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Resumo: As devoções não-oficiais ou ditas marginais, de acordo com José 

Carlos Pereira, são práticas e rituais que fazem uma ligação direta entre o devoto 

e o seu sagrado, o devoto constrói uma ligação e uma maneira de interagir com 

o seu sagrado sem intermediação da Igreja Católica. Devoções que existem e 

subsistem às margens das devoções (práticas) oficiais. O povo busca em 

milagreiros/as uma forma de estabelecer um contato acreditando que estes são 

mais próximos das suas realidades. No Seridó Potiguar há vários espaços 

sacralizados e milagreiros “santificados” pelo povo. José Leão, Cidade de Flores, 

atual Florânia, é um exemplo desta devoção. Foi morto por encomenda, 

esquartejado e queimado, no lugar do crime está uma cruz e uma capela, onde 

devotos da região e até de outros estados acorrem para pedir e agradecer pela 

intercessão de Zé Leão, que se tornou um milagreiro. Esse fato ocorreu em 20 

de janeiro de 1877, o que tornou a cidade de Florânia conhecida até hoje como 

a "terra do mata e queima". O objetivo deste trabalho é analisar uma carta escrita 

como ex-voto, presente dado pelo fiel e devoto, Sergio Vicente Soares, residente 

do sítio Espinheiro (Município de Jucurutu) ao seu milagreiro de devoção. A carta 

foi escrita como forma de agradecimento da graça alcançada pela interseção em 

1957, onde tenta contar a história da vida e da morte de Zé Leão, essa com 

várias versões, algumas contraditórias, que talvez tenham sido deturpadas pela 
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transmissão oral dos mais velhos ao mais novos. Esse trabalho faz parte do 

projeto denominado: “Milagreiros e Milagreiras do Seridó Potiguar” sob 

orientação do Prof. Dr. Lourival Andrade Junior.   
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