente
por intenção daqueles que não tinham deixado na terra nem familiares nem amigos que por eles pudessem
evocar uma oração piedosa. A Igreja Bizantina institui uma data destinada a estas orações, fixando-a no
sábado que precedia o último domingo antes da Páscoa (para ela o início da Quaresma), enquanto na
Igreja Siríaca a celebração tinha lugar na sexta-feira dessa mesma semana. No Ocidente a prática piedosa
de consagrar um dia à oração pelos defuntos manifestava-se no século VII, celebrada no interior dos
mosteiros, embora a data fosse variável.
Foi, no entanto, o abade de Cluny, Santo Odilon, quem decidiu, em conformidade com a festa da Igreja
dedicada a todos os santos, que do mesmo modo se deveria observar a festa de comemoração a todos os
fiéis defuntos.
A tradição chega ao ponto de referir que certo eremita «terá ouvido os demónios queixarem-se de que as
almas lhes eram arrebatadas pela oração» - facto que mais força terá dado por essa época ao sufrágio por
intenção dos defuntos.
A veneração e culto dos mortos encontra-se em todas as religiões ao longo da história do mundo.
Todavia, embora constem destas celebrações colectivas ou individuais as exéquias ou ofícios fúnebres
religiosos (missas de corpo presente ou do 7.° e do 30.° dia, etc.), a primeira referencia a estas comemorações por intenção dos defuntos, efectuadas anualmente e em data fixa, associadas à Festa de Todos os
Santos é atribuída a Santo Isidoro de Sevilha no século VII — conquanto se deva a Santo Odilão de
Cluny a introdução do ritual no seu mosteiro entre 1025 e 1030, daqui se estendendo a festividade
litúrgica aos demais mosteiros da ordem e depois a toda a igreja. Em 1915, por concessão de Bento XV,
através da bula Incruentum, foi autorizado a todos os sacerdotes da Igreja Católica celebrarem três missas
no dia dos Fiéis Defuntos.
Este privilégio já havia sido concedido a Portugal, Espanha e América Latina pelo papa Benedito XIV em
1748 - devido à influência desse antigo e piedoso costume verificado na Igreja de Aragão —, enquanto
Leão XIII estende a concessão a toda a igreja, pedindo que «no último domingo de Setembro todos os
sacerdotes celebrem uma missa pró defuncüs, extensiva aos sacerdotes falecidos».
O Ofício de Defuntos é difundido pêlos mosteiros a partir do século XIII, embora desde os tempos
apostólicos possam encontrar-se textos alusivos à oração pelas almas.
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«Pão por Deus» - O manjar das almas
As comemorações do dia de Finados, ou dos Fiéis Defuntos, comporta, alem das cerimónias fúnebres
religiosas relacionadas com o culto dos mortos, significativas celebrações alimentares próprias desta
quadra, representadas sobretudo pelos bolos específicos, pão e frutos secos, principalmente pela castanha.
Todavia, quer as cerimónias religiosas fúnebres actuais, quer as refeições cerimoniais próprias deste dia
(incluindo os «magustos de castanhas», ou «magustos dos santos»), mais não são do que sobrevivências
de antiquíssimas práticas rituais identificadas com o culto dos mortos em épocas passadas, sob a forma de
manjares, repastos ou dádivas destinadas directamente aos defuntos ou aos mesmos consagradas por
intermédio dos vivos seus familiares. Como representantes dos mortos, vamos encontrar no dia dos Fiéis
Defuntos (e até no dia de Todos os Santos) as crianças e (antigamente) os pobres a pedirem de porta em
porta o «pão por Deus», isto é, os manjares cerimoniais que lhes são oferecidos nesta data, afirmando o
povo que, «por cada bolo por eles comido, há uma alma que se livra do Purgatório». Crianças e adultos
representam, assim, as almas dos mortos que «neste dia erram pelo mundo», simbolizando a oferta do pão
por Deus a esmola que se dá por intenção dos defuntos ou uma dádiva feita às próprias almas.
Ainda hoje, tanto em aldeias como em vilas e até cidades (caso de Lisboa e arredores) continuam a ver-se
grupos de crianças (na maioria não necessitadas) a pedir de porta em porta o «pão por Deus», recebendo
em troca romãs, nozes, figos, pêros, maçãs, pinhões, rebuçados, bolachas, pequenos pãezinhos e também
dinheiro, que guardam num saco destinado aos donativos.
Até há alguns anos atrás, tão enraizada estava entre nós a oferta do repasto e donativos neste dia em favor
dos mortos que, em cumprimento dessa crença, nela tomavam parte como delegados dos defuntos as
crianças e os adultos não necessitados, chegando, por intenção das almas, a ser enviado, em certas localidades o «pão por Deus» a familiares e amigos.
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