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 Atualmente, é comum ver jovens trazer ao pescoço não um, mas 
muitos escapulários que penduram ali até que caiam de velhos e sujos, 
da Virgem, de São Juan Diego, de São Judas, de São Charbel. São 
escapulários vermelhos, verdes, azuis, brancos, amarelos e de todas as 
cores conhecidas e por conhecer. 

 Não cabe dúvida alguma: os escapulários estão na moda. Uma 
moda imposta pela engenhosidade e criatividade dos comerciantes de 
artigos religiosos para incrementar suas vendas. 

 Há tempos atrás perguntei a um jovem por que usava tantos 
escapulários. E ele me respondeu: "Porque me protegem, são poderosos". 

 Como é fácil passar de uma devoção legítima a uma superstição! E eu, sacerdote, 
me senti culpado por não haver explicado suficientemente aos meus fiéis o uso dos 
escapulários, antiga tradição da Igreja, convertida agora em prática de magia e bruxaria. 

 Se meus fiéis soubessem o que significa um escapulário, não usariam tantos e, sim, 
aceitariam usar apenas um, o trariam com mais devoção e respeito. 

 QUE É UM ESCAPULÁRIO? 

 Literalmente, é uma manta sobre os ombros cobrindo adiante e atrás. É um pedaço 
de pano que os monges e monjas trazem sobre o hábito e na qual se borda o escudo da 
comunidade à qual pertencem. Aquele que traz um escapulário é porque quer pertencer a 
essa Ordem ou comunidade religiosa. 

 Quando surgiram as Ordens religiosas, no final da Idade Antiga e princípios da 
Idade Média, fundaram-se a "Primeira Ordem" (para homens) e a "Segunda Ordem" (para 
as mulheres), e a "Terceira Ordem" (para os leigos de ambos os sexos), que anelavam 
pertencer à Ordem religiosa, porém queriam fazê-lo dentro do seu estado de vida próprio. 

 As "Ordens terceiras" agruparam muitos fiéis leigos que se comprometiam em um 
tipo especial de vida, na pobreza, na castidade dentro do matrimonio e na obediência a 
Deus e a seus ministros. Mediante a oração, a mortificação e as obras boas, acrescidas a 
certas práticas características da Ordem, buscavam sua santificação no meio do mundo. 
Organizavam-se sob a dependência da Ordem religiosa, inclusive faziam uma espécie de 
votos que renovavam ano a ano. 

 



 Estes fiéis não podiam usar o hábito completo da Ordem, porém se concedia usar 
um "mini hábito", quer dizer, o escapulário reduzido à sua mínima expressão. 

 Existem escapulários dos dominicanos, mercedários, franciscanos, agostinianos, 
carmelitas e demais Ordens e comunidades religiosas. O mais conhecido e usado, sem 
dúvida, é o escapulário da Virgem do Carmelo, a quem celebramos no dia 16 de julho. 

 

 


