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resumo  

Esta pesquisa tem por objetivo central aprofundar o debate a respeito das questões 

que envolveram a reestruturação diocesana da Igreja Católica no Brasil e seus 

vínculos com o Estado Republicano pós separação Estado-Igreja, pelo Decreto 119-A, 

de 7 de janeiro de 1890, do Governo Provisório da República. Era uma situação nova 

que se colocava diante da elite eclesiástica brasileira, acostumada a fazer parte do 

universo de poder estatal. Com uma rede diocesana insignificante, eregidas ainda 

durante o período colonial e imperial brasileiro. Esse importante órgão da 

administração do catolicismo era achatado devido aos vínculos que prendiam Igreja-

Estado no regime de padroado. Desde a primeira reunião do episcopado, em São 

Paulo, no ano de 1890, houve grande mobilização em torno da proposta de expansão 

da rede diocesana, com o apoio da Santa Sé, se colocou em prática um plano 

ambicioso de no menor tempo possível, erigir pelo menos uma diocese em cada 

Estado da Federação. A urgência, apesar da falta de recursos, se explicava, 

justamente pelo fato de, o republicanismo ter facultado aos estados uma autonomia 

antes inexistente. A primeira constituição republicana, promulgada em 1891, não 

chegou a ser “o lobo da igreja”, mas limitou bastante seu trânsito no poder. A 

pesquisa realizada, principalmente no Archivio Segreto Vaticano, traz uma variedade 

significativa de documentos sobre as articulações políticas que foram necessárias 

para executar esse projeto. Como nada em política é inocente, houve várias 

contradições no percurso, tramas e arranjos, que estamos  acostumados a ver na 

política partidária, onde as alianças nem sempre seguem ideais, ao contrário, muitas 

vezes os contradizem. O objetivo a que se propôs a elite eclesiástica foi atingido. 

Documentos são bastante explícitos nesse sentido. A intenção na tese foi tentar 

articular algumas tramas de poder que Estado e Igreja, juntos, utilizaram para 

superar diferenças e forjar ações criando novas formas de convivência e interesses, 

que de alguma forma pudesse favorecê-los no Estado republicano “laico”. 
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Abstract 

This research aims to deepen the debates regarding the questions involving the 

restructuring of the Roman Catholic Church in Brazil and link this restructure with 

Republican State after the Church-State separation of power by Decree 119-A in 

January 7th of 1890 of the Provisional Government of the Republic. It was a new 

situation that arises beyond the ecclesiastical elite, deeply used to be a part of the 

universe inside State´s power. With an insignificant diocese, that emerged during 

colonial and imperial times of Brazilian history, this important structure of the 

Catholicism administration was crushed duo to the ties that bound Catholic Church 

and State at the system of patronage. Since the first meeting of the episcopate in São 

Paulo in 1890 there was a great mobilization around the proposal that intent to 

expand the Diocesan network and with the support of the Saint Faith was put into 

practice an ambitious plan that consisting of erecting at least one diocese in each 

State of the Federation as soon as possible. The urgency explains itself, even with the 

lack of resources, across the fact that the republicanism provided to the states some 

sort of autonomy that never existed before. The first Republican Constitution, 

published in 1891 was not “the church´s wolf” exactly, but limited considerably the 

Church´s influence inside the power. The research realized for this project was 

majority made at the Archivio Segreto Vaticano and brings a significant variety of 

documents about the political articulations necessary to execute this project. As 

nothing in politics is innocent there were several contradictions in the course, as 

much as conspiracies and scheming involving partisan politics that we are so used to 

see and hear about and where the political alliances not always follows ideals but, in 

so many times, contradicted these ideals instead. In this way, the main objective of 

the ecclesiastical elite was achieved. Documents are quite specific in this regard. The 

purpose of this research was try to articulate some schemes that State and Church 

together make use of to overcome differences and to forge actions creating new forms 

of acquaintance and interests intending to favor themselves at the “secular” republic 

State. 
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riassunto 

Questa ricerca ha come obiettivo centrale quello di approfondire il dibatito circa le 

questioni che coinvolsero la ristrutturazione diocesana della Chiesa Cattolica in 

Brasile e i suoi vincoli con lo Stato Repubblicano dopo la separazione Stato-Chiesa, 

attraverso il Decreto 119-A, del 7 gennaio 1890, del Governo Provvisorio della 

Repubblica. Era una situazione nuova che si poneva davanti all’elite ecclesiastica 

brasiliana abituata a far parte dell’universo del potere statale. Con una rete 

diocesiana insignificante,  creata ancora durante il periodo Coloniane e Imperiale 

brasiliano. Questo importante organo dell’amministrazione cattolica era schiacciato 

dai vincoli che legavano Chiesa e Stato nel regime del padronato. Fin dalla prima 

riunione dell’episcopato in São Paulo nel anno 1890, si ebbe una grande 

mobilizzazione intorno alla  proposta dell’espansione della rete diocesana, con 

l’appoggio della Santa Sede, e si pose in pratica il piano ambizioso di creare 

perlomeno una diocesi in ciascuno Stato della Federazione, nel minor tempo 

possibile. L’urgenza, nonostante la mancanza di mezzi, si spiegava appunto per il 

fatto che il repubblicanesimo aveva dato agli Stati una autonomia prima inesistente. 

La prima costituzione Repubblicana, promulgata nel 1891 non arrivò ad essere “il 

lupo della chiesa”, ma limitò abbastanza il suo transito nel potere. La ricerca 

realizzata soprattutto nell’Archivio Segreto Vaticano, porta una significativa varietà di 

documenti sulle articolazioni politiche che si resero necessarie per porre in pratica il 

progetto. Siccome  in politica nulla è innocente, si ebbero varie contradizioni durante 

il percorso, trame e aggiustamenti, come siamo abituati a vedere nella politica dei 

partiti, dove le alleanze non sempre seguono gli ideali, al contrario molte volte li 

contradicono. L’obiettivo che si propose l’elite ecclesiastica fu raggiunto, I documenti 

sono abbastanza chiari in questo senso. L’intenzione nella tesi è stata quella di 

tentare di articolare alcune trame di potere che Stato e Chiesa, insieme, utilizzarono 

per superare le differenze e  forgiare azioni creando nuove forme di convivenza e 

interessi, che in qualche modo potessero favorire nello Stato Repubblicano “laico”. 
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Il ritorno sulla scena pubblica a livello globale delle religioni 

tradizionali costituice, per riconoscimento unanime degli studiosi 

della società contemporanea, uno degli avvenimenti più rilevanti di 

questi ultimi anni1. Si tratta di un fenomeno complesso, che ha dietro 

di sé molteplici cause [...] il mutamento radicale sommariamente 

delineato investe in modo nuovo uno dei nodi fondamentali che le 

religioni tradizionali incontrano nel loro piú o meno lungo cammino 

storico: quello dei rapporti con la sfera della política o, per la 

precisione, dei rapporti tra sacro e potere [...] Nella loro storia 

millenaria, le varie tradizioni religiose, in conseguenza sia di quello 

che veniva ritenuto il loro messagio “originário”, sia dei confronti, 

confliti, e addatamenti che esse hanno conosciuto ora come religioni 

diasporiche – il caso dell’ebraismo - ora come religioni trasnazionali a 

vocazione universalistica – dal cristianesimo, all’islãm al buddhismo -

nel loro rapporto con le differenti forme di Stato hanno elaborato una 

serie di risposte all’annosa questione di come i credenti devono 

comportarsi nei confronti delle autorità politiche che li governano. 

Questo hanno fatto ricorrendo ad adattamenti e compromessi 

estremamente vari2. 

 
 Nas últimas décadas houve no Brasil maior preocupação acadêmica a respeito 

da participação da Igreja Católica na sociedade e, o catolicismo retornou à academia 

com os estudos político-institucionais. Surgiram algumas contribuições relevantes 

sobre a relação política Estado-Igreja no Brasil, nas duas ou três últimas décadas, 

mas foram estudos que contemplaram principalmente o período da ditadura Militar, 

ou focaram suas analises na criação de importantes dioceses e seus primeiros bispos, 

em geral figuras de importante projeção política, por vezes apenas local. No entanto, 

entendo que, o episcopado que atuou na Primeira República, em geral, foi além dos 

limites de sua atuação como bispo, atuando nas lacunas “oferecidas” pelo próprio 

Estado. Contudo, esse tipo de estudo foi por décadas, rejeitado ou marginalizado, 

devido a analises economicistas das esquerdas de todas as nuances.  

                                                           
1 A opção, por fazer citações, no idioma estrangeiro foi, técnica. (ABNT-NBR10520, 2002, Item 2.10.4: 
“Quando fazemos uma citação em idioma estrangeiro, ‘original’, faz-se uma citação direta). Mas, 
também foi uma opção de experiência vivenciada na academia. É consenso entre tradutores, que, uma 
tradução mal feita é uma “traição”. Minha justificativa, também, esta pautada no princípio de que: 
para não se perder, a força geradora, do contexto lingüístico e, com isso esvaziar de sentido os 
documentos, o ideal seria manter os textos citados no original.        
2 FILORAMO, Giovanni. Il sacro e il potere: il caso cristiano. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, 
2009, pp. 9-11. 
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 As mudanças por que passou o país e a instituição, seus compromissos e 

atuação nas mudanças políticas do Estado, e nos órgãos de poder fazem do 

catolicismo um importante objeto de estudos. Segundo Gomes e Ferreira, “Não se 

pode dizer que seja extensa a bibliografia que privilegia o estudo da Igreja durante a 

Primeira República, [...] ela cresce a partir dos anos 70 [...] quando a tensão que, após 

1964, passou a marcar as relações Estado-Igreja no Brasil”3. Ainda para essas 

pesquisadoras, “A Primeira República se inicia exigindo da Igreja uma contundente 

reflexão crítica e um grande esforço organizacional”4. Esse esforço organizacional, já 

foi citado por Miceli, no seu estudo sobre a elite eclesiástica brasileira, que 

mencionou uma “estadualização” da administração eclesiástica, onde acrescentou 

que esse aspecto organizacional poderia ser aprofundado. Miceli, não desenvolveu 

essa hipótese, por ter seu estudo outro foco, que era a formação das classes dirigentes 

do país5.  

 O objetivo dessa tese é discutir a organização eclesiástica que surgiu durante a 

Primeira República, na forma de uma gradual “estadualização”, após a separação 

Estado-Igreja no Brasil. A elite eclesiástica brasileira, agiu prontamente a essa 

situação nova e, se preocupou em colocar em cada estado, pelo menos uma nova 

diocese para formar uma rede administrativa que cobrisse todo o território brasileiro.  

Essa estratégia encontrou sentido, na própria política de autonomia, dada pelo novo 

regime a cada Estado da Federação. Portanto, como presumiu Miceli, a 

estadualização, de acordo com as pesquisas que realizei, de fato aconteceu.  

 Para realizar o objetivo desse trabalho, algumas perguntas necessitariam ser 

respondidas. Essas questões foram sendo suscitadas no encaminhamento da 

pesquisa: Qual a política empreendida e seus artífices? Como se deu a estadualização 

da administração eclesiástica? Quem financiou essa expansão? Qual o interesse do 

estado, se é que havia algum, em apoiar esta expansão administrativa da Igreja? De 

partida estava claro que não poderia ser mais a velha política de “departamento de 

estado”. Afinal os novos tempos colocaram outros desafios a serem superados. No 

livro sobre o Centenário da República do Brasil, o arcebispo de São Paulo, D. Duarte 

sinalizou a mudança de estratégia que o catolicismo vinha adotando e, que será um 

dos pontos a serem desenvolvidos durante toda a tese.     

                                                           
3 GOMES, Ângela de Castro; FERREIRA, Marieta de Moraes. Primeira República: um balaço 
historiográfico. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro: vol. 2, n. 4, 1989, p. 267. 
4 Ibid. 
5 MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira (1890-1930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988. 
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Tem-se dicto que o clero de hoje já não vibra, como o de hontem, nos 

estos do patriotismo, abandonando, sem compensações, o posto de 

honra que elle tanto soube dignificar e que a elle mesmo tanto o 

dignificou. Tem-se dicto que, recolhido – e ainda bem – ao piedoso 

remanso da sacristia, já não ouve o clero brasileiro o entrechocar das 

luctas em que se resolvem os problemas nacionaes. E assim se 

contrapõem as chamadas batinas liberaes ao zelo do pastor vigilante 

que, sobraçando a cruz de um ministério pesado e obscuro, vai 

affirmando o seu patriotismo no trabalho ingente da formação da 

consciência e do caracter nacional. Não é verdade. Mudados os 

tempos e as circunstancias, amenizados os costumes, disseminadas as 

luzes da instrucção pública até então escassa e deficiente, o clero 

brasileiro mudou apenas de táctica6, sem desertar do seu posto 

de honra e de sacrifício. No cumprimento dos seus deveres 

sacerdotaes, espancando as trevas da ignorância, illuminando 

consciaencias mal formadas [...] confortando a população 

abandonadas a si mesmas pela incúria dos politicos de profissão, 

assegurando a unidade da crença e das tradições  [...] garantindo 

portanto a unidade inquebrantável do Brasil, cumpre o clero 

brasileiro a sua missão de patriotismo, em toda parte e sempre [...] A 

proclamação da Republica foi para o clero o toque de retirada das 

arraias política, e a retirada se fez em perfeita ordem, na mais 

completa e edificante harmonia de vistas entre os chefes e os 

subordinados, cerradas as fileiras em torno do pendão sagrado que 

presidiu e inspirou todas as refregas7. [sic] 

 

 Alguns arquivos importantes no Brasil e no exterior foram consultados para a 

elaboração dessa tese, como, por exemplo: o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, o 

Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, o Arquivo da Cúria Metropolitana do 

Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo Público do 

Estado do Ceará, o Arquivo do Itamaraty do Palácio do Catete no Rio de Janeiro, 

entre outros arquivos nacionais, além do Archivio Segreto Vaticano e do Archivio 

Centrale dello Stato. No entanto, a pesquisa mais produtiva foi realizada no Archivio 

Segreto Vaticano, com recorte especifico, nelle buste della Nunziatura Apostolica in 

                                                           
6 Grifo Nosso. 
7 SILVA, Duarte Leopoldo e. O Clero e a Independencia: Conferencias Patrioticas. Rio de 
Janeiro, Editores: Centro D. Vital, Alvaro Pinto – Annuario do Brasil, 1923, pp. 201-206.   
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Brasile onde o corpus documental contêm especificamente a documentação 

produzida pela elite eclesiástica e, que apontam para a estadualização diocesana no 

Brasil, ou seja a tese defendida. Essa opção se deu em razão da documentação 

encontrada nessas pastas conter uma variedade bastante grande de assuntos e atores 

produzindo documentos vitais para as hipóteses percorridas para se construir a tese. 

São telegramas, recortes de noticias em jornais brasileiros sobre uma gama bastante 

variada de temas, documentos oficiais trocados entre eclesiásticos, entre eclesiásticos 

e políticos brasileiros, entre eclesiásticos e homens e mulheres detentores de poder 

no cenário nacional, e/ou regional da época pesquisada.       

 Na Primeira República, temos um momento chave, não só para a compreensão 

da história do catolicismo no Brasil, como também para a apreensão das marcas que, 

ele imprimiu na sociedade brasileira. Ao trazer essa importante documentação sobre 

esse período, podemos de alguma forma, entender, porque essa instituição, que 

apesar de estar se retraindo no número de fiéis, ainda concentra relativa importância 

para se analisar parte do que se trama na política nacional.  

 

Religiões no Brasil - 2000 
Religião Porcentagem 
Catolicismo Romano 73,8 
Protestantismo 15,4 
Sem Religião 7,4 
Espiritismo 1,3 
Outros Cristãos 1,2 
Outras 0,9 
IBGE, População residente, por sexo e situação do domicilio, segundo a religião, Censo 
Demográfico 2000.  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/populacao/religiao_Censo
2000. Quadro 1 
  

Religião no Brasil - 2009 
 2003 2009 
Sem Religião 5,13 6,72 
Católicos 73,79 68,43 
Evangélicos Pentecostais  12,49 12, 76 
Outros Evangélicos 5,39 7,47 
Espiritualistas 1,50 1,65 
Afro Brasileira 0,23 0,35 
Orientais ou Asiáticas  0,30 0,31 
CPS/FGV, percentual de adeptos na população brasileira, a partir do processamento de dados 
publicados e microdados do IBGE. http://www.fgv.br/cps/religiao/ Quadro 2 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/populacao/religiao_Censo2000
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/populacao/religiao_Censo2000
http://www.fgv.br/cps/religiao/
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 A produção documental pesquisada e utilizada na tese é um reforço analítico. 

Os documentos não são analisados, ao contrário, eles se compõem ao texto produzido 

como chave de análise do que esta sendo desenvolvido na escrita. A opção foi não se 

deter apenas ao escrito nos documentos, mas inseri-los no contexto da discussão. 

Minha ambição era não prender o trabalho a conceitos e pré-conceitos da 

historiografia clássica sobre o tema, deixando-os fluir sem prendê-los a análises 

“positivistas” da documentação disponível, tentando inscrevê-los como parte da 

escrita, onde o documento mais compõe e problematiza a discussão do que é 

analisado, com isso, procurei não colocar palavras na “boca” de um contexto onde a 

escrita é uma parte do que foi tramado pelos atores históricos que os compuseram, de 

forma a não esquecer que quem conta um conto aumenta um ponto, ou subtrai coisas 

em favor de interesses que escapam a escrita da história, mas foi o que restou do que 

foi produzido naquele contexto histórico. Foi com essa documentação em mãos que 

pude produzir a minha história, para ser mais uma contribuição para historiografia 

sobre o tema Estado-Igreja no Brasil. Portanto, entendo que o documento compõe 

um texto critico, ele é crítica na composição da critica elaborada pela minha tese.         

 A trajetória da pesquisa foi um pouco conturbada, como em todo trabalho que 

carece de verba suficiente para ser desenvolvido. O primeiro momento da pesquisa se 

deu com a elaboração do mestrado, onde pude realizar uma pesquisa preliminar, 

sobre a separação Estado-Igreja no Brasil, já que para a realização deste projeto 

maior, o doutorado, foi preciso ganhar fôlego e algum conhecimento de como a elite 

eclesiástica se articulou para conduzir seu próprio destino no novo regime político. 

Esse trabalho apontou alguns caminhos a serem seguidos no doutorado, como por 

exemplo, a fragilidade do projeto de Estado laico no Brasil, que funcionou na teoria, 

mas não na prática, onde decretos “republicanos” favoreceram a expansão 

organizacional da Igreja e, contrariou o discurso liberal. 

 O passo seguinte, após o cumprimento dos créditos acadêmicos, que provocam 

um vácuo na pesquisa, foi retomar o trabalho nos arquivos das cúrias de São Paulo e 

do Rio de janeiro, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, no Arquivo do 

Itamaraty do Palácio do Catete, no Arquivo Nacional, na FGV-CPDOC. A maioria dos 

documentos consultados foi digitada e digitalizada, pouco material reproduzido, 

especialmente os das cúrias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O material pesquisado, 

até então, apontava para uma busca nos arquivos da nunciatura. Após o envio de 
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diversos e.mails, à nunciatura em Brasília e, nenhuma resposta esse canal de 

pesquisa foi descartado.       

  Após a qualificação da tese em dezembro de 2010 e, com bolsa parcial cedida 

pela CAPES, durante os três primeiros anos, as possibilidades de pesquisar no 

Archivio Segreto Vaticano, foram se restringindo. Em janeiro de 2011, recebi convite, 

da Universidade Católica Portuguesa, para intervir no Congresso Internacional, 

Religião / Sociedade / Estado, em Lisboa, que me proporcionou também as condições 

materiais para ir ao Vaticano pesquisar. No ASV as possibilidades de se chegar ao 

resultado pretendido com a tese se ampliaram consideravelmente. Documentos 

produzidos durante o período pesquisado, a Primeira República, pela elite 

eclesiástica no Brasil e na santa Sé e, por políticos brasileiros, consignados em um 

mesmo arquivo, abriu novas possibilidades para as justificativas das hipóteses 

contidas na tese. O fundo arquivístico consultado foi o Archivio della Nunziatura 

Apostolica in Brasile. No Archivio Centrale dello Stato – Roma, a contribuição para a 

tese veio através de referências bibliográficas, adquirida posteriormente em livrarias.    

 Com a etapa de coleta documental finalizada e, o material digitalizado, 

recebido no final de junho, que veio se juntar a uma quantidade expressiva de 

documentos digitados no próprio ASV, que possibilitariam a construção da tese caso 

o material selecionado, se extraviasse, ou não fosse enviado para o Brasil, começou a 

fase de releitura e catalogação do material para facilitar sua utilização na escrita da 

tese. Etapa de minúcias e redescobertas, devido à riqueza do material adquirido. 

Documentos bastante pragmáticos, alguns com uma precisão cirúrgica, outros mais 

diplomáticos, de acordo com o que a situação estava pedindo, naquele momento, 

muito pouco é verdade, na sua maioria, quando o interlocutor era externo a 

instituição eclesiástica, outros pelo contrário, na segurança do segredo interno à 

instituição, não foram nada cordiais. Há também documentos mais técnicos, como 

relatórios e boletins informativos.  

 Em geral os documentos encontrados nos Arquivos Eclesiásticos são: 

manuscritos, recortes jornais, documentos pontifícios, correspondências particulares, 

diários pessoais, boletins, cartas pastorais. Nos arquivos civis a busca se concentrou 

mais nos jornais e, nas atas das assembléias legislativas. No ASV, havia uma grande 

quantidade de documentos sem data, geralmente em recortes de jornais onde apenas 

a notícia era enviada para a Santa Sé, às vezes com o nome do jornal escrito no 

rodapé da noticia, mas também não é difícil encontrar cartas rascunhadas onde a 
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data não aparece, ou mesmo documentos cifrados, como o que se segue. Fato raro foi 

ter encontrado entre os documentos cifrados, poucos traduzidos.    

 

 
Figura 1 - ASV. Fasc. 429, p. 07r 

     
Figura 2 - ASV. Fasc. 578, p. 010r 

 

 A sociologia política de Max Weber foi o fio condutor para a seleção e o 

desenvolvimento do estudo e analise das fontes do processo de formação da rede 

político-administrativa, as dioceses, da elite eclesiástica no Brasil durante a Primeira 

República. 

 Na produção dos capítulos, devido à quantidade de documentos à disposição, e 

com os recortes já determinados, foi preciso tomar outra decisão, como utilizar esse 

material na tese? Ficou decidido que o material ao figurar no texto deveria compô-lo, 

ora como justificativa da analise do autor, ora como extensão da própria escrita da 

tese. O documento pode ser complemento discursivo e/ou crítico há seu tempo. Em 

última análise, essa documentação trazida para a tese compõe o texto do autor, 
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diferente das tabelas, que são informativas na tese, e/ou as imagens que são mais 

ilustrativas. Esse método de utilização do documento no texto, não esta isento de 

responsabilidades, pelo contrário, elas são assumidas na medida em que, ao inseri-

los, em determinada discussão, além de carregá-los de pertinência, são dados 

sentidos inerentes as escolhas do autor. Outra opção foi realçar mais as tramas de 

poder realizadas do que se ater aos atores envolvidos, não que eles sejam 

negligenciados, até porque são eles que tramam. Não existe a pretensão também de 

esgotar o tema, muito ainda pode ser explorado, novos documentos encontrados, essa 

é uma contribuição, ou melhor, uma provocação para que o tema continue se 

desenvolvendo mais e melhor.       

 O trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos, esses capítulos comportam 

em si diversos documentos, digitados ou digitalizados, além de um conjunto de 

quadros, que foram desenvolvidos pelo autor, através de inúmeras fontes 

relacionadas nas referências, ou quando possível no rodapé do quadro. Poucas 

imagens também vão aparecer em um ou outro capítulo da tese. 

 O primeiro capítulo, “se quisermos que tudo fique como está é preciso que 

tudo mude...”, faz uma contextualização da transição Império-República, focando os 

embates da Igreja no final Império, como por exemplo, a tentativa de maior liberdade 

em relação às amarras do padroado para, se ligar mais aos ditames da Santa Sé, a 

Questão Religiosa e, as conhecidas rusgas com a maçonaria, além dos embates com 

positivistas e liberais. Passando também pelas disputas no campo religioso com os  

espíritas e protestantes. Internamente, após a separação do Estado, a Igreja iniciou 

uma acirrada disputa na elite eclesiástica, capitaneada por Mons. Spolverini, 

internúncio e, D. Macedo da Costa, figura mais destacada do episcopado, naquele 

contexto, para colocar “o bispo certo em cada diocese” existente para não incorrer no 

erro de fragilizar a ainda indefinida situação do catolicismo no novo sistema de 

governo. Com essa questão nas mãos, as tramas e articulações políticas começaram a 

aparecer entre o bispo do Pará, D. Macedo da Costa e seu ex-pupilo Rui Barbosa, 

alinhavando um intenso jogo de interesses que culminou com a primeira constituição 

republicana, mais amena do que os projetos constituintes que pretendiam levar a 

cabo uma real separação Estado-Igreja no Brasil. 

 O segundo capítulo, “toma lá, da cá: a ereção diocesana e seus vínculos 

políticos”, apresenta um conjunto de documentos de considerável importância para 

apoiar a tese de “estadualização” diocesana no Brasil durante a Primeira República. 
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Mostrando a reação imediata da elite eclesiástica para se recolocar no novo regime 

político, que de novo só tinha o nome e, um pequeno núcleo ideológico, com vontade 

de realizar alguma mudança estrutural no sistema político-administrativo do Estado. 

As velhas raposas não saíram do galinheiro. Como disse Mons. Spolverini, “con tutta 

sincerità e confidenza questa mattina dal Merisciallo Deodoro ad un suo grande e mio 

amico, che cioè questo non intendeva affatto proclamare la repubblica, ma gettare a 

terra il Ministero e specialmente il Visconte d’Ouro Preto”. A Igreja foi se adaptando 

ao Estado, e armando estratégias distintas de expansão, nas regiões norte e sul do 

país devido às peculiaridades políticas e econômicas, dos Estados que compunham 

esses dois “pólos”.  

 Ainda neste capítulo, é exposta de maneira concisa, a ligação mais forte e 

decisiva entre a hierarquia católica brasileira à Santa Sé. Neste contexto, Roma já 

estava no controle da situação e pasteurizava as ações. Tudo deveria acontecer dentro 

da ortodoxia doutrinária. Quando algo fugia ao padrão, ordens pragmáticas eram 

expedidas para que, o “barco de Pedro” retornasse ao prumo. O modelo “tomista-

romanizador” foi paulatinamente dominando as ações do catolicismo no Brasil, desde 

a educação nos seminários, ao tipo de ação que os bispos deveriam ter diante dos 

desvios da ortodoxia. A elite eclesiástica brasileira desde o início da Primeira 

República fez questão de demonstrar seu apego a Roma, 

 

Tomamos todos a resolução de guiarmos pelas recomendações do 

nosso sabio Pontifice Leão XIII, o Grande restaurador dos estudos 

philosophicos, theologicos e sociaes neste seculo, dirigindo os estudos 

dos nossos seminarios segundo o methodo e a doutrina de S. Thomas 

de Aquino; Iremos introduzindo o uso da lingua Latina, já nas lições 

dos professores, já nas argumentações periodicas dos alumnos, ja nos 

exames, continuando a não admitir compendios sinão na dita lingua. 

Em uma palavra, procuraremos por todos os meios elevar o nivel dos 

estudos nos nossos seminarios, de modo que estes floreçam pelo 

cultivo das lettras e das sciencias, de nossas dioceses para bem das 

populações catholicas, esparsas no vastissimo territorio do nosso 

Brasil. Limitamos-hemos, pois, aqui a congratularmos vivamente e de 

todo o coração com V.EcªRvma, e com o Eminentissimo Cardeal 

Rampolla, Secretario de estado de S. Santidade e perante quem se 

dignara ser nosso interprete, pelo venturoso exito dessas conferencias 
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preparatorias do futuro Concilio Nacional [...] Apesar de todos os 

esforços faltava-nos esta reunião do episcopado, difficultada e 

tornada moralmente impossivel por um conjuncto de cirsunstancias 

deploraveis. Não é preciso mais para explicar p afrouxamento e pouca 

efficacia da acção do episcopado. Graças a Deus podemos agora 

reunir-nos, torcar nossos pareceres e conselhos para em condições 

novas, em certos pontos mais favoraveis à nossas liberdade, ainda que 

cheias de gravissimos perigos, tentar de concerto e com maior vigor a 

reforma dos abusos sob os quaes até aqui apenas temos gemido8.  

                 

 O terceiro capítulo tem seu eixo temático dedicado a duas importantes 

instâncias de poder do catolicismo, a Nunciatura Apostólica e, o Cardinalato. Porém, 

o texto não se ateve somente ao processo de formação delas, mas mais nas disputas 

políticas que, tanto a nunciatura, quanto o cardinalato foram capazes de suscitar. 

Muito mais o cardinalato, que desde o início provocou a rivalidade entre Brasil e 

Argentina. O Brasil conseguiu seu intento, mas desagradou a Santa Sé, foi um jogo de 

bastidor interessante. A tensão interna da disputa pelo cardinalato ocorreu anos mais 

tarde, quando D. Sebastião Leme, depois de ter sido bispo auxiliar no Rio de Janeiro, 

retornou nos anos 20 do século passado, para ser coadjutor do Cardeal Arcoverde. No 

final do capítulo para dar uma sinalização das disputas que ocorriam pela melhor 

diocese, esta o caso da sucessão de D. Nery em Campinas, também na mesma década 

que D. Leme veio para o Rio de Janeiro.      

 O quarto capítulo traz algumas articulações da elite eclesiástica para 

impressionar políticos, oligarquias e, grupos em ascensão social. A igreja mostrou seu 

poder de manipulação e jogo de cena. Mais do que poder simbólico, essa instituição 

milenar tem grande capacidade fluir de um conceito a outro sem se deixar prender ou 

se esgotar por eles, é como se sua força fosse capaz de no caso da teoria política 

weberiana, sintetizar as três formas de poder e jogar com eles a seu favor. O capítulo 

foi iniciado com a questão da imprensa católica, ou boa imprensa, como era tratada. 

No entanto, não existe de forma alguma, a intenção de falar da imprensa em si, mas 

de como ela foi utilizada e manipulada pela hierarquia para combater a “má 

imprensa” e seus inimigos. Para exemplificar essa intenção, foi colocado o conflito 

entre Jackson de Figueiredo e o embaixador mexicano no Brasil, que debateram 

                                                           
8 ASV. Fasc. 344, p. 32v; 36r/v. 
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ferozmente “o caso mexicano” nos jornais, quase causando um conflito diplomático 

entre Brasil e México.  

 O Centenário da Independência do Brasil foi destacado nesse capítulo, por dois 

motivos, o primeiro e mais óbvio, é em relação à sua coerência com o tema do 

capítulo, pois a Igreja utilizou esse acontecimento e fez seu jogo de cena público, para 

demonstrar força, mas um dado subjacente e, mais interessante foi à capacidade, já 

salientada anteriormente, da elite eclesiástica, neste contexto, de fazer a leitura 

precisa da situação e se antecipar aos acontecimentos, participando mais ativamente 

do que poderia trazer bons resultados para a instituição. E para arrematar o capítulo 

e finalizar a tese, o episcopado participou da construção de sentidos e situações na 

vida do país, como a pregação da moral e do civismo, que alçou a Igreja Católica ao 

posto de co-autora da identidade nacional, fato bastante discutido e, discutível por 

assim dizer, mas que não faz parte do recorte proposto por este trabalho.         
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“se quisermos que tudo fique como está é preciso que tudo mude...” 

 

 Para a historiografia especializada o catolicismo moldou a cultura ocidental, 

inclusive a dos acatólicos. Sabemos que esta mesma instituição formadora da cultura 

ocidental passou, ao longo de sua história por momentos de grandes conflitos 

internos, com rupturas profundas como no século XII, no cisma com o Oriente, e no 

XVI, com a Reforma Protestante, que originaria, após a morte de Lutero, uma nova 

força cristã que abalaria as estruturas do até então cristianismo exclusivo da Igreja 

Católica. No Brasil, sua maior crise pode ter sido a perda de sua condição de religião 

oficial do Estado brasileiro com o Dec. 119-A de 7 de janeiro de 1890. 

 Todavia, o catolicismo no Brasil não se abateu. Ao contrário, mas mais uma 

vez, o catolicismo usou sua experiência milenar para se rearticular, deu “tempo ao 

tempo” para assumir posição de destaque na vida política, ainda na Primeira 

República. Vamos perceber, ao longo da tese, que, diferente do que se convenciona 

dizer na historiografia sobre este período, o catolicismo não fica recluso, mas se 

articula nos bastidores, desde o início do novo sistema político, e vai, pouco a pouco, 

se inserindo e inserindo sua ideologia no cenário político novo, até ocupar seu espaço 

no jogo de poder.       

 Segundo Araujo, a natureza do desejo dominante do episcopado brasileiro, na 

Primeira República, é constituída por um universo mental formulado em outro tempo 

da história. As eclesiologias que o animam são a Cristandade e a Sociedade Perfeita1. 

Como geralmente é frisado na historiografia, o catolicismo é a instituição mais antiga 

do ocidente e, ao longo de sua história, soube articular e desarticular situações que 

poderiam tê-lo feito sucumbir diante das inúmeras dificuldades político-sociais 

enfrentadas. Uma imagem que vem à mente, sempre que penso na trajetória desta 

instituição, é a de uma cordilheira com seus acentuadíssimos aclives e declives. A 

história do catolicismo figurativamente se parece com uma cordilheira, ora ocupando 

na história posição de elevada importância político-social, mas também, 

constantemente, submergindo nos abismos quase intransponíveis para os fracos. 

 O catolicismo durante toda a idade média conquistou e manteve grande poder 

político-econômico, influenciando importantes decisões da esfera civil, mas também 

sofreu a ingerência desta na esfera eclesiástica. O catolicismo parece, porém, ter se 

                                                           
1 ARAUJO, José Carlos Souza. Igreja Católica no Brasil: um estudo de mentalidade 
ideológica. São Paulo: Paulinas, 1986.  
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acostumado a um círculo vicioso, no qual o que importava (importa), era a pompa e a 

reverência pública, mesmo que, para isto, o preço a ser pago fosse maior do que o que 

estivesse disposto a pagar. Mesmo assim, contra todas as adversidades colocadas por 

seus ex-aliados e adversários de ocasião, o catolicismo lutou para se manter no centro 

das disputas políticas para assegurar o direito de continuar influenciando a sociedade 

moderna, apesar de todas as reserva de que se tem ciência a esse respeito. Após a 

Reforma Protestante, do século XVI, o Iluminismo e a Revolução Industrial, eventos 

típicos da chamada modernidade, o fantasma do livre pensamento passou a 

assombrar a hierarquia eclesiástica com novas teorias políticas desvinculadas de seus 

dogmas e tradições, aplainando o caminho para o surgimento de organizações civis e 

religiosas que escapavam a seu controle.    

 Essa sucessão de acontecimentos abalou as estruturas de uma sociedade 

teocêntrica, mas não as certezas do catolicismo, que continuava a resistir às 

mudanças. Segundo Ivan Manoel, o catolicismo é uma instituição predisposta a 

alterar o movimento pendular2 da história para se favorecer. Durante o século XIX e 

parte do XX, segundo o mesmo autor, a tática utilizada pelo catolicismo foi o seu 

“fechamento” para o mundo a fim de poder interpretar o que estava acontecendo e 

tentar, a sua moda, dar uma resposta aos acontecimentos que lhe estavam cerceando 

o poder. O catolicismo não ficou impune as transformações por que passaram as 

civilizações e instituições, ao longo de suas histórias, principalmente no intrincado 

jogo de poder. Sendo intransigente com as transformações que ocorrem nas 

sociedades, quem pretendeu subjugar, sem se adaptar a realidade não escapou as 

cobranças impostas por uma época de transição, até porque, com as experiências 

vividas pelo catolicismo, ele foi sendo, ora mais ora menos resilente às 

transformações político-sociais de cada época. 

 No Brasil, o catolicismo entrou na dinâmica política proposta pelo Vaticano e 

foi se alinhando progressivamente aos ditames da romanização, impostas pela Santa 

Sé. No decorrer do século XIX, ocorreram transformações significativas na forma de 

pensar de parte da hierarquia católica no Brasil, capitaneadas, principalmente, pelo 

ultramontano, D. Viçoso, bispo de Mariana-MG. O auge deste pareamento às normas 

romanas e à sua política de intransigência, em relação ao Estado brasileiro, ocorreu 

na “Questão Religiosa” e, mesmo que de forma mais atenuada, parte do episcopado 

                                                           
2 Cf. MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento 
católico (1800-1960). Maringá: EDUEM, 2004. 
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brasileiro e a Santa Sé não abriram mão desta forma do agir político, até o final do 

Império, que tentava prendê-lo ao compromisso assumido com o padroado.  

 

 Figura 1 – ASV. Fasc. 483, p. 84r3  

                                                           
3 Informção da Nunciatura brasileira à Santa Sé sobre as eleições para Presidente 1910. 
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 A partir da Proclamação da República, foi crescente a política de romanização 

imposta pela Santa Sé, política esta que será deslindada, ao longo da tese, com o 

“reforço” de boa documentação trocada neste período entre o secretário de Estado do 

Vaticano e a Nunciatura do Brasil, para a qual os seus núncios fizeram um meticuloso 

trabalho de informantes, como no documento anexo4, na segunda página, colocando 

o Vaticano a par de tudo que estava ocorrendo no cenário político brasileiro e 

recebendo em troca instruções de como a “Igreja Romana” queria que sua hierarquia 

no Brasil procedesse em relação ao Estado e a população.  

 Na Primeira República, o Brasil não foi propriamente um modelo de coesão 

política, não houve o intuito de modificar as relações e forças de poder herdadas do 

Império que travavam reformas político-sociais e favoreciam, como sempre, os 

interesses de pequenos grupos com força econômica suficiente para defender seus 

interesses. Segundo Boris Fausto,  

 

A Primeira República aparece-nos hoje, a distância, como um feixe de 

instituições tão marcadas que, ao pensarmos nela, evocamos um 

período de fisionomia própria, de contornos definidos. E a chamamos 

de República Velha com o sentimento de falar de algo do passado, se 

não morto [...] O republicanismo das armas foi cedendo terreno a 

sagacidade dos fazendeiros e dos bacharéis [...] realizavam com maior 

desenvoltura a união de interesses e poder. Marechais, Almirantes, 

Presidentes, Governadores [...] funcionários, fazendeiros, coronéis e 

“coronéis”, colonos e um povo mulato, cafuzos, imigrantes. Nessa 

República, que se desejava nova, quase tudo vinha como herança de 

cinqüenta anos de um Império bastante estável [...] vem de cima a 

aura mística em torno das palavras de ordem como Pátria, Nação, 

Progresso, Ciência, Lei [...] nada pode fazer o novo regime para 

chamar as várias classes a um processo de interferência adulta na vida 

política [...] a sociedade é vista mais ou menos como uma panela de 

pressão, inofensiva, ou facilmente controlável, desde que manipulada 

com prudência5.  

 

                                                           
4 ASV. Archivio della Nunziatura Apostolica in Brasile. Fasc. 483, p. 84. 
5 FAUSTO, Boris. Historia Geral da Civilização Brasileira: Sociedade e Instituições [1889-
1930], Tomo III, v. 9, O Brasil Republicano, 8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, pp. 319-
320, 396. 
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 Neste período confuso que foi a transição do regime monárquico para o 

republicanismo, no Brasil, se convencionou dizer que o catolicismo se afastou do 

cenário político nas primeiras décadas do regime. Para Wellington Teodoro da Silva,  

 

Esse modelo autoritário, romanizador e militante de Igreja atravessou 

as primeiras duas décadas da República numa quase total e mútua 

indiferença nas relações com o Estado. Não obstante, após a década 

de 1920, um e outro começaram a compreender que ambos tinham 

muitas afinidades. Dentre elas, vale citar a compreensão autoritária 

da realidade social. Eles compreenderam que poderiam ser 

mutuamente úteis. O Estado se beneficiaria do grande poder 

legitimador do catolicismo, e este, por sua vez, utilizaria recursos e 

estruturas do Estado para a efetivação de seus projetos eclesiásticos6.  

 

 Houve, sim, um modelo autoritário e romanizador seguido pela elite 

eclesiástica, no Brasil, aos moldes ditados pela Santa Sé, mas houve, desde o início, 

uma relação bastante próxima, que fica mais explicita nos documentos trocados entre 

os dois poderes, desde o início da Primeira República. O que faz parecer que ocorreu 

este afastamento, nas primeiras décadas da República (1890-1920), foi a atuação do 

“núcleo duro”, composto por positivistas e anticlericais que desejavam uma separação 

de fato entre Estado e Igreja, no Brasil, e cobravam, constantemente, esta posição dos 

políticos.  

 O que aconteceu, de fato, foi uma menor exposição pública da relação entre os 

dois poderes, que ficou mais restrita à cordialidade e troca de favores no âmbito 

privado. Também, desde o inicio do novo regime, o Estado não pôde implementar 

algumas leis propostas na Constituição de 1891, oportunidade que o catolicismo 

aproveitou para se manter atuando na esfera civil7.  A seguir, temos um exemplo da 

documentação produzida entre os anos de 1890 e 1894, que será explorada no 

decorrer da tese, onde também aparecerá diversos conflitos na relação civil 

eclesiástica, apesar dos conflitos o caminho mais seguido foi o da conciliação entre os 

poderes. 

     

                                                           
6 SILVA, Wellington Teodoro da. Catolicismo militante na primeira metade do século XX brasileiro. 
História Revista, Goiânia, v. 13, n. 2, pp. 541-563, jul/dez, 2008, p. 543. 
7 Cf. GOMES, Edgar da Silva. A dança dos poderes: uma história da separação Estado-Igreja 
no Brasil. São Paulo: D’Escrever, 2009. 
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Figura 2 – ASV. Fasc. 357, p.135r8 

 
 

                                                           
8 Correspondencia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil ao Internuncio Mons. Gotti. 
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Figura 3 – ASV. Fasc. 357, p. 234r9 
 

                                                           
9 Carta do Presidente do Estado do Rio de Janeiro ao Internuncio, Mons. Gotti, 1894. 



40 

 

1.1  caldeirão de ideias cozinhando interesses sem fim  

    
CIRCOLARE N. 28585 

Illmo. Rmo. Signore, 

Il rapporto che per l’anno corrente viene assegnato in conformità 

dell’art. IV.4° del Regolamento del servizio diplomático della Santa 

Sede, versarà sull’azione cattolica nell’ordine pubblico, 

amministrativo e político specialmente. Sarà necessário premettere lo 

spirito dominante dignatamente nelle sfere governative e nelle classi 

che partecipano alla vita pubblica, descrivere anche i participi 

principali ed indicarne l’importanza. Quanto poi all’azione cattolica 

converrà indicare almeno approssimativamente il numero e la 

importanza di quelli che, prendendo parte alla vita pubblica 

aderiscono nettamente al programma cattolico e professano la dovuta 

sommissioni all’autorità della Chiesa ed alla direzione della Santa 

Sede e dell’Episcopato. Sarà pur bene indicare quanti altri vi si 

protebbero far partecipare, sia dei sinceri cattolici sia di altri partiti 

non ostili, almeno perciò che riguarda la adesione ad alcuni punti più 

sostanziali. Converrà pure notare di quali mezze dispongono ora i 

Cattolici, e quanta influenza esercita e quale potrebbero esercitare. In 

specie si parli dei associazioni cattoliche, dei congressi, delle 

conferenze e del giornalismo. Quanto a quest’último punto però, non 

se ne ricordino che le linee generale avendo formato l’oggetto di 

esatto rapporto nel decorso anno. In modo particolari si esponga quel 

che si riferisce alle elezioni, ed alla influenza del Clero nel movimento 

cattolico. Si noti poi quanto altro si credera meritevole di attenzione 

ed infine si suggerisca quanto si giudicherebbe opportune per rendere 

più efficace l’azione cattolica. Nella piena fidúcia che questa relazione 

non riuscira meno accurata delle precedente, con sensi di ben distinta 

stima mi raffermo. 

Di V.S. Illma. Roma 24 Gennaio 1896 

Affmo. per Servirla 

m. Card. Rampolla. 

Mnr. Giambattista Guidi 

Incaricato interino della S.Sede presso il Brasile - Petropolis10    

 

                                                           
10 ASV. Libri 68, p.29r/v, 30r.  
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 O documento transcrito acima foi enviado pelo Secretário de Estado do 

Vaticano, Mons. Rampolla, no início do ano de 1896, ao internúncio apostólico do 

Brasil, Mons. Guidi, orientando-o à ação junto aos políticos simpatizantes do 

catolicismo e homens de relevância na sociedade brasileira, pois não foi fácil conviver 

com as intensas ameaças de seus adversários. Um exemplo desta preocupação da 

Santa Sé foi que, constantemente, foram enviadas propostas hostis à permanência da 

representação brasileira junto a Santa Sé e, a cada vitória do catolicismo no 

Congresso ou na Câmara dos Deputados, havia troca de mensagens telegráficas entre 

a nunciatura brasileira e a Santa Sé, comemorando o feito político conseguido junto 

aos aliados do catolicismo. Mesmo assim, o tom do documento é bastante autoritário 

para quem tentava a adesão de partidários à sua causa.    

Os parâmetros para a reorganização institucional, que se encontrava em 

estado lastimável, foram seguidos, sem nenhum problema no Brasil, onde as 

diretrizes da romanização desejada pela Santa Sé chegaram com o “pacote de 

reformas” pronto e sem nenhuma intervenção oficial dos republicanos, apesar de ter 

havido, tentativas por parte do Governo para opinar na indicação de novos bispos, 

buscando assim ter dentro da elite eclesiástica prelados que fossem favoráveis a nova 

ordem política11.    

 Muitas foram as disputas entre Estado e Igreja, principalmente no que dizia 

respeito aos direitos individuais dos cidadãos republicanos12, pois, para o catolicismo, 

havia uma espécie de direito adquirido sobre a salvação das almas no território 

brasileiro, herdado, desde a colonização sob o signo “cruz-espada”. Isto dava certa 

tranqüilidade aos membros da hierarquia eclesiástica, que só foi realmente ameaçada 

com o advento da república e a liberdade religiosa. Liberdade esta almejada pelo 

catolicismo13 apenas como seu direito de livre assédio à população, mas não no 

sentido de direito lato de todas as outras religiões.  

A história do catolicismo é sempre um desafio. Essa instituição, impregnada de 

artimanhas que procura “creditar” ao sagrado muitas das ambições humanas de seus 

                                                           
11 ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATI, 209-4-10. Oficio a Olinto de Magalhães, ministro das 
relações exteriores, 22 de fevereiro de 1899.  
12 Cf. GOMES, Edgar da Silva. A Dança dos Poderes: uma história da separação Estado-
Igreja no Brasil. São Paulo: D’Escrever, 2009.  
13  Em 1893, Mons. Ezechias Galvão da Fontoura escreveu um livro intitulado: “A Igreja e a Liberdade”, 
onde deixa transparecer duas coisas importantes, em primeiro lugar, antes de dedicar toda uma 
apologia sobre o estado de liberdade e grandeza do catolicismo nos Estados Unidos nos apresenta na 
“dedicatória” do livro o estado de desunião e intrigas que está acontecendo entre D. Lino Deodato e o 
Cabido diocesano (sic), ACMSP. Documentos Diversos. Mons. Ezechias Galvão Da Fontoura. A Igreja e 
a Liberdade. São Paulo, 1893.      
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papas e prelados, via-se no direito de reivindicar o que achava de direito adquirido 

desde o período colonial, época que seus interesses e os do Estado Português se 

compunham. No Império “independente”, foi costurado um acordo que garantia ao 

novo governo manter as regalias do regime de padroado nas mesmas condições que 

haviam sido cedidas aos reis portugueses. 

Mas, menos de um século depois, as condições políticas entre a república e o 

catolicismo mudariam relativamente essa relação de interesses. Segundo 

entendimento da hierarquia católica, a sobrevivência do catolicismo estava sob 

ameaça. Apesar de desejarem a liberdade proposta pelo novo regime, essa liberdade 

deveria manter as regalias alcançadas pelo catolicismo no Brasil, ou seja, queriam 

tudo e mais um pouco!  

Não foi assim que as coisas aconteceram. Com a separação Estado-Igreja no 

Brasil, houve corte nos privilégios do catolicismo, que precisou se reorganizar 

institucionalmente. Esta reorganização ocorreu de forma bem mais favorável no novo 

regime do que no período anterior, onde o catolicismo era religião de Estado e 

deveria prestar contas e obediência ao monarca.  

 No catolicismo do século XIX, ficaram latentes duas realidades opostas, que foi 

também reflexo das transformações que estavam ocorrendo na sociedade. Após as 

independências nas colônias americanas, na primeira metade do século XIX, e dos 

conflitos revolucionários na Europa, em meio ao caos, o absolutismo parecia ter 

ressurgido vitorioso e o liberalismo foi facilmente identificado a aspectos negativos. 

Este contexto também mexeu com a imaginação da intelectualidade católica da 

época, na qual, “Desenvolveu-se, portanto entre os católicos uma dupla tendência. De 

um lado, temos os intransigentes [...] e de outro os liberais”14. 

 O absolutismo, com sua estreita união entre trono e altar, parecia o melhor 

regime político “a Revolução ‘fez na esfera política e moral o que o dilúvio fez no 

terreno físico, mudando totalmente a face da terra...”.  Estava também vivo, em certos 

ambientes, aquele espírito maniqueu que esteve sempre latente na história da Igreja, 

mostrando-se, com especial vivacidade, quando a Igreja se encontrava diante de uma 

                                                           
14 MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero aos nossos dias. V. 3: a era do liberalismo. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 148. Para saber mais sobre a filosofia política que orientou a igreja neste 
período ver: SALEM, Tânia. Do Centro D. Vital à Universidade Católica. In, SCHWARTZMAN, 
Simon (Org.). Universidades e Instituições Científicas no Rio de Janeiro. Brasília: Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 1982, pp.97-134; MANOEL, Ivan Aparecido. O 
pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento católico (1800-1960). Maringá: 
Eduem, 2004, p. 199-131.    
   

http://www.schwartzman.org.br/simon/rio.htm
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sociedade fundamentada em estruturas naturais “É forte, então, a tentação de 

considerar simplesmente mau o que ainda não está elevado a ordem sobrenatural”15. 

Mas, o absolutismo cedeu em pouco tempo espaço ao liberalismo anticlerical. 

 Quem não estava com Roma era contra Roma. A política conservadora, 

implementada pela Santa Sé, ficou conhecida como romanização, política que foi 

sendo difundida em toda orbe católica para que o catolicismo, com uma política 

uniforme, tentasse se fortalecer, moral e intelectualmente, para recuperar a 

influência que estava sendo fortemente abalada. Foi como se, com esta tática, 

pudesse reter o “Pêndulo da história” tendo a Idade Média como paradigma16.  

 Em uma sociedade cada vez mais complexa e secularizada, surgiram novas 

instituições, associações políticas e culturais, além das “associações de classes”, tudo 

isso fez com que o catolicismo perdesse suas esperanças (sem perder o desejo) de 

restaurar o absolutismo europeu. O catolicismo deu uma resposta imediatista que, 

naquele contexto, pareceu ser a mais oportuna: a Santa Sé se tornou um feudo, uma 

sociedade hermética, houve um contraponto entre religião e sociedade moderna.  

 O que vai predominar, dessa época até boa parte do século XX, é o pensamento 

dos chamados católicos intransigentes. Um exemplo deste raciocínio pode ser 

sintetizado pelo sacerdote espanhol Sarda y Salvany, que publicou um livro, no ano 

de 188417, atacando o liberalismo. A atitude deste sacerdote espanhol não foi uma 

exceção, foi sim a atitude que predominou entre a maioria dos intelectuais católicos.  

 Naturalmente, a ala mais liberal foi sendo sufocada, no decorrer do século 

XIX, quando o catolicismo encampou a atitude conservadora, assumiu oficialmente a 

teologia tomista como paradigma do pensamento teológico e passou a atacar, dentro 

e fora da Igreja, as “atitudes do século”. Esta atitude, para muitos, fez parecer que o 

catolicismo estivesse perdendo, de certa maneira, o bonde da história. 

 Com o fechamento do catolicismo para a modernidade, sem dúvida, podem-se 

contabilizar perdas e ganhos para a Instituição. O catolicismo vive e atua na 

sociedade, está vinculado às realidades de seu tempo, age e reage de acordo com seu 

ideal de sociedade e sempre tentou impor sua visão de mundo na sociedade. Esta 

atitude de fechamento fez com que a Igreja fosse se reestruturando internamente, 

                                                           
15 MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero aos nossos dias. V. 3: a era do liberalismo. 
São Paulo: Loyola, 1996, pp. 149-158. 
16 Cf. MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento 
católico (1800-1960). Maringá: Eduem, 2004.    
17 El liberalismo es pecado! In. MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero aos nossos 
dias. V. 3: a era do liberalismo. São Paulo: Loyola, 1996, p. 149.  
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depois de mais de um século de aberto embate com o pensamento moderno. Após um 

relacionamento bastante turbulento com os intelectuais que propunham uma nova 

realidade social, o catolicismo se recolheu e se reprogramou. 

 Apesar de estar “fechado para o século”18, continuaram os ataques dos dois 

lados da “trincheira” armada, durante o século XIX e parte do XX, entre poder 

temporal e espiritual. A opressão sobre a classe operária e a vida urbana desordenada 

foram fatores que contribuíram para o nascimento de uma nova maneira de pensar a 

sociedade, que não foi imediatamente absorvida pelos pensadores católicos 

“intransigentes”, nem pelo Magistério da Igreja, que já vinha sendo “questionado” 

pela realidade social que se impunha.    

 Surge, neste contexto, um pensamento mais voltado para o proletariado e para 

o progresso técnico-científico. O socialismo e o positivismo estão entre as idéias que 

vão dar base para um novo modo de agir de uma considerável parcela da sociedade 

moderna19. O secular e o religioso que estiveram intimamente ligados, desde o século 

IV, com a legalidade do cristianismo dentro do Império Romano, se estendendo por 

toda a Idade Média e parte da Idade Moderna, principalmente com o advento do 

colonialismo na América e na Ásia, passam a ser desmontados, na Europa, com o 

advento da modernidade. Uma revolução na qual a arma mais mortal foi o 

pensamento intelectual, e que terá forte rejeição dentro da hierarquia católica.  

 O período de conveniência e arranjos entre os monarcas católicos e os papas 

estava sofrendo um duro revés na sociedade moderna. A Igreja, em cada contexto 

histórico, estabelece tarefas e estratégias de ação para enfrentar determinadas 

realidades temporais. Sua ação política, seja na área das relações diplomáticas com os 

                                                           
18 Segundo Hans Küng “Para as igrejas católica, protestante e anglicana, a ruptura com a tradição 
provocada pela democratização e a industrialização foram um choque, mas também um desafio para 
reconquistar, por toda uma série de formas, novas de ação da igreja, os trabalhadores que eles haviam 
perdido. No século XIX, sem duvida houve um ressurgimento de forças religiosas no clero e no laicato, 
entre as ordens religiosas, no movimento missionário, nas obras de caridade e na educação, e, 
especialmente na devoção popular [...] mas até essas atividades sociais dentro da Igreja acabaram 
perdendo credibilidade em função das polêmicas sobre a definição da infalibilidade papal no Concilio 
Vaticano I, em 1870 [...] ficou claro que a democracia moderna – que em linhas gerais abolira o 
absolutismo [...] estavam em conflito [...] Nas democracias, o sistema de classes desaparecera; no 
sistema romano o clero tinha superioridade em virtude de seu status. Nas democracias, evidenciaram-
se esforços para garantir e estabelecer os direitos humanos e civis; no sistema romano, os direitos 
humanos e os direitos dos cristãos eram negados. Numa democracia representativa, o povo era 
soberano; no sistema romano, o povo e o clero eram excluídos da eleição de pastores, bispos e papas. 
Numa democracia, havia divisão de autoridade (legislativa, executiva e judiciária); no sistema romano, 
toda a autoridade estava nas mãos dos bispos e do papa (primazia e infalibilidade). Numa democracia, 
havia igualdade perante a lei; o sistema romano era um sistemas de duas classes, de clero e de laicato”. 
Consultar: KÜNG, Hans. Igreja Católica. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 201-202.  
19 Cf. PISIER, Evelyne, et al. História das idéias políticas. Barueri: Manole, 2004. 
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Estados nacionais, seja na sua atuação pastoral, vai desencadear efeitos nem sempre 

compreensíveis de imediato,  

 

O período medieval foi exatamente aquele onde a Igreja, 

definitivamente implantada e consolidada com o amparo do Império 

Carolíngio, pôde desempenhar sua função paralisadora do 

movimento pendular e fixadora do homem na órbita de Deus [...] 

após a Idade Média, o pêndulo retomou o seu movimento, afastando-

se do centro ideal, avançando em direção aos indesejáveis extremos, 

e sua primeira manifestação foi o humanismo renascentista que, 

segundo a interpretação católica, pode se caracterizar [...] um 

movimento anticristão. [...] Dado o primeiro impulso para fora do 

centro de equilíbrio o pêndulo adquiriu velocidade vertiginosa, 

acompanhando a própria velocidade de expansão da sociedade 

burguesa – a cada novo avanço burguês em direção à plena 

consolidação do capitalismo, seções inteiras da antiga ordem feudal 

ruíram, por serem incompatíveis com a nova [ordem] que se firmava. 

[...] revogaram a tese gelasiana dos dois poderes e subordinaram a 

Igreja local ao poder civil20. 

 
  O que se tem registrado nos mais diversos trabalhos sobre esse período da 

História da Igreja é, em geral, o de uma política conservadora que se “fechou para o 

século”21 e rejeitou o modernismo, o que não deixa de ser uma expressão da verdade, 

mas que, muitas vezes, não contempla, na totalidade, as causas deste fechamento 

para o secular. Para esse período em questão, estiveram à frente da política vaticana 

pontífices de Pio VII (1800-1823) a João XXIII (1958-1963) e isso não deixa de ser 

“mais uma realidade” e não a totalidade de verdade contida no problema, pois, em 

nenhuma análise histórica, o historiador pode pretender abarcar todo contexto, 

principalmente em uma questão complexa como foi a relação Igreja-Estado, na 

sociedade moderna.  

                                                           
20 MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento 
católico (1800-1960). Maringá: Eduem, 2004, p. 199-131.   
21 QUI PLURIBUS, de 9 de novembro de 1846: o Magistério da Igreja não cansava de condenar em 
toda oportunidade os “erros do século”. In. DOCUMENTOS DA IGREJA. V.6: Documentos de 
Gregório XVI e de Pio  IX. São Paulo: Paulus, 1999. 
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 A política de romanização22 foi também restauradora na Igreja. A instituição 

do catolicismo foi, no entanto, criticada por sua reação antimoderna, se esqueceram 

da sua luta para preservar-se dos ataques anticlericais, quase sempre relacionados à 

sua atitude milenar de união com os poderes constituídos em cada sociedade onde 

esteve inserida. Se sua posição fosse se aliar ao novo, em todo seu escopo, isso 

poderia resultar no desmantelamento de uma instituição que se pretende transcender 

a ordem temporal em sua razão de ser. A luta não era mais para manter-se em união 

com o trono, mas para manter sua identidade e sua originalidade. 

 O Catolicismo conviveu em constantes conflitos com a sociedade23 devido ao 

seu jeito peculiar de ser, mas, para cada entrave, buscou dar uma resposta, nem 

sempre satisfatória. Buscou, contudo, responder a cada um, tentando manter sua 

identidade, mesmo se aliando a propostas políticas, muitas vezes, não condizentes 

com sua realidade, mas que pudessem melhor garantir seus privilégios. No caso da 

política de romanização iniciada no século XIX, as conseqüências, até sua 

estabilização, foram uma verdadeira prova de fogo. 

 As alianças políticas fazem parte da historia do catolicismo. Mas, não é 

segurando o pêndulo da história, uma tentação humana compreensível, que a Igreja 

vai atingir seu objetivo sem pagar um preço, nem sempre desejável, pela atitude 

política casuística, pois, como destaca Ivan Manoel:  

 

Não se brinca impunemente com a história! Quando uma instituição 

de idade vinte vezes secular, como é o caso da Igreja católica, seguida 

por milhões de fiéis e respeitada até pelos seus inimigos e 

adversários, e mais, quando desenvolve uma vasta ação política em 

âmbito mundial para consolidar esses preceitos doutrinários, ela 

arrasta consigo forças incomensuráveis, provoca jogos de poder e 

desencadeia envolvimentos que nem sempre pode controlar ou 

                                                           
22 No Congresso Internacional de História da Universidade Católica Portuguesa: 100 anos de 
Separação Religião / Sociedade / Estado, realizado de 13 a 16 de abril de 2011 em Lisboa-Portugal, o 
Prof. Dr. Paulo F. de Oliveira Fontes fez em sua intervenção “Um percurso de renovação: a relevância 
do Concilio Plenário Português”, uma colocação sobre o conceito de romanização, onde disse que a 
romanização foi para o catolicismo um movimento de adaptação a modernidade; definiu seus limites.  
23 Na metade do século XIII deu-se a maturação de três percalços que precisaram de uma resposta do 
catolicismo: o tocante à colaboração entre papado e império; o relativo às tentativas de reunificação 
das duas cristandades, ocidental e oriental, divididas desde o cisma de 1054; o das cruzadas contra o 
islã. O resultado foi a perda crescente pelo idealismo de um universalismo cristão e da hegemonia 
eclesiástica. O cristianismo medieval foi sacudido de cima a baixo. Mas no Ocidente ele assume as 
rédeas da transformação, buscando a renovação não só da sociedade, mas também da própria Igreja. 
PIERINI, Franco.  A Idade Média: curso de história da Igreja. V.2. São Paulo: Paulus, 1997, p. 
155.   
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sequer  prever os resultados. Foi essa tensão verdadeiro abalo sócio-

político que a Cúria Romana provocou no decorrer do século XIX, ao 

anunciar sua reação ao mundo moderno24.           

  

O fenômeno de separação entre Estado e Igreja foi abrangente, a partir do 

século XVIII, e, no Brasil, a influência do pensamento europeu e norte americano, 

principalmente na política do século XIX, foi determinante para políticas adotadas na 

República.  

 Na segunda metade do século XIX, os governos se tornam mais 

representativos junto da população, fato incomum para a Igreja, que estava 

acostumada com governos pouco ou nada representativos para as classes sociais que 

estavam à margem da sociedade burguesa (camponeses, operários, pequenos 

comerciantes). Os governos, acossados pelo crescente movimento comunista, 

começam a atender alguns dos interesses da nova classe operária; no entanto, Estado 

e sociedade ainda estavam se avaliando e tudo não passava de um ensaio para um 

entendimento futuro.  

 Outro elemento primordial, às portas da segunda metade do século XIX, e que 

influenciara o embate entre Estado-Igreja, no Brasil e em outros países, foi a eleição, 

no ano de 1846 do papa Pio IX. No ano de 1848, eclodiram em algumas nações 

européias, revoluções de caráter liberal; a Itália dá os primeiros passos para a 

unificação do país. 

 No interior da Igreja, seus intelectuais se separavam, cada vez mais, da ciência 

e do pensamento sócio-político, dando assim margem à formação de um enorme 

abismo entre a igreja e o povo. A população pobre viveu, com isso, uma espécie de 

isolamento por parte do catolicismo, que provocou um natural distanciamento, a 

partir da segunda metade do século XIX, entre povo e religião. Na contramão, crescia 

o movimento de pensadores socialistas, como Marx e Engels, do positivismo de 

Comte, entre outros que analisavam a sociedade e, em boa parte, se colocaram contra 

o pensamento retrógrado do catolicismo. 

 Havia nestes pensadores um ateísmo declarado ou a não aceitação da religião 

por princípio, mas este fenômeno ficava, em sua maioria, restrito a classe intelectual, 

que aos poucos, ia influenciando a população, que não era atingida pela pastoral da 

Igreja. Uma pastoral precária, que estava alienada das reivindicações dos 
                                                           
24 MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento 
católico (1800-1960). Maringá: Eduem, 2004, p. 133.   
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trabalhadores devido ao pequeno número de padres, e que, para agravar, tinha, em 

boa parte, uma formação intelectual insuficiente25.  

 No Brasil, a situação não foi diferente: a relação do episcopado com o clero não 

havia mudado muito desde o início da colonização até o final do império. Pode-se 

dizer que havia uma elite eclesiástica em simbiose com o trono, o que provocou uma 

degradação interna do catolicismo, criando um vazio entre hierarquia e baixo-clero 

com formação precária26.  

 A igreja oficial foi se distanciando dos interesses da população, contribuindo 

para formar uma barreira entre os interesses da igreja e os dos fiéis, afetando o êxito 

imediato da política de romanização entre os católicos no Brasil. Nem por isso essa 

política eclesiástica deixou de surtir efeito, a romanização foi espalhando seus 

tentáculos na sociedade, gradativamente. Prelados, determinados a cumprir as 

diretrizes da Santa Sé, trabalharam muito no sentido de romanizar a sociedade e 

reconquistar o espaço perdido, pois    

 
O processo de secularização ou laicização tendeu a opor cada vez mais 

a razão à religião, o humano ao divino, o natural ao sobrenatural, 

tendo seu ponto culminante nas “Luzes” do século XVIII. O 

sentimento religioso, as superstições, o misticismo, o “irracional” 

enfim, nem por isso desapareceram de cena. Há, isto sim, uma 

redistribuição das áreas ocupadas respectivamente pelo secular e pelo 

eclesiástico, pelo imanente e pelo transcendente, pelo sagrado e pelo 

profano. Refluindo aqui, espalhando-se alhures, o religioso fortaleceu 

-se ou reformulou-se em muitas outras direções27.     

                                                           
25 Ainda hoje não podemos afirmar que a romanização é um conceito pronto e acabado principalmente 
porque a romanização é uma política de ingerência da Santa Sé nas igrejas particulares cerceando sua 
criatividade e originalidade no que tange a inculturação da fé nas comunidades cristãs, ou seja, as 
chamadas Igrejas Particulares, que segundo o Vaticano II compõem a Igreja Universal, teriam  
liberdade de ação com seu bispo que é colegiado aos outros bispos da orbe católica  e ao Papa, bispo de 
Roma, e não subordinado a ele, mas na luta/disputa de poder como observa-se ainda hoje sofrem forte 
pressão/submissão a ação formatadora do modelo de igreja imposto pela Santa Sé. 
26 Guido Zagheni nos apresenta um exemplo interessante desta situação da Igreja no século XIX, 
extraída da obra de C. Marcilhacy, La diocese d´Orléans au milieu du XIXe siécle, Sirey, Paris, 1964. 
onde se descreve a situação da diocese de Orleans na França – tida como exemplo por representar a 
situação na maioria das dioceses européias da época – a população tinha uma formação religiosa 
deficiente o que induzia a vida moral marcada por carências generalizadas: era freqüente o 
concubinato e muito numerosos os filhos ilegítimos; a prostituição estava por toda parte, onde o 
próprio clero levava uma vida bastante deficiente. Apesar do esforço do bispo da diocese – D. 
Dupanloup (1849-1878) – supra citada a situação religiosa  não mudou muito tanto entre a população 
como a moral do próprio clero. Cf. ZAGHENI, Guido. A Idade Moderna: curso de história da 
Igreja. V. 3. São Paulo: Paulus, 1999, p. 23.   
27 MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna Através dos 
Textos. 11. ed. São paulo: Contexto, 2008, p. 12. 
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 Os ultramontanos buscaram meios para manter o catolicismo como religião 

livre e oficial, no regime republicano, mas precisaram se confrontar com novos ideais 

que disputavam espaço com o catolicismo, no novo regime. 

 Para o catolicismo, a Proclamação da República não chegou a ser um evento 

que alterasse seu status quo perante à população, de maioria católica. O que irá 

alterar, entre o catolicismo e a sociedade, é a forma de ação mais livre da Igreja em 

relação ao Estado que, ao dar sua alforria, deixa o caminho livre para o catolicismo 

agir com mais vigor para implantar sua ideologia, em que duas concepções de Igreja 

vão atuar decisivamente para isto: a primeira é a concepção de Igreja como 

Cristandade, desenvolvida durante a Idade Média; a segunda é a concepção de Igreja 

como Sociedade Perfeita, fundamentada na visão jurídica elaborada pelo Concilio de 

Trento (1545-1643). Mas, essas duas concepções, atuando juntas, são questionáveis. 

 O catolicismo aporta no “novo mundo” em um período pré-revolucionário para 

a instituição e, até se instalar no Brasil, a Reforma Protestante já havia processado o 

maior e mais irreparável “dano” na estrutura política de cristandade, exercida com 

certo êxito pelo catolicismo, no seio da sociedade ocidental. Esta forma de ser do 

catolicismo na Europa ganha novo sentido com a contra-reforma, na qual o Concilio 

de Trento faz uma intervenção jurídico-social, na forma de relação catolicismo-

sociedade, bem diferente da antiga relação, quando a cristandade foi mais um 

processo cultural na forma de ser Igreja. No entanto, nada disso foi válido, até certa 

medida, na relação Estado-Igreja no Brasil, ou seja, a reforma tridentina, apesar de 

ser a nova norma reguladora entre Igreja e Sociedade, pouco ou quase nada 

conseguiu realizar por aqui, até meados do Século XIX28.  

 

[...] o Brasil foi descoberto na encruzilhada de renovação das 

concepções de Igreja, ou seja, na transição das novas idéias sobre 

Igreja. A expectativa era renovadora, porém o estilo da Cristandade 
                                                           
28 [...] Cristandade é uma concepção elaborada durante a Idade Média, fruto da própria relação entre a 
Igreja Católica e a sociedade européia. A Idade Média talvez seja um dos períodos em que a Igreja e 
Sociedade estiveram mais ajustadas. A Idade Moderna já traz marcas diferentes. O Concilio de Trento 
[...] reelabora a concepção medieval e a atualiza para failitar a convivência entre a Igreja e a Sociedade. 
Esta concepção foi elaborada mais propriamente por decreto; ela não se culturalizaou como a primeira 
[...] a segunda emergiu no cenário da história, engendrada para a Igreja se autojustificar e defender-se 
de uma sociedade religiosamente dividida [...] politicamente mais autônoma, pelo menos em relação a 
Igreja Católica [... culturalmente banhada pelos ideais do Renascimento, veiculador de humanismo 
adverso ao católico. Por isso, aparece a Igreja como Sociedade Perfeita para concorrer com o 
descortinar da nova sociedade.  ARAUJO, José Carlos de Souza. Igreja Católica no Brasil: um 
estudo de mentalidade ideológica. São Paulo: Paulinas, 1986, p. 49. 
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do Velho Mundo se desenhou com mais clareza no Novo Mundo [...] 

A Igreja Católica no Brasil viveu sob a tutela do Estado, e distante 

para contactar coma Santa Sé [...] Nos anos 20 do Século XX, começa 

a haver uma inversão: a visão pós-medieval começa a substituir a 

visão de Cristandade, Portnato, no período de 1890 a 1922 há uma 

duplicidade da mentalidade ideológica vigente: os modelos de 

Cristandade e Sociedade Perfeita, apesar do movimento de 

romanização promovido pela hierarquia episcopal [...] Em Suma: dois 

modelos ou duas concepções de Igreja – Cristandade e Sociedade 

Perfeita – inspiram a mentalidade ideológica do episcopado brasileiro 

entre 1890 e 1922 [...]29.  

 
 O republicanismo, apesar das raízes profundas em nível de debate teórico-

ideológico, foi implantado no Brasil na base do susto, como uma forma de disputa 

interna na hegemonia de poder político entre os monarquista, que não desejavam dar 

mais poder ao Visconde de Ouro Preto. 

 

Segretario di Stato (CONFIDENCIALE) 

Alcuni Particolari intorno alla rivoluzine 

Non posso lasciar partire il mio foglio d’officio di ieri n. 529 sulla 

condota dell’Impero e la Proclamazione della Republica degli Stati 

Uniti del Brasile senza riferire confidenzialmente a V.Ex.R. una 

spriegazione da varie persone serie ripetutami e che mi sembra 

abbastanza fondata, specialmente dopo che ho intesa un’apertura 

fatta con tutta sincetita e confidenza questa mattina dal Meresciallo 

Deodoro ad un suo grande e mio amico, che cioè questo non 

intendeva affatto proclamare la repubblica, ma gettare a terra il 

Ministro e specialmente il Visconte d’Ouro Preto di cui a tutti è nota 

l’energia e l’audacia e che si preparava a fare un colpo di stato nel in 

Xbre. Tutti del resto affermano che la reazione era stabilita per quel 

giorno la casa e come segue30. 

 

  Mas, como nenhuma mudança política contenta a todos os grupos, houve sim 

um conturbado processo de disputa de poderes entre os diversos grupos que 

                                                           
29 ARAUJO, José Carlos de Souza. Igreja Católica no Brasil: um estudo de mentalidade 
ideológica. São Paulo: Paulinas, 1986, pp. 49-51. 
30 ASV. LIBRI 60, p. 86v.  
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detinham algum poder. Nesta fase de transição, havia muitos interesses divergentes 

sobre a organização do novo regime e como as forças políticas seriam rearranjadas. 

Por exemplo, as principais províncias da época: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

São Paulo, defendiam a organização da nação em unidades federativas, onde cada 

Estado da União pudesse gozar de certa soberania político-administrativa. Contudo, a 

ala republicana mais conservadora do regime nascente combatia este formato por 

achar que este poderia ser o aval para o desmantelamento da nação.  

 Minas Gerais e São Paulo ainda sustentavam a organização do poder pelo viés 

do liberalismo político, enquanto que a forte tradição militar do Rio Grande do Sul, 

de formação positivista defendia, assim como outros militares do exército que 

freqüentavam o poder, um modelo forte centralizado no soldado cidadão, que levaria 

a nação ao desenvolvimento político e social através da ordem e do progresso. 

Positivistas ou não, o exército, por natureza, combatia o modelo de política liberal; 

defendia, antes de qualquer coisa, um Poder Executivo forte. O exército, berço dos 

positivistas republicanos, queria o progresso, desde que feito com ordem, nem que 

para isso fosse necessária uma ditadura.      

 Mesmo com todos os conflitos existentes entre as corrente que compunham o 

insipiente republicanismo brasileiro, a transição Império-República não foi um 

evento traumático e de grandes conflitos no que diz respeito às transformações na 

vida da sociedade.  

 A mudança de regime político continuou justificando estruturas sociais e 

econômicas opressivas para a grande maioria da população. Em geral, a vida das 

camadas baixa e média da sociedade continuava sem muita novidade. O maior 

problema foi que “os vários grupos que disputavam o poder tinham interesses 

diversos e divergiam quanto à concepção e organização da forma de governar a 

República”31. Para Silvio Romero, em 1894, com sua Doutrina contra doutrina, a 

situação política do país estava confusa e, mais ainda, com a interferência 

desordenada dos positivistas:  

 
 

E, se quereis a prova, experimentai. Pegai dum desses maiores agitados 

[...] e perguntai-lhes sobre suas idéias, por suas doutrinas, suas vistas 

                                                           
31 ARAUJO, Bernardo Goytacazes, A instabilidade política na Primeira República brasileira. Ibérica 
Revista Interdisciplinar de estudos ibéricos e ibero-americanos. Juiz de Fora, n. 12, 
dez/2009 – mar/2010. 
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práticas sobre os mais sérios problemas nacionais; indagai sobre seu 

programa político-social, e em respostas, recebereis apenas sofisticarias e 

rabulices [...] como a do tempo do Império32. [sic] 

 

  Ao invés de trazer as reformas sociais que o país necessitava para se inserir no 

desejado progresso técnico-científico, que estava bastante atrasado por aqui, em 

relação à Europa e a seu “parceiro” da vez, os Estados Unidos,  as reformas político-

sociais decisivamente, não foram implantadas pelos republicanos, pois havia duas 

vertentes “promotoras” da nova ordem republicana, que não falavam a mesma 

língua: de um lado, os representantes da classe média em ascensão, detentores de 

capital, mas sem poder efetivo, que lutavam por um espaço no cenário político, o 

PRP. Além disto, os republicanos estiveram aninhados, no Segundo Império, sem 

grandes transtornos, pois o ideário republicano no Brasil convivia com as 

conveniências do absolutismo imperial e era afagado pelo regime no velho sistema do 

toma lá da cá. 

 Do outro lado os militares, com suas metas distantes da realidade brasileira, 

tinham feições utópicas33 por causa do forte víeis ideológico-positivista, em sua 

maioria locada no sul do país, eram estes mais intelectuais do que republicanos, no 

senso estrito da palavra e ideologia, uma vez que estavam mais ligados ao exército, 

longe de serem políticos empreendedores.  

 

Para Júlio de Castilhos, como para todos os pensadores positivistas, a 

falência da sociedade liberal consistia em basear-se nas transações 

empíricas, fruto exclusivo da procura dos interesses materiais. (...) O 

líder gaúcho propunha ao Congresso constituinte a instauração de um 

regime moralizador, baseado não na preservação de sórdidos interesses 

materiais, mas fundado nas virtudes republicanas. Ao ver que suas idéias 

não tiveram efeito no plano nacional, decidiu encarnar a sua idéia no 

governo do Rio Grande do Sul34. 

 

                                                           
32 ROMERO, Sílvio. Doutrina contra doutrina. São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 100. 
33 “Um estado de espírito é utópico quando está em incongruência com o estado de realidade dentro do 
qual ocorre (...) Iremos referir como utópicas, somente aquelas orientações que, transcendendo a 
realidade, tendem, a se transformarem em conduta, a abalar, seja parcial ou totalmente, a ordem de 
coisas que prevaleça no momento”. Cf. MANNGEIM, Karl. Ideologia e utopia. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1972, p. 216.    
34 RODRIGUES, Ricardo Velez. Castilhismo uma filosofia da República. Brasilia: BSB, 2000, 
p.103. 
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 Com todas essas divisões internas, nem mesmo a constituição trouxe grandes 

avanços políticos e sociais para o país, segundo alguns autores35 sobre esse tema, o 

fracasso da Primeira República foi, sem duvida, a demora em se fazer uma revisão 

apropriada da constituição, ao se passar o imediatismo do momento, que foi 

necessário para frear o ímpeto dos amantes do monarquismo de reconduzir o país ao 

antigo regime.   

 O exercito é antiliberal e, apesar da divisão, Constant e Floriano se uniam em 

nome da ordem e da preservação do exército como força constituinte do Estado. 

Eram contrários à autonomia dos estados pelo medo de fragmentar o país, mas 

aceitavam o modelo federativo para barganhar em outros campos. Repito, a política 

do toma lá da cá é bastante persistente na nossa história política, fazendo, muitas 

vezes, alianças bastante ecléticas, para acomodar todos os interesses existentes 

nessas composições, freqüentemente, esdrúxulas.  

 “Na constituição do primeiro governo, Deodoro o faz de maneira bastante 

eclética já que positivistas e, republicanos, históricos e liberais, estivessem juntos em 

uma mesma forma de governabilidade”36. Foram feitos muitos arremedos que, na 

teoria, não deixavam de ser interessantes, mas que, na prática, o funcionamento era 

bem outro, “[...] a primeira constituição republicana foi inspirada na constituição dos 

estados unidos, consagrando assim a republica federativa liberal [...] entretanto toda 

essa força dos Estados não se comparava a um ultra federalismo”37.   

 A política reforçou seu enfoque de poder na regionalização, na qual a 

radicalização e o mandonismo, na figura dos “coronéis”, mantiveram a economia 

anterior, ou seja, focada na agricultura, pois até mesmo a industrialização do país só 

ganhou contornos novos após a década de 30 do século XX.      

Com os republicanos fracionados, o novo regime acaba não resolvendo tudo o 

que propunha após derrubarem a monarquia e, com ele, a igreja que, diante desta 

confusão toda, acaba se beneficiando das disputas internas para manipular boa parte 

dos deputados e das pessoas influentes a favor de seus interesses, como podemos 

observar no documento abaixo38.       

 
                                                           
35 Cf. BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
36 ARAUJO, Bernardo Goytacazes, A instabilidade política na Primeira República brasileira. Ibérica 
Revista Interdisciplinar de estudos ibéricos e ibero-americanos. Juiz de Fora, n. 12, 
dez/2009 – mar/2010, p. 59. 
37 Ibid. 
38 ASV. Fasc. 1087, p. 14r. 
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Figura 4 ASV. Fasc. 1087, p. 14r

39 

 
 

                                                           
39 Correspondencia da nunciatura brasileira para a Secretaria de Estado do Vaticano, 1926. 
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1.2 Pensamento que ameaça: Liberais e Positivistas 

 
 Após quase quatro séculos atrelado ao Estado, era chegada a hora do 

catolicismo caminhar com as próprias pernas, pelo menos teoricamente. De início, 

houve toda uma comoção entre os membros do catolicismo, opiniões exaltadas da 

elite eclesiástica reclamando do desrespeito com que a religião do povo brasileiro 

estava sendo tratada pelo novo regime. Alguns movimentos foram realizados dentro 

da alta hierarquia. Núncio e prelados estavam alarmados com o que poderia 

acontecer.  

 Algumas táticas políticas foram sendo articuladas, desde a de colocar o bispo 

certo no lugar certo, até a mais complexa e acertada atitude, a da expansão 

organizacional do catolicismo no território brasileiro que, durante o segundo reinado, 

foi sendo sempre protelada. Porém, antes foram realizadas algumas negociações 

políticas com o Estado para que o catolicismo pudesse não sair desta duradoura 

aliança de interesses, já que se sentia atacado de todos os lados. O medo era de que 

uma perseguição jacobisnista, como a ocorrida em países católicos europeus, pudesse 

estar a caminho no Brasil. 

 Mas, por exemplo, nem mesmo o positivismo teve tal disposição, até porque 

não lhe era interessante a perseguição, pois estaria em desacordo com sua tática no 

Brasil. Pelo contrário, quando pode saiu em defesa da liberdade, inclusive a liberdade 

do catolicismo, mas isso tinha uma razão de ser, segundo Roberto Romano, os ideais 

católicos e positivistas tinham mais afinidades entre si do que positivistas e liberais 

apegados aos ideais do iluminismo: 

 
[...] os liberais lutavam diretamente contra a imagem ultramontana da 

Igreja, enquanto os positivistas se lançaram numa política gradativa de 

substituição do poder [...] O caráter calculado desta política em face da 

Igreja permitiu recolher sua gratidão e ao mesmo tempo evitar o desgaste 

junto ao povo [...] A instituição eclesiástica terá o apoio positivista em 

todos os pontos capitais de sua doutrina: direito a propriedade, proteção 

da família, estimulo da moralidade e, finalmente, em coincidência com os 

primeiros passos do catolicismo social, a “regeneração do proletariado”, 

fruto de uma legalidade que imporia limites à exploração do trabalho. 

Esta tarefa nos dois ideários seria da competência do Estado40.    

 

                                                           
40 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979, p. 127. 
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 As revoluções na Europa do século XIX precipitaram ondas de insatisfação e 

desejo de mudanças no Brasil, tanto no âmbito do poder temporal como no próprio 

ambiente eclesiástico. Entretanto, por não sermos um país formador de opinião e 

estando relativamente atrelado à mentalidade colonialista, importávamos ideologias 

prontas e formatadas a outras realidades. Essas ideologias eram utilizadas de acordo 

com os interesses locais; também, o atraso estrutural da sociedade não se resolve com 

belas teorias e discursos. Mesmo assim, intelectuais brasileiros conseguiram produzir 

todo tipo de desconfiança no episcopado brasileiro, que enxergou por toda parte uma 

teoria da conspiração contra o catolicismo. 

         

1.2.1 O liberalismo adotado pela elite no Brasil 

 
 O liberalismo adotado pela elite no Brasil parece-nos estar ligado ao que foi 

considerado por Roberto Schwarz, crítico machadiano, quando, em sua obra 

argumenta sobre as idéias impostas no Brasil sobre o liberalismo41, como sendo este 

liberalismo “fora do lugar”. Principalmente por ser incompatível com a escravidão, 

era um discurso incompatível com nossa realidade, na qual foi utilizado um rótulo 

ideológico sem o conteúdo apropriado, como se discurso e prática não tivessem que, 

necessariamente caminhar lado a lado. 

 Se o liberalismo tivesse se desenvolvido aqui como foi propagado pelo 

ocidente, após a Revolução Francesa, e seu ideário iluminista, proveniente da 

formação das sociedades burguesas, deveria ter defendido no Brasil, como em outros 

países, as liberdades, tais como: trabalho livre assalariado, liberdade comercial, 

liberdade de pensamento e religião, a representatividade política da população e o 

constitucionalismo de fato. Mesmo em outros países de origem colonial, este ideal foi 

reinterpretado e adaptado às conveniências locais. Portanto, a ideologia liberal é 

frágil em unicidade, não se tratando de um problema unicamente brasileiro. No 

Brasil colonial, as idéias liberais serviram, sobretudo, para contestar o colonialismo 

português, representante saudosista do absolutismo. 

 Os liberais da independência conseguiram conjugar uma constituição, 

atrelando o Poder Moderador do Imperador com os direitos civis e políticos de 

brasileiros (brancos e proprietários) com a manutenção da escravaria aglomerada nas 

senzalas. A desigualdade não era questionada, nem de cor, classe, ou gênero. No 

                                                           
41 SCHWARS, Roberto. Ao vencedor as batatas. 5.ed. São Paulo: 34, 2000. 
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Brasil prevaleceu um “liberalismo conservador” que assegurava a ordem 

pretendida42. Em relação ao catolicismo, segundo Roberto Romano,  

 

[...] o liberalismo em sua radicalidade, negou de direito e de fato a 

existência pública da Igreja; ao mesmo tempo, procurou reduzi-la à 

invisibilidade das consciências individuais [...] o liberalismo levou ao 

Maximo a separação entre o mundo da consciência individual e a 

materialidade do mundo social: reside ai o cerne da luta ideológica 

entre ele e o catolicismo [...] A Igreja apega-se à sua tradição mais 

profunda contra os princípios vigentes na sociedade fragmentada, 

tematizados no discurso liberal43.   

 

 A hierarquia católica via no ideário liberal uma ameaça aos seus interesses 

políticos, pois o catolicism0 não desejava ficar restrito ao ideal preconizado pelos 

liberais “fora do lugar”. 

 

1.2.2 Positivismo à brasileira 

 

 
Figura 5 – ASV. Fasc. 417, p. 25v44 

                                                           
42 O ideário liberal teve diferentes leituras no decorrer da história, onde cada pensador se sobressaia 
dependendo do uso político que se desejavam os autores que mais influenciaram as idéias liberais 
foram os seguintes: Montesquieu, Hobbes, Bentham. VAINFAS, Ronaldo (Dir.). Dicionário do 
Brasil Imperial (1822-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 477. 
43 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979, pp. 128-129. 
44 Resposta ao relatório envia pela internunciatura as dioceses no ano de 1898 sobre as condições 
gerais da religião no Brasil. Resposta dada pelo vigário capitular de São Paulo, cônego Galvão. 
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 O Positivismo, filosofia que prevaleceu entre os militares do exército45 

brasileiro e que muitos historiadores afirmam ter influenciado ideologicamente a 

proclamação da República, é um tema complexo, como vimos acima e que, para José 

Carlos Souza Araujo, o positivismo esteve recluso ao campo da utopia. É interessante 

notar que, na história política do Brasil o que prevalece, invariavelmente, são as 

alianças por interesses particulares, havendo, assim, uma troca de favores que parece 

interminável. Dado o exemplo de nosso contexto, atual, em que as alianças parecem 

ser feitas, única e exclusivamente, para a manutenção do status quo.  

 O povo continua sendo o que definiu José Murilo de Carvalho, “para os 

conselheiros do Império, o Brasil era um sistema heliocêntrico, dominado pelo sol do 

estado, em torno do qual giravam os grandes planetas do que chamavam “as classes 

conservadoras” e, muito longe, a miríade de estrelas da grande massa do povo”46. 

Carneiro Pessoa, no capitulo IV da sua tese de doutoramento (USP), analisou “A linha 

de ação revolucionaria da propaganda republicana”47 e fez uma observação sobre a 

propagação deste ideal através dos grupos republicanos e suas divergências: 

 

Isto posto leva-se a crer que não existia, já nessa época, unidade quanto 

ao encaminhamento que deveria ser dado para se alcançar o objetivo 

principal, ou seja, a derrubada da monarquia no país. Em 1883, na 

publicação do opúsculo de sua autoria ‘Combate Republicano n. 1’ 

(TROVÃO, Lopes. O combate; republicanos brasileiros. Rio de Janeiro, 

Imp. Contemporânea, 1883. n. 1. p. 27), Lopes Trovão atesta a 

existência, no município da Corte, de três grupos republicanos distintos. 

Denomina-os ‘evolucionistas’, ‘evolucionistas revolucionários’ e 

‘revolucionários’ que tinham em Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, e 

Ferro Cardoso, respectivamente os mais lídimos representantes. 

Informa ainda existirem duas facções intermediárias, uma simbolizada 

por Ubaldino Amaral que confederava os ‘evolucionistas’ aos 

‘evolucionistas-revolucionários’, e a outra representada por ele mesmo – 

Lopes Trovão – ou Matias Carvalho que concatenava os ‘evolucionistas-

revolucionários’ aos ‘revolucionários’48. [sic]  

                                                           
45 Cf. D.MACCANN, Frank. Soldados da Pátria: história do exército brasileiro 1889-1937.  
São Paulo: Cia. das Letras, 2007.  
46 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 10. ed. São Paulo: EDUSP, 2002, p. 190. 
47 PESSOA, Reynaldo Xavier Carneiro. O ideal republicano e seu papel histórico no segundo 
reinado: 1870-1889.  (tese de doutorado em história social), FFLCH USP. São Paulo: AESP, 1983, 
(Coleção Monografias 6),  p. 169.  
48 Idem, pp. 176-177;  
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  A política esteve sempre mais a serviço de interesses particulares e alianças 

nada etéreas do que na defesa de puros ideais que norteassem a conduta de um 

partido político. Então, o positivismo foi mais uma defesa acadêmica do que uma 

ideologia que moveu seus seguidores a implementar mudanças no país. Baseados 

nessa filosofia, importada do velho mundo sem ser adaptada a nossa realidade, o 

positivismo foi utilizado por um do grupo para fazer do poder. Agiu como outros 

grupos pensando apenas em seus interesses, 

 

De todas as formas de evasão da realidade, a crença mágica no poder 

das idéias pareceu-nos a mais dignificante em nossa difícil 

adolescência política e social. Trouxemos de terras estranhas um 

sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se 

ajustam às condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças 

que tais condições imporiam. Na verdade, a ideologia impessoal do 

liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. Só 

assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com 

a negação pura e simples de uma autoridade incômoda [...] Uma 

aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, 

onde fosse possível, aos seus direitos e privilégios [...] E assim 

puderam incorporar a situação tradicional, ao menos como fachada 

ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados 

para a época e eram exaltados nos livros e discursos49.      

 

  Inegável que estas mudanças vieram, gradativamente, com o tempo e com as 

novas políticas, mas não porque estas mudanças estavam bem fundamentadas em 

uma ideologia, que pouquíssimos aqui conheciam, com seu devido rigor cientifico, a 

ponto de propagá-la como fundamento para as reformas políticas no país, no 

momento da Proclamação da República. Estou de acordo nesse ponto com Ana Luiza 

Martins, que falou do positivismo no Brasil da seguinte forma, 

 

Fala-se muito na influência do positivismo entre os homens que 

prepararam a República no Brasil, como se aquela geração 

conhecesse a fundo a imensa obra do filósofo francês Augusto Comte 

(1798-1857), seu fundador. [...] Isso precisa ser visto com reservas. 

                                                           
49 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995, p. 160. 
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[...] Os livros positivistas, naquela altura sem tradução no Brasil e 

pouco encontrados no original francês, não constavam do acervo das 

bibliotecas do país [...] De uma ou outra biblioteca particular talvez, 

como a de Teixeira Mendes (1855-1927), Pereira Barreto (1843-1923) 

ou Miguel Lemos (1854-1917), ortodoxos da doutrina. Além do mais, 

num país de grande maioria analfabeta, os poucos alfabetizados não 

tinham na filosofia sua leitura predileta50.  

 

 Não se deve negar, totalmente, a influência dessa doutrina em alguns meios de 

influência política, como foi o caso no Rio Grande do Sul, entre um grande número de 

militares, pois essa doutrina foi aplicada com eficiência por Benjamim Constant na 

academia militar do Rio de Janeiro e se expandiu fortemente para aquela região de 

fronteira, onde o Brasil mantinha um grande contingente de soldados para se 

precaver de invasões e demarcar seu território. 

 O positivismo51 serviu como um ideal para uma classe esquecida desde a 

Independência do Brasil pelo governo monárquico. A doutrina foi bem recebida, 

então, entre os militares que almejavam maior influência no destino do país, 

principalmente depois da campanha “vitoriosa” na guerra do Paraguai. O positivismo 

foi uma “tábua de salvação”, na visão deles, para renovar o país, como já aludimos 

acima. Então, o que aconteceu foi que o meio em que essa doutrina conseguiu 

penetração propagou, mas não a ponto de ser consenso entre os republicanos.  

Encantou, no entanto, uma parcela considerável de atores do movimento republicano 

que conheceu a doutrina positivista. Ana Luiza Martins escreveu ainda que, 

                                                           
50 MARTINS, Ana Luiza. O despertar da República. São Paulo: Contexto, 2001, p. 56-58. 
51 Positivismo: “é uma corrente de pensamento cujos princípios básicos foram formulados pelo 
pensador francês Augusto Comte (1798-1857). [...] Partindo da tradição romana e da experiência 
jacobina na Revolução Francesa de 1789, Comte considerava ser a ditadura republicana a melhor 
forma de governo para as condições de sua época. Opunha-se assim à Republica liberal, que se baseia 
na idéia de soberania popular, sendo o poder exercido em nome do povo através de um mandato. 
(onde) Membros do Congresso ou o presidente da República recebem dos eleitores esse mandato 
periodicamente renovável , por ocasião das eleições. O principio de representação é assim básico no 
modelo liberal de República. [...] A ditadura republicana concebida por Comte não correspondia ao 
nepotismo, mas implicava a idéia de um governo de salvação no interesse do povo. Teoricamente, o 
ditador republicano de veria ser representativo, mas poderia afastar-se do povo em nome do bem da 
República. Ele seria eleito por toda a vida e poderia influir na escolha de seu sucessor. [...] Nos meios 
militares brasileiros, a influência do positivismo só raramente se deu pela aceitação ortodoxa de seus 
princípios. Em geral, os oficiais do Exército, assim como muitos estudantes e professores, absorvem 
aqueles aspectos mais afinados com suas percepções. A ditadura republicana assumiu a forma de 
defesa de um Exército forte e intervencionista, capaz de modernizar o país, ou simplesmente a da 
ditadura militar [...] outros elementos de atração do positivismo eram a separação da Igreja e do 
Estado e a clara preferência pela formação técnica, pela ciência e pelo desenvolvimento industrial [...] e 
na neutralização dos políticos tradicionais [...]”. BORIS, Fausto. História do Brasil. 10. ed. São 
Paulo: EDUSP, 2002, p. 232. 
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a doutrina positivista - baseada nas ciências exatas, no conhecimento 

racional e pregando a Ordem e o Progresso - contrapunha-se às idéias 

românticas e não muito objetivas que caracterizavam o Segundo 

Império. [...] correspondia de certa forma a um anseio generalizado 

das camadas letradas do país que esperavam do governo projetos 

mais consistentes, [...] Oferecendo mudanças, que passavam pela 

separação entre Igreja e Estado, pelo trabalho e educação para todos 

[...] combatendo os privilégios [...] positivistas ortodoxos foram 

poucos, que inclusive propunham uma ditadura republicana para a 

manutenção da ordem. [...] adotou-se o positivismo como rótulo de 

uma conduta ideal de oposição a Monarquia52.     

 

 Corroborando e concluindo a nossa análise sobre a real influência do 

positivismo, no início da “velha república”, o diretor do Centro Positivista do Brasil,  

Miguel Lemos, em 25 de maio de 1889, enviou uma correspondência ao Senador 

Silveira Martins, na qual os pontos fundamentais seguem, 

 

Permita V. Es. Que oponha algumas observassões a un tópico de seu 

discurso pronunsiado onten no Senado, en que V. Es. fês algumas 

referências à dotrina de Augusto Comte [...] não é meu propozito 

entrar en grandes dezenvolvimentos [...]  Não á duvida que a nóssa 

propaganda, que já conta con nove anos de trabalhoza ezistensia ten 

nessessariamente modificado a orientassão das aspirassões 

republicanas entre nós. Esta influênsia á de ir cressendo com o tenpo 

até tornar-se dessiziva i predominante no dia en que o partido 

republicano axar enfin un xéfe na altura das sircunstânsias, tão 

diferente dos retóricos i jornalistas que até oje o ten capitaneado, 

como dos falsos profétas, que se esforsarão por esplorar en proveito 

próprio o crédito cada vês maiór da dotrina rejeneradora. Encuanto a 

situassão não se tornar ben nítida, não será pequena dificuldade para 

o partido republicano separar en similhante influcso o esforso onésto 

i convensido da mistificassão xarlatanesca i inepta53. [sic] 

 

                                                           
52 MARTINS, Ana Luiza. O despertar da República. São Paulo: Contexto, 2001, p. 56-58.  
53 ANRJ. Cocac/Bib: microfilme 0017 COD. OR-F-SPO/003 OR 040 4, [sobre o positivismo].  
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 Mesmo o positivismo, na minha visão, não tendo a influência que inúmeros  

pesquisadores apontam, o catolicismo não deixou de combatê-lo como uma ideologia 

funesta que poderia desencaminhar, principalmente a juventude devido a ênfase 

laicista da educação.    

  

1.3 Concorrência doutrinaria: Maçonaria, Espiritismo e Protestantismo   

 

 Após o revés do decreto 119-A de 07 de janeiro de 1890, o catolicismo ainda 

tentou algumas articulações políticas para se religar ao novo regime, no que não 

obteve sucesso, durante o processo de reorganização e reaproximação que aconteceu. 

Durante a Primeira República, o catolicismo tentou combater seus inimigos 

imaginários, ou seja, com o complexo de exclusivismo e baluarte da moral e bons 

costumes da sociedade ocidental, o catolicismo nunca conseguiu conviver 

pacificamente com outras expressões religiosas ou ideais de sociedade que não 

fossem os seus. Poderia até colocar que não fossem compatíveis, mas, na realidade, 

nada pode ser compatível com uma instituição que se considera única detentora da 

verdade, mesmo que esta verdade seja sua e para seus seguidores. 

  Dentre todas as ameaças existentes, mesmo que só no imaginário católico da 

época, na sociedade moderna, destaco apenas estas três “ameaças”: a maçonaria, o 

espiritismo e o protestantismo, por ser algo que, aparentemente, mais incomodou o 

catolicismo durante sua fase de reorganização institucional no Brasil. O comunismo, 

apesar de já ter sido citado em documentos pontifícios, no século XIX, como, por 

exemplo, a Rerum Novarum54 de Leão XIII, no Brasil, esta questão aparece mais 

latente após a década de 20 do século XX.  

 Como podemos notar na correspondência acima, um embate que existiu no 

interior do próprio catolicismo foi com a falta de “mão-de-obra” existente no Brasil e 

muito se creditava a este dado, ora o fracasso ou sucesso dos “inimigos”. Estava na 

dependência do próprio catolicismo se organizar adequadamente para a “batalha’.      

 
 
                                                           
54 DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Leão XIII. n. 12. São Paulo: Paulus, 2005.  
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Figura 6 – ASV. Fasc. 951, p. 6r55 

 

                                                           
55 Resposta da nunciatura brasileira, ano de 1924 ao Secretario de Estado Vaticano, sobre as condições 
da religião no Brasil. 
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Figura 7 – ASV. Fasc. 417, p. 25r56 

 

                                                           
56 Resposta da diocese de São Paulo para a internunciatura, ano 1898, sobre as condições da religião 
no Brasil. 
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1.3.1 Exortae in ista 

   
 A Maçonaria foi importante instituição que perpassou toda a história do Brasil 

Império e com ele se confunde; a maçonaria é uma associação semi secreta, difundida 

em todo o mundo, que adota os princípios da fraternidade e da filantropia, sendo 

uma associação exclusivamente de homens, naquele contexto, hoje não mais. Os 

quadros da maçonaria são compostos por profissionais liberais que deram suporte 

teórico à luta por emancipação do sistema colonialista, não só no Brasil, mas em todo 

contexto latino americano em que esteve presente, a favor da “independência”. No 

Brasil, a maçonaria se envolveu, mesmo antes de ter uma loja formalmente instalada 

em nosso território, com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, no final do 

século XVIII e inicio do XIX57.    

 No Brasil, a maçonaria sempre teve em seus quadros desde o clero católico, 

homens ligados as Ordens Religiosas e Irmandades, os irmãos Andradas arquitetos, 

junto com outros políticos da independência do Brasil, D. Pedro I, depois D. Pedro II, 

entre outros influentes políticos e homens de negócio.  

 Houve uma séria política de enfrentamento entre a Santa Sé e as Lojas 

Maçônicas na Europa, que acabou refletindo na política de romanização e na Igreja, 

no Brasil. A maçonaria foi causa do maior atrito entre o catolicismo e o governo 

                                                           
57 Histórico e características da Maçonaria: “Em meados do século XV na Inglaterra as lojas medievais 
de free masons (pedreiros livres), inicialmente reservadas somente a profissionais ligados a esse oficio 
(arquitetos e engenheiros), abriram-se para membros da nobreza, da burguesia e do clero. Durante os 
séculos XVI e XVII, crescia cada vez mais o número desses maçons aceitos que conservaram os ritos e 
os símbolos da maçonaria tradicional de pedreiros, arquitetos e engenheiros, apegando-se, contudo às 
suas próprias interpretações no tocante a questões filosóficas, científicas e espirituais. No inicio do 
século XVIII aparece a franco-maçonaria moderna, com orientação interna baseada no Livro das 
Constituições publicado em 1723 por James Anderson, que exerceu influência internacional no 
pensamento das sociedades modernas, difundindo-se principalmente, nos paises anglo-saxônicos. [...] 
A hierarquia para iniciação maçônica possui três níveis (aprendiz, companheiro e mestre), que são 
desenvolvidos em lojas ou oficinas. Do quarto grau até o décimo quarto o maçom se desenvolve em 
lojas de perfeição, depois, do décimo quinto ao décimo oitavo, em capítulos, e do décimo nono ao 
trigésimo em areópagos. A partir do trigésimo grau até o trigésimo terceiro e ultimo, a iniciação é 
realizada por conselhos que administram os quatro graus precedentes. [...] A simbologia da maçonaria 
é composta por elementos de uma linguagem coerente e complexa. Apesar de não possuir definição 
político-partidária ou religiosa, a maçonaria sempre atuou no campo político-ideológico. [...] No Brasil 
a maçonaria distanciou-se dos interesses populares, passando a representar a aristocracia rural, 
estendendo-se no máximo às classes médias emergentes. [...] Apesar da maçonaria estar presente no 
Brasil desde a Inconfidência Mineira no final do século XVIII, a primeira loja maçônica brasileira 
surgiu filiada ao Grande Oriente da França, sendo instalada no contexto da Conjuração Baiana. A 
partir de 1809 foram fundadas várias lojas no Rio de Janeiro e Pernambuco e em 1813 foi criado o 
primeiro Grande Oriente Brasileiro sob a direção de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva. 
Consultar: http://www.historianet.com.br/conteúdo. Acesso em 12/10/2004 20:10:26. Consultar para 
o tema “Maçonaria e Igreja Católica”: CAMINO, Rizzardo da. Introdução à maçonaria. São Paulo: 
Madras, 2006; BENIMELI, José Antonio Ferrer (Org.). Maçonaria e Igreja Católica: ontem, 
hoje e amanhã. 4. ed. São Paulo: Paulus, 1998.       

http://www.historianet.com.br/conteúdo.%20Acesso%20em%2012/10/2004
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imperial, causando a chamada Questão Religiosa, no Segundo Reinado. Com a carta 

“Exortae in ista”, Pio IX se solidarizava com os bispos da “Questão Religiosa” e 

lembra que,  

 

[...] endereçadas aos bispos de toda a catolicidade, convocamos com 

clareza naquela ocasião (1873) à memória dos fiéis as disposições 

pontifícias emanadas contra as sociedades corruptas dos que aderem 

às seitas e proclamamos que nas constituições eram atingidas não só 

as associações constituídas na Europa, mas também todas as que 

estão na América e nas outras regiões do mundo58. 

 

  A maçonaria no Brasil esteve longe de enfrentar o mesmo conflito ideológico 

que ocorreu na Europa. Mesmo lá, os maçons procuraram dar respostas aos 

questionamentos da hierarquia católica, que emitiu Encíclicas, Bulas e 

Recomendações a respeito da maçonaria e a reação contra a última encíclica papal de 

Leão XIII “Humanum Genus”59. A maçonaria foi perdendo força no Brasil no final do 

século XIX e início do XX, deixando assim de ser uma grande preocupação para a 

elite eclesiástica brasileira. 

 

1.3.2 Paris: les éditeurs du livre des esprits – 1868  

 

Não é pequeno, por todo país, o número de pessoas que pensam 

conciliáveis a sua profissão de adesão ao catolicismo com crenças do 

espiritismo de Alan Kardec, as quais têm alcançado uma 

extraordinária difusão; os “centros espíritas” são freqüentados por 

muitas pessoas, especialmente dos estratos médicos e inferiores da 

população, desiludidas de encontrar cura para as suas moléstias ou a 

solução para as dificuldades morais, econômicas e psicológicas. Não 

somente escritores católicos, inclusive alguns bispos que têm escrito 

cartas pastorais sobre o perigo do espiritismo, mas também autores 

protestantes como Erasmo Braga e K. G. Grubb encaram essa difusão 

do espiritismo com apreensão60.    

                                                           
58 DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Gregório XVI e de Pio IX. n. 6. São Paulo: Paulus, 
1999, p. 328-332. 
59 CAMINO, Rizzardo da. Introdução à maçonaria. São Paulo: Madras, 2006, p. 61-112. 
60 AZEVEDO, Thales de. O catolicismo no Brasil: um campo para a pesquisa social. Salvador: 
EDUFBA, 2002, p. 38. 
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 Na Bahia, a notícia de grupos espíritas, segundo Divaldo Pereira Franco 

remonta ao ano de 1849, com o registro de um conflito entre espíritas e católicos no 

distrito de Mata de São João, que precisou da interferência da força policial.  Segundo 

Mauro Quintella, no ano de 1881, já existiam vários grupos espíritas no Rio de 

Janeiro; nesse ano houve um congresso e a tentativa frustrada de unir todos os 

grupos existentes, não só no Rio, mas também em outras regiões do país, “Nesse 

Congresso foi criado o Centro da União Espírita do Brasil, a primeira instituição 

unificadora do movimento espírita nacional, cuja instalação oficial deu-se no dia 3 de 

outubro, sob a direção de Afonso Angeli Torteroli”61.  

 Havia uma divisão clara entre os ideais espíritas neste período de gestação da 

doutrina, e “o Centro da União não passou de mera tentativa. Devido à própria 

insipiência do movimento e da luta ideológica que, àquela época, já dividia os 

espíritas em místicos e científicos, a instituição acabou se desorganizando”62. 

 A sobrevivência da doutrina espírita parecia fadada ao fracasso, nem mesmo a 

liberdade religiosa lhe garantiu o direito da liberdade religiosa, pelo contrário, esta 

dúvida pairava entre seus seguidores e os dividia. As autoridades republicanas, na 

elaboração do código penal de 1890, no seu artigo 157 diziam: “É crime praticar o 

Espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancia (...), inculcar 

curas de moléstias (...) e subjugar a credulidade pública. Pena: prisão celular de 1 a 6 

meses e multa de 100 a 500 $"63, para Célia da Graça Arribas,   

 

A partir de 1890, ser espírita no Brasil era crime punido com multa e 

detenção de 1 a 6 meses, nem a declaração do país como estado laico, 

em 1891, ajudou, Antes da República, os espíritas eram alvos 

costumeiros de ataques da imprensa, reclamações médicas e oposição 

da Igreja Católica. Depois, com a constituição republicana e tudo, 

ficou ainda pior. Espíritas também teriam sido usados como bode 

expiatório para diminuir a oposição do catolicismo ao regime 

republicano (...) a norma que associa o espiritismo a rituais de magia 

e adivinhações refletia a pressão do clero católico, dos positivistas e 

até mesmo da classe médica, “temerosa da disseminação sem controle 

do curandeirismo” (...) vários espíritas foram presos a partir de 1891. 

                                                           
61 QUINTELLA, Mauro. História do Espiritismo no Brasil. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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Em muitos processos, foram acusados de “atentar contra a saúde 

pública”64. 

 

 Durante a Primeira República, os espíritas apresentaram algumas 

representações ao governo, reclamando de sua situação de ilegalidade perante a lei. O 

relator do Código Penal, João Batista Pinheiro, chegou a alegar que a norma se 

referiria ao “baixo espiritismo”, o que não convenceu os espíritas, que protestaram 

junto a Campos Sales, então ministro da justiça, pois se sentiam perseguidos em 

relação a quem definiria o que seria um ou outro espiritismo, como se houvesse dois 

espiritismos. Existiam as divisões, sim, nos seguidores do espiritismo: uns 

preconizavam um espiritismo “cientifico”, enquanto outros o espiritismo “místico”, 

mas o que seria diante da lei o “baixo espiritismo”? Bezerra de Menezes figura de 

destaque da época no universo espírita brasileiro, enquanto presidente do “Centro da 

União Espírita do Brasil”, apresentou um oficio reclamando do novo Código ao 

Presidente da República, no ano de 1890.  

 As perseguições aos “Centros Espíritas” e as publicações de periódicos 

endureceram mais ainda no ano de 1893 com a segunda Revolta Armada.  A revista 

da Federação Espírita Brasileira, Reformador, teve suas publicações suspensas neste 

ano devido às grandes dificuldades internas e externas, voltando a circular somente 

no final do ano de 1894, com o abrandamento da situação política. O espiritismo teve 

que enfrentar, nas primeiras décadas do novo regime, fatores político-ideológicos, 

além da perseguição sistemática do catolicismo. Léon Denis escreveu que,  

 

A artilharia pesada do Vaticano entrou no combate. Numa reunião 

plenária, os cardeais inquisidores do Santo oficio, em Roma, proíbem 

que os fiéis freqüentem reuniões e os estudos espíritas [...] o Papa 

Benedito XV aprovava essa resolução [...] o arcebispo de Paris, na 

Semaine Religieuse solicitava que seus diocesanos lhe dessem a mais 

séria atenção. Assim todos os canhões da Igreja trovejam em conjunto 

contra o Espiritismo, que nem por isso sofre qualquer mal [...] Seus 

adversários podem voltar-se contra ele, mas só conseguirão chamar a 

atenção do público a seu favor e aumentar o número de seus adeptos 

[...] Só nos cabe desejar que nossos contraditores continuem tão 

                                                           
64http://tnonline.com.br/noticias/especial/7,2721,06,04,espiritismo-era-crime-no-codigo-penal-de-
1890.shtml, dia 26nov10, 02:35h. 

http://tnonline.com.br/noticias/especial/7,2721,06,04,espiritismo-era-crime-no-codigo-penal-de-1890.shtml
http://tnonline.com.br/noticias/especial/7,2721,06,04,espiritismo-era-crime-no-codigo-penal-de-1890.shtml
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eficaz propaganda [...] Ficamos limitados a nos socorrermos dos 

argumentos dos pregadores da imprensa católica para descobrirmos 

os motivos que originaram tal resolução65.            

 

 Com a constituição republicana deixando em pé de igualdade todos os cultos 

religiosos no país, o catolicismo recebe essa igualdade como uma afronta a sua 

“superioridade” moral e doutrinária, passando a combater as outras crenças que 

considerava heréticas e não verdadeiras. O espiritismo foi acusado de práticas 

demoníacas, no qual, lógico, se “identificava” a participação do demônio. Não teve 

vida fácil os divulgadores de Kardec ou os descendentes de africanos no país e, 

mesmo camuflando seus rituais atrás das práticas do catolicismo popular, sofreu 

constantes ataques do catolicismo romanizador.     

 

1.3.3 Quanta Cura 

 

Já outras vezes tenho despertado a atenção dos fiéis para o perigo em 

que precipitam seus filhos confiando-os a escolas acatólicas; mestres 

hereges, ímpios, escandalosos, ou infames por fatos conhecidos; e 

sabemos que nossos cooperadores não têm descuidado, nem se 

descuidam, de resguardar suas ovelhas neste arriscados perigo66. 

 

 Nos séculos XIX e XX, deu-se início, na Santa Sé, a dois projetos importantes 

para a reorganização do catolicismo, em um mundo considerado pela hierarquia 

católica como hostil aos preceitos religiosos: a romanização e a filosofia tomista, 

como paradigma filosófico, nortearam o mundo católico. Esses projetos estavam em 

pleno desenvolvimento durante a implantação do regime republicano no Brasil. 

Como já é sabido pela historiografia produzida sobre o período, a constituição 

sacramenta a separação entre Estado e Igreja e a nivela, juridicamente, a todos os 

cultos, o que não é bem recebido já pelo catolicismo, que, teoricamente, é a religião 

da maioria dos brasileiros. 

 As autoridades eclesiásticas sempre se opuseram a toda difusão de correntes 

políticas e ideológicas que consideraram heterodoxas, entre elas o protestantismo, 

                                                           
65 DENIS, Léon. O Espiritismo e o clero católicos. 2. ed, Rio de Janeiro: CELD, 1995.  
66 ASV. Documentos e Cartas Pastorais - 1897-1922, Dom Silvério Gomes Pimenta. O perigo dos 
colégios acatólicos, 1921. pp. 3-5.  
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presente desde sempre no país. Apesar das proibições contidas na constituição de 

1824, de não externar seu culto nem por propaganda missionária, nem por 

exteriorização de suas construções religiosas, não deixaram de difundir sua prática 

religiosa entre a população, o que sempre gerou conflitos com o catolicismo. 

 A presença holandesa no nordeste, a abertura dos portos na Colônia com a 

presença da família real no Brasil e a invasão comercial inglesa no Rio de Janeiro, 

trazendo muitos comerciantes anglicanos, as imigrações durante todo o século XIX 

também trouxeram um grande contingente de protestantes ao país, principalmente 

para o sul, onde estas ondas imigratórias, seja por um motivo ou outro, chegavam ao 

país com uma cultura protestante arraigada e já bastante desenvolvida para aceitar a 

religião oficial do país. 

 Para as missões protestantes originárias dos Estados Unidos havia duas 

formas de implantar a cultura protestante no país: uma propunha a missão para 

realizar a conversão do individuo, propondo um rompimento abrupto com seu 

passado e assumindo uma nova vida; outra, formal, seria através da educação 

confessional que mudaria aos poucos os padrões de conduta da população através da 

implantação de uma rede de ensino capaz de produzir este efeito conversor. Estas 

duas vertentes missionárias viveram em constantes conflitos camuflados, causando 

dissidências entre os grupos e um profundo mal estar. No entanto, para os 

metodistas, que também tiveram conflitos a este respeito, nos parece que o bom 

senso seria o equilíbrio entre os dois modelos de evangelização. Para John W. 

Wolling,  

 

[...] quase todos são unânimes em colocar a publicação de jornais 

religiosos [...] literatura evangélica em posição bem alta, como meio 

de evangelização, e por isso não é necessário que se diga muito [...] 

Mas a respeito da evangelização ativa, que diremos? É de importância 

inegável, de certo. Mas que vale o zelo, a atividade do evangelista 

quando não pode fazer chegar a sua voz ao ouvido do povo [...] Mas 

afinal suponhamos que o povo vá, e aceite as doutrinas lhes 

anunciadas. Então que será? Como se pode conservar as famílias 

desses crentes na fé?  Anunciar-lhes o evangelho aos domingos, 

enquanto por seis diass da semana se acham em escolas adversas ou 

indiferentes a nossa fé [...] então ao mesmo tempo em que o 
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evangelistas está se mostrando ativo e zeloso, adotemos igualmente 

mais um outro meio – a escola evangélica, a obra educadora67.  

 
 A queda de braço entre catolicismo e protestantismo foi incessante. Em agosto 

de 1905, o bispo diocesano de São Paulo fez publicar o regulamento para a fundação  

do Centro da “Congregação da Doutrina Christã”, onde se versava sobre diversos 

aspectos para se propagar a doutrina cristã. Assim como para os protestantes, a 

educação ocupa importante papel nos dispositivos para a aplicação da doutrina cristã, 

o Regulamento da Congregação da Doutrina Christã apresentou a conduta a ser 

seguida por seus membros, 

 
Outros Meios de propaganda religiosa,  

36. O centro, que tiver director e sócios, cheios de zelo, tratará de 

diffundir o ensino do cathecismo ainda por outros meios. Aqui se 

indicam dous: 1º O ensino aos alumnos das escolas publicas, 2º A 

escola parochial. 

37. Para organizar o primeiro, fará o Centro uma combinação com os 

professores públicos catholicos, os quaes, no caso de acceitarem o 

nobre encargo de catechistas, terão deante dos olhos estas 

recommendações: 1º ter, por escripto, o consentimento dos Paes, que 

querem e pedem o ensino do catechismo; 2º ensinar o catechismo ou 

historia sagrada  durante meia hora cada dia; 3º dar este ensino fora 

da hora official da escola [...] 6º Mandar os seus alumnos a este 

catechismo publico e vigilar se elles vão, louvar os que vão, e censurar 

os que deixam de ir.  

38. Outro meio é a escola parochial, tão vivamente recommendada 

pelos decretos do Concilio Plenario.  Nesta escola, o estudo da 

Religião há de occupar a primeira linha [...] o resto do programma 

desta escola será egual ao das escolas publicas. Para ambos estes 

meios de propaganda religiosa, o Centro deve pedir o consentimento e 

a aprovação do Conselho.  

39. Exforcem-se pois os parochos e as zeladoras para terem em seu 

Centro o maior numero possível de contribuintes afim de que tenham 

recursos para as despezas do mesmo Centro68.       

                                                           
67 Qual o melhor meio? Expositor Christão, v. 7, 20 de janeiro de 1894. 
68 ASV. Documentos e Cartas Pastorais. Regulamento da Congregação da Doutrina Christã. 1897-1922, 
pp. 56-57. 
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 Nos Documentos Pontifícios e Pastorais Coletivas pode-se observar a mesma 

preocupação com o ensino confessional, durante toda a Primeira República. Em uma 

Pastoral Coletiva do ano de 1921, D. Silvério exorta seus párocos e fiéis a observarem 

a educação oferecida nos colégios confessionais protestantes e recorda ainda outra 

pastoral de 1912,  

  

Para avivar a memória dos pais no particular da educação cristã, a 

qual faz parte do assunto desta carta, pedimos encarecidamente aos 

reverendos vigários que leiam outra vez, e façam ler aos pais de 

família, nossa pastoral, de 29 de março de 1912 [...] Há muito 

trabalham os metodistas, e outras seitas da América do Norte, por 

atrair e arrastar os brasileiros, mas suas indústrias e esforços 

estacarão diante da resistência do nosso povo fiel [...] Ainda sem 

obrigarem os alunos as práticas do culto metodista, ou de outra seita, 

só a convivência perene com os que seguem e praticam, seria por si 

um desastre para a fé do menino, porque o exemplo é pregação mais 

eficaz que as mesmas palavras. Ainda que não pregassem 

abertamente, uma palavra escapada por acaso, um gesto, um sorriso, 

basta para envenenar a Fé da pobre criança e torná-la descrente por 

toda vida [...] Esses pais incorrem na excomunhão maior reservada ao 

Papa de modo especial, como fatores de heresia, porque confiar 

alunos a esses colégios é manifesta proteção dada aos mesmos, e a 

causa que eles propugnam69.  

 

 Após a Proclamação da República, não existiria mais uma religião privilegiada 

pelo Estado, ao menos em teoria. Estava aberto a todos os cidadãos republicanos o 

direito de escolher seu destino ou sua religião, ou seja, algumas religiões puderam se 

colocar no livre mercado da disputa das consciências. A hierarquia do catolicismo, 

durante toda Primeira República, procurou pressionar a sociedade e as autoridades 

políticas, através de suas cartas pastorais e demonstrações públicas de poder, 

apontando que seus “inimigos” eram, na realidade, inimigos da Pátria. Com isso, o 

catolicismo visava manter sua hegemonia na sociedade brasileira, se contrapondo às 

ideologias políticas que considerava heterodoxas, como as propostas pelo 

positivismo, maçonaria, protestantismo e o espiritismo. 

                                                           
69 ASV. Documentos e Cartas Pastorais - 1897-1922, Dom Silvério Gomes Pimenta. O perigo dos 
colégios acatólicos, 1921. pp. 3-5. 
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1.4 Articulações mestre-pupilo  

 
 Rui Barbosa, por tradição e convicção, foi católico70, ex-aluno de Macedo da 

Costa no Colégio Baiano, onde, na sua juventude, aconteceu uma aproximação entre 

o futuro bispo ultramontano e o futuro político Rui Barbosa. Apesar de a história 

apontar para uma elaboração conjunta do decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890, de 

separação Estado-Igreja no Brasil,  Macedo da Costa e Rui Barbosa divergiam em 

pontos em fundamentais, em suas visões políticas. Ainda que o ministro Rui Barbosa, 

 

 [...] continuasse católico até o fim de sua vida, sua teologia esteve 

muito próxima do pensamento protestante, tanto no que se refere à 

relação entre igreja e Estado quanto à natureza do relacionamento 

homem-Deus. Além do mais, boa parte da vida política de Rui 

Barbosa foi uma tentativa de reproduzir no Brasil a experiência 

democrática da Inglaterra, o ímpeto reformador dos Estados 

Unidos. Rui acreditava que só a descentralização administrativa e 

política, emprestando maior autonomia as províncias, dando cabo 

dos vícios burocráticos da centralização imperial, encaminhariam o 

Brasil para uma etapa de progresso acelerado [...] também não foi 

por acaso que o clero brasileiro o elegeu como seu inimigo quando 

ele se fez candidato à presidência da república [...] Como Rui 

Barbosa viu a função da religião numa sociedade em mudança?71 

 

 Houve uma circulação heterogênea de idéias e movimentos que fizeram ruir o 

trono e despedaçar com a monarquia, no Brasil, sem contar o temor de um terceiro 

reinado controlado mais uma vez por um estrangeiro, o conde D´Eu. Rui Barbosa foi 

dos principais articuladores da intrincada e eclética articulação que depôs a 

monarquia e organizou o novo regime político.  

 Após a Proclamação da República, foram elaborados diversos decretos pelo 

Governo Provisório, antes da promulgação da Carta Maior da República, e, neste 

hiato de tempo, o episcopado tratou de se articular para tentar rebater os pontos do 

projeto de constituição que estivesse em desacordo com os interesses do catolicismo. 

                                                           
70 FONSECA. Andréa Braga. A função da religião no pensamento de Rui Barbosa. REVISTA 
INTELLECTUS, Rio de Janeiro, ano 3, v. III, 2004. 
71 Ibid. 
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 Nesse período, se engana quem suspeitou que Rui Barbosa pudesse estar a 

favor das proposições do catolicismo. Rui Barbosa foi a favor do nivelamento de todas 

as confissões religiosas: “o crente emancipado na igreja, a igreja livre no Estado, o 

Estado independente da Igreja”72.  

 A constituição promulgada, em 24 de fevereiro de 1891, foi, no aspecto formal, 

uma ruptura com o antigo regime, mas, na prática, os republicanos se defrontam com 

forças antagônicas ao processo de institucionalização, como por exemplo, o 

catolicismo contestou a instituição do casamento civil, a secularização dos cemitérios, 

o estabelecimento do ensino público laico e não se conformava com o “ateísmo”, que 

infestava o novo regime e a separação Estado-Igreja, nos moldes como estavam sendo 

colocadas as discussões para a elaboração da constituição. O Estado liberal parecia 

atingir o auge da consolidação institucional com suas garantias de liberdades 

individuais das instituições públicas e garantias dos direitos civis73.  

 O Brasil começou apenas a ser discutido neste período e, nesta discussão, toma 

parte Rui Barbosa, político por excelência, que queria um país novo e melhor. Apesar 

de católico, seu pensamento moderno e liberal não coadunava com a fé católica, 

estavam mais para a visão do protestantismo europeu e norte-americano. Para Rui 

Barbosa, a sua fé não se chocava com sua visão de progresso: “Muitas vezes esperei 

descobrir nos recessos da ciência [...] a chave para os arcanos do universo [...] Então 

achei os livros mudos, a razão muda e a filosofia estéril [...] abracei-me à cruz. Foi a fé 

que me salvou”74, Rui Barbosa tinha uma visão de mundo diferente do que pregava o 

catolicismo ultramontano, projeto seguido pelo episcopado brasileiro e ao qual ele se 

opunha.  

 Na visão de Rui Barbosa, o Brasil deveria buscar o progresso técnico-científico 

como fizera a Inglaterra ou os Estados Unidos. O conceito de Rui Barbosa sobre o 

ultramontanismo foi oposto a sua fé católica, enquanto ele permaneceu católico e 

jamais rompeu com o catolicismo, foi muito cético com sua política naquele contexto, 

 

                                                           
72 Rui Barbosa. O Papa e o Concilio. Rio de Janeiro: MEC, 1977. (Apud.) FONSECA. Andréa Braga. A 
função da religião no pensamento de Rui Barbosa. REVISTA INTELLECTUS, Rio de Janeiro, ano 3, 
v. III, 2004. 
73 Cf. ANDRADE, Paulo Bonavides Paes de. História constitucional do Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1991. 
74 RUI BARBOSA. Discurso na sociedade acadêmica beneficente. Obras completas, I, 1, p.60. (Apud.) 
FONSECA. Andréa Braga. A função da religião no pensamento de Rui Barbosa. REVISTA 
INTELLECTUS, Rio de Janeiro, ano 3, v. III, 2004. 
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[...] o ultramontanismo essa bandeira de reação, intransigente 

como a fé que ele não nutre, e astuta como interesse político, que é 

o seu único alimento e a sua moral única [...] de dous elementos se 

compõe o ultramontanismo, ambos inacessíveis à razão: um, a fé 

supersticiosa, que só se rende às alucinações e às pieguices do 

sobrenatural, recursos de que não disponho; o outro, os interesses 

de partido, que em nenhum são tão cegos como no clerical. Meu 

fim único é provar que a liberdade estaria perdida, se contasse com 

a milícia fiel desses arraias75.        

          

 A postura de Rui Barbosa está inserida dentro do projeto de modernidade, 

portanto, não podemos, nesse ponto, julgar sua religiosidade separada do estadista 

que tem um projeto maior para ser desenvolvido dentro da sociedade de sua época. 

Nem também é o caso aqui de julgá-lo em suas atitudes, mas apenas reafirmar a 

difícil tarefa do episcopado brasileiro na manutenção da integridade do catolicismo, 

para traçar seu projeto de ação dentro de uma sociedade em transformação. Até a 

aparente facilidade de comunicação entre D. Macedo e seu ex pupilo, Rui Barbosa, 

teve de ser diplomaticamente calculada para não causar atrito de opiniões.  

 Após a “comissão dos 5”76 ter elaborado um projeto constitucional, sob a 

presidência de Saldanha Marinho, o ministro Rui Barbosa recebeu a incumbência do 

Governo Provisório para fazer a revisão deste projeto, tanto na redação quanto no 

conteúdo. Nos trabalhos da constituinte, Macedo da Costa levou o pensamento 

católico, em nome do episcopado brasileiro, que reivindicava principalmente: a 

manutenção dos cemitérios sagrados, o casamento religioso com efeitos civis, a 

retirada da ameaça de proibição do estabelecimento de novas Ordens Religiosas e a 

retirada do item que possibilitasse ao Estado confiscar dos bens das ordens religiosas, 

e ainda amansar os ânimos contra os jesuítas.  

                                                           
75 RUI BARBOSA. Secularização dos cemitérios. in: Obras completas de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação, 1950, v. 7 tomo 1. p. 163. (Apud.) FONSECA. Andréa Braga. A função da 
religião no pensamento de Rui Barbosa. REVISTA INTELLECTUS, Rio de Janeiro, ano 3, v. III, 
2004. 
76 A comissão foi composta por cinco membros: Saldanha Marinha, Amércio Brasiliense, Magalhães 
Castro, Santos Werneck e Rangel Pestana, foram auxiliados pelo Dr. Nelson de Vasconcelos que 
anotava em ata as resoluções da comissão preparatório do projeto de constituinte.  O trabalho foi 
concluído em 24 de maio de 1890. A instalação do Congresso Nacional com poderes constituintes 
ocorreu no primeiro aniversario da República no dia 15 de novembro de 1890 e contou com 205 
deputados e 63 senadores. Posteriormente Cf. ANDRADE, Paulo Bonavides Paes de. História 
constitucional do Brasil. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1991.    
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 Asseverava, também, D. Macedo, que: “uma nação separada oficialmente de 

Deus se tornava ingovernável” e advertia aos constituintes para não violentar a 

consciência católica, pois desta atitude poderia resultar conflitos permanentes entre 

os republicanos e a sociedade, mas, mesmo assim, ainda afirmou que o catolicismo 

não estava contra a nova ordem estabelecida na nação brasileira. A relação entre 

republicanismo e catolicismo, no Brasil, após a promulgação dos decretos do Governo 

Provisório, foi bastante tensa até a finalização da constituinte. Esse período para a 

elite eclesiástica brasileira foi tão tenso quanto no período monárquico com a 

Questão Religiosa77 e, nesse ponto, os positivistas se aproveitaram para desdenhar do 

poder político do catolicismo alegando que, 

 

‘Historicamente, este aniquilamento do prestigio político do 

catolicismo entre nós ficou patente quando, há vinte anos, a 

ditadura imperial prendeu dois bispos em uma fortaleza, sem que 

isso provocasse a mínima reação popular. Nem sequer foi possível 

então constituir-se um partido católico, como alguns tentaram, 

tentativa que com igual insucesso acaba de ser renovada [...] O 

catolicismo [...] se já não desapareceu como esta [a monarquia] é 

porque ainda não surgiu o sacerdócio cientifico que deve receber a 

gloriosa herança dos Hildebrandos, dos S. bernardes, dos Bossuets 

e mesmo dos Santos Inácios de Loyola’78.    

 

 Como deixa transparecer, o positivismo pretendeu ser uma força tão 

representativa quanto havia sido o catolicismo até aquele contexto. Tentou também o 

positivismo influenciar a constituinte, já que sua filosofia conseguiu penetrar em 

alguns meios mais intelectualizados da sociedade como, por exemplo, nas escolas 

militares e se fazer presente, principalmente através de seu lema “ordem e 

progresso”.   

 Miguel Lemos e Teixeira Mendes formularam algumas representações, 

propondo alterações nos textos do projeto de constituição, e chegaram mesmo a 

desenvolver um projeto de constituição, que foi apresentado aos constituintes na 7ª 

sessão em 13 de dezembro de 189079, por intermédio do deputado Demétrio Ribeiro. 

                                                           
77 Cf. ANDRADE, Paulo Bonavides Paes de. História constitucional do Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1991.    
78 Idem, pp. 228-231.     
79 Idem, p. 228.    
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 Mas, como era um projeto esdrúxulo e cheio de excentricidades e devido à falta 

de experiência em direito constitucional e uma linguagem desprovida de base 

científica e atualização doutrinaria80, malograram na grande maioria de suas 

inserções a carta constitucional. Hodiernamente o “apostolado positivista” é um peso 

morto sem nenhuma representatividade na sociedade.      

 

1.5 “Causou profunda e desagradável impressão no coração de todos...” 
     

 A separação entre Estado e Igreja, no Brasil, provocou, além dos embates 

políticos com o Estado, grandes disputas políticas na vida interna do catolicismo, na 

qual ganhou contornos, até então, ou inexistentes ou bem camuflados, pelo menos 

nas proporções que essas disputas adquiriram durante a transição Império- 

República e pelas incertezas que essa mudança traria para a vida da instituição no 

Brasil. 

Os conflitos surgiam de todo lado e quem se sentia prejudicado não hesitava 

em reclamar. O internúncio Mons. Francesco Spolverini foi criticado anonimamente 

[um catholico]81,  após matéria publicada no dia 13 do mês de maio do ano de 1891, 

na seção Várias, do “Jornal do Commercio”, com o seguinte título: “O Sr. Internúncio 

Apostólico e as Ordens Religiosas”, onde havia parecer do internúncio sobre as 

condições gerais das ordens religiosas no país,  

 
Causou profunda e desagradavel impressão no coração de todos os 

catholicos brazileiros a noticia, hoje publicada pelo Jornal do 

Commercio em suas Varias que M. Spolverini, infelizmente 

representando a Santa Sé junto ao Governo dos estados Unidos do 

Brazil, respondendo á consulta do Governo, affirmou que as ás 

ordens religiosas não estão legal e canonicamente constituídas!   

Quem diria que separada a Igreja do Estado, viesse o representante 

da Santa Sé, que deveria ser o protector nato das ordens religiosas, 

com uma informação falsa concorrer para a realização das medidas 

que tendem tirar ás Ordens a liberdade que lhes garantio a 

Constituição de 24 de fevereiro! Em que caracter, representando a 

                                                           
80 Idem, p. 230.      
81 Segundo Lustosa, este pseudônimo “um catholico” foi utilizado pelo jornalista e diretor da União de 
Recife José Soriano de Souza na publicação do “Ensaio de Programa para o Partido Católico”. 
Provavelmente ele tenha assinado este artigo “anônimo” no “Jornal do Commercio” para se posicionar 
combater Mons. Spolverini. LUSTOSA. Oscar de Figueiredo. Igreja e Política no Brasil. São Paulo: 
Loyola – CEPEHIB, 1983, p. 11. 



78 

 

quem, correu S. Ex. Revdma. Submisso, humilde e officioso a 

responder ao Governo? Quererá tamben a extinção das ordens 

religiosas e a absorção do seu patrimonio pelo Governo? Ou estará 

ainda em sua mente o plano por S. Ex. combinado com o fallecido D. 

Antonio de Macedo, plano denunciado por Erasmo ? Não podemos 

crêr que o representante de S. S. Leão XIII, que sempre tem 

profligado a espoliação dos bens das ordens religiosas, tenha 

aceitado um papel incompatível com o seu caráter de prelado da 

igreja Catholica. Seja como fôr, temos plena confiança que o 

Congresso e o Generalíssimo não consistirão neste attentado contra a 

Constituição da republica e aguardamos a publicação no Diario 

Official da informação do Sr. Internúncio para discuti-la. Um 

catholico [sic]82. 

 

  A indignação devia-se ao fato, ainda não resolvido, entre o Governo e a Igreja 

sobre os bens das Ordens religiosas, baseados no direito de aquisição de bens pelas 

corporações de “mão morta”, que se arrastou por um longo período, desde o Império, 

quando as Ordens religiosas foram perdendo sua importância e representatividade na 

vida pública do país. Fato que foi provocado pelas constantes proibições do governo 

imperial, que atingia os religiosos, no país, por exemplo, o noviciado e a entrada de 

religiosos estrangeiros foram minguando até a quase total extinção das Ordens 

Religiosas que haviam prestado relevantes trabalhos ao país.  

 Só eram admitidos religiosos no país quando isso representasse extremo 

interesse do governo brasileiro e, em relação aos seus bens, que não eram poucos e, 

quase todos doados pela piedade de fiéis, começaram a ser disputados pelo governo e 

seus detentores. As corporações de “mão morta” estavam autorizadas pelo governo a 

apenas possuírem os bens necessários ao seu uso, pois desde 1864:  

 

[...] o decreto legislativo n. 1225 de 20 de agosto de 1864 autorisou o 

governo a conceder as corporações de mão-morta licença unicamente 

para adquirirem ou possuírem, por qualquer titulo, os terrenos e prédios 

necessários para a edificação de igrejas, capellas, cemitérios, etc [...] e 

determinou que os bens de raiz adiquiridos pelas corporações de mão-

morta, na conformidade da Ord. Do Liv. 2º Tit. XVIII, Parag. 1º, sejão 

alienados no prazo de seis mezes contados da sua entrega e o produto 

                                                           
82 ACMSP. Documentação Avulsa. Pasta: CBA-04-03-03. [Correspondências da Internunciatura]. 
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convertido em apólices da divida publica, sob as penas da mesma 

Ordenação, exceptuados os prédios e terrenos para os serviços das ditas 

corporações, e os que até agora tiverem constituído seu patrimônio [...] 

Vimos que, desde a antiqüíssima data, tem o Estado usado do direito de 

regular a acquisição, posse e alienação dos bens das ordens religiosas, e 

que o legislador brazileiro o tem constantemente exercido, sem que até 

agora lhe fosse contestado [...] anno de 1870 [sic]83.  

 

 Questionado pelo Governo a respeito dos bens das ordens religiosas, Mons. 

Francesco Spolverini recorreu ao episcopado, solicitando um parecer sobre este 

assunto como, por exemplo, ao bispo de São Paulo, enviou uma correspondência 

datada de 11 de abril de 1891. D. Lino respondeu, dando seu parecer recebido por 

Spolverini, no dia 19 de abril de 1891, data em que foi cobrado pelo internúncio pelo 

não recebimento de sua interpelação84. 

 O parecer de Mons. Spolverini foi publicado no Diário Oficial85, no dia 13 de 

maio que pediu o apoio do episcopado à sua resposta ao governo e lembrou a todos 

da necessidade de extrema união do episcopado entre si e com a nunciatura, devido 

ao grave momento que o catolicismo enfrentava neste início de governo republicano. 

Apesar da Constituição, de 24 de fevereiro de 1891, não ter o tom jacobino temido por 

todo episcopado, os assuntos que se referiam a Igreja foram tratados pela elite 

eclesiástica brasileira com a máxima prudência para não abalar ainda mais a relação 

do catolicismo, com o governo republicano.   

 Estando ainda pendente a discussão na Câmara sobre os bens de “mão morta” 

das Ordens Religiosas, a resposta de Spolverini foi um esforço para fazer valer o 

                                                           
83 ANRJ. Cocac/Bib. microfilme 0002 COD. OR-Bib/001 OR 017 9, [bens de mão-morta]. p. 6-7. 
84 Exmo. E revmo. Snr. Não tendo ainda recebido a resposta de V. Exa. Revma. A minha carta de 11 do 
corrente, apresso-me a comunicar-lhe aqui inclusa, a que eu entenciono enviar as perguntas do 
Ministro da Justiça no negocio dos bens da ordens religiosas. O Snr. Barão de Lucena a minha 
confidencial e verbal pergunta sobre o seu parecer acerca da destinação dos bens  das Ordens 
respondeu: “Os bens são da Egreja, e devem voltar para Egreja.” É por isso que eu achando-me de 
accordo com o Snr Barão de Lucena neste ponto e persuadido pelo mesmo Barão que o fim das 
perguntas é justificar a medida do governo para impedir a dilapidação dos ditos bens, ameaçados pelos 
Benedictinos, julguei muito mais necessário e util expor na minha resposta (que provavelmente será 
publicada) os principios catholicos contra os inimigos, do que responder singillatim sobre a situação 
de cada uma das corporações religiosas. Queira V. exa. encamina-lo e me telegraphar terça feira se a 
approva.Com sentimentos de particular estima e consideração me subscrevo. De V. Exa. Rma. 
Dedicado servo e amigo sicero, [...] Spolverini. [...] P.S. Recebo neste momento a resposta de V.E. que 
não responda aos quesitos do Barão de Lucena. meo propósito da resposta aqui ainda divulgo os 
quesitos. Peço o grande favor de não me tornar o telegramma pedido acima sim todavia eras 
comprehender ao jubilo o sujeito da matéria. ACMSP. Documentação Avulsa. Pasta: CBA-04-03-03 
[Correspondências da Internunciatura].  
85 Cf. Diario Official Republica dos Estados Unidos do Brasil. Anno XXX – 3.º da Republica – 
N 127 Rio de Janeiro Quarta-Feira 13 de maio de 1891. 
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artigo 72 parágrafo 3 da Constituição, que garantiu para todos os indivíduos e 

confissões religiosas o direito de exercer pública e livremente seu culto, ou mesmo 

adquirir seus bens86. Esta iniciativa de defender os bens da Igreja não foi nada mais 

do que reivindicar para o catolicismo o direito de exercer uma prerrogativa 

constitucional, garantido na recém-promulgada Constituição Brasileira de 189187. Por 

isso, a insistência de Spolverini em manter o episcopado88 coeso para ao requerer do 

Governo da República uma atitude em defesa dos interesses do catolicismo estar todo 

episcopado em consonância com o seu parecer,        

 
Petropolis, 14 de Maio de 1891. Exmo. e Revmo. Snr.  Pelas carta aqui 

juntas V. Exa. Revma. Verá como eu respondi as duas perguntas do 

governo relativamente a situação actual das ordens religiosas e a 

propriedade dos bens D´ellas. Se há momento, em que é necessária a 

mais perfeita união de todos os Bispos entre si, e de todo o Episcopado 

Brasileiro com o representante da Santa Sé, tanto nos princípios, tanto 

na acção commum é precisamnete este em que trata-se da vida material 

da egreja do Brazil. Se V. exa. achar, como eu julgo, util para fortalecer 

essa união e para obter que o Congresso entregue a Egreja do Brazil os 

seus bens, queira enviar-me sem demora uma carta, para ser publicada, 

em que V. Exa. Na certeza que V. Exa. se compenetrará da importancia e 

da gravidade do momento, tenho o prazer de renovar-lhe as seguranças 

de minha affectuosa veneração. [...] Spolverini Internúncio Apostolico89. 

                                                           
86 Cf. ANDRADE, Paulo Bonavides Paes de. História constitucional do Brasil. 3.ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1991; MANOEL, Ivan Aparecido. D. Antonio de Macedo Costa e Rui Barbosa: A Igreja 
Católica na ordem republicana brasileira. Revista Pós-História, Assis, v. 5, p. 67-81, 1997.  
87  Problemas relacionados aos bens da Igreja não ficou restrito ao Estado brasileiro, pois foi inclusive 
uma das tratativas de uma encíclica logo no início do pontificado de Leão XIII, INSCRUTABILI DEI 
CONSILI, já citada no capítulo anterior nas questões sobre o matrimônio e a educação vai tratar 
também dos bens da Igreja em seu terceiro parágrafo desta maneira: Daí se originam as leis 
subversivas [...] vemos promulgadas em muitos Estados [...] a dispersão das famílias religiosas, os 
confisco dos bens destinados ao sustento dos ministros da igreja e dos pobres; a emancipação dos 
institutos públicos de caridade e beneficência da salutar direção da igreja [sic]. DOCUMENTOS DA 
IGREJA. V.12: Documentos de Leão XIII. São Paulo: Paulus, 2005. p. 14.  
88 Exmo. Revmo. Snr. Respondendo a circular de V. Exa. com data de 14 do corrente tenho a satisfação 
de testemunhar a V. Exa. a minha inteira adhesão: 1º a exposição feita por V. Exa. sobre a organização 
e administração actual das ordens religiosas; 2º sobre a doctrina exposta por V. Exa. sobre alienação 
de bens religiosos, declarado absolutamente nulla, aquella em que não se observar a extravagante 
Ambitiosa de Paulo II, e assim mantenha com V. Exa. digno representante da Sta. Sé a mais perfeita 
solidariedade. Se porem o poder civil (o que não é de esperar) abusando do direito da força apoderar-
se dos bens da Egreja restará a V. Exa. a consolação de haver cumprido nobremente o seu dever. 
Approveito a opportunidade para dar testemunho publico do muito que V. Ex.a tem feito pela Egreja 
n´este paiz, identificando=se com seus legítimos interesses e propgnando affamosamente a sua 
prosperidade e florescimento. Reitero os protestos de minha estima. Exmo. E Revmo. Mons. Franco. 
Spolverini. Digmo. Representante da Sta. Sé no Brazil. Projecto de resposta. ACMSP. Documentação 
Avulsa. Pasta: 04-03-03. [Correspondências da Internunciatura].   
89 ACMSP. Documentação Avulsa. Pasta: CBA: 04-03-03. [Correspondências da Internunciatura]. 



81 

 

Esse foi o último episódio vivenciado por Mons. Spolverini no Brasil que havia 

se envolvido primeiro na difícil tarefa de realocar90 todo episcopado no território 

brasileiro. Encontrou muita dificuldade, e foi na diocese do Rio de Janeiro que teve 

sua pior experiência, devido à sua importância política. Governada por D. Lacerda, 

alinhado a monarquia, esse bispo causou grande dificuldade ao rejeitar sua 

aposentadoria91. Sua posição política estava em desacordo com a política de boa 

vizinhança com os republicanos. Mas, essa diocese sempre foi motivo de cobiça no 

episcopado devido ao símbolo de poder que ela representou, como vermos a seguir, 

 

 
Figura 8 – ASV. Fasc. 946, p. 86r92 

                                                           
90 Para este assunto consultar: PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a 
Igreja (II). REB, Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990.  
91 Esta observação é válida não apenas para a alta hierarquia do catolicismo no Brasil, Sérgio Miceli ao 
comentar em seu trabalho a rota de colisão traçada desde antes a Proclamação da Republica no Brasil 
entre membros do episcopado descontentes com a ingerência do Estado na vida eclesiástica em vias de 
forte romanização relata que por outro lado havia membros do clero: “os prelado postos naquele 
momento crítico acabaram lançando mão de diversos expedientes para resistir a tais ‘intromissões’ 
que, por sua vez, desagradaram inúmeros membros do clero temerosos de mudanças capazes de afetar 
sua condição privilegiada de ‘funcionários públicos’. [...] as reclamações e agravos do baixo clero, 
muito mais leal ao trono do que aos seus superiores hierárquicos”. MICELI, Sérgio. A elite 
eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988, p. 17-18.        
92 D. Leme ao Núncio, 1921: a diocese mais importante do país continuava produzindo rusgas no 
episcopado. 
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1.6 “o objetivo imediato é...” 

 

A diocese do Rio de Janeiro foi considerada pelo internúncio Spolverini o 

ponto chave na articulação entre a Santa Sé e o governo brasileiro, como podemos 

observar em documento bem posterior (1921), envolvendo mais uma disputa pelo 

controle de poder na mesma diocese, envolvendo o Cardeal Arcoverde e seu coadjutor 

D. Leme, já que ali se encontrava o centro de decisão do governo brasileiro, e foi 

bastante cobiçada desde a vinda da Família Real para o Brasil em 1808. As indicações 

e transferências de candidatos ao episcopado, propostas por Mons. Spolverini, causou 

alguns atritos de opinião entre o internúncio, parte do episcopado, superiores de 

Ordens religiosas e, consequentemente com seu superior hierárquico, o Secretário do 

Estado Vaticano, Card. Mariano Rampolla del Tindaro.93  

As propostas de indicação de novos candidatos ao episcopado e à 

transferência, de diocese, feitas por Mons. Spolverini foram rápidas, como a situação 

exigia, mas fugazes, pois as alterações94 foram inúmeras e constantes, o que causou o 

descontentamento do Card. Rampolla, que, para tomar as decisões a este respeito, 

precisava consultar outros membros da Cúria e realizar um consistório, onde era 

discutida cada indicação transmitida por Mons. Spolverini, pois, em se tratando de 

situação delicada como a que estava ocorrendo no país, foi necessário correr o menor 

risco de erro possível, 

 

 [...] o objetivo imediato é o de ‘fazer entrar no Episcopado sacerdotes 

de conduta exemplar, instruídos, zelosos e devotos a Roma’ [...] Com 

efeito nesta tarefa Spolverini move-se prontamente. O primeiro 

pacote de proposições, contendo os nomes dos candidatos ao 

episcopado [...] leva a data de 18 de janeiro. A composição proposta a 

Rampolla é a seguinte: transferência de Joaquim José Vieira, bispo 

de fortaleza, para a diocese de Porto Alegre [...] na suposição da 

                                                           
93 Formado em Direito Civil e Canônico. Nomeado em 1875, conselheiro na nunciatura de Madrid. Em 
1877 nomeado para a Sagrada Congregação para Assuntos da Igreja no Oriente. Em 1882 foi nomeado 
núncio apostólico em Madrid, após cinco anos o papa Leão XIII o nomeou Secretario de Estado 
exercendo este oficio até o ano de 1903, em 1887 também foi elevado a cardinalato; faleceu no ano de 
1913 aos setenta anos.  
94 Para maiores informações consultar a tese de láurea em História da Igreja, defendida na Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma, sob a direção do Pe. Miguel Batllori e moderação dos Padres 
Eduardo Cárdenas e Giacomo Martina, em março de 1985, sob o titulo: Transição Império-República: 
desafio para a Igreja no Brasil. (APUD) PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafio e chance 
para a Igreja (I). REB, Petrópolis, v. 49, n. 195, p. 620-639, [jul./set.] 1989.  
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renuncia de Lacerda, transferência de José Pereira da Silva Barros, 

bispo de Olinda, para a diocese do Rio de Janeiro. Porém, passados 

apenas oito dias, Spolverini sugere a primeira alteração. [...] Mais 

ainda [...]95  

 

As alterações não paravam de ocorrer e Spolverini insistia numa reposta breve 

de Roma, já que a reunião dos bispos, marcada para agosto, estava se aproximando e, 

com isso, começou a pressionar o Card. Rampolla atrás de uma solução imediata. 

“Spolverini volta a insistir: ‘Suplico nomes dos Bispos preconizados’, e Rampolla, [...] 

comunica-lhe a resolução do Consistório: Dom Luis Antônio [...] Quanto a D. Pedro 

Maria de Lacerda, o Consistório não achou prudente, por ora, tomar alguma 

resolução a respeito”96.  

A necessidade de dilatação da hierarquia eclesiástica no Brasil, naquele 

momento, foi largamente discutida; não faltaram melindres nessa disputa de 

posições para se assumir a “jóia da coroa” que, naquele momento, como já 

comentado, era estratégica para as pretensões do catolicismo para assumir a diocese 

da Capital, Mons. Spolverini, deixou transparecer certa preferência pelo bispo de 

Olinda D. José Pereira da Silva Barros. Essa indicação e a indecisão de D. Lacerda em 

deixar o posto que ocupava rendeu inúmeras discussões e acusações. “Assunto 

estratégico e delicado, visto que, em torno de Dom Pedro Maria de Lacerda, se 

aglutinava parte da resistência ao regime político”97.        

 

1.6.1 a política não é inocente 

 
A “ausência temporária” do Mons. Spolverini do cenário político brasileiro foi 

comunicada, pelo recém-nomeado representante interino da Santa Sé no Brasil, 

Domingos Gualtieri, em correspondência enviada ao bispo de São Paulo D. Lino 

Deodato. Após toda discussão em torno dos bens das Ordens Religiosas, antecedido 

pelo jogo político de nomeações e remanejamento do episcopado, a substituição mais 

traumática parece ter sido a de D. Lacerda da diocese do Rio de Janeiro, que, a 

princípio, foi sugerida para ser ocupada pelo colaborador imediato de Mons. 

                                                           
95 Cf. PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II).REB, 
Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990.  
96 Idem, pp. 420-423.  
97 Idem, p. 423.  
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Spolverini no corpo a corpo que se realizou nos bastidores da Assembléia 

Constituinte, D. José da Silva Barros, bispo de Olinda.  

Mons. Spolverini, inicialmente, recebeu apoio do Card. Rampolla, que 

inclusive, o autorizou falar que a renúncia de D. Lacerda seria uma sugestão do papa 

Leão XIII. Mas, em meio às tratativas, quando Spolverini começou a ter apoio de seus 

superiores hierárquicos e sugere a D. Lacerda seu afastamento, este se desvencilhou 

da proposta, alegando que a renúncia naquele momento não seria de seu agrado.  

Em meio a este embate, D. Lacerda dirigiu-se diretamente a Rampolla, que, 

por sua vez, consultou os superiores das Ordens Religiosas98 no Brasil, pedindo-lhes 

informações sobre as condições de D. Lacerda, até, mesmo porque, Mons. Spolverini 

o havia acusado de estar com a saúde mental debilitada.  

A princípio, o superior jesuíta, Giuseppe Mantero, pareceu de acordo com a 

observação de Spolverini, mas recuou e disse que “melhor que Macedo Costa teria D. 

Lacerda assessorado Mons. Spolverini na tarefa de recomposição do episcopado 

brasileiro e, por diversas razões, o atual internúncio não se porta à altura de sua 

missão”99. Padre Sipolis, superior lazarista, preferiu se reportar ao seu superior geral 

e, como informa Elói Piva, foi uma referência indireta, onde comunicou a 

discordância de D. Lacerda ao nome de D. José da Silva Barros, proposto para 

substituí-lo. A atitude também poderia ter relação com a atitude de D. Lacerda, num 

passado próximo, ao trazer os padres lazaristas para administrar os dois seminários 

da diocese100.   

A situação tornou-se mais confusa quando Mons. Spolverini acusou o superior 

jesuíta, no Rio de Janeiro, de estar manipulando D. Lacerda e sugeriu a Rampolla que 

impusesse um bispo auxiliar, não deixando alternativa para a livre decisão do prelado 

da diocese carioca, e argumentou que o bispo era uma pessoa de trato difícil, o que foi 

confirmado no comentário de D. Macedo em correspondência a Rampolla: “Numa 

palavra, um santo, bastante instruído, mas um bispo impossível101.  

                                                           
98 A saber: o jesuítas Guisuppe Mantero, o lazarista Barthélemy Sipolis e o capuchinho Fedele d´Avola. 
Cf. PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, 
v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990.  
99 PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, 
v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990, p. 425.  
100 Superior Geral dos lazaristas: Pe. Fiat. Cf. PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e 
chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990. 
101 MC. a R., c., 10-05-90: ASV, SpR, bl, Fb, 2ffvr-1ºfv, para a citação. (APUD) PIVA, Elói Dionísio. 
Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, v. 50, n. 198, [abr./jun.] 
1990, p. 426.    
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Após vários desencontros de opinião e depois de divulgada a lista das 

nomeações e transferências do episcopado, próximo a reunião de agosto, em São 

Paulo, foi enviada uma proposta pelo superior jesuíta do Rio de Janeiro, Giuseppe 

Mantero, em concordância com D. Lacerda, para que João Esberard fosse alçado a 

bispo auxiliar naquela diocese. A proposta foi analisada conjuntamente por Esberard, 

D. Macedo e, Mons. Spolverini, que achou a proposta intrigante, mas não se opôs, a 

princípio, com a condição de que toda a administração da diocese carioca passasse 

para o controle de Esberard. No entanto, Mons. Spolverini passou a se opor a esta 

indicação, de última hora, porque desconfiou de um arranjo entre os lazaristas, D. 

Lacerda e o próprio Esberard102. 

Dois foram os motivos apresentados por Mons. Spolverini para opor-se: 

primeiro porque, em sendo Esberard um estrangeiro e tendo defendido os bispos na 

“Questão Religiosa”, o clero local poderia rejeitá-lo; o segundo motivo foi o de seu 

envolvimento político-partidário ao comprar o jornal “O Brasil” com financiamento 

dos lazaristas e sob conselhos do jornalista Carlos de Laet, que passou a defender a 

restauração monárquica, portanto, ideologicamente contrário ao Governo Provisório 

e, conseqüentemente contrário, também, ao republicanismo103.  

Para Mons. Spolverini, a indicação de Esberard para a diocese do Rio de 

Janeiro seria um retrocesso no processo de aproximação pretendido pela hierarquia 

católica para conseguir o máximo de garantias possíveis para a continuidade dos 

projetos de expansão e solidificação do catolicismo no Brasil republicano. Nesse vai e 

vem de opiniões, Rampolla deduziu que a sucessão no Rio de Janeiro estava sendo 

uma disputa pessoal entre o internúncio e o bispo da diocese do Rio de Janeiro. Com 

isso, tomou a decisão de fazer com que Mons. Spolverini se retraísse nas negociações 

para a renúncia de D. Lacerda, passando o encargo para o superior lazarista Sipolis.  

Esse foi o decreto de condenação de Mons. Spolverini, pois, para confirmar 

suas desconfianças de arranjo feitas entre D. Lacerda, Sipolis e Esberard, o novo 

mediador da situação, Sipolis, além de reafirmar o nome de Esberard para bispo 

auxiliar da diocese carioca, propôs o nome de Arcoverde para a diocese do Recife e 

completou seu trabalho, fazendo o seguinte comentário: “a respeito de Spolverini 

                                                           
102 Cf. PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, 
Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990. 
103 Ibid. 
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afirma: por causa de suas imprudências ele destrói e deixa destruir a Igreja no 

Brasil”104, a opinião foi partilhada com o superior dos jesuítas Giuseppe Mantero. 

 

1.7 Jogo de interesses  

 
 Em meio a esse jogo político, a voz que se fez ouvir foi a de D. Macedo, ao 

interferir nessa situação que parecia estar decidida em favor dos lazaristas na pessoa 

de seu superior, no Brasil, padre Sipolis, que defendeu a nomeação de João Esberard, 

após a inesperada morte de D. Lacerda no dia 12 de dezembro de 1890. Mons. 

Spolverini ainda insistiu com Roma para que fosse nomeado um bispo que tivesse 

maior facilidade de aceitação pelo governo brasileiro, o que segundo, Mons. 

Spolverini, não era o caso de João Esberard, que já havia demonstrado sua posição, 

quando acusou publicamente o Governo republicano de ser ateu, e que D. Macedo 

relacionou em suas correspondências enviadas para Santa Sé, endereçadas ao papa 

Leão XIII e a Mons. Mocceni105.   

Segundo a opinião de Rampolla, a situação já estava decidida em favor de João 

Esberard, mas D. Macedo agiu eficazmente, conseguindo dissuadi-lo dessa certeza e, 

finalmente, conseguiu colocar na diocese do Rio de Janeiro o bispo que, em sua 

opinião e de Mons. Spolverini teria melhor jogo de cintura para atuar no cenário 

político que se apresentava. Não seria fácil mesmo contando com um bispo 

diplomático como D. José da Silva Barros. O receio foi o de que, se confirmasse a 

nomeação do monarquista João Esberard, todo trabalho realizado nos bastidores da 

constituinte, seria desarticulado. O trabalho de bastidor foi costurado por Mons. 

Spolverini com a colaboração de D. José da Silva Barros e D. Macedo, logo que 

retornou de sua viagem a Roma. A situação que envolveu esta disputa pela diocese do 

Rio de Janeiro, com a morte de D. Lacerda ficou assim definida pelo Card. Rampolla:  

 
[...] revendo as posições anunciadas. Concretamente, transfere Dom 

José Pereira da Silva Barros da diocese de Olinda para a do Rio de 

Janeiro; convida Esberard a tomar posse, sem tardança, da diocese 

de Olinda para onde já tinha sido designado, e deixa Arcoverde, por 

ora, sem destinação alguma. Mas não se deixa passar esta revisão por 

                                                           
104 MC. a R., c., 10-05-90: ASV, SpR, bl, Fb, 2ffvr-1ºfv, para a citação. (APUD) PIVA, Elói Dionísio. 
Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, v. 50, n. 198, [abr./jun.] 
1990, p. 427 – 429.     
105 Cf. PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, 
Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 415-432, [abr./jun.] 1990. 
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menos: Leão XIII confia Barros à prudência e ao discernimento de 

Macedo Costa; a seus cuidados confia outrossim, a manutenção e o 

incremento da concórdia entre o poder civil e o eclesiástico no 

Brasil106.          

 
No entanto, D. Macedo também faleceu em março de 1891, e pela aparente 

falta de unanimidade em Roma na decisão de nomear D. José da Silva Barros para a 

diocese do Rio de Janeiro, as bases políticas de sustentação do recém-nomeado bispo 

ruíram. A Santa Sé retomou a opção inicial de nomear João Esberard para bispo da 

diocese do Rio de Janeiro, com o título de arcebispo. D. José da Silva Barros foi 

promovido e aposentado com o título honorífico de arcebispo de Darnis e finalmente 

Arcoverde foi nomeado bispo auxiliar de D. Lino em São Paulo. Mons. Spolverini foi 

convidado para regressar a Roma.  

Quanto à discussão sobre os bens de “mão morta”, outro calcanhar de Aquiles 

na relação do internúncio com os religiosos, foi um assunto que ultrapassou a 

discussão da constituição de 1891: 

 
[...] a República adotou o princípio da igreja livre em estado livre [...] 

Pelo artigo 72 da carta Maior todos os indivíduos e confissões 

religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 

associando-se para este fim e adquirindo bens, observadas as 

disposições do direito comum. Nota-se, portanto, que os diversos 

cultos poderiam fundar suas igrejas e até adquirir bens observando 

apenas as disposições do direito comum. Aqui percebe-se que o 

Estado nada mais influencia na igreja, porem impõe-lhe regras. [...]  

A partir do momento em que existem associações religiosas, estas 

devem possuir personalidade jurídica, pois, no direito constitucional 

brasileiro, desde que se procedeu a separação entre a Igreja 

Católica e o Estado, a Santa Sé é pessoa de direito internacional e as 

associações religiosas, simples pessoas jurídicas de direito privado. 

Aqui é possível fazer um paralelo com o artigo 72 da Carta Política 

vigente na época. Este artigo dizia que as associações religiosas 

deveriam respeitar o direito comum, e de acordo com o dito acima, 

isto é, essas associações serem pessoas jurídicas de direito privado, 

nada mais correto do que elas respeitarem o direito comum a todas 

                                                           
106 PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafios e chances para a Igreja (II). REB, Petrópolis, 
v. 50, n. 198, [abr./jun.] 1990, p. 431. 
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as associações de direito privado. No entanto, a restrição feita não 

fica bem colocada, pois outras associações podem dispor de seus 

bens, e as religiosas não [sic]107. 

 
 Os bens de mão-morta continuaram em posse das Ordens Religiosas e da 

Igreja, que manteve seu patrimônio, não sendo, portanto, desapropriados, nem a 

título de interesse público.  

 A hierarquia católica tratou de trabalhar sua influência sobre os políticos 

católicos para reverter uma suposta ameaça do jacobinismo republicano, como havia 

ocorrido em países católicos europeus, onde houve a separação Estado-Igreja, e, diga-

se a verdade, esse jacobinismo estava mais na mania de perseguição que o catolicismo 

via por toda parte, mais do que realmente acontecia no plano político. Inclusive os 

positivistas, que consideravam o catolicismo morto108, questionavam quando a falta 

de liberdade atingia membros do clero: 

 
Orden i Progresso, viver as claras, Pela Liberdade Espiritual o 

Apostolado Pozitivista do Brazil, fiel aos principios que não ten 

cessado de ensinar i defender, i coerente con a sua atitude em cazos 

identicos ou analogos, protesta contra a perseguição policial movida  

outrosin e pelos mesmos motivos, protesta contra a prizão arbitraria 

de un sacerdote catolico por ter este se manifestado infenso a escluzão 

do ensino relijiozo das escolas publicas i aconselhado aos seus fieis 

que se abstivessen de a elas mandar seus filhos. O Governo Provizorio 

esta esquecendo que é republicano, que se separou a Igreja do Estado, 

i parece tanben esquecer cada vês mais que toda intervenção do poder 

civil em assuntos que só interessão à consciência de cada cidadão 

constitui a essencia mesma da tirania109. [...] 

 
 A constituição de 1891, ao ser promulgada não confirmou as suspeitas do 

jacobinismo republicano-positivista. Questões, como a de “mão-morta”, foram sendo 

questionadas pelo catolicismo até que ela fosse anulada por leis sucessivas durante a 

Primeira República. Era hora, então, além de colocar o bispo certo no lugar certo, 

                                                           
107 Cf. CARNIETTO, Alexsandro; SOUZA, André Luiz de. et al. Igreja, Sociedade, Política: a 
importância, o poder e a manifestação do aspecto político e jurídico. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, 
n. 42, Jun 2000. 
108 ANDRADE, Paulo Bonavides Paes de. Historia Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991, p. 229. 
109 ANRJ. Cocac/Bib. Microfilme 0003 COD. OR-Bib/002 OR 040 9, [Liberdade Religiosa].  
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expandir a instituição no território nacional, desejo do catolicismo durante todo o 

Império, engavetado pelo governo e, que agora poderia ser executado, já que 

dependia apenas do esforço político do próprio catolicismo. E isso foi realizado a 

contento durante a Primeira República.  

 O próximo capítulo terá a preocupação de colocar em evidência as alianças 

realizadas pelo catolicismo, com governantes, oligarquias e grupos em ascensão social 

durante a Primeira República para se “estadualizar”. Usando e abusando das astúcias 

políticas desenvolvidas em sua história duas vezes milenar o catolicismo deu mostras 

de que quando se une em torno de um ideal, consegue atingir seus objetivos, mesmo 

que para isso precise de uma plasticidade política inimaginável para essa instituição 

de perfil tão rígido. No entanto, em momentos como esse, onde a permanência na 

sociedade exigiu uma resposta rápida, a Igreja, colocou em prática sua experiência, 

forjada na convivência com as múltiplas situações que já vivenciou nas diversas 

sociedades em que se inseriu. Parafraseando Certeau, é como se o catolicismo na sua 

longa história tivesse desenvolvido as habilidades “de caçadores, nas mobilidades, 

nas histórias e jogos de palavras, das mil práticas inventivas” 110.          

                                                           
110 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 15 Ed. Petrópolis: Vozes, 
2008. 
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“toma lá, dá cá: a ereção diocesana e seus vínculos políticos” 

 

 
Figura 1 – ASV. Fasc. 358, p. 15r1 

 

                                                           
1 Capa da Bulla de ereção das primeiras dioceses “estadualizadas” em 1892. 
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(CONFIDENCIALE) Segret. di Stato, Alcuni Particolari intorno 

alla rivoluzine. Non posso lasciar partire il mio foglio d’officio di 

ieri n. 529 sulla condotta dell’Impero e la Proclamazione della 

Republica degli Stati Uniti del Brasile senza riferire 

confidenzialmente a V.Ex.R. una spriegazione da varie persone 

serie ripetutami e che mi sembra abbastanza fondata, 

specialmente dopo che ho intesa una apertura fatta con tutta 

sincerita e confidenza questa mattina dal Meresciallo Deodoro 

ad un suo grande e mio amico, che cioè questo non intendeva 

affatto proclamare la repubblica, ma gettare a terra il Ministero 

e specialmente il Visconte d’Ouro Preto di cui a tutti è nota 

l’energia e l’audacia e che si preparava a fare un colpo di stato 

nel in Xbre. Tutti del resto affermano che la reazione era 

stabilita per quel giorno la casa e come segue [sic]2  

 
 

 

N. 735 - 10 7bre Segret. di Stato. 

Aumento delle Diocesi. Sul vapore che porta la presente si reca 

in Roma l’Arc° di Bahia circa la sua venuta io ho gia scritto 

all’E.V.R. in generale, e l’Arcv° stesso rimetterà la mia lettera. Il 

suo dei principali scopi del suo viaggio a Roma è ottenere dalla 

S.Sede, in via eccezionale e con dispensa dalle formalità e 

prescrizione canoniche, la creazione di altre diocesi per gli altri 

stati del Brasile, in modo che ciascuno stato abbia il suo 

vescovo. Cosi si avrebbero 21 vescovi per i 20 stati (lo stato di 

Minas ne há gia due) più un vescovo nel Municipio Neutro di 

Rio de Janeiro, In tutto 22 diocesi. L’art. 1 X della memória per 

le conferenze trattava di questo oggetto, e la Commissione dei 

Vei. incaricato di studiarlo, emise il seguente parere [sic]3  

 
 

 

 

 

                                                           
2 ASV. LIBRI 60, 1889-1890, p. 86v.  
3 ASV. LIBRI 61, 1889-1890, p. 38 v. 
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Figura 2 – ASV. Fasc. 344, p. 38r4 

                                                           
4 Comissão formada pelos bispos de Olinda, Pará e Goiás, ano 1890, expansão diocesana. 
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I Vesi. (Vescovo/i) diedero all’Arciv° (Arcivescovo) commissione 

di trattare questo assunto coll’Internunzio che poi ne sarebbe riferito 

alla S.Sede. Per i motivi che l’Arciv° dirà e che io appoggio, quando più 

posto per la mia conoscenza del vecchio elemento vescovile e della 

situazione politico religiosa, l’E.V. si persuaderà della necessità, se si 

vuol salvare questa chiesa, le nuove diocesi secondo i limiti esistenti 

dei vari stati, di dispensare per i primi anni dalle prescrizioni del 

Tridentino e di nominare súbito i Vesi. (vescovi) È chiaro, che se 

questo affare si dovesse trattare per via di corrispondenza si andrebbe 

troppo per la lunghe, mentre il tempo urge per provvedervi. 

D’Altronde esso è serio per ragione che non è bene porre in iscritto, 

ma che il Arch°, animato da vivo zelo per il risorgimento di questa 

chiesa esporrà alla S.Sede meglio a voce. Voglia l’E.V. prestare 

all’Arciv° la confidenza e fiducia la magiore possibile [sic]5 

 
 
 

[...] Nel telegramma l’E.V. mi ingiungeva che domandassi il consenso 

dei Vesci. Interessati ad eccesione di quello del Para e lo transmetisse 

unitamente al mio parere. Risposi con quattro parole: ottenuto, 

consenso, approvo, progetto [...] Quanto al mio parere lo espressi 

colle parole approvo progetto. L’affare dell’aumento delle diocesi in 

principio non solo è stato sempre riconsciuto opportuno dal governo, 

e necessário daí vescovi ma la S.Sede sulle Istruzione gl’Internunzii 

há sempre insistito, perche se ne attenesse la realizzazione. Tengo 

sotto gli occhi le Istruzioni dale Mgr. Mocenni [...] dove si ripete 

lungo la stessa cosa colle stesse parole. Quanto al modo dalle mie 

conversazioni coi Vescovi io ho tratto la persuazione che il progetto 

proposto da Mgr. Arciv° non potendosi per ora a motivo della 

situazione materiale precaria di questa chiesa formare una diocesi per 

ciascuno stato, è ragionevole, pratico e provisoriamente sufficiente 

[...] Vi aggiungo la viva raccomandazione che il progetto sia effettuato 

il piu presto possibile a motivo di previsioni politiche che protebbero 

piu tardi trastornarlo. È indispensabile che gli avvenimenti futuri 

trovino già, per quanto più si può compiuta la riorganizzazione di 

questa chiesa a vantaggio degl’interessi religiosi e conforme alle 

saggie vedute della S.Sede [sic]6    

 
                                                           
5 ASV. LIBRI 61, 1889-1890, 39r. 
6 ASV. LIBRI 61, 1889-1890, p.50v, 51r. 
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2.1 “a fim de expandir a estrutura organizacional do catolicismo” 

 

 Nos documentos acima podemos verificar o início das articulações das 

autoridades eclesiásticas a fim de expandir a estrutura organizacional do catolicismo 

pelo país, ou seja, suas dioceses, que no Império, ficaram restritas aos Estados que, 

de alguma forma, movimentavam a economia e abrigavam as elites dominantes, ao 

longo da nossa história. No entanto, naquele momento de incertezas políticas para as 

instituições e se sentindo alijado de seus “direitos adiquiridos”, o catolocismo buscou 

alternativas práticas para caminhar com suas prórpias pernas, face ao novo cenário. 

  Numa reunião ocorrida em agosto de 1890 na cidade de São Paulo Mons. 

Spolverini, internúncio apostólico, pediu um parecer à comissão formada por três 

bispos7 para elaborar uma proposta de reorganização eclesiástica no território 

brasileiro. Nela, foi elaborado o modelo de “estadualização” da hierarquia eclesiástica 

como o objetivo de acompanhar a descentralização do poder civil, que parecia 

inveitável, apesar dos militares no poder que ainda defendiam um poder central forte.  

 Para o catolicismo, naquele momento, era inviável se descentralizar na mesma 

velocidade que o poder civil. Uma das causas alegadas foi a situação econômica, 

mesmo assim seria necessário acompanhar os acontecimentos porque devido à 

autonomia dos Estados, quanto mais se protelasse tal medida se correria o risco de, 

num futuro próximo, encontrar resistência do poder local para instalar uma diocese.   

 Mas, assim como Lampedusa escreveu, nos anos 50 do século 20, que, “Se 

quisermos que tudo fique como está é preciso que tudo mude”8, mudou-se o sistema 

político brasileiro, mudaram-se alguns atores em cena, mas a força manipuladora do 

jogo continuava a mesma, pois uma coisa é ter cargo, outra é governar de fato. 

Segundo Décio Saes, a classe média, no novo sistema político, continuou sendo 

manipulada pelas oligarquias9, pois ela teve sua origem dentro deste sistema e a ele 

permanecia ligado. Nesse sentido, o Brasil pouco mudou política e socialmente.    

                                                           
7 Esta comissão foi composta pelos bispos do Pará, D. Joaquim, de Olinda D. José, e pelo futuro 
Cardeal D. Arcoverde. 
8 LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di. il gatoppardo. Milano: Feltrinelli, 1959.    
9 Para saber mais: PARISSINOTO, Renato M. Classes dominantes e hegemonia na República 
Velha. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994; MICELI, Sérgio. Poder, sexo e letras na República 
Velha. São Paulo: Perspectiva, 1997; MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado: a 
atuação e a formação das chefias caboclas (1912-1916). Campinas: Ed. UNICAMP, 2004; 
VILAÇA, Marcos Vinicius; ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. Coronel, coronéis: apogeu e 
declínio do coronelismo no Nordeste. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006;  PRATTA, 
Marco Antonio. Mestres, Santos e Pecadores: educação, religião e ideologia na Primeira 
República brasileira. São Carlos: RiMA, 2002. 
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 O catolicismo, durante a Primeira República, conseguiu articular-se 

politicamente com as lideranças locais para se manter atrelado ao poder e conquistou 

vantagens, em grande parte do território brasileiro, para instalar suas dioceses. Ele 

foi se expandindo, primeiro, em cada Estado da federação e, depois, de acordo com as 

solicitações e vantagens oferecidas pelos poderes locais, foi ampliando 

progressivamente sua estrutura administrativa. Apesar de todos os conflitos e 

disputas internas por poder, as lideranças políticas, em grande parte, comandadas 

por grupos oligárquicos não faziam nada mais do que defender seus interesses 

pessoais e, nessa configuração, o catolicismo foi se aproveitando das brechas para se 

reerguer e conquistar poder num âmbito em que o toma lá da cá prevaleceu,  

 

As camadas médias tradicionais viveram mergulhadas, durante toda 

Primeira República, no universo da ideologia dominante, o que 

facilitou a aceitação, em linhas gerais, da dominação oligárquica. As 

raízes desse “empréstimo” ideológico estão na própria situação de 

dependência familiar, social e econômica em que tais setores viveram 

com relação aos clãs aristocráticos rurais. Isto é, o liberalismo político 

e econômico, na forma em que era professado pelas elites rurais, 

acabou fornecendo as coordenadas do pensamento dos grupos médios 

e condicionando, desse modo, a sua atuação política [...] uma 

concepção democrática elitista era absolutamente ineficaz e irrealista 

na Europa dos fins do século XIX, ela era bastante viável e menos 

chocante no Brasil agrário e aristocrático dos anos 1889-1930, 

quando as massas agrárias [...] analfabetas e privadas de direitos 

políticos, viam-se, contudo, impossibilitadas de superar o estágio de 

absoluta incultura política, e conseqüentemente, a situação de 

completa marginalidade com relação ao sistema político [...] 

Evidentemente, a versão elitista brasileira de democracia liberal 

mascarava a discriminação sócio-econômica [...]10 

 

 Após a proclamação da república no Brasil pouca coisa mudou na política, pois 

as oligarquias regionais continuaram a dar as cartas no jogo político de acordo com 

seus interesses, em cada região, onde, loteado desde sua formação na terra da Santa 

                                                           
10 SAES, Décio. classe media e política na primeira república brasileira (1889-1930). Petrópolis: Vozes, 
1975. p. 65-66. 
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Cruz, a classe média, bastante citada na historiografia como um dos fatores para a 

queda do antigo regime pouco lucrou com a mudança, 

 

[...] os laços de dependência familiar, social e econômica, bem como a 

identidade ideológica, forneceram as bases para o nascimento de uma 

atitude de fidelidade e expectativa positiva das camadas médias 

urbanas tradicionais para com as situações oligárquicas. Não é por 

acaso, por exemplo, que os batalhões patrióticos, organizados pela 

situação paulista para a defesa contra a revolução “tenentista” de 

1924, se compunham de um número considerável de profissionais 

liberais e altos burocratas, de modo geral egressos dos setores 

tradicionais11. 

  
 No catolicismo, no período entre 1889 e 1930, devido aos problemas práticos a 

serem solucionados, houve certa plasticidade, inclusive na elaboração de seus 

quadros de comando para atender às diversas situações que aconteciam nos campos 

político, econômico e social. Para isso, seria necessário não apenas uma política de 

doutrinação, a romanização, mas, mais que isso, seria necessária também uma 

política de acomodação da instituição no novo sistema político. Para essa política 

funcionar seria preciso uma estratégia que pudesse conciliar sua doutrina moral com 

as políticas oligárquicas, poderíamos dizer que houve nesse período, no Brasil, uma 

adaptabilidade do imutável, ou seja, uma instituição milenar como o catolicismo não 

cansa de forjar maneiras de estar vinculado aos poderes constituídos, apesar de ter 

suas verdades e dogmas. Na política, em especial naquele período o catolicismo não 

se cansou de condenar a modernidade e seus “males”, embora tenha procurado uma 

maneira de não ficar fora da cena política quando isto lhe interessasse. Entre suas 

táticas para manter os vínculos políticos no Brasil, o “material humano” foi tratado 

com bastante cuidado entre a elite eclesiástica brasileira, observando o que estava à 

sua disposição e trabalhando para obter o melhor resultado. Segundo Miceli: 

 

O perfil social do episcopado brasileiro ao longo da República Velha 

traduz [...] o empenho na consolidação da máquina organizacional 

através da imposição de linhas hierárquicas de comando e autoridade  

[...] viabiliza tais metas organizacionais através de sólidas alianças 

                                                           
11 Idem, p. 67. 
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com setores oligárquicos. O intento de atrair ao corpo episcopal filhos 

de famílias ilustres da classe dirigente [...] uma cota mínima de 

padres de origem humilde, educados às custas de patrocínio 

eclesiástico [...] social e politicamente desamparados fora da 

organização, constituíram os princípios de composição dos altos 

escalões eclesiásticos que mais pareciam se ajustar às pretensões de 

influência da Igreja nas circunstâncias da época. Entre esse dois 

grupos, situavam-se os descendentes de linhagens tradicionais cujas 

famílias se encontravam em estágio acentuado de declínio social e 

material e aqueles poucos padres recrutados nas ordens religiosas12.           

 

 Outro dado importante, fornecido pela pesquisa de Miceli, é o da origem 

regional dos prelados atuantes durante a Primeira República:  

 
Quase 50% dos prelados atuantes na Republica Velha eram 

originários dos estados nordestinos, seguidos pelos 20% nascidos e 

educados em Minas Gerais e pelos 14% provenientes de São Paulo, 

então a mais dinâmica frente de expansão da organização eclesiástica. 

Essa distribuição reflete o processo histórico de expansão territorial 

da Igreja Católica no país através da implantação de circunscrições, 

seminários e casas de formação, sendo ainda indissociável do grau de 

influência organizacional logrado por alguns lideres do episcopado à 

frente de suas dioceses por mais de duas ou até três décadas [...] à 

pujança dos movimentos católicos [...] dividendos materiais e 

institucionais carreados através de compromissos firmados com 

círculos oligárquicos13. 

 
 A formação do quadro episcopal deu a ossatura da estrutura da instituição 

eclesiástica: uma equipe administrativa capaz de montar e fazer as articulações com 

os poderes constituídos em cada região do país. Esse batalhão comandava também, 

articulado com o baixo clero e com a intelectualidade laica, uma frente de batalha, 

paralela à hierarquia e por ela manipulada, para conseguir reaver sua participação na 

estrutura político-social da república. 

 O episcopado tentou em vão persuadir o governo provisório e o primeiro 

governo republicano, sob o comando do Mal. Deodoro, com uma pastoral coletiva 

                                                           
12 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 1988, pp. 81-82.  
13 Ibid.  
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dirigida ao clero e aos fiéis do catolicismo14. Oscar Lustosa15 comentou que, durante 

os primeiros anos de governo republicano, o catolicismo manteve distância 

estratégica do poder no Brasil, como se estivesse estudando a melhor forma de agir – 

opinião difícil de ser aceita se olharmos para documentação produzida entre aqueles 

que buscavam tirar proveito da importância um do outro. Mais correto é afirmar que 

o que não existiu foi a instrumentalização de um poder em relação ao outro, como 

havia sido no império. Em um âmbito mais geral, Ivan Manoel16 afirma que houve um 

longo período de “recolhimento” da igreja para que ela se reestruturasse 

internamente.  

 A igreja “afastada’ do jogo político, não se dava por vencida, continuava se 

articulando e fazendo sua política. O catolicismo era, ainda, aquele projetado pela 

instituição hierárquica, intrinsecamente ligada às elites, com a preocupação 

exacerbada de se reestruturar politicamente através de conchavos com a parte de 

cima da pirâmide político-social. Apesar do discurso abrangente, o extrato mais 

pobre da sociedade serviu sempre como massa de manobra política para demonstrar 

que o catolicismo ainda era digno de crédito, por parte do Estado, que não estava 

morto e que não poderia ser descartado por qualquer regime político que fosse. 

Afinal, essa instituição duas vezes milenar não sobreviveu a inúmeras turbulências 

por obra de milagres ou do sobrenatural: essa instituição está acostumada a fazer 

parte do jogo político e a jogá-lo para vencer. 

 

 
Figura 3 – ASV. Fasc. 344, p. 58v17 

                                                           
14 Cf. GOMES, Edgar da Silva. A dança dos poderes. São Paulo: D’Escrever, 2009. 
15 Cf. LUSTOSA, Oscar Figueiredo. A igreja Católica no Brasil República. São Paulo: Paulinas, 1991.     
16 Cf.MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento católico 
(1800-1960). Maringá: UEM, 2004.   
17 Fragmento de um documento de 1890 da internunciatura para a Santa Sé sobre a situação do 
catolicismo no Brasil com a mudança na política brasileira, sobre a autonomia dos Estados.  
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2.2 “duas modalidades básicas de estratégias adotadas...” 

 
 A expansão organizacional do catolicismo precisou adaptar-se às 

peculiaridades sociais e aos seus atores de cada região para criar novas dioceses. 

Gradativamente, foi sendo realizada a “estadualização” do poder eclesiástico durante 

a Primeira República ou para ser mais de acordo com a situação política daquele 

contexto, o catolicismo também se federalizou no território nacional. Como vemos no 

documento a acima, existiu a preocupação com a autonomia dos estados federados no 

novo regime. Mas ao se adequar a cada situação especifica não deixou de pertencer ao 

eixo normatizador – Roma – sem perder de vista o especifico de cada situação, 

trabalhou de forma a implementar uma diretriz reguladora de toda situação para não 

perder de vista sua identidade, ou seja, em razão da especificidade em que deveria  

atuar a hierarquia católica para se ligar novamente ao poder político nos diversos 

estados brasileiros, mantendo-se fiel ao projeto romano. Para Miceli, 

 
[...] o dimensionamento das áreas vizinhas de influência em termos 

de recursos mobilizáveis em favor do patrimônio diocesano também 

entraram em linha de conta para a definição das prioridades dessa 

política. O reparte do território paulista e da região sul de minas 

gerais constituiu, por exemplo, a resposta pronta e lucrativa da 

hierarquia às frentes de prosperidade impulsionadas pela expansão 

do café [...] os detentores dos postos de decisão na alta hierarquia 

concentraram seus esforços e investimentos na área mais próxima de 

influência [...] é possível identificar duas modalidades básicas de 

estratégias adotadas pela hierarquia eclesiástica no contexto mais 

geral da política de “estadualização”. Naqueles estados menos 

importantes em termos do valor de sua contribuição econômica, 

demográfica e política, a organização eclesiástica buscou assentar 

suas possibilidades de expansão e consolidação em alianças explícitas 

com alguma das facções oligárquicas dominantes. Na Paraíba do 

norte, no espírito santo, em mato grosso, entre outros, onde a luta 

política se resumia à competição envolvendo alguns poucos clãs e 

lideranças de estilo coronelista, os dirigentes eclesiásticos se viram 

obrigados a sujeitarem suas pretensões expansionistas à proteção 

dispensadas pelas lideranças oligárquicas. Essa tendência podia se 

traduzir numa aliança de prestação de serviços de que se 

beneficiavam mutuamente a autoridade episcopal e os chefes 



101 
 

oligárquicos [...] a outra modalidade de “estadualização” do poder 

eclesiástico ocorreu nos estados mais desenvolvidos do país18. 

 
 A questão que Miceli levanta sobre “duas modalidades básicas de estratégias 

adotadas pela hierarquia eclesiástica no contexto mais geral da política de 

estadualização”, dividiu o país em dois “eixos de ação”, a saber, Norte-Sul. No eixo 

Norte estava concentrado os Estados de menor poder aquisitivo e também 

dominados por oligarquias mais ligadas a terra e no eixo Sul as oligarquias estavam 

expandindo seus negócios para as cidades com o capital adquirido nas lavouras de 

café, principalmente em São Paulo e no Sul de Minas Gerais. Essa estratégia adotada 

pelo catolicismo levou em conta, basicamente, as possibilidades financeiras que cada 

região podia oferecer de vantagens para sua expansão.  

 A “elite eclesiástica” concentrou forças para fazer a expansão diocesana no 

mais breve espaço de tempo possível por temer mudanças bruscas na política 

nascente, como vimos nos documentos acima19. Com isso o quadro de expansão ficou 

distribuído desta maneira: das 56 novas dioceses criadas no período de 1890-1930, 

36 estavam localizadas no eixo Sul e apenas 20 no eixo Norte, ou seja, dos 20 estados, 

mais o distrito Federal, apenas 7 Estados receberam 36 novas dioceses, sendo que os 

outros 13  Estados do eixo Norte receberam 20 dioceses. A maior expansão, portanto, 

se deu nos Estados de maior poder aquisitivo, ou seja, nos Estados que constituem 

ainda hoje o pólo de maior concentração de renda e, já naquele período estavam 

localizados nas regiões sul-sudeste, aqui denominadas como eixo-Sul20. 

 Isso fica bastante perceptível na documentação pesquisada no Arquivo Secreto 

Vaticano, onde sem exceção, para se criar uma nova diocese, a questão financeira era 

largamente discutida e sempre o ônus para a criação recaía nos ombros da região 

solicitante. Apesar de o interesse ser da instituição, a impressão que se tem, ao 

analisar esses documentos, é que o poder civil, de alguma forma fazia mesmo questão 

de ter criada uma diocese na sua região, ou mesmo elevar uma região em província 

eclesiástica. Este é o caso, por exemplo, do Paraná, que, a partir de 1924, se 

empenhou, por meio do então presidente do Estado, para ter novas dioceses e tornar 

                                                           
18 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, pp. 67-79.  
19 ASV. LIBRI 60, p. 86v; ASV. LIBRI 61, pp. 38 v, 39r, 50v, 51r.  
20 Eixo-Sul, ou Eixo-Norte, nada tem a ver com as divisões geográficas do Brasil. Não é uma divisão 
rígida. Mas, é apenas, uma opção para tratar na tese, as duas características político-sociais da divisão 
diocesana ocorrida durante a Primeira República.  
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o Estado uma província eclesiástica, como podemos ver em parte do documento 

transcrito abaixo,  

 

disse-me no trem o Presidente que havia recebido do Ministro do 

Exterior communicação particular de que viria aqui um Visitador 

Apostolico...  e que elle, presidente, se lembrara em Ponta Grossa de 

auscultar personagens influentes a respeito da creação de um bispado 

alli, e que estes personagens se haviam mostrado dispostos a 

contribuir, etc, etc... e que isso traria de certo comsigo, vir a ser 

Corytiba arcebispado e o Paraná província independente de S.Paulo. 

[...] já por lhe parecer que o grau de importância do Parana não bem 

se coadunaria com a Idea de simples prelazias em seu território, já 

porque o território de Guarapuava deveria precisamente fazer parte 

da nova diocese de Ponta Grossa. Sorri, sim, o Sr. Presidente a idéia 

da 2ª nova diocese, no norte do Paraná [...] melhormente confrontar 

o plano PRELAZIA e o plano TRES DIOCESES (Corytiba, Ponta 

Grossa, Jacarezinho)21. [sic]  

 

 No eixo-Sul, mais rico, o patrimônio para criação de novas dioceses, ou para 

qualquer outra despesa de maior vulto, como adquirir um no Palácio Episcopal, ou 

mesmo reformar o antigo, contava quase sempre com o apoio das oligarquias ou do 

próprio poder civil. Para a criação da diocese de Pouso Alegre, o acento esteve no 

progresso da região com a construção da estrada de ferro e uma fervorosa campanha 

da cidade e da região22, principalmente por intermédio da imprensa local23.  

 No eixo-Norte, as dificuldades financeiras para se criar uma nova diocese 

estiveram sempre presentes. Enquanto as coisas eram facilitadas pelo poder local no 

eixo-Sul o eixo-Norte precisava estar sempre atento às mudanças de humor das 

disputas oligárquicas em sua região. Estar ligado a uma oligarquia era sempre muito 

importante para um bispo do eixo-Norte. Como salientou Miceli, por exemplo, na 

diocese do Piauí, o bispo D. Joaquim de Almeida se tornou aliado político de Antonio 

Freire quando o dirigente local arbitrou em favor do bispo uma disputa por 

                                                           
21 ASV. Fasc. 1017, pp. 24-27. 
22 Conselheiro Capivary, Cambuhy, Estiva, Jaguary, Anna de Sá, São José dos Ouros, São José do 
Congonhal,  Santo Antônio de Jacutinga. ASV. Fasc. 389, pp. 2-3; 5-6; 9-11; 17-24. 
23 ASV. Fasc. 389, 471, 615. 
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patrimônio subtraído de sua diocese, no ano de 1908, que, segundo consta na 

documentação pesquisada, as fazendas eram: 

 

[...] pertencentes ao patrimônio do bispado do Piauhy, 

revolucionariamente arrancadas da posse do ex.mo senr. D. Joaquim 

de Almeida por uma sociedade leiga, organisada da noite para o dia”, 

voltaram para as mãos da diocese graças a intervenção do chefe do 

poder temporal, pondo-se ao lado do chefe do poder espiritual para 

restabelecel-o na posse dos direitos sagrados, offerece-nos nestes 

tempos um espetáculo novo e admirável. É motivo justo, sejamos 

francos, para darmos parabéns ao Estado. O accordo, realisado por 

influencia do exmo. Sr. governador, foi lançado no seguinte contracto 

[...] Acceitando, como acceitou, a benéfica e espontânea intervenção 

do Governador do Estado para immediata solução do pleito, revellou-

se na altura da sua missão sagrada e sublime. Agora cumpre-nos dizer 

a atitude do exmo. Sr. dr. Antonio Freire, lançando o nosso 

julgamento com a franqueza e independência que nos caracterisao, 

sem as prevenções de opposicionistas e muito menos as curvaturas do 

aulicismo [...]manifestada por vezes a muitos catholicos, foi, parece, 

sempre favorável aos legítimos interesses da Egreja, affirmando que 

seria um dos primeiros actos do seu governo a reparação completa da 

injustiça. Estavao em jogo paixões desordenadas, chocavao-se 

empenhos de peso, tumultuavao embaraços de tal ordem que muita 

gente chegou a duvidar da realidade da promessa. Mas, a verdade é 

que o governador agia com firmeza e sinceridade24. [sic] 

   
  O bispo do Piauí não deve ter tido uma relação muito boa com o antigo 

Presidente do Estado: “A situação Anizio de Abreu tão prodiga em factos anormaes e 

nunca vistos, - cabe tremenda responsabilidade nesse attentado contra os bens da 

Egreja, [...] por sua manifesta cumplicidade consentindo na publicação de pretensos 

estatutos no jornal official”25. Mas, também, nem tudo aconteceu da maneira 

planejada. No entanto, após os contratempos com o antigo governo a situação voltou 

à normalidade na diocese e, mesmo não sendo partidário, até então, do presidente do 

Estado, Antonio Freire, contou com seu apoio, que interveio na situação que se 

arrastava há pelo menos dois anos, conforme nota do mesmo jornal.  
                                                           
24 ASV. Fasc. 1118, p. 20. Recorte de jornal local s/d, s/n, arquivado no ASV. 
25 ASV. Fasc. 1118, p. 20. 
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Figura 4 – ASV. Fasc. 714, p. 04r26 

  

 
                                                           
26 Carta de D. Manoel, bispo do Ceará, ao núncio, indicando candidato à diocese do Crato, ano 1914. 
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 Por motivos como os citados acima para reorganizar o catolicismo no território 

brasileiro após sua separação do Estado, além de erigir novas dicoeses, era necessário 

alocar, em cada diocese existente, um prelado que pudesse ter alguma influência 

política ou flexibilidade no trato com o novo regime. Contudo, nem sempre essa 

estratégia foi imediatamente conseguida. Por exemplo, na capital federal houve duros 

embates entre o episcopado para que o bispo deixasse seu cargo, algo que só 

aconteceu após sua morte. Tentou-se também colocar em cada região um bispo com a 

“mesma” ideologia política dos dirigentes políticos locais, ou neutralizar a ideologia 

do opositor, às vezes o opositor pertencenteu ao próprio clero.  

 Como no caso da difícil escolha de um bispo para a diocese do Crato, onde o 

padre Cícero estava envolvido na política local, descontentado a hierarquia 

eclesiástica. Para apaziguar esta situação o bispo do Ceará, hoje Fortaleza, D. Manoel 

pediu a nomeação do padre lazarista Manoel dos Santos, que, por sua vez, após ser 

aceito pela Santa Sé, recusou a nomeação, que foi ocupada pelo Mons. Quintno. A 

escolha do padre Manoel dos Santos parece ter sido articulada sem seu 

conhecimento, haja vista que na indicação de seu nome para o episcopado o bispo do 

Ceará estava de férias no mês de janeiro de 1914 na casa dos Lazaristas no Rio de 

Janeiro: “Minha residência aqui é na rua General Severiano, 62, Botafogo, na casa 

dos Lazaristas (sic),” sugerindo uma articulação da Ordem para elevar um de seus 

religiosos ao espicopado27.    

 

 

Figura 5 - ASV. Fasc. 714, p. 19r28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - ASV. Fasc. 714, p. 10r 

  
 Outro caso específio de articulação para acomodar os desejos da igreja com a 

elite local para formação de prelados que eram “gente da terra” foi do Estado do 

                                                           
27 ASV. Fasc. 714, p. 4v. 
28 Figuras 5 e 6 - Telegramas da recusa e da indicação do Pe. Santos ao episcopado. 
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Espírito Santo29, onde os políticos mais influentes, durante a Primeira República, a 

família “Souza Monteiro” e seus agregados, dirigiram o Estado tanto na figura dos 

políticos Jerônimo, promotor público e futuro governador do Estado, quanto de seu 

irmão Bernardino, também um político militante e adversário da outra força política 

do Estado, a família Muniz Freire.  Em 1907, Bernardino já era deputado estadual. O 

político-eclesiástico da família foi o irmão Fernando, que ajudou a fundar o seminário 

menor de sua congregação no Brasil e mais tarde se tornou bispo,  

 
Tendo de enfrentar movimentos sociais da magnitude de Joazeiro, 

Canudos e Contestado, e encontrar soluções viáveis para a manutenção e 

expansão de suas instituições, os dirigentes eclesiásticos viram seus 

esforços condicionados quer pela necessidade de acertarem fórmulas de 

acomodação com as elites oligárquicas, quer pelas diretrizes impostas 

pela política pontifícia de “romanização” [...] A maioria dos bispos 

atuantes nesse período se viram envolvidos em conflitos sérios com 

irmandades leigas e em pendências judiciais com autoridades publicas 

em torno de questões patrimoniais [...] via de rega, o primeiro passo dos 

prelados era entabular negociações com os dirigentes, buscando partilhar 

as principais posições no sistema interno de poder30.    

 
 Como comentado acima a instituição eclesiástica contou com uma grande 

plasticidade política nesse período. Para tanto, procurou não entrar em choque com 

as elites políticas republicanas, na tentativa de recuperar sua influência na sociedade 

que estava se transformando de agrária exportadora para uma sociedade em fase de 

expansão industrial capitalista, apesar de, na Primeira República, a sociedade agro-

exportadora ter dominado praticamente todo o período.  

 Analisando a bibliografia consultada para elaboração desta tese, pude observar 

também que o perfil da elite político-econômica no Brasil está praticamente dividido 

por regiões, assim como os “modelos” de organização eclesiástica no território 

nacional apontado por Miceli que disse, “A política de ‘estadualização’ foi 

implementada através de estratégias diferenciadas conforme o peso político e a 

contribuição econômica de cada unidade federativa para a manutenção do pacto 

oligárquico [...]”31.  

 

                                                           
29 O caso do Espírito Santo será retomado mais adiante. 
30 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 1988, pp. 123-124.  
31 Idem, p. 67. 
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2.3 Adaptando-se às distintas situações  

 

 
Figura 7 – ASV. Fasc. 353, p. 043r32 

 
  

                                                           
32 Impresso utilizado por D. Lino Deodato, bispo de São Paulo, para pedir donativos aos fiéis. 
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 No eixo-Norte do país a atuação dos coronéis em seus currais eleitorais 

marcou esta região com maior impacto do que o observado no eixo-Sul. Nesta, além 

da economia que, estava sendo impulsionada pela industrialização, os partidos 

políticos que dominavam o cenário eram os republicanos paulista e mineiro, além do 

partido riograndense. Não se formou nenhum partido republicano nacional de 

expressão, os políticos e homens de negócio do eixo-Sul calcularam melhor seus 

interesses em relação à instituição eclesiástica, movidos por interesses que a 

visibilidade proporcionada pelo catolicismo poderia lhes dar, apoiaram uma ou mais 

comissões, formadas para ereção de diocese na mesma região, em cidades diferentes.  

 Nainôra de Freitas nos apresenta em sua tese33 o caso dos coronéis Quinzinho 

Junqueira e Francisco Schimidt, da região de Ribeirão Preto, que se envolveram nas 

disputas pela criação das dioceses de Batatais e Ribeirão Preto, pois, qualquer que 

fosse o veredito final já tinha carriado para si os dividendos políticos resultantes 

deste importante evento para a cidade vencedora. Enquanto que para se formar o 

patrimônio de uma nova diocese no eixo-Norte, salvo alguma excessão era preciso 

contar com o patrimônio “rural” doado à Igreja ao longo de sua existência, e não raras 

vezes estas prorpiedades foram motivo de litígio entre os civis e eclesiásticos.  

 Foi essencial, para se criar uma nova diocese, demonstrar à Santa Sé que a 

região tinha de alguma forma condições de conseguir um patrimônio no mínimo 

suficiente para o palácio episcopal e para a confecção das bullas de ereção da diocese 

e nomeação do novo prelado, pois na documentação consultada no ASV em sua 

totalidade34, não foi encontrado, em nenhum deles, qualquer tipo de isenção ou 

doação realizada pela Santa Sé para que se pudesse constituir patrimônio de uma 

nova diocese no Brasil com sua ajuda financeira direta.  

 Apesar de, nesse período as relações da elite eclesiástica ocorerem no 

tradicional estilo de hierarquia que predominava na época, ou seja, piramidal, os 

bispos não deixaram de lançar mão da ajuda do patrimônio oferecido pelos leigos 

para ereção das novas dioceses. Outro aspecto interessante para o objetivo de 

recolher verba foi a critividade utilizada pelos bispos. A maioria lançou mão de seu 

prestígio junto aos abastados, como no caso de D. Duarte que, à frente de sua diocese, 

                                                           
33 FREITAS, Nainôra M. B. de. A criação da diocese de Ribeirão preto e o governo de seu 
primeiro bispo: D. Alberto José Gonçalves. Tese de Doutorado em História, UNESP-Franca, 
2006, pp. 17-25. 
34 Pelo menos 1165 p. de documentos digitalizados e/ou digitados, afora os lidos e não utilizados. 
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esteve sempre cercado de pessoas influentes da cidade, como o Conde de Prates35. Já 

um de seus antecessores, D. Lino Deodato, foi bastante original ao utilizar um 

formulário impresso para abastecer o caixa da diocese, apelando para a contribuição 

dos fiéis. Ao receber o apoio financeiro de seus fiéis, o catolicismo conseguiu meios 

para se reestruturar e, com isso ter força no jogo político.  

  

A recuperação da influência da Igreja na sociedade capitalista passava 

pela atuação dos católicos em movimentos laicos, partidos, sindicatos, 

sem contar os movimentos romanticamente inspirados, como o culto 

ao Sagrado Coração. Esse projeto de expansão, antagônico à proposta 

liberal de organização da sociedade e do Estado, solicitou da Igreja 

uma plasticidade política nas relações com os governantes, numa 

postura nem sempre concordante, nem sempre opositora, mas alerta 

às brechas ocasionais capazes de favorecer seu objetivo [...] 

Proclamada a República, superadas as disputas que marcaram as 

relações entre a hierarquia católica e o poder temporal durante o 

império, a Igreja Católica passou por um período de redefinição em 

relação ao Estado, do qual resultou a conciliação36.     

 

 Para isso, colaborou com o Estado em vários aspectos que, teoricamente, 

deveriam ser seu papel, como garantir as condições mínimas exigidas pela população, 

que se organizava no novo regime político, no qual, apesar de continuar sendo 

manipulada, acreditava nas propostas do ideal republicano que, em seu escopo 

deveria garantir no mínimo os direitos fundamentais da sociedade em relação às suas 

necessidades básicas, como, por exemplo, direito à expressão, ao ensino público37, 

acesso à saúde, garantias trabalhistas entre outros direitos até então ignorados no 

antigo regime. O catolicismo passou a colaborar com o regime em boa parte do que 

                                                           
35 “sempre contribuiu a mancheias para as instituições pias, como a Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo, Liceu do Sagrado Coração de Jesus, Orfanato Cristóvan Colombo, Recolhimento da Luz e 
quantos outros que atestam o espírito cristão da nossa grei. Ao se formar em nossa Capital uma 
Comissão Promotora da Construção da Nova Catedral, foi o Conde de Prates convidado pelo saudoso 
arcebispo D. Duarte Leopoldo e Silva, para presidência dessa Comissão nobilíssima, tendo figurado 
como dos mais entusiastas e maiores contribuintes para a ereção do monumental templo-orgulho de 
São Paulo e do Brasil. Êsses esfôrços e munificiência, levaram o Arcebispo a conceder-lhe o título 
nobiliárquico de Conde da Santa Sé” http://www.fazendasantagertrudes.com.br/conde_dir.html 
36 MALATIAN, Teresa. Império e Missão: um novo monarquismo brasileiro. São Paulo: Cia Editora 
Nacional, 2001, pp. 19-20. 
37 D. Duarte suprimiu parte dessa deficiência na cidade de São Paulo com as Escolas Populares 
Católicas (1910-1941); após 1941 funcionaram com o nome de Associação de Escolas Paroquiaes.  
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deveria ser um dever do Estado republicano, fazendo do assistencialismo uma muleta 

para o regime, principalmente junto aos operários38. 

  
[...] ações pastorais, administrativas e políticas de alguns membros da 

hierarquia católica no inicio do século XX demonstram que, antes da 

chamada restauração dos anos 20, tais lideres já vinham 

desempenhando importantes papeis nos governos de suas mitras, que 

seguramente podem ser interpretados como o prenuncio daquelas 

ações que conduziriam a Igreja no sentido de atuar junto as elites 

políticas, afim de tornarem o Brasil uma nação plenamente católica 

em suas estruturas e leis. Exemplos de tais lideranças são os bispos: d. 

Duarte Leopoldo e Silva (São Paulo), d. Silvério Gomes Pimenta 

(Mariana), d. Joaquim Silvério de Souza (Diamantina), d. José 

Marcondes Homem de Mello (São Carlos), e d. João Becker (Porto 

Alegre), assim como, os bispos d. João Batista Correa Nery 

(Campinas), d. Francisco de Aquino Correa (Cuiabá), e o padre 

redentorista Julio Maria. Desconsiderar o papel que esses lideres 

tiveram no final do século XIX e inicio do século XX na condução dos 

rumos que a Igreja Católica determinou para a reconstrução de suas 

relações com os poderes civis, compromete a compreensão e 

significado da restauração implementada pela liderança católica a 

partir dos anos de 192039.  

  
 As estratégias não foram as mesmas: a ideologia católica, cujos dogmas e 

moral, a princípio, não negociáveis, adaptou-se às situações exigidas por diferentes 

situações políticas. O catolicismo, portanto, assumia uma postura ambígua: se, por 

um lado, denunciava os perigos morais da vida urbana, por outro, educava o clero 

dentro de alguns valores típicos da modernidade40. A igreja educava o clero dentro 

dos valores típicos da modernidade tentando elevar a formação intelectual do clero 

não porque, naquele momento, estava começando a acreditar que a modernidade 

seria um caminho irreversível, mas sim para não perder ainda mais sua influência na 

                                                           
38 Consultar o Capitulo 5 da tese de doutorado de Bencostta: Questão Operária: A Luta da Igreja Pela 
Conquista da Consciência dos Trabalhadores pp. 201-233, in, BENCOSTTA, Marcus Levi Albino. Igreja 
e Poder em São Paulo: D. João Batista Correa Nery e a Romanização do Catolicismo Brasileiro (1908-
1920). Tese de Doutorado FFLCH-USP, 1999.   
39 BENCOSTTA, Marcus Levi Albino. Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Correa Nery e a 
Romanização do Catolicismo Brasileiro (1908-1920). Tese de Doutorado FFLCH-USP, 1999.   
40 AZZI, Riolando. A Igreja Católica na Formação da Sociedade Brasileira. Aparecida: Santuário, 2008, 
p. 78.  
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sociedade e, de certa forma, tentar se adequar a ele e manipulando o máximo que 

pudesse o ambiente onde estava se inserindo41.  

 A expansão organizacional do catolicismo foi mais do que marcar presença 

física em um determinado território, ela também estava imbuída de ser mais ativa 

pastoralmente do que havia sido em um passado ainda recente. Tempo em que o 

catolicismo foi, totalmente, por conveniência, submisso ao Estado, pois acreditava 

que, sendo religião oficial do país, seu espaço, em âmbito privado estaria garantido 

automaticamente, o que não se confirmou com a abertura proporcionada pelo novo 

regime. 

 

[...] a sociedade brasileira passa a uma nova configuração; a vida 

urbana e o mundo operário oferecem um novo momento histórico e 

político. O avanço do liberalismo e da visão positivista caracteriza os 

pensamentos e ações em direção a nova realidade política social, 

distante da instituição católica. No mesmo período histórico ocorre o 

crescimento do protestantismo, do espiritismo, do socialismo e de 

novos valores sociais [...] estimulando os setores da Igreja Católica em 

busca de uma reação, oferecendo uma resposta ao novo contexto da 

sociedade brasileira42. 

 

 Nos dados estatísticos do Ceris, abaixo, podemos perceber que a organização 

eclesiástica desde a colônia, acompanhou o deslocamento econômico do país, fazendo 

o percurso norte-sul no processo de ocupação e expansão dos interesses do poder 

civil. Mas, após a Proclamação da República, por questões políticas, a organização 

territorial eclesiástica foi cada vez mais se adequando a divisão político-geográfica. 

Como vimos anteriormente, numa República Federativa com autonomia política para 

os Estados da união o bom senso indicou o caminho a ser seguido também pela 

organização eclesiástica. 

 

                                                           
41 Em referência aos intelectuais católicos no século XX, estes começam a ter uma atuação mais efetiva 
a partir da criação do Instituto D. Vital no ano de 1922 e no mesmo ano a Confederação Católica que 
depois passou a se chamar Ação Católica Brasileira. Segundo Antonio Gramsci: “A Igreja, em sua fase 
atual, em virtude do impulso proporcionado pelo Papa da Ação Católica, não pode contentar-se apenas 
em formar padres; ela almeja permear o Estado [...] e para isso são necessários os leigos, é necessária 
uma concetração de cultura católica representada por leigos”. GRAMSCI. Antonio. Concepção dialética 
da História, 8. ed, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989, p. 308.  
42 CHRISPIM, Airton de Souza. Intelectuais católicos no século XX: os mais ativos no Brasil. Cadernos 
de Pós-Graduação – Educação, São Paulo, v. 8, p. 107-120, 2009.   
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  DIOCESES E PRELAZIAS NO BRASIL POR REGIÕES ATÉ 1930   

Regiões / Periodos  1551 1676-1677 1719-1745 1848-1854 1890-1930 Total 

Amazonia     1   8 9 

Nordeste 1 2   1 18 22 

Sudeste   1  2 1 27 31 

Sul      1 9 10 

Centro-Oeste     2   6 8 

Total 1 3 5 3 68 80 

FONTE: CERIS (Centro de Estatistica Religiosa e Investigação Social), 200343 
Quadro 1 – Número de Dioceses ao Final da Primeira República 

 

2.4 “Para ocupar o trono vacante...” 
 
Com interesses distintos, após a Proclamação da República, ao ser expurgado 

do “benefício” constitucional de 1824 de religião oficial do Estado, o catolicismo teve 

que deixar uma situação cômoda para armar sua “nova” rede de relações, de acordo 

com seus interesses. Daí parte a iniciativa do episcopado de se reorganizar, 

administrativamente, com calculada previsão das necessidades, mais uma vez, não 

apenas pastoral, mas mais no intuito administrativo-financeiro da Instituição.   

 

 
Figura 8 – ASV. Fasc. 1164, p. 27r44 

 

                                                           
43 (Amazônia) Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Santarém, Rio Branco, Porto Velho, Lábrea, 
Bragança, Marajó; (Nordeste) João Pessoa, Maceió, Grajaí, Teresina, Crato, Sobral, Natal,  Cajazeiras, 
Garanhús, Nazaré, Pesqueira, Petrolina, Penedo, Aracaju, Barra, Ilhéus, Caetité; (Sudeste) Vitória, 
Niterói, Pouso Alegre, Araçuaí, Montes Claros, Belo Horizonte, Paracatu, Caratinga, Juiz de Fora, Luz, 
Guaxopé, Uberaba, Valença, Barra do Piraí, Campos, Botucatu, Assis, Lins, Jaboticabal, Sorocaba, São 
José do Rio Preto, Campinas, Santos, Bragança Paulista, Taubaté, Ribeirão Preto, São Carlos; (Sul) 
Curitiba, ponta Grossa, Jacarezinho, Florianópolis, Joinville, Lages, Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria; 
(Centro-Oeste) Cáceres, Guiratinga, Diamantino, Jataí, Porto Nacional, Corumbá. 
44 Correspondência enviada pelo núncio, Mons. Gasparri, ao Sr. Carlos Wendhausen, 1926.  
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Figura 9 – ASV. Fasc. 1164, p. 26r45 

 

                                                           
45 Correspondência enviada pelo Sr. Carlos Wendhausen ao núncio indicando um candidato ao 
episcopado.  
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 Não obstante, após a década de 1920, os poderes temporal e espititual  

compreenderam que continuavam a ter tinham muitas afinidades. Dentre elas, vale 

citar a compreensão autoritária da realidade social46. Eles compreenderam que 

poderiam ser mutuamente úteis. O Estado e as oligarquais se beneficiariam do 

grande poder legitimador do catolicismo, e este, por sua vez, utilizaria recursos e 

estruturas oferecidas pelo poder temporal para realizar os projetos eclesiásticos.   

 Na reorganização territorial, o catolicismo se preocupou com diversos 

aspectos, como já abordamos anteriormente, tanto o aspecto financeiro como o 

administrativo sempre foram preocupação da instituição, que queria se restabeler. A 

gestão de uma diocese não era coisa fácil e, para conseguir um bom bispo-

administrador, a Santa Sé contava com a colaboração do episcopado existente. Aí, 

não faltou quem quisesse dar uma forcinha no processo indicando alguém para o 

cargo, como apresenta Alceste Pinheiro em sua tese, ao descrever o caso do padre 

Julio Maria, que o governo em certa altura dos acontecimentos desejou vê-lo alçado 

ao episcopado. Contudo, esse não foi o único caso, nem vindo apenas do governo, 

leigos também tentatavam indicar seus candidatos ao episcopado. Em São Paulo, na 

sucessão de D. José de Barros, ocorreram atritos entre leigos e clero por causa do 

cargo vacante.  

 Nesse caso, acusações ao Cardeal Arcoverde movimentaram os bastidores, 

como quando Augusto Mariano de Freitas remeteu longa carta a D. Julio Tonti, 

tentando influenciar a escolha do novo bispo para São Paulo: 

 
[...] peço toda attenção para o que vou expor a V.Exa. Diz-se aqui em 

São Paulo, que o Arcebispo do Rio de Janeiro quer impor a V. Exa., 

que seja nomeado Bispo de São Paulo um padre da escolha delle, e de 

quem elle possa mandar. Peço licença a V.Exa. para lhe dizer quem é 

o Snr. Arcebispo47.  

 
 Junto à sua denuncia estava embutida uma indicação para o episcopado: “a 

proposta para o Bispo Coadjutor de São Paulo que era o Monsenhor Manuel Vicente 

da Silva, esta é que era a vontade do fallecido Bispo”48. Mas, como veremos ainda, o 

                                                           
46 SILVA, Wellington Teodoro da. Catolicismo militante na primeira metade do século XX brasileiro. 
História Revista, Goiânia, v. 13, n. 2, pp. 541-563, jul/dez, 2008. 
47 ASV. Fasc. 493, pp. 15-17rv. 
48 ASV. Fasc. 493, pp. 15-17rv. 



115 
 

futuro Cardeal consegue emplacar D. Duarte na diocese paulistana, assim como já o 

fizera antes com o mesmo Duarte na diocese do Paraná.   

 No período em que estavam sendo articuladas as divisões das dioceses do 

Paraná e de Santa Catarina, os dois Estados pleiteavam a elevação de categoria 

administrativa eclesiástica e, para isso, não mediram esforços para vê-los alçados à 

condição de Província eclesiástica. O Estado de Santa Catarina, além de contar com a 

ajuda política do Presidente do Estado, também obteve recursos com empresários 

para financiar sua campanha e, numa brecha encontrada, o empresário Wendhausen 

escreveu ao núncio (Figura 9), indicando Frei Evaristo Schuermann para ocupar uma 

das dioceses que estavam sendo eregidas, no caso, a diocese de Lages-SC. Mas, com 

diplomacia, o Núncio se esquivou da indicação da seguinte forma, “Ho ricevuto con 

meraviglia la sua lettera [...] Mi è d’uopo ricordarLe che non spetta ai Signori laici 

fare tale presentazioni”49 (Figura 8).   

 Foi um verdadeiro exercício emplacar um nome no episcopado. O governo 

republicano abrira mão da prerrogativa utilizada pela monarquia brasileira. No 

entanto, isso não quer dizer que não tentasse influenciar as indicações ao episcopado:  

         
Badaró representou o Brasil junto a Santa Sé de 1893 até 1898. Tentou 

intervir para o cancelamento da designação de João Esberard para o 

primeiro arcebispo do Rio de Janeiro, em substituição a dom José da 

Silva Barros – mudança que não agradara ao governo brasileiro. Badaró 

não obteve êxito: a Secretaria de Estado recordou que Quintino Bocaiúva 

quando ministro das Relações Exteriores, abrira mão de qualquer 

ingerência do Governo na indicação de Bispos. O governo brasileiro já 

antes tentara convencer a Santa Sé de que queria alterar essa 

determinação de Quintino no inicio da república. O ministro Justo Leite 

Chermont orientou o Visconde de Arinos, que ainda representava o 

Brasil junto a Santa Sé, para que dissesse ao secretario de Estado que o 

fato do Governo Brasileiro não intervir mais na nomeação dos bispos não 

impedia que se manifestasse de modo conveniente sobre o nome de um 

ou outro sacerdote que lhe satisfaça. (Julio Maria) era muito considerado 

pelas autoridades do regime. Tanto que [...] 1889, é indicado pelo 

governo para bispo do Maranhão, o que a Cúria Romana recusa50.      

 

                                                           
49 ASV. Fasc. 1164, p. 27r. 
50 PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arcoverde e a Reorganização Eclesiástica. Tese de doutorado 
FFLCH-USP, 2003. 
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Figura 10 - ASV. Fasc. 383, p. 5r 

 

  



117 
 

 No jogo de interesses, não raro as disputas ultrapassavam a esfera eclesiástica. 

As articulações eram tantas que os opositores da igreja não lhe poupavam críticas51. 

 

 
Figura 11 - ASV. Fasc. 978, p. 031v 

 

2.5 Construção de um príncipe 

 

 Durante a Primeira República, as articulações da hierarquia eclesiástica no 

Brasil para elevar ao episcopado um nome capaz de assumir as incumbências 

inerentes ao cargo e enfrentar as adversidades políticas da época não ficaram restritas 

apenas ao critério da “política externa”. Dentro da hierarquia, os bispos mais antigos 

e influentes manipularam as indicações para que fossem colocados nas dioceses 

candidatos com os quais, de alguma forma, tivessem alguma ligação político-afetiva.  

Estudos acadêmicos52 e documentos produzidos sobre o período apontam para essa 

realidade. Os bispos mais antigos não poupavam esforços para indicar e, de certo 

modo manter ascendência política sobre seus protegidos. Não apenas nas novas 

dioceses que estavam sendo criadas, como nas que ficavam vacantes, criando uma 

rede de relações que talvez pudesse tirá-los do isolamento que viveram no período 

colonial e imperial. Contudo, com a nova situação, o episcopado poderia construir 

uma nova relação entre si, conforme citado no documento de 20 de agosto de 1890: 

                                                           
51 “O Parafuso” de 1921 sobre a sucessão na diocese Campineira. ASV. Fasc. 978, p. 031v. 
52 Consultar, por exemplo, a tese de doutorado de Bencostta sobre D. Nery bispo de Campinas. 
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Apesar, porém, de todos estes esforços faltava-nos esta união do 

episcopado, difficultada e tornada moralmente impossível por um 

conjunto de circunstancias deploráveis. Não é preciso mais para 

explicar o afrouxamento e pouca efficacia da ação do episcopado. 

Graças a Deus podemos agora reunir-nos, trocar nossos pareceres e 

conselhos para em condições novas, em certos pontos mais favoráveis 

à nossa liberdade, ainda que cheias de gravíssimos perigos, tentar de 

concerto e com maior vigor a reforma dos abusos sob os quaes até 

aqui apenas temos gemido [sic]53  

     

 O Cardeal Arcoverde conseguiu elevar ao episcopado seu amigo e ex-pároco de 

Santa Cecília (SP), para diocese de Curitiba, Cônego Duarte. Demonstrou sua 

influência, mais uma vez, quando da morte do bispo de São Paulo D. José de 

Camargo Barros, momento no qual conseguiu movimentar as peças no jogo de poder 

e trazer o Con. Duarte para a diocese de São Paulo. Entre conselhos e conflitos 

pessoais, o Cardeal foi forjando um novo “príncipe”54. As correspondências diretas ou 

indiretas tornaram-se bastante freqüente e tinham como intuito elevar o integrante 

do cabido de Curitiba ao episcopado.    

 
Rio de Janeiro, 26 de março de 1903 – RESERVADA 

Carissimo Cônego Duarte 

meus cumprimentos por ordem do sr. Arcebispo escrevo esta cartinha. O 

Sr. Arcebispo manda dizer a você que indague ahi quando deverá ir por 

lá o Exmo. señor núncio apostólico; então, uns dois dias antes de partir 

daqui o sr. núncio você appareça cá, manda dizer o sr. Arcebispo, e 

voltará daqui no mesmo carro do sr. núncio. Compre, portanto só 

passagem de vinda. Peço dar muitas saudades a vosso povo todo [...] e 

dispor como sempre de quem se presa de ser aqui amigo sincero e irmão 

em Xto. Monsenhor Moura Guimarães [sic]55 

                                                           
53 ASV. Fasc. 344, p. 32v. 
54 É interessante notar que no minucioso trabalho de Sergio Miceli sobre a elite eclesiástica brasileira 
existe um quadro complexo (Quadro V), no qual são listados todos os bispos da República Velha 
constando resumidamente sua origem social, formação escolar e clerical, carreira episcopal; no item 
grupos e patronos eclesiásticos D. Silverio Gomes Pimenta tem como seu patrono eclesiástico D. 
Antonio Viçoso, seu padrinho de crisma; D. José de Camargo Barros tem como patrono D. Lino 
Deodato; D. Antonio Augusto de Assis, bispo de Pouso Alegre, D. Francisco de Campos Barreto, bispo 
de Pelotas e depois de Campinas,  foram apadrinhados por D. Nery; mas assim como outros bispos D. 
Duarte aparece com este campo em branco. Na minha análise o cônego Duarte foi apadrinhado pelo 
Cardeal Arcoverde que sempre manteve por todo período em que esteve saudável uma intensa 
correspondência pessoal com D. Duarte.      
55 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 



119 
 

  

 
Figura 12 – ASV. Fasc. 951, p. 52r56 

 

                                                           
56 Impresso Modelo para apresentação de candidatos ao episcopado.  
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 O cardeal Arcoverde, que já fora bispo da diocese de São Paulo no mesmo 

período em que cônego Duarte havia sido pároco na igreja de Santa Cecília 

provavelmente conhecia a capacidade político-administrava do cônego, e assim 

preconizava sua elevação ao episcopado nacional. É possível que visse o cônego como 

capaz de articular uma convivência amistosa com as autoridades civis, tal como ele. 

Pelo menos é o que denotam as correspondências entre os governos civis e 

eclesiásticos da sua época na diocese paulistana.   

 

Secretaria D’Estado dos Negócios do Interior 

S. Paulo 1 de maio de 1896 - 1º. Secção n. 291 

Ao Exmo. e revmo. Sr. Bispo Diocesano 

Tenho a honra de participar a V. Exa. Revma. Que na presente data, 

perante o Sr. Dr. Presidente do estado, prestei o compromisso legal e 

assumi o exercício de cargo de secretario de Estado dos Negócios de 

Interior para a qual fui nomeado por acto da mesma data. 

Apresento a V. Exa. Revma. Os meus protestos de elevada estima e 

distincta consideração. Saúde e fraternidade [sic]57  

 
 A carta assinada pelo Secretário de Negócios do Interior foi respondida pelo 

bispo Arcoverde com a mesma cordialidade que lhe havia dispensado o Secretário.   

 
S. Paulo, 6 de maio de 1896. 

Ilmo. e Exmo. Senhor 

Accusando o recebimento do officio de V. Exa. em que me comunica 

ter no dia 1º. Do corrente mês, prestado o compromisso legal e 

assumido o exercício do cargo de secretario do estado dos negócios 

do interior para o qual foi nomeado por acto da mesma data, 

cordialmente agradeço a V. Exa. essa gentileza e congratulo me com o 

estado de S. Paulo por ter a testa de uma parte de seus negócios um 

funcionário de tanta capacidade e de tão esclarecido zelo. 

Apresento a v. exa. os protestos de meu elevado apreço e distincta 

consideração. 

Deus guarde a v. Exa.  

Ilmo. E Exma. Sr. Dr. Antonio Dino Bueno 

D.D. Secretario de Estado dos Negócios do Interior [sic]58 

                                                           
57 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva.  
58 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva.  
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 O cardeal continuou a tramar para encaminhar bem seu pupilo ao episcopado 

brasileiro. Cônego Duarte, por sua vez, parecia aflito com a demora na sua indicação 

e recorreu ao seu padrinho, que lhe tranqüilizou e aconselhou: 

 
Meu caro e revmo. Cônego Duarte 

Recebi sua preciosa carta de 3 deste corrente. Não há absolutamente 

mudança em minhas relações para com V. Rvma. nem por sombra 

podia assaltar-lhe semelhante desconfiança; pelo contrario aqui me 

tem sempre disposto a prestar-lhe todos os auxílios de q. possa 

precisar e eu lhe puder prestar. Teria desejado vel-o no Rio Grande 

do sul, para onde o indiquei, mas a S.Sé, tendo seu nome sido 

incluído também nas propostas para o Paraná mandou 

designadamente que o señor núncio incluísse seu nome como 

sucessor do señor bispo D. José em Corytiba. Parece-me ver nisso um 

traço da Divina Providencia, e por conseguinte estou satisfeito. O 

monsenhor Moura disse me que V. Rvma. estava com desejo de ir 

sagrar-se em Roma e perguntava meu parecer. Creio que elle lhe 

mandou [e] disse meu parecer. Nada mais vantajoso para um bispo 

do que ir sagrar-se em Roma, ahi pode conhecer o S. Padre e dizer-

lhe seus receios, seus temores, seus abatimentos; é de maximo 

interesse receber do S. Padre um conselho, uma benção, uma palavra 

de conforto, alem disto vae conhecer o Cardeal Secretario de estado 

com quem há de estabelecer relações a respeito a diocese, [...] 

conhecer o secretario da congregação dos negócios ecclesiasticos 

extraordinários por onde correm os negócios attinentes as nossas 

dioceses; em fim receber em Roma a sagração episcopal é adquirir 

uma certa predisposição para enfrentar as grandes difficuldades 

ineherentes ao episcopado no Brasil e para abençoar os immensos 

sacrifícios que se offerecem ao bispo brasileiro no cumprimento de 

seus deveres. Tudo se consegue indo a Roma. Todos os que me 

ouviram foram a Roma receber sua sagração, não tenho lhe escripto 

por falta de tempo, mas escreva me que estou disposto a dizer-lhe 

tudo quanto julgar que me deva perguntar. Agora não convem vir ao 

rio por causa do calor que tem sido excessivo.  

Adeus irmão amado. 6 – XII – 03 + Joaquim arcebispo do Rio [sic]59  

 

                                                           
59 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 
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 A questão financeira foi uma constante nas discussões do episcopado brasileiro 

desse período. Apesar das dificuldades de algumas dioceses em equilibrar as contas 

da instituição, no Brasil, Roma também contava com suas fontes de renda, como nos 

motra uma de suas correspondências,   

 

Meu bom e caro cônego Duarte [...] Escreva-me com franqueza e 

desassombradamente sobre o que precisar com gosto recebi suas 

consultas e lhe responderei com a possível brevidade.Esteja tranqüilo 

desde que deseja ir a Roma, então tirará as Bullas, e ahi pedirá ao 

eminentíssimo Card. Secretario uma diminuição de taxa sobre as 

bullas. Eu o recomendarei ao meu agente de negócios em Roma e o 

instruirei a respeito de tudo. Assim, pois, pague todas as suas dividas 

ahi, mas dê pressa a isso, pois o sñor bispo D. José já foi preconizado 

em consistório; de modo que o seu processo já pode ser iniciado por 

esse processo que tem que dar ao señor núncio 500$000 

comprehendido uma parte que toca ao auditor. Tudo o mais reserve 

para Roma. Logo que o processo for enviado comece a preparar-se 

para seguir, um mês depois de ter seguido o processo poderá V. 

Rvma. por se em caminho. Adeus e coragem irmão affo. R amado. 

29 – XII – 03 + Joaquim, Arcebispo do Rio de Janeiro [sic]60  

 
 As coisas deveriam estar um pouco confusas em Curitiba, afinal não era tarefa 

fácil lidar com a vaidade das pessoas: 

 
Carmo. Anto. Cônego Duarte 

Escrevi-lhe há poucos dias dizendo-lhe que podia demorar-se ahi e ir 

por si mesmo tirar em Roma suas Bullas ou Breve de bispo capitular. 

Peço-lhe que insista com Maximiniano em meu nome i que acceite a 

parochia de S. Cecília, diga-lhe que é uma pessoa da estima que elle 

diz ter-me. Devo comunicar-lhe, em reserva, que pessoalmente em 

fins de fevereiro o Sr. D. José não estará ahi, e nesta hypothese o 

monsenhor vigário capitular nomeiaria o p. Maximiniano a seu 

pedido? Isto é preciso prevenir ahi não vejo quem o possa substituir 

melhor do que o p. Maximiniano; convém segura-lo. Si de nenhum 

modo elle quizer  diga-lhe que venha para cá que eu terei ai meu caso 

de dar-lhe ai uma cadeira no meu seminário.  Faça-me este serviço. Si 

                                                           
60 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 
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o Maximiniano não quizer ficar ahi como seu sucessor que venha 

para cá. Fico aqui por não ter mais tempo hoje e querer que hoje 

mesmo siga esta carta.  

Seu irmão e amº affº + Joaquim Arcebispo do Rio de Janeiro. 

30 de dezembro de 1903 [sic]61  

 
 Nem tudo corria de acordo com a “santa paz”, nos bastidores da instituição, 

 

Meu Caro Cônego Duarte – RESERVADA    

Não se deixe envolver pela onda da ambição? Que quer arrebatar essa 

mimosa parochia. V. Revma. pode ahi conservar-se ate que receba 

comunicado official   de que foi preconisado em consistório. Não há 

preconização por Breve, o Breve  nomeia diretamente e não 

preconiza; nesta hypothese só quando lhe for passado o Breve e V. 

Revma. o receber é que fica desligado da parochia e do canonicato. 

Nada de telegramas V.Revma. não tem essas pressas nem dinheiro 

para estar gastando com telegramas. O exmo. Sr. Núncio já enviou o 

processo? Já fez o que lhe pertencia fazer; o mais é com V. Revmo. O 

sr. Núncio não precisa de telegramas para mais nada. Em fim, é 

preciso que v. revma. comece a dar por si alguns passos. Escreva uma 

carta em bom e intelligivel portuguez ao revmo. P. Luiz Cappelio, 

reitor do collegio Pio latino Americano, pedindo-lhe o obsequio de 

indicar na secretaria dos negócios ecclesiasticos extraordinários si 

sua nomeação de bispo de Corytiba será feita por breve o si o S. Padre 

quer esperar o consistório para preconiza-lo e mandar então passar 

as Bullas? E peça ao revmo. Reitor que lhe responda por carta. Nada 

de tellegramas que não adiantam cousa nenhuma e trazem despesas 

inúteis. O endereço do reitor é: Collegio pio Latino Americano – via 

Gioacchino Belli 3 Italia – Roma.  

Mande dentro de sua carta este meu cartão.  

Irmão amº affº. 9.I.04 + Joaquim, Arcebispo do Rio 

P.S. segundo a resposta do revmo. Reitor, v. revma. se porá em 

viagem ou espera ainda [sic]62          

 
 O cônego Duarte foi alçado à principe da igreja aos 37 anos de idade e indicado 

bispo de Curitiba, em 10 maio de 1904. Sua sagração deu-se no Colégio Pio Latino 
                                                           
61 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 
62 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Curitiba
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Americano, Roma, no dia 22 de maio de 1904, sendo sagrante principal o cardeal D. 

Rafael Merry del Val y Zulueta, acompanhado por D. Silvério Gomes Pimenta, bispo 

de Mariana. Ele tomou posse da diocese no dia 2 de outubro de 1904, quando ela 

ainda compreendia todo o território de Santa Catarina. Entretanto sua permanência 

em Curitiba não foi longa. Após dois anos, no dia 18 de dezembro de 1906 foi 

indicado para assumir a diocese de São Paulo onde permaneceu por longos trinta 

anos. 

 
Exmo. E Revmo. Sr. Nuncio Apostolico 

Acabo de receber o venerando officio circular sob n. 17 em que me 

communicou que o Emo. Sr. Cardeal Secretario de Estado de 

S.Santidade, por telegramma, ordenou que V.Exia.Revma. com toda 

sollicitude pedisse aos Bispos propostas de nomes de pessoas 

ecclesiasticas no caso de poderem occupar a cadeira episcopal da 

Diocese de S.Paulo, vaga pela prematuro fallecimento de seu egrégio 

sancto proprietário  D. Jose de Camargo Barros. Respondendo, como 

me pede V.Exia. Rma., com a necessária sollicitude, tenho a dizer a 

V.Exa.Rvma. que apresento para occupar a cadeira episcopal de S. 

Paulo, em primeiro logar o Exmo. E Revmo. Sr. Bispo D. Duarte 

Leopoldo e Silva; em segundo logar o Exmo.  Dr. Bispo D. João 

Francisco Braga. São estes, na ordem em que se acham escriptos, os 

únicos Bispos que com proveito poderiam, a meu ver, governar e 

administrar a Diocese de S.Paulo, nas actuaes circunstancias em que 

Ella se acha. Digo na ordem em que se acham escriptos, porque só o 

Sr. Bispo D. Duarte Leopoldo e Silva é o que reúne as qualidades 

necessárias para actualmente administrar com proveito a Diocese de 

S. Paulo, ns circunstancias em que a deixou o finado Bispo D. Jose de 

Camargo Barros. Deus Guarde a V.Exa. Rvma. + Card. Arcebispo 

Exmo.Revmo.Sr. D.Julio Tonti Digmo Arcebispo de Ancyra Nuncio 

Apostolico. Rio de Janeiro 11 de Setembro de 1906 [sic]63  

 
Exmo. Rvmo. Mons. L. de Leoni 

Acabo de interpretar um tellegrama de Mons. Duarte Leopoldo, Bispo 

de Curityba, ao qual eu escrevi, mostrando a necessidade de obedecer 

a indicação do S.Padre, e elle passou-me o seguinte telegramma: Não 

sabendo decidir-me, me curvo a vontade de Deus, segue carta para 

                                                           
63 ASV. Fasc. 578, p.17 r/v 

http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1904
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Merry_del_Val_y_Zulueta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silv%C3%A9rio_Gomes_Pimenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Mariana
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Monsenhor Leoni”. A vistas destas palavras poderá V.Exa. telegrafar 

para Roma que Mons. Duarte Leopoldo de Curityba acceita S. Paulo. 

Convem não demorar, Monsenhor, S.Paulo não pode ficar vaga por 

muito tempo. Era o que eu queria communicar a V.Exa., de que me 

confesso servo atto. E Irmão. 

Rio 9 de Dezembro 1906. + Card. Arcebispo. Sigo amanha para 

Friburgo, donde estarei de volta no dia 14 ou 15 [sic]64  

 

 As articulações para se produzir um novo príncipe para a igreja no Brasil nem 

sempre saiu como se pretendia. Nessas circunstâncias, era usual serem feitas 

consultas, mas o que prevalecia era a indicação de um prelado mais antigo, próximo à 

região onde seria criada a nova diocese. Um exemplo dessa situação podemos 

constatar na indicação do bispo da diocese a ser eregida no Crato-CE. É comum 

encontrar nas correspondências ao núncio sobre a indicação de um candidato ao 

episcopado,  bispos que, ao indicar os nomes dos candidatos, reforçavam o nome do 

candidato de sua preferência, salientando que já haviam falado com outro bispo sobre 

o candidato de sua preferência. Outro fato recorrente nas cartas de indicação de um 

candidato ao episcopado era a condição financeira do apresentado:  

 
Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 1914. Reservada 

Exmo.Revmo. Snr. Nuncio 

Depois de ter pedido a Deus se dignasse mostrar sua santa vontade, 

parece-me ter encontrado o sacerdote que pode reger com efficacia e 

abundancia de fructos a Nova e difficilima Diocese do Crato. V.Exa. 

Revma., porem, julgara melhor do que eu. Proponho o Pe. Manoel dos 

Santos Ferreira, lazarista e reitor do Seminario do Maranhão, para ser 

Bispo do Crato. Tem elle todas as qualidades que se querem para esse 

cargo, e em particular para exerce-lo no Crato, nas actuaes 

circunstancias. Alem de ser de todo extranho aos compromissos da 

extremada política do Ceará, tem já quarenta e seis annos de edade, é 

forte, e possui tudo quanto requer num homem apostólico e num 

Bispo [...] É originário de Minas Geraes, e de família muito boa e 

abastada. Goza de boa saúde, e esta acostumado desde creança as 

viagens a Cavallo [...]e em particular para ser Bispo do Crato, do que o 

Pe. Santos. É o único que julgo por causa de suas qualidaes e de suas 

                                                           
64 ASV. Fasc. 578, p. 4 r/v  p.5r 



126 
 

virtudes capaz de contrabalançar a nefasta influencia do Pe. Cicero 

[...]Aproveito a occasião para ainda uma vezz apresentar a V.Exa. 

Revma., os protestos de alta estima e profunda veneração com que 

sou de V.Exa.Revma; humilíssimo servo e amigo. 

+Manoel, Bispo do Ceará [sic]65  

 
 Após a recusa do padre Santos, o bispo do Ceará, D. Manoel, indicou ao nuncio 

D. José Aversa outros dois candidatos e, explicitamente, descartou mons. Joffily,66 

 
Fortaleza, 5 de Fevereiro de 1915 

Exmo. E Revmo. Snr. 

Recebi duas cartas que V.Exa. Revma. me escreveu na mesma 

data;uma avisando-me ter recebido por intermédio do Pe. Jeronymo, 

da Congregação da Missão, um conto de réis que enviei para obter a 

expedição da Bulla Apostolica da creaçao da Diocese do Crato; e outro 

perguntando meu parecer a respeito do Revmo. Monsenhor Ireneo 

Jofflily cômo Bispo do Crato. Respondo a V.Exa. que não conheço 

pessoalmente a Monsenhor Joffily, e por isso não posso ter opinião 

minha. Tenho ouvido dizer que elle é mui digno, mas de saude fraca. 

Brevemente receberá V.Exa. uma carta minha a respeito da nova 

Diocese do Crato, apresentando o nome de Monsenhor Quintino 

Rodrigues de Oliveira e Silva para o cargo de seu primeiro 

Bispo.Depois de maduramente ter estudado as condições especiaes do 

Crato; depois de ter ouvido a opinião de grandes sacerdotes desta 

zona, parece-me que só mesmo este sacerdote poderá desempenhar 

tão espinhosa missão. O clero e o povo da nova Dioceses acolherá com 

viva satisfação essa escolha. V. Exa., porem, fará o que o Espirito 

Santo lhe inspirar. A lista dos Monsenhores a qual V.Exa. me pediu, 

seguirá em outro vapor Acceite V.Exa. Revma os protestos da minha 

veneração e alta estima com que sou de V.Exa. Revma. humilde servo 

e amigo.  

+Manoel, Bispo da Fortaleza (Ceará) [sic]67 

  
 Após ter sua tentavia frustrada pelo candidato indicado, Pe. Santos, D. Manoel 

indicou mons. Quintino Rodrigues, que veio a ser o primeiro bispo da diocese do 

                                                           
65 ASV. Fasc. 714, pp. 3-4; 6 r/v 
66 João Ireneo Joffily, apadrinhado por D. Adauto, iniciou como bispo auxiliar de Olinda em 1914. 
67 ASV. Fasc. 714, p. 21 r/v. 
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Crato e, ao ser sagrado em Salvador, embarcou para o Rio de Janeiro onde recebeu 

instruções de como conduzir a situação em sua diocese: 

 
Bahia, 4 de Novembro de 1915 

Exmo. E Rvmo. Senhor 

É portador desta o Exmo. Snr. Bispo do Crato, Dom Quintino Rodrigues 

de Oliveira e Silva, a quem tive a satisfação de sagrar em minha Cattedral 

no dia 31 de Outubro p findo, por occasião de minhas festas jubilares. O 

Exmo. Snr. Dom Quintino vae a V.Ex.Revma. pedir instruções sobre o 

modo como deve agir com o Revmo. Padre Cicero no caso d’elle 

continuar com a superstições do Juazeiro a embaraçar a boa 

administração da nova Diocese; como também saber de V.Ex.Revma. o 

resultado de uns documentos que o Exmo. Snr. Bispo de Fortaleza 

enviara anteriormente a Santa Sé ainda sobre o mesmo caso do Juazeiro 

e o Padre Cicero. Deus guarde a V.Ex.Revma. 

Exmo. E Revmo Snr. Dom José Aversa 

M.D.Arcebispo de Sardes e Nuncio Apostolico - Petropolis 

Servum in Domino. +Arcebispo da Bahia [sic]68 

 
 Em São Paulo, depois de ser indicado pelo cardeal Arcoverde a duas sedes 

episcopais e estar ocupando uma das sedes mais importantes do país, D. Duarte 

contruiu sua rede de relações indicando ao episcopado pessoas próximas a ele. Como 

Mons. Alberto José Gonçalves que foi indicado para a nova diocese de Ribeirão Preto. 

Antes de ser bispo, como podemos ver no documento abaixo (Figura 13), ele foi 

bastante próximo de D. Duarte, além de ter participado efetivamente da política no 

Paraná, eleito para representar o estado como deputado estadual e, depois federal.  

 Segundo seu padrinho, “Como político, tem adversários, mas não têm 

inimigos, sendo de caráter franco e expansivo”69. Da mesma forma que outros bispos 

mais antigos, D. Duarte aumentava sua corte, uma prática bastante comum entre os 

prelados da Primeira República, podendo-se citar casos clássicos como os de D. 

Adauto na Paraíba. Caso no qual deste prelado em seu longo período a frente da 

diocese, “nomeou” inúmeros afilhados. Outro bispo com uma boa lista de 

apadrinhados foi D. Nery, que governou as dioceses do Espirito Santo, Pouso Alegre e 

Campinas70.  

                                                           
68 ASV. Fasc. 714, p. 38r 
69 ASV. Fasc. 714, p. 38r 
70 Cf. MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, Quadro V. 
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Figura 13 – ASV. Fasc. 617, p. 99r71 

 

                                                           
71 Carta de D. Duarte, bispo de São Paulo, indicando Mons. Alberto para a diocese de Ribeirão Preto. 
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2.5.1 Príncipe não pode ser pobre? 

 
Prezadissimo Sr. Nuncio [...] Quanto ao Co. Epaminondas cumpre-me 

responder o seguinte: é filho legitimo, nascido na cidade do Serro, 

intelligete e zeloso. O único officio exercido é o de parocho da cidade 

onde nasceu.  Estudou no Seminario Lazarista, alcançando boas notas 

de procedimento e saber conta mais ou menos 38 annos. Na lista 

organizada nas conferencias do anno passado dei o seu nome para 

mitra. Entretanto julgo que poderia com vantagem não ser 

aproveitado já, mas conveniente me faria deixal-o na parochia uns 

dois annos ou mais, pois um convite agora é provável ter effeito 

negativo em vitude do mau estado financeiro delle e da família, que é 

pobre, e numerosa, e elle esta devendo não pouco. Quis aproveital-o 

pa. Secretario do Bispado, e não me foi possível por este motivo. 

Aconselhei-lhe esforçar-se pa. melhorar as condições financeiras, e 

espero que em tempo não mui prolongado o fará. Este é o meu modo 

de ver [...]  +Joaquim, Bispo de Diamantina [sic]72  

 
 Sim, um bispo também poderia ser pobre, desde que bem lapidado para as 

funções para as quais seria designado, ou seja, a mitra. No ano de 1908 o bispo de 

Diamantina (MG), D. Joaquim, referiu-se à D. Epaminondas Nunes de Avila e Silva, 

filho de um fazendeiro e comerciante falido73, e que viria a ser o primeiro bispo da 

diocese de Taubaté. Na tese de Isnard, D. Epaminondas foi apontado como portador 

de: “profunda erudição em história geral, amplo uso de expressões em latim, e 

perfeita sintonia com os problemas que enfrentava a igreja católica em sua época [...] 

solida formação cultural do bispo e a rigida preparação moral e espiritual”74.   

 D. Epaminondas vinha do grupo que Miceli75 demominou “patriarcado 

decadente” reservado à maioria dos prelados da Primeira República, de famílias 

empobrecidas que foram apadrinhados por pessoas abastadas. Em alguns casos o 

sustento do bispo foi retirado das próprias economias que possuíam76 não nesse caso.         

                                                           
72 ASV. Fasc. 617, p. 31 r/v, 31a. r 
73 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, pp. 94-96. 
74 Cf. CÂMARA NETO, Isnard de Albuquerque. A AÇÃO ROMANIZADORA E A LUTA PELO 
COFRE: D. EPAMINONDAS, PRIMEIRO BISPO DE TAUBATÉ (1909-19350). Tese de 
Doutorado em História, FFLCH, 2006. 
75 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, pp. 86-
108. 
76 D. Joaquim bispo do Piaui escreve no ano de 1909 uam longa correspondência ao Nuncio relatando 
as dificuldades financeiras que estava atravessando na diocese. Onde se valia de algumas propriedades 
e gados doados pelos fiéis para a manutenção das obras da diocese. ASV.  Fasc. 1118, pp. 11-15 r/v. 
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2.5.2 Palácio e alfaia para o príncipe 

 
 Para eregir uma diocese era necessário dotá-la de patrimônio suficiente ao 

“sustento do culto”. O palácio episcopal estava sempre na ordem do dia. Ao se 

projetar a nova diocese, esse era o primeiro assunto da pauta. Mesmo antes de se 

decidir o nome do bispo para assumir a diocese era preciso pensar em acomodá-lo e 

garantir-lhe uma renda mínima para as primeiras necessidades. Abaixo, temos 

correspondências entre a nunciatura e os representantes eclesiásticos de Santa 

Catarina. Primeiro tratando da divisão diocesana em outubro de 1924. Depois, em 

agosto de 1925, com todo processo já bem adiantado, iniciou-se a indicação de nomes 

para assumir as novas dioceses.  

 

Figura 14 - ASV. Fasc. 987, p. 03r77 Figura 15 - ASV. Fasc. 987, p.13r78 

 
 Mesmo depois da criação e dotação necessária de recursos, as dioceses 

mantiveram campanhas para arrecadação do sustento de suas necessidades. No geral, 

a elite eclesiásticas responsável por articular a ereção das novas diocese conseguiu 

envolver, além dos fiéis, os dirigentes locais na captação dos recursos materiais. 

Inclusive chegou-se a criar brechas nas leis para esse fim, proibido na constituição de 

                                                           
77 Núncio ao bispo de Florianópolis sobre as necessidades para se erigir as novas dioceses. 
78 Clero de Florianópolis apresentando candidato ao espiscopado para núncio. 
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1891. Caso bastante característico deste período, em outubro de 1925 o Presidente do 

Estado de Santa Catarina conseguiu aprovação de um decreto que favorecia a 

instalação das novas dioceses no Estado. O bispo comunicou o fato ao núncio. O 

estado havia aprovado cem contos de réis para cada uma das dioceses projetadas. 

 

 
Figura 16 - ASV. Fasc. 987, p. 19r79 

 

 As artimanhas entre os poderes civil e eclesiástico não eram inocentes; os 

políticos não pensavam na religiosidade da população; seus jogos de poder estavam 

impregnados de segundas intenções; as ações para dotar a igreja de patrimônio 

suficiente para instalar uma diocese ou para qualquer outra necessidade material 

tinham contrapartidas objetivadas pelo poder público. Além do controle moral 

                                                           
79 Correspondência de D. Joaquim, bispo de Florianópolis ao Núncio, sobre a verba que virá do Estado 
para dotação do patrimônio das novas dioceses.   
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exercido pelo catolicismo, outros serviços anteriormente realizados pelo poder 

eclesiástico, faziam-se necessários à incapacidade gerencial do Estado.  O catolicismo 

foi retomando a ingerência em atividades que eram responsabilidade do Estado. Com 

isso oficiosamente retomou espaços que na realidade não deixou de exercer por 

incompetência do Estado. Vejamos como Altino Silva fez sua análise sobre o clã dos 

Souza Monteiro no Espírito Santo, que controlava muitas instâncias de poder no 

Estado, inclusive a eclesiástica. 

 
A Igreja veio a perder juridicamente a posição privilegiada e os 

recursos públicos. Todavia, diversas manobras eram feitas a fim de 

dar-lhe privilégios especiais [...] constatou-se que as relações do 

cotidiano não se alteraram com a proclamação da República [...] 

mesmo perdendo a posição de religião de Estado, ainda era 

possuidora de uma representatividade hegemônica no Brasil. Os 

membros do clero católico continuavam a usufruir uma posição de 

prestigio junto ao ambiente social [...] A ação local e a regional 

influenciavam e eram influenciadas pelo governo estadual [...] Os 

postulados constitucionais vedavam os governos da União e dos 

Estados favorecer ou se aliar às entidades religiosas, bem como 

favorecê-las com qualquer recurso ou prestígio oriundos de entidades 

públicas. As subvenções em pecúnia, a gratuidade dos serviços de 

abastecimento [...] a diversas entidades religiosas e a equiparação do 

ensino ministrado pela Escola Normal em favor do Carmo eram 

vistos, conforme o corpo normativo federal, como ilegais. Todavia, 

por meio de manobras do Poder Executivo e Legislativo, as empresas 

públicas e as elites políticas capixabas burlavam a legislação e se 

aproximava do clero católico [...] subvenções públicas destinadas à 

diocese [...] eram ilegais [...] identificamos que muitos dos serviços 

desempenhados por ela eram de competencia pública [...] a propria 

debilidade do Estado [...] em suprir as necessidades sociais justificava 

muitas das subvenções públicas dedicadas a Igreja [...]80        

 
 O Estado do Rio Grande do Sul ficou com a marca registrada de ser o mais 

positivista da Federação, mas, na hora de receber e dar benefícios ao catolicismo foi 

pragmático, não escapando da realidade imposta pelas necessidades de seu contexto 

                                                           
80 Silva, Altino Silveira. Os poderes temporal e espiritual no Espírito Santo (1905-1912). Dimensões, 
Espírito Santo, v. 21, 2008, pp. 177-178. 
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e não agindo diferente de outros governos; cedeu no que os positivistas tinham como 

uma das bandeiras de sua filosofia, a educação. Alexandre Karsburg escreveu que “os 

republicanos rio-grandenses não enveredaram para o conflito aberto com a Igreja 

Católica”81.  

 Artur Isaia credita à Borges de Medeiros o papel de intermediar a relação entre 

estado e igreja no Rio Grande do Sul, inclusive, uma amizade entre ele e o bispo D. 

João Becker82. As manobras políticas para conseguir suprir deficiências dos estados 

estiveram em toda parte do Brasil, independente das ideologias ou utopias.  

  Como é largamente discutido na historiografia, a Constituição de 1891 não foi 

nem sombra do proposto pelos constituintes  jacobinos, isolados pelo pragmatismo 

que costuma dominar a política em geral. O enrigecimento pretendido por eles ao 

decreto 119-A sobre a separação Estado-Igreja no Brasil, ficou só no ensaio. As 

articulações da hierarquia eclesiástica nos bastidores da constituinte pressionou os 

“políticos católicos” e o Governo Provisório, conseguindo, se não melhorar, pelo 

menos, manter a situação de relativa normalidade para o catolicismo. Ao final das 

contas o que se confirmou na lei foi mais o efeito desconstitutivo da situação do 

catolicismo em relação à sua situação jurídica, durante o regime de padroado, do que 

uma lei original para reger a relação estado-igreja83.   

  O que mudou drasticamente com o novo sistema de governo foi a forma com 

que o catolicismo passou a agir, aproveitando sua recente liberdade e agindo de 

forma mais agressiva e calculada, ele foi se reorganizando em todo território 

brasileiro. Enquanto o catolicismo foi ganhando corpo organizacional, o Estado se 

perdia politicamente em disputas regionais e nacionais. Com isso, o catolicismo foi 

cumprindo melhor sua lição de casa. Algumas vezes o catolicismo massageou o ego de 

homens poderosos com títulos e favores, lógico, sempre em retribuição aos favores 

que o catolicismo recebia. 

 Nas correspondências abaixo, D. Duarte escreveu ao núncio solcitando uma 

benção do Papa ao filho do ex-presidente do Estado, Altino Arantes. Para justificar 

seu pedido dizia que eram bons católicos e prestaram relevantes serviços à igreja. As 

                                                           
81 KARSBURG, Alexandre de Oliveira. Sobre as ruínas da velha matriz: religião e política em 
tempos de ferrovia Santa Maria – Rio Grande do Sul 1880-1900. Santa Maria: Ed. UFSM, 
2007, p. 210. 
82 ISAIA, Artur Cesar. Católicos, pica-paus e maragatos. In. FLORES, Moacyr (Org.). 1893-1895: 
a revolução dos maragatos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993, p. 21. 
83 Leis como de mão-morta, expulsão dos jesuítas, entre outras que amedontravam a hierarquia do 
catolicismo foram rejeitadas nos debates constituintes. A supressão da representação brasileira junto a 
Santa Sé foi debatida por mais de 30 anos até ser finalmente decidida sua manutenção em 1919.   
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bençãos papais vinham em impressos vistosos que eram entregues a seus 

destinatários pelo bispo. Na mesma correspondência D. Duarte fez a solicitação de 

um título honorífico à Benedito Calixto, “pedir aos bons officios de V.Excia. para o 

fim de alcançar da Santa Sé um titulo [...] (de cavalheiro por exemplo) [...] foi isto a 

uns seis meses ou mais e como até agora não tenho obtido resposta84  

     

 
Figura 17 – ASV. Fasc. 917, p. 58r85 

 

 A igreja contou com um exército de benfeitores na elite brasileira, para os 

quais os bispos solicitavam aos papas títulos de nobreza. Com os títulos papais uma 

verdadeira corte foi formada pelos “principes da igreja”86.  

                                                           
84 ASV. Fasc. 917, p. 58v. 
85 D. Duarte cobrou o núncio uma resposta para solicitação de títulos aos “benfeitores” da Igreja. 
86 Dos 43 Condes Papalinos, 11 eram religiosos; todos eles chegaram a hierarquia de Bispos, outros 
eram “benfeitores” da igreja. BARATA, Carlos Eduardo de Almeida. Dicionário das famílias 
brasileiras. Tomo I, 2v. Edição do Autor, 1999. 
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 De um modo geral a igreja católica sempre contou com a ajuda dos fiéis para se 

manter e expandir o catolicismo, seja com os primeiros apóstolos pregando “por todo 

o mundo”, seja com os reis católicos na expansão mercantilista a partir do século XV. 

Apoiar-se na benevolência alheia para garantir seus gastos foi uma prerrogativa 

amplamente utilizada no catolicismo, ação inclusive codificada nas normas que 

regem a “igreja universal”. A primeira codificação sistematizada e válida para toda a 

igreja foi levada a seu fim pelo Papa Pio X. O primeiro código de direito canônico foi 

promulgado no ano de 1917. Após o Vaticano II, esses códigos foram revisto e 

promulgado no ano de 1983. Como o catolicismo é uma religião orientada também 

pela Tradição, o cânon abaixo é a sistematização da ajuda dos fiéis à Igreja, mas que 

já existia na prática,  

  
Cân. 222 § 1. Os fiéis tem a obrigação de socorrer às necessidades da 

Igeja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto 

divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto 

sustento dos ministros. § 2. Têm também a obrigação de promover a 

justiça social e, lembrados do preceito do Senhor, socorrer os pobres 

com as próprias rendas87. 

 
 Os bispos não se fizeram de rogados ao pedir ou insinuar as necessidades e 

dificuldades financeiras a seus fiéis mais abastados. D. Duarte, ao chegar na diocese 

de São Paulo, deixou algumas anotações em seu diário pessoal. Ele “abriu o coração” 

para seu diário,      

 
S Paulo, 9 de outubro de 1907 

Em companhia dos Sres. Conde de Prates, Dr Adolpho Pinto e Dr 

João Antonio, visitei a casa da Baronesa de Piracicaba que se 

pretende adquirir para Palacio Episcopal, é um verdadeiro solar, 

nobre e austero, bastante vasto e bem conservado, tendo ainda 

acomodações sufficientes para as repartições ecclesiasticas. Esta 

questão de Palacio tem me preocupado bastante, parece conveniente 

que S Paulo, brevemente Archidiocese, tenha um palácio digno para o 

bispo, pois o que existe é uma sepultura, velho, estragado, sem ar, 

sem luz, frio, humido, sem acomodações, mas... não será uma 

imprudência contrahir compromissos por amor do Bispado? Não será 

                                                           
87 Código de Direito Canônico. São Paulo: Loyola, 2001, p. 80. 
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principalmente contrario ao espírito de modéstia e pobreza? Que 

effeito produzirá no [...] seus fieis? 

Para mim é insigficante um grande palácio ou uma residência 

modesta, um tanto que tenha um bom quintal, que seja arejada e 

sadia confio a questão a S José e acceito desde já qualquer solução 

como tudo depende do arrendamento do palácio velho esperamos 

tranquillo que Deus se manifeste88.  

S Paulo, 19 out 1907 

Ainda não esta decidido o assentamento do Palacio Velho e, portanto, 

continua também indecisa a acquisição de nosso Palacio. Continuam 

a interessar-se muito por este negocio: Conde de Prates, Dr João 

Antonio, Dr. Adolpho Pinto. Esses tão bons e dedicados patronos, si o 

negocio não se realisar é porque Deus não quer e portanto... [sic]89 

 
 Dessa forma, nota-se que as finanças, eram uma preocupação que afligiu todo 

o episcopado, questão resolvida com a plasticidade que a situação exigia. 

 

2.6 “Eregindo-se e multiplicando...” 

 
 Após o arroubo expansionista provocado pela liberdade de ação conquistada 

com a sepração estado-igreja, a hierarquia eclesiástica tratou de colocar limites na 

sua pretensão e trabalhar com o que a realidade lhe era permitida.  

 
2.6.1 Querer não é poder... 

 
 A intenção inicial do episcopado brasileiro para reorganizar o catolicismo no 

país era eregir uma diocese em cada estado. Foi apresentada à Santa Sé um parecer 

elaborado por uma comissão de bispos, no ano de 1890, no qual se traçou um plano 

bastante ambicioso. Seria uma “federalização” diocesana. A explicação dada, à época, 

foi que, como no modelo federativo adotado pelo sistema de governo republicano, 

haveria autonomia nos estados. Essa autonomia poderia dificultar a expansão 

territorial do catolicismo, caso o presidente do estado fosse acatólico. Contudo, não 

foi possível realizar o projeto como desejou Mons. Spolverini e a reorganização, na 

prática, ocorreu de forma bem mais lenta do que o desejado inicialmente.  

                                                           
88 ACMSP. Documentos Avulsos, Diário Pessoal de Duarte Leopoldo e Silva.  
89 ACMSP. Documentos Avulsos, Diário Pessoal de Duarte Leopoldo e Silva.  
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 Nas dioceses já existentes90, o episcopado remanejou e/ou nomeou novos 

bispos, provocando certo desconforto político91. Mons. Spolverini chegou a solicitar 

dispensas canônicas92 para eregir novas dioceses, atitude que aceleraria o processo de 

expansão. Porém, isso não ocorreu e a pressa inicial cedeu espaço à velha experiência 

da instituição mais antiga do ocidente.  

 Durante 35 anos (1892-1927), houve a criação de 56 novas dioceses. Cada 

estado brasileiro contou com pelo menos uma nova circunscrição eclesiástica. Entre a 

instalação de novas dioceses e a divisão de territórios diocesanos para criação de 

outras dioceses em um mesmo estado, a igreja contou com a colaboração das 

oligarquias e do poder civil para se reorganizar. Para uma instituição que esteve 

proibida, constitucionalmente, de receber qualquer tipo de subvenção dos governos 

estaduais ou federal suas articulações politicas tiraram leite de pedra.  

 Porém, mesmo não podendo colocar uma diocese em cada estado, houve um 

planejamento para eregir as dioceses que na concepção do episcopado da época eram 

prioritárias. Foram eregidas quatro dioceses no ano de 1892: Amazonas, Paraiba, 

Paraná e Niterói. A reorganização completou-se na Pimeira República no ano de 

1928. Em 1926, a nunciatura emitiu um parecer, para o card. Gasparri, Secretário de 

Estado do Vaticano, sobre a relação do catolicismo com o governo civil:  

 

Il nuovo presidente, elleto il 17 marzo u.s., ha già fatto il giro di tutti 

gli Stati del Brasile ed è stato accolto ovunque con grandi 

dimostrazioni di riverenza e con feste straordinarie. Ha sempre 

gradito essere accompagnato dai Vescovi nella sua visita alle città [...] 

si ha un Presidente di uno Stato Federale poco amico della Chiesa, 

qua e la si sente subito la mano pesante che grava sopra [...]  

Fortunatamente, in questo Paese la Chiesa Cattolica gode di un tale 

prestigio che la fa rispetare anche coloro, che nel proprio cuore le 

sono avversi [...] in ogni luogo che qualunque uomo politico, il quale 

non voglia perdere il proprio credito o la propria reputazione, non osa 

combatterla apertamernte93. 

                                                           
90 Salvador-BA (1551), Rio de Janeiro-DF (1676), Olinda-PE (1676), Maranhão (1677), Pará (1719), São 
Paulo-SP (1745), Mariana-MG (1745), Cuiabá-MT (1826), Goiás (1826), Rio Grande do Sul (1848), 
Ceará (1854), Diamantina-MG (1854).  
91 Cf. GOMES, Edgar da Silva. A dança dos poderes: uma história da separação Estado-Igreja 
no Brasil. São Paulo: D’Escrever, 2009. 
92 ASV. LIBRI 61, 188, 1889-1890, P. 38V. 
93 ASV. Fasc. 1087, pp. 08r, 14r. 
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 Para o catolicismo, ter chegado ao final da Primeira República, com alguma 

credibilidade, ou como queiram, ter recuperado o prestígio, que pensava ter perdido, 

com a queda da Monarquia; precisou trabalhar com bastante eficiência. Tanto 

administrativa, como politicamente. Seu plano de expansão e, organização, foi bem 

sucedido na Primeira República.  

 A coesão da estrutura da política-eclesiástica, ao final da Primeiras República, 

é proporcionalmente inversa ao desmantelamento político do Estado que, culminou 

com o Golpe de 30. É como se as turbulências enfrentadas, pelo catolicismo, nos 

últimos 20 anos do Império, tivesse lhe preparado para uma reação mais incisiva em 

relação à sua reestruturação. Na “República do Susto”, as coisas demoraram tanto a 

acontecer que, foi preciso, desmoronar toda uma fase, para que, o país começasse a 

pensar seu destino de forma mais bem planejada. Nos quadros abaixo, pode-se ter 

uma noção da evolução territorial do catolicismo; além do plano da ereção das 

primeiras dioceses, que deram início a “estadualização” eclesiástica no Brasil.         

 
Dioceses e Estados Brasileiros 1500-1889 

Salvador 1551 Bahia 
Olinda 1676 Pernambuco 
Rio de Janeiro 1676 Rio de Janeiro DF 
Pará 1719 Pará 
São Paulo 1745 São Paulo 
Mariana 1745 Minas Gerais 
Cuiabá 1826 Mato Grosso 
Goiás 1826 Goiás 
Maranhão 1827 Maranhão 
Rio Grande do Sul 1848 Rio Grande do Sul 
Ceará 1854 Ceará 
Diamantina 1854 Minas Gerais 
Quadro 2 – Dioceses 1500-1889  

 
Complemento da Estadualização Diocesana 1892-1910 

Manaus 1892 Amazonas 
Paraíba 1892 Paraíba 
Paraná 1892 Paraná 
Niteroi 1892 Estado do Rio de Janeiro 
Espírito Santo 1895 Espírito Santo 
Alagoas 1900 Alagoas 
Piaui 1902 Piauí 
Santa Catarina 1908 Santa Catarina 
Rio Grande do Norte 1909 Rio Grande do Norte 
Sergipe 1910 Sergipe 
Quadro 3 – Dioceses 1892-1910 “Estados” 
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Novas Diocese 1900-1930 
Pouso Alegre 1900 Minas Gerais 
Campanha  1907 Minas Gerais 
Uberaba 1907 Minas Gerais 
Botucatu 1908 São Paulo 
São Carlos do Pinhal 1908 São Paulo 
Ribeirão Preto 1908 São Paulo 
Taubaté 1908 São Paulo 
Campinas 1908 São Paulo 
Pesqueira 1910 Pernambuco 
Montes Claros 1910 Minas Gerais 
Pelotas 1910 Rio Grande do Sul 
Uruguaiana 1910 Rio Grande do Sul 
Santa Maria 1910 Rio Grande do Sul 
Corumbá 1910 Mato Grosso 
São Luis de Caceres 1910 Mato Grosso 
Barra 1913 Bahia 
Caetité 1913 Bahia 
Ilhéus 1913 Bahia 
Arassuaí 1913 Minas Gerais 
Cajazeiras 1914 Paraíba 
Crato 1914 Ceará 
Porto Nacional 1915 Goiás 
Sobral 1915 Ceará 
Caratinga 1915 Minas Gerais 
Penedo 1916 Alagoas 
Guaxupé 1916 Minas Gerais 
Aterrado 1918 Minas Gerais 
Garanhus 1918 Pernambuco 
Nazaré 1918 Pernambuco 
Belo Horizonte 1921 Minas Gerais 
Petrolina 1923 Pernambuco 
Campos 1922 Rio de Janeiro 
Barra do Piraí 1922 Rio de Janeiro 
Sorocaba 1924 São Paulo 
Santos 1924 São Paulo 
Valença 1925 Rio de Janeiro 
Bragança 1925 São Paulo 
Juiz de Fora 1925 Minas Gerais 
Cafelândia 1926 São Paulo 
Ponta Grossa 1926 Paraná 
Jacarezinho 1926 Paraná 
Joinville 1927 Santa catarina 
Lajes 1927 Santa Catarina 
Jaboticabal 1927 São Paulo 
Rio Preto 1927 São Paulo 
Assis 1928 São Paulo 
Quadro 4 – Dioceses 1900-1930 “Divisão Diocesana” 
 



140 
 

 

Figura 18 - ASV. Fasc. 344, p. 59r94 
 

                                                           
94 Parte do documento sobre a prioridade na ereção das primeiras dioceses no regime republicano. 
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Figura 19 – ASV. Fasc. 344, p. 59v 
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Figura 20 – ASV. Fasc. 344, p. 60r 
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Figura 21 – ASV. Fasc. 344, p. 60v 
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2.7 “Programas não se traçam às pressas” 

 

Não Veneráveis Irmãos e Filhos dilectissimos, programmas não se 

traçam as pressas nos estreitos limites de um gabinete, mas estudam-

se demoradamente no campo de acção. É ahi que se conhecem as 

difficuldades e os meios de as remediar [...] Ao illustre Snr. Dr. 

Presidente do Estado asseguramos toda a Nossa sympathia e o 

saudamos cordialmente. Nos Estados do Paraná e Sta. Catharina, 

como Nosso Antecessor, como todo o Episcopado brasileiro, 

mantivemos sempre com as Autoridades civis as mais cordiaes 

relações de franca e sincera amizade. Não quebraremos, da Nossa 

parte, essa tradição de respeito mutuo que é um direito para a Egreja 

e uma garantia para o Estado. Nesta hora de angustia para a Egreja de 

Deus, na Italia, na Inglaterra, na Allemanha, na própria França 

convulsionada por um grupo de sectários, em todo o mundo civilisado 

voltam-se as vistas para o Brasil, onde á sombra das liberdades da 

Egreja prospera uma nação riquíssima e pujante. É que si nos 

desligaram os laços officiaes, prendem-nos ainda e hão de sempre 

aproximar-nos, para honra nossa, o amor da Patria, as tradições 

communs, a nossa índole pacifica, generosa e cavalheiresca. 

Saudamos aos Snrs. Secretarios do Estado, aos Snrs. Senadores e 

deputados, ao Snr. Chefe da Policia, aos Snrs. Magistrados, a todos os 

representantes dos Governos Estadoal e Municipal, da força publica, 

do ensino publico, do commercio e da imprensa seria e honesta. 

Saudamos finalmente a todas as famílias catholicas, a todos os Nossos 

queridos diocesanos em geral95. 

  
 No discurso de posse de D. Duarte, na diocese de São Paulo, no ano de 1907, 

encontramos o tom que a hierarquia do catolcismo deu à relação Estado-Igreja no 

Brasil, após sua separação. A igreja foi ardilosa e soberba, não se conformou com a 

exclusão do círculo de poder e se articulou em diversas frentes para retomá-lo. As 

pastorais coletivas do episcopado brasileiro dos anos de 1890, 1900 e 192296, em 

nenhum momento, se fizeram submissas ao poder civil, ao contrário, o catolicismo foi 

apresentado muito mais como salvação. Cobrava atitudes do governo em relação à 

                                                           
95 Boletim ecclesiastico: Anno III Julho de 1907 – Num. 1, pp. 3-10. 
96 Cf. ARAUJO, José Carlos Souza. Igreja Católica no Brasil: um estudo de mentalidade 
ideológica. São Paulo: Paulinas, 1986. 
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sociedade; reclamava com enfâse da sua condição jurídica, até porque, ao se ver 

numa situação de segunda categoria no plano de poder, traçou estratégias para voltar 

a ser parte do que sempre acreditou ser, ou seja, formador da moral e bons costumes 

do povo brasileiro. Embutiu nessas pastorais o desejo de obter do poder civil, o 

reconhecimento de que se julgava credor. 

 

2.7.1 “segundo o methodo e a doutrina de S. Thomas...” 

 

Tomamos todos a resolução de guiarmos pelas recomendações do 

nosso sabio Pontifice Leão XIII, o Grande restaurador dos estudos 

philosophicos, theologicos e sociaes neste seculo, dirigindo os estudos 

dos nossos seminarios segundo o methodo e a doutrina de S. Thomas 

de Aquino; Iremos introduzindo o uso da lingua Latina, já nas lições 

dos professores, já nas argumentações periodicas dos alumnos, ja nos 

exames, continuando a não admitir compendios sinão na dita lingua. 

Em uma palavra, procuraremos por todos os meios elevar o nivel dos 

estudos nos nossos seminarios, de modo que estes floreçam pelo 

cultivo das lettras e das sciencias, de nossas dioceses para bem das 

populações catholicas, esparsas no vastissimo territorio do nosso 

Brasil. Limitamos-hemos, pois, aqui a congratularmos vivamente e de 

todo o coração com V.EcªRvma, e com o Eminentissimo Cardeal 

Rampolla, Secretario de estado de S. Santidade e perante quem se 

dignara ser nosso interprete, pelo venturoso exito dessas conferencias 

preparatorias do futuro Concilio Nacional [...] Apesar de todos os 

esforços faltava-nos esta reunião do episcopado, difficultada e 

tornada moralmente impossivel por um conjuncto de cirsunstancias 

deploraveis. Não é preciso mais para explicar p afrouxamento e pouca 

efficacia da acção do episcopado. Graças a Deus podemos agora 

reunir-nos, torcar nossos pareceres e conselhos para em condições 

novas, em certos pontos mais favoraveis à nossas liberdade, ainda que 

cheias de gravissimos perigos, tentar de concerto e com maior vigor a 

reforma dos abusos sob os quaes até aqui apenas temos gemido97 [sic]   

 
 O catolicismo que predominou no período da reorganização eclesiástica no 

Brasil foi tomista-romanizador. A cristandade tardia já estava cedendo espaço para 

                                                           
97 ASV. Fasc. 344, p. 32v; 36r/v. 
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este binômio filosófico-ideológico que mortearia suas ações. É difícil, em qualquer 

tipo de transição não haver ruídos de um passado que ainda não se foi. É arriscado 

afirmar, categoricamente, que era esse ou aquele modelo ideológico do catolicismo no 

Brasil republicano. Mas, falar de cristandade é redudante. Ela faz parte do ser da 

igreja, é intrinseca a ela. Porém, esse ser da igreja no Brasil se traduziu, de forma 

mais incisiva na política assumida pela elite eclesiástica ligada a Roma, e sua leitura 

tomista, uma igreja sociedade perfeita, portadora da verdade e remissora do país.  

 No passado, em suas alianças com o poder civil, pelo menos, o catolicismo se 

inseria ao contexto, inculturando-se. Apesar de toda dificuldade que este conceito 

carrega, havia um certo respeito a cada cultura. Isso não acontece mais com essa 

igreja “tomista-romanizadora”, que impõe sua moral formatada pela cúria romana. A 

força de Roma já estava norteando a orbe católica na transição dos século XIX-XX e, 

chegou ao Brasil mais rápido, sem os entraves anteriores impostos pelo placet.  

 A “tal” cristandade tardia, que foi impressa pela colonização portuguesa com o 

padroado conseguiu resistir sob a égide de interesses mútuos. Já não era mais esse o 

caso. A comunicação da Santa Sé com a igreja no Brasil estava em um nível mais ágil 

que o fora sob a monarquia. As beneces da modernidade repudiada pela Igreja estava 

ajudando-a a entrar no ritmo do século. 

 O catolicismo não se submeteu ao poder civil na retomada de sua condição 

anterior à separação estado-igreja no Brasil. Manteve seu discurso de superioridade, 

afinal, a igreja é a “sociedade perfeita”. Sua plasticidade foi notada mais no seu 

discurso conciliador, quando lhe interessava do que na prática cotidiana. O 

catolicismo mais recebeu do que cedeu. Essa é uma prática comum à Igreja. Ela 

soube seduzir e se vender ao mercado que lhe interessou, como vimos acima, no 

documento do núncio apostólico ao Sr. Carlos Wendhausen. Este empresário fez 

parte da comissão que dividiu a diocese de Santa Catarina, colaborando 

financeiramente para viabilizar o projeto de divisão diocesana no estado.   

 Mas, na hora de indicar um nome ao episcopado teve sua indicação 

gentilmente declinada! Essa prerrogativa cabia exclusivamente ao clero e havia certo 

repúdio à ingerência civil nos assuntos eclesiásticos. O contrário não foi recíproco. O 

clero sempre se delegou o direito de “participar” ativamente da vida da população e 

do poder civil. Como no adágio popular “faça o que eu mando, mas não faça o que eu 

faço”. Com isso, se aproveitou de toda a ajuda para suas necessidades. E, por meio 

dela, foi se reestrutuou.  
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2.8 “Christãos e catholicos pelo baptismo e pela fé...”  

   
 Para a igreja, a expansão da malha diocesana não teve como objetivo último  

manter-se apenas ligada ao poder, foi também isso. Mas, o catolcismo, como 

instituição religiosa, pretendeu assegurar a vivência da fé e a vigilância dos fiéis, 

tentando manter a identidade religiosa que acreditava ter e que após a separação 

Estado-Igreja, no Brasil, a autonomia dos estados da federação poderia não lhe 

garantir o mesmo acesso aos fiéis-cidadãos. Pois, nos estados onde, por ventura, os 

dirigentes fossem hostis ao catolicismo, seu acesso à população poderia ter sido 

dificultado. Mas, após o impacto inicial, leigos e políticos tomaram a atitude de 

solicitar a ereção de dioceses nas suas cidades, em diversas regiões do país.  

 O pior e mais temido pelo catolicismo, nesse contexto, era abrir espaço para as 

novas filosofias e ideologias98, que povoavam a Europa e que, no Brasil, por motivos 

como a grande ignorância e despreparo da população, ainda não haviam se 

espalhado. Antes disso o catolicismo se agarrou no fato de ter sido religião oficial do 

país. Agora, as coisas mudaram de figura, era necessário descer do trono. A ereção de 

novas dioceses era importante também, pois, como instância de poder eclesiástico, ao 

ocupar um território, de certa forma, organizava o coletivo, a comunidade, que se 

sentia prestigiada pela Igreja Católica. Com isso, o catolicismo estava garantindo, de 

alguma maneira, a sua permanência pública e privada em determinada região.  

 O controle do privado pela religião se dava de diversas formas, mas, o mais 

importante para o poder civil era a transmissão da moral e bons costumes por meio 

de pregações públicas, nas missas ou eventos religiosos. Tais momentos eram vistos 

com bons olhos pelo poder público, já que um dos motivos de se ter uma autoridade 

eclesiástica consistia, justamente, em se apoiar no papel regulador que o catolicismo 

impunha à população. Com o tempo, as associações operárias católicas exerceram 

importante função “moralizadora” na vida das fábricas99. Havia também as 

exortações escritas em forma de pastorais lidas nas missas para as famílias. 

                                                           
98 Podemos encontrar nos diversos arquivos eclesiásticos pelo país ou principalmente no Vaticano 
inúmeras consultas aos bispos deste período sobre como estava a influência no país da filosofia 
positivista, do comunismo, do anarquismo entre outros “concorrentes” como a maçonaria e o 
protestantismo. A consulta mais detalhada deste período está no ASV. Nunziatura Apostolica in 
Brasile, Fasc. 417 do ano de 1898.    
99 Cf. BENCOSTTA, Marcus Levy Albino. Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Corrêa 
Nery e a romanização do catolicismo brasileiro (1908-1920). Tese de Doutorado em História, 
FFLCH-USP, 1999, pp. 163-223.  
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 O público coexistia em várias situações com a comunidade. No momento da 

instalação de uma diocese havia muita pompa, às vezes com visita de outras 

autoridades eclesiásticas. As festas religiosas ganhavam um colorido todo especial 

com a presença de um bispo. D. Duarte100, em suas viagens pelo interior do estado, 

geralmente de trem, aproveitava cada parada para fazer a política de boa vizinhança. 

Em diversas ocasiões a elite eclesiástiva tomava parte nas solenidades cívicas e 

festividades religiosas; os preparativos e instalação de uma diocese era motivo de 

grande mobilização pública.  

 Aqui cabe uma explicação, o privado esteve mais ligado, nesse contexto, à 

diocese do que à paroquia. Naturalmente, a instância monitora do cotidiano seria a 

paróquia, mas, não bastava confiar somente nelas, pois, não raro, aconteciam 

escândalos envolvendo os párocos. Os motivos desses escândalos eram os mais 

variados. Os casos de conflito entre as autoridades eclesiásticas e seus subordinados 

seriam também tema para uma outra tese, mas como exemplo do que  esta sendo 

colocado, no ano de 1918, o Cardeal Arcoverde escreveu a D. Duarte sobre o caso do 

padre Demétrio, 

                                                           
100 Viagem a S. Carlos do Pinhal A todas as sedes dos novos bispados já S.Exa. Revma. tinha ido 
com o fim de promover a formação do patrimônio e tomar outras providencias. Como porem só mais 
tarde foi que se decidiu a creação do bispado de S. Carlos do Pinhal [...] o Snr. Presidente do estado 
fez-se representar pelo seu ajudante de ordens. Durante a Viagem Desde o embarque em S.Paulo 
até a mimosa cidade de S. Carlos do pinhal, S. Exca. Foi recebendo sempre jubilosas manifestações de 
veneração e respeito em todas as cidade e estações por onde passava. Em Jundiahy [...] Em Campinas 
[...] Em Rebouças [...] Villa Americana [...] Em Nova Odessa [...] Em Limeira [...] Em Cordeiros 
aguardavam a passagem do Snr. Bispo na estação, que se achava enfeitada, enorme massa popular, as 
autoridades locaes, escolas publicas, bandas de musica [...] De Araras veiu a essa cidade cumprimentar 
o Snr. Bispo o Revmo. Vigario Padre Amorim, com a Congregação N.S. de Lourdes e Apostolado da 
Oração daquella parochia [...] Em Santa Gertrudes [..] Em Rio Claro estava reservada ao Snr. D. 
Duarte Leopoldo uma recepção brilhantíssima [...] A vasta gare da estação esteve de tal maneira 
repleta que difficilmente S. Exa. e sua comitiva poderam passar para o trem de bitola estreita [...] 
Enorme era a massa popular, tendo comparecido á estação, o juiz de direito, o promotor publico, o 
delegado de polícia, o commandante do destacamento local e representantes da Camara [...] o director 
do Diario de Rio Claro; o redactor do Alpha [...] Nesta cidade já se achavam, tendo vindo de s. Carlos 
expressamente para aguardar a chagada do ilustre prelado, representantes da Camara Municipal e da 
commissão de festejos; da Cidade de S. Carlos e Oeste; Commercio e Correio de S. Carlos. Em Morro 
Grande e Annapolis [...] Em S. Carlos [...] a população de S.Carlos recebeu o Sr. Bispo Diocesano, 
que foi tratar da fundação do Bispado que terá sede essa cidade [...] Durante sua permanência em S. 
Carlos [...] administrou o sacramento do chrisma a muitas pessoas e fez visitas aos edifícios públicos: 
Santa Casa, Camara Municipal, etc. [...] Muito se fez também para a constituição do futuro bispado, 
graças á actividade do Vigario Mons. Agnello de Moraes. Regresso a S.Paulo [...] A’s 5,40, ao silvo 
da locomotiva, queimaram-se baterias e girândolas de foguetes e a banda de musica postada no 
interior da estação, tocou o Hynno Nacional. [...] depois de receber os cumprimentos do vigário, do 
juiz de direito, promotor publico, delegado, representantes da Camara e do directorio e mais pessoas 
gradas [...] Em seguida vinha o Sr. Bispo, tendo junto a si a Commissão do Patrimonio do Bispado de 
S. Carlos, e pessoas gradas, atrás a grande massa popular [...] Da Matriz s. exc. Seguiu para o palacete 
onde se hospeda. Ahi, da porta, o dr. Augusto de Macedo Costa, promotor publico, saudou a S. Exa. o 
Snr. Bispo. [sic]. In. Boletim ecclesiastico: Anno III Setembro de 1907 – Num. 3 Secção Noticiosa, 
pp. 51-54.  
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Exmo. Sr. Arcebispo e amigo, D. Duarte Leopoldo e Silva 

Esperava uma palavra de V. Ex.ª para dizer-lhe tudo a respeito do infeliz 

Pe. Demetrio. [...] O infeliz mentiu dizendo que ia para São Paulo! Não 

foi tal, mas foi atirar-se ao seio e aos braços de uma baleia, em cujas 

barbatanas deixou-se ficar, seduzido e embaraçado! Esse monstro, 

juntamente com dous outros, pois formam uma republica de velhotas, 

deve ter seus cincoenta para sessenta annos, assistia ás missas do infeliz, 

e estas o hypnotizaram e o perderam![...] por um bilhete do infeliz 

apostata, no qual dizia que ia para São Paulo e mentia! Foi sim metter-se 

na bocca do inferno! [...] Não Seguiu para S.Paulo, mas ficou na casa das 

aranhas, que seduziram e o involveram em suas teias, roubaram-no! [...] 

fiquei de veras insultado! [...] mandei communicar o facto a Policia e um 

nosso parente que alli se achava de serviço tomou o encargo de trazer-me 

preso  passarinho, sob vara! Para não vir de batina que já não lhe 

assentava bem! Metteram-no em um camisolão (que figura) e o 

trouxeram ao Palácio São Joaquim! [...] Aqui chegado, mandei meu 

Secretario dizer-lhe que, [...] ainda era tempo de livrar-se da infame 

cilada, que lhe tinham armado, que voltasse ao caminho da honra, do 

brio sacerdotal [...] Respondeu que não voltava atrás, tinha da sua 

palavra! E a palavra e o juramento dado a Deus, prestado a Egreja? 

Infeliz! Depois de mais alguma tentativa inútil, mandei-o entregar ao 

agente da Policia, que foi entregar por sua vês às harpias que os tinham 

em suas malhas prêso e subjugado (*)! Eis ahi, meu Exmo. Snr. 

Arcebispo, como vão esses padresinhos, formados ahi em São Paulo! É 

uma calamidade! Deus nos livre e guarde da multiplicação desses 

desvios. Tenha V. Ex.ª olho bem aberto e não deixe passar camarão pela 

malha, atire-os para fora do Seminário, em tempo, sem contemplação, 

sem demora. É preferível errar expulsando dous que tinhão vocação do 

que conservando um que não a tenha. Cuidado, por caridade, pelo decoro 

de nossa Egreja e do nosso Clero.  

24 de Fevereiro de 1918. + J.Cardea. Arcebispo 

(*) Casamentos - Consorciaram-se ante-hontem 0 Sr. José Demétrio de 

Miranda e Zilda Gama Lobo d’Eça – Foram padrinho: por parte da noiva, 

o Sr. Dr. Rego Soares e Mme. Marieta Thedim Lobo e por parte do noivo 

o Sr. Antonio Thedim Lobo e Mme. Gracinda Guedes de Carvalho. Eis 

consumado o sacrilégio! Jornal do Commercio de 23 de fevereiro [sic]101  

 

                                                           
101 ACMSP. Pasta Avulsa. Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 
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 Numa sociedade patriarcal e hierarquizada, o bispo, não raro, era visto como 

uma autoridade moral a ser seguida, pelo menos era o que muitos acreditavam que 

acontecia com a instalação de uma diocese numa cidade. Também, de certa forma é 

que se pode explicar a insistência e certa necessidade que as oligarquias tinham em 

atrelar a sua imagem à ereção de uma diocese. Algumas vezes, toda uma região se 

mobilizava para ter o privilégio de ver uma cidade como sede episcopal, como 

podemos ver na correspondência abaixo do padre Andrada de Pouso Alegre. Ainda 

em 1897, o padre Alberto Gonçalves escreveu ao Mons. Guidi, de Pouso Alegre: “uma 

commissão de pessoas importantes de minas veio procurar-me para pedir a minha 

intervenção [...] afim de solicitar a graça de, no caso de ser creado um novo bispado 

em Minas, seja escolhida a cidade de Pouso Alegre para sua capital e sede”102.  

 

 
Figura 22 – ASV. Fasc. 389, p. 01r103 

                                                           
102 ASV. Fasc. 389, pp. 1r / 1v. 
103 Movimentação das Freguesias vizinhas a Pouso Alegre para a ereção de um bispado no sul de 
Minas. 
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Figura 23 – ASV. Fasc. 389, p. 01v 

 
2.9 “a fim de solicitar a graça de...” 

  

 Uma questão que rondou a tese foi saber quem solicitava a criação de uma 

diocese? A afirmação, em um estudo sobre essa instituição tão complexa, beira a 

arrogância. Mas, a contribuição que se pode dar a essa questão da pesquisa é a de que 

houve duas estratégias na reorganização do catolicismo no Brasil.   

 A primeira estratégia foi motivada pela preocupação-necessidade da própria 

instituição em “estadualizar” sua administração no país para seguir os passos da 

descentralização do poder civil e evitar, como já foi dito, o perigo de esbarrar em um 

presidente de estado hostil ao catolicismo, devido à autonomia dos estados. Com isso, 

até 1907, o catolicismo estava totalmente “estadualizado” (Cf. Tabela 3). Mas, 

diferente da autonomia dada aos estados com o poder civil “federalizado”, o mesmo 

não ocorreu com o catolicismo, que administrativamente foi formatado dentro do 
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processo de romanização. Com isso, a segunda estratégia de aproximação do poder 

civil após a “estadualização” do catolicismo foi dividir as dioceses nas regiões onde 

houvesse maior demanda do controle religioso sobre a população. Nesse ponto as 

“solicitações” foram permitidas e elas ocorriam tanto da parte dos governantes 

regionais, investidos do poder civil, ou pelos oligarcas, que não raro, controlavam a 

economia e a política local. A etapa de redivivão diocesana, na Primeira República, foi 

concluída no ano de 1928 com a criação da diocese de Assis no interior paulista.  

 Essa colocação acima não é tão simples assim? Houve mais dois padrões para 

se criar uma nova diocese. A demanda político-religiosa no eixo-norte prevaleceu 

sobre a expansão populacional e a demanda religiosa. Ela funcionava mais como 

controle das heresias provocadas pelo “catolicismo popular em divergência com a 

formatação romanizadora. No Norte, as dificuldades financeiras para se formar o 

patrimônio104 para ereção de uma diocese se fizeram mais presentes que no eixo-Sul. 

No Sul, o que prevaleceu foi a demanda pelo acompanhamento da expansão 

populacional provocada pelo desenvolvimento acelerado da região. Essa não é uma 

percepção apenas desta pesquisa. Miceli já comentou que, 

 
A continuidade do esforço expansionista nos estados do nordeste 

deveu-se, sobretudo a premência em resguardar posições num dos 

mais importantes terrenos de luta e concorrência no campo religioso 

brasileiro da época. Na impossibilidade de incorporar ou domesticar 

os movimentos de Canudos e Joazeiro, a organização eclesiástica, 

buscou fechar o cerco [...] configuraram uma espécie de cinturão de 

segurança [...] razões de ordem econômica, facilidades de transporte e 

acesso, o dimensionamento das áreas vizinhas de influencia em 

termos de recursos mobilizáveis em favor do patrimônio diocesano 

também entraram em linha de conta para definição das prioridades 

dessa política. O reparte do território paulista e da região sul de Minas 

Gerais constituiu, por exemplo, a resposta pronta e lucrativa da 

hierarquia às frentes de prosperidade impulsionadas pela expansão 

do café105.     

 
                                                           
104 Mabel Salgado apresenta as dificuldades para formação do patrimônio para elevação do bispado do 
Maranhão à Arquidiocese e criação de uma prelazia em São José do grajaú por D. Helvécio. PEREIRA, 
Mabel Salgado. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, um salesiano no episcopado: artífice da 
neocristandade (1888-195).  Tese de Doutorado em História Social da Cultura, UFMG, 2010, pp. 
159-165. 
105 MICELI. Sérgio. A Elite eclesiástica brasileira. São Paulo: Betrand Brasil, 1978. pp. 60-64. 
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 Contribuiu, também, não só no eixo-sul, como no norte, onde a construção e 

ampliação das estradas de ferro facilitaram a comunicação e mobilidade da população 

e o desenvolvimento econômico fez circular o progresso, tanto no campo como na 

cidade. Houve um significativo aumento populacional no interior dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. E, com isso, aumentou bastante a demanda e a concorrência 

religiosa com a vinda de imigrantes e missionários estrangeiros. Não só missionários 

protestantes, mas a vinda de padres estrangeiros também cresceu com a imigração 

europeia, principalmente no sul do país e em São Paulo. 

 Pode-se dizer que “a necessidade” do elemento religioso nessas regiões foi  

“percebida” de certo modo, como vem sendo colocado neste capítulo, pelo “poder 

civil” – do estado ou das oligarquias – ao sentir que houve aumento populacional 

provocado pelo desenvolvimento econômico da região. Com isso, o poder eclesiástico 

foi um modo conveniente de “controle social” do local que se desenvolvia. Para o 

poder civil elementos estranhos chegavam à população, e necessitou serem 

“domesticados” ao costume local.  

 Essa hipótese se baseia na historiografia utilizada na tese sobre o tema, que, 

em geral, o poder civil, além de ser incapaz de suprir as necessidades da populção, e 

transferiu além das responsabilidades, já citadas, passou para o catolicismo a 

incumbência de promover os valores da ordem civil. Com isso, o “privilégio” da 

ereção de uma nova diocese se tornou palavra de ordem para os oligarcas e políticos 

que confiaram à Igreja mais esse papel. 

 

2.10 “também queremos...” 

 
 Houve, na redivisão administrativa do catolicismo no Brasil, muita disputa 

entre as cidades de uma região para obter uma diocese. Já foi citada acima a tese de 

Nainôra Freitas sobre a criação da diocese de Ribeirão Preto e a disputa provocada na 

região106.  

 Em Minas Gerais, Pouso Alegre e Campanha, protagonizaram outra disputa 

acirrada, saiu-se vitoriosa a cidade de Pouso Alegre. Campanha107 apresentou um 

bem organizado esquema para tal solicitação¸ inclusive fez um formulário para a 

ocasião. Pouso Alegre levou o debate para os jornais, apresentando as vantagens para 
                                                           
106 FREITAS, Nainôra M. B. de. A criação da diocese de Ribeirão preto e o governo de seu 
primeiro bispo: D. Alberto José Gonçalves. Tese de Doutorado em História, UNESP-Franca, 
2006. 
107 ASV. Fasc. 353, pp. 120-121r. 
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a Igreja em instalar, na cidade uma diocese. Um ponto bastante frisado pela 

campanha de Pouso Alegre foi a facilidade de comunicação e de transporte que a 

cidade oferecia por ser um “entroncamento” da nova malha ferroviária da região.  

 Mas, foi no estado do Ceará onde uma das mais acirradas disputas pela 

obtenção de uma diocese tomou assento. Juazeiro, do padre Cícero, travou uma 

batalha bastante séria com o Crato no campo civil108. Para o padre era inimaginável, 

na difícil situação que ele estava atravessando, inclusive indo a Roma se justificar 

perante o santo Ofício das acusações de heresia109, ter outro bispo no seu encalço. 

“Se, um bispo distante, já amargo o pão que o diabo amassou, quanto mais com um 

trepado na minha garupa”110. Cícero, tentou a criação de uma diocese em Juazeiro. 

Padre Cícero foi se articular para ter na cidade de Juazeiro a sede do bispado no 

Cariri. Ou seria isso, ou a criação da diocese estaria destinada ao Crato, cidade 

inimiga, Cicero não conseguia admitir tal idéia. Para além dos motivos religiosos 

havia também a disputas de poder político entre as oligarquias do Crato e Juazeiro. 

Cícero sabia que,  

 

“Naquele início do século XX, dezenas de novos bispados estavam 

sendo criados no país, dentro de um projeto de reorganização 

administativa da Igreja brasileira. As cidades interioranas mais 

prósperas nos respectivos estados tinham a prioridade na escolha das 

futuras sedes [...] cogitava-se a possibilidade de criação de uma 

segunda diocese no Ceará, para dividir com o bispado de Fortaleza o 

atendimento aos cristãos do interior do estado [...] o Cariri era o 

grande candidato a merecer tal honraria [...] o Crato seria o 

pretendente natural a recebê-la. Era exatamente isso que Cicero mais 

temia [...] Só com a possível elevação a município o Juazeiro teria 

alguma chance de entrar na disputa com o Crato pela sede de uma 

diocese111.    

  
 Na biografia escrita por Lira Neto, padre Cícero, utilizou-se de toda sua 

influência na cidade para conseguir o patrimônio necessário para a criação da diocese 

                                                           
108 A obra de Lira Neto “Padre Cicero: poder, fé e guerra no sertão” é um trabalho de pesquisa dos mais 
completos sobre o tema. 
109 NETO, Lira. Padre Cicero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. pp. 244-271. 
110 Idem, p. 291.  
111 Idem, pp. 290-291. 
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na cidade de Juazeiro. Pensou em algumas possibilidades colocando-as em prática112, 

mas o bispo do Ceará, D. Joaquim, desdenhava do atrevimento do padre, “A criação 

de um bispado no Juazeiro é um despaltério tão grande que não vale a pena nem se 

falar nisso”113.  

 O futuro bispo do Crato, Padre Quintino, apesar da descrença na hipótese da 

não criação da diocese no Crato, também se articulou para conseguir viabilizar 

financeiramente a criação da diocese: “A contanilidade de Quintino, porém, era mais 

modesta [...] ele previu que com o auxílio da alta sociedade cratense conseguiria 

arecadar, em médio prazo, a importância de sessenta contos de réis”114. Essas 

articulações se iniciaram bem antes da oficialização da cidade do Crato como diocese 

no ano de 1914. No ano de 1909, Cicero partiu do Cariri rumo a Petrópolis para falar 

com o internúncio, “Uma viagem de Cicero ao Rio de Janeiro pegou muita gente de 

surpresa [...] O destino final era Petrópolis, onde defenderia junto ao internúncio a 

candidatura do Juazeiro à sede de um novo bispado”115.  

 Para infelicidade do padre, D. Joaquim estava em Petrópolis. “para 

desmonstar todos os possíveis argumentos de Cicero – inclusive os de natureza 

monetária”116. Como coloco acima, havia sim o interesse político-financeiro da Igreja, 

mas o interesse religioso, e mais que isso, a ortodoxia neste caso foi preponderante 

para a derrocada do padre Cicero. 

 Uma questão interessante na biografia do padre Cicero, escrita por Lira Neto, é 

que o autor, apresenta a importância do padre Quintino nesse processo todo. Tanto 

para manter o bispo, D. Joaquim, informado o tempo todo dos passos dados pelo 

padre Cicero, tanto no campo religioso, como no campo político. Mas, na hora da 

indicação do nome para bispo do Crato, D. Manoel, sucessor de D. Joaquim na 

diocese do Ceará, preferiu indicar como opção, o padre Santos, lazarista do seminário 

do Maranhão, que recusa a indicação. A articulação entre Lazaristas e o Bispo não 

deu muito certo nesta situação específica. Santos, declinou da responsabilidade.  

                                                           
112 Para viabilizar financeiramente a empreitada, condição que a Igreja exigia para se começar a falar 
no assunto, Cicero tentou levantar, baseado nos cem contos de réis da criação da diocese de Santa 
Catarina. Segundo Lira Neto, Cicero, recorreu a religiosidade de uma rica viúva, que declinou. Mas, 
Cicero não desistiu e como era inteligente solicitou ao amigo José Marrocos para que elaborasse 150 
listas para elvantar a quantia de um conto de réis em cada uma recorrendo para isto a doações 
“expontaneas” dos fiéis. Cf. NETO, Lira. Padre Cicero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. p. 292. 
113 NETO, Lira. Padre Cicero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. p. 291. 
114 Idem, p. 292. 
115 Idem, p. 299. 
116 Idem, p. 300. 
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 Não sabemos por que. Se fosse um romance poderíamos arriscar dizer que, o 

padre Santos era conhecedor das dificuldades que poderia encontrar na 

administração da diocese do Crato. Mas, tudo que temos é sua recusa, com posterior 

aceite da indicação do padre Quintino, para, ser o primeiro bispo do Crato, talvez o 

mais preparado realmente para a função. A saga do padre Cícero esbarrou na forte 

oposição de D. Joaquim. A sua atuação, política e religiosa, de longa data, na região, 

agravada pelo suposto “milagre da hóstia” e a veneração do povo simples pelo seu 

pastor117.     

 

 
Figura 24 - ASV. Fasc. 714, p. 22r 

 

 

2.11 “ver dilatar-se o reino de Deos por todo o immenso valle...” 

 
 Para além das disputas, solicitações de ereção de diocese não tardaram a surgir 

com a oficialização da separação Estado-Igreja no ano de 1890. A primeira peça neste 

                                                           
117 Inumeros trabalhos sobre o padre Cicero podem ser encontrados, mas, sugiro a leitura de: DELLA 
CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976; NETO, Lira. Padre Cicero: 
poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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sentido encontrada no ASV foi do Estado do Amazonas, datada de 23 de junho de 

1890.  

 A comissão organizada para levar a cabo a criação da diocese foi formada pelo 

juiz de direito o Dr. José Cardoso da Cunha, presidente da comissão, pelo procurador 

da intendência da municipalidade Antonio José Fernandes, pelo reitor do seminário, 

o padre Luis Gonzaga de Oliveira, comerciantes, como, João Gonçalves D’Araujo, 

Pedro A. Vasconcelos, entre outros. Para reinvindicar a criação da diocese, a comissão 

citou pedido já realizado por D. Macedo da Costa, bispo do Pará. 

 Ao cair o Império, para políticos e intelectuais, parecia claro o intuito de 

mudanças, que não vieram na proporção desejada ou necessária, mas que não 

deixaram de ser uma expectativa realizável à médio prazo.  

 Ao se denominarem “Christãos e Catholicos pelo Baptismo e pela Fé, que 

herdamos de nossos pais” [sic]118 e, ainda mais, pelo documento escrito no 

“alvorecer” da república, seus autores, em nome,  quiçá, de um grupo maior, de 

pessoas da região, estavam querendo, já no espírito de autonomia em que a nova 

ordem política garantia, também, no campo religioso tomar suas próprias decisões.  

 Nos estudos sobre esse período, os oligarcas, assumiram para sí o controle da 

vida pública e porque não dizer também, da vida privada da população. Em um 

trecho interessante foi escrito: “é porém certo que a doutrina se conserva tanto mais 

pura quanto mais perto de sua divina origem” [sic]119. Nesse ponto, acreditaram que o 

bispo pudesse ser o guardião da “pura doutrina”? Ou, mais provável, que, ao ter uma 

autoridade eclesiástica mais próxima estariam mais a par das suas decisões, e, com 

isso, não se subornar a autoridade religiosa de outra região.  

 Com as transformações por que estavam passando as instituições no país com 

a proclamação da República, esses homens, não perderam tempo em solicitar tal 

direito, pois em determinado ponto da solicitação alegou-se que, “ahi estam os filhos 

da nossa selva recebendo educação religiosa e profissional [...] em Belém do Pará [...] 

Não somos, portanto ovelhas sem pastor. Mas, estamos tão longe; quase nas 

fronteiras do aprisco e os tempos não são os mesmo que dantes eram”120. A 

solicitação foi atendida em 1892. A criação da diocese do Amazonas fazia parte da 

prioridade do episcopado. O controle moral pretendido foi garantido! 

 

                                                           
118 ASV. Fasc. 344, p. 23r. 
119 ASV. Fasc. 344, p. 23r. 
120 ASV. Fasc. 344, p. 23v. 
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Figura 25 – ASV. Fasc. 344, p. 23r 
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Figura 26 – ASV. Fasc. 344, p. 23v 
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Figura 27 – ASV. Fasc. 344, 24r 
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Figura 28 – ASV. Fasc. 344, p. 24v 
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Figura 29 – ASV. Fasc. 344, p.25r 
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Figura 30 – ASV. Fasc. 344, p. 25v 
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2.12 “A campanha da Campanha...” 

  
 A cidade de Campanha (MG), também não tardou a entrar na disputa para ser 

sede diocesana. No mesmo ano da primeira constituição republicana, a cidade iniciou 

sua campanha pela criação de uma nova diocese em Minas Gerais, região do estado 

que estava prosperando bastante. Sua campanha teve até um bem elaborado 

impresso para a solicitação de criação da diocese de Campanha.  

 

 
Figura 31 – ASV. Fasc. 353, p. 120r 

 
Figura 32 – ASV. Fasc. 353, p. 121r 

 

 O modelo pode ter sido iniciativa da comissão organizadora formada pela 

cidade. Não foi observado nenhum outro modelo similar a esse, ou, instrução da 

nunciatura para que se seguisse uma norma como a adota por Campanha. No 

entanto, é interessante, como registro, a importância dada por Campanha para ter 

uma diocese com sede na cidade.  

 A campanha, iniciada pelo município no ano de 1891, não obteve sucesso 

imediato. A diocese foi eregida apenas no ano de 1907 pela bulla “Spirituali fidelium 

bonum”, de Pio X, no ano de 1907. Não bastava apenas o desejo. Além do patrimônio 

essencial, um grupo de prestígio em favor da causa, como abaixo, era também 

bastante conveniente.    
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No ano de 1891, Bernardo Saturnino da Veiga, proprietário do jornal 

"O Monitor Sul Mineiro" [...] expede uma circular aos padres do Sul 

de Minas e lhes lembra a inadiável necessidade de se pedir a criação 

de um Bispado com sede em Campanha, o que iria premiar toda a 

região [...] o anseio de criação de um bispado sulmineiro, com sede 

em Campanha, acomodou-se. No ano de 1897, contudo, agita-se com 

mais veemência a idéia da criação de uma diocese no Sul de Minas 

[...] duas cidades ambicionavam o título de “sede diocesana”: 

Campanha e Pouso Alegre. Mesmo com a criação da Diocese de Pouso 

Alegre, a idéia da criação de um bispado campanhense não esfriou. 

Em 1903, após uma representação de campanhenses ilustres seguir, 

por recomendação de D. Joaquim Arcoverde, à autoridade 

eclesiástica, o núncio apostólico no Brasil D. Júlio Tonti visita a 

cidade da Campanha, reavivando as esperanças de criação de mais 

uma diocese [...] De 1904 até 1907 muitos trabalharam pela causa da 

criação da Diocese da Campanha. Dentre os líderes destacam-se o 

próprio bispo de Pouso Alegre, D. João Batista Corrêa Nery [...] o 

diplomata brasileiro em Roma, Joaquim Nabuco [...] e os deputados 

Joaquim Leonel de Rezende e Gabriel Valadão121. 

 

2.13 “os deuses em prol de Campinas...” 

 
 Na divisão diocesana do Estado de São Paulo durante a Primeira República, os 

deuses do café e das ferrovias conspiraram a favor de Campinas. Como no Estado de 

Minas Gerais, a prosperidade econômica, aliada à força política, emergente com a 

descentralização administrativa, não que, durante o Império, esses dois estados não 

contassem com considerável contingente político na capital do Império. Mas, é com a 

descentralização e com a autonomia dos estados, dada ao republicanismo, que vemos 

crescer a força desses estados. Com isso, as oligarquias, na pretensão de controlar a 

vida dos “súditos”, se arvoravam esse direito. Do barão do Rio Branco, ao senador 

Glicério, não se esquecendo de Iria Alves Ferreira, o “coronel de saias”122, da região 

de Ribeirão Preto, toda ajuda e alianças possíveis foram realizadas entre o poder 

eclesiástico e civil para ereção de novas dioceses, e, conseqüentemente, o controle da 

população. Dona Iria foi bastante influente na região de Ribeirão Preto. 

                                                           
121 http://www.diocesedacampanha.org.br/a-diocese/a-historia.html, 27/04/2011, 23:15h 
122 MELLO, Rafael Cardoso de. Um “Coronel de saias” no interior paulista: A “Rainha do Café” em 
Ribeirão Preto (1896-1920). Dissertação de Mestrado em História. UNESP-Franca, 2009. 

http://www.diocesedacampanha.org.br/a-diocese/a-historia.html
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Figura 33 – ASV. Fasc. 734, p. 45r  
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 No dia 7 de fevereiro de 1904, o bispo eleito de Curitiba, mons. Duarte 

Leopoldo e Silva, enviou resposta à D. João Baptista Nery, bispo de Posuso Alegre, 

emitindo um parecer sobre a consulta que havia recebido, no dia 30 de novembro de 

1903, sobre a divisão da diocese de São Paulo. Por “coincidência”, o interesse de D. 

Nery era a respeito da ereção da diocese de Campinas. Nela, escreveu: “Reconheço, 

em plena consciência, as condições favoráveis, direi mesmo excepcionais, em que se 

acha a bella e sympativa cidade de Campinas para sede de uma diocese”123. E 

continua seu parecer referindo-se a um aspecto chave para o desenvolvimento do 

estado, “abrangendo o Oeste do Estado de S.Paulo [...] as duas zonas actualmente 

servidas pelas companhias “Paulista” e “Mogyana”, já pelos edifícios e recursos 

materiais de que dispõe [...] interessado pelo desenvolvimento moral e religioso”.124 

D. Duarte ainda se diz favorável a uma diocese também no sul do estado, e, que o 

plano é perfeitamente exeqüível, “desejaria ver planejado o desdobramento da nossa 

Diocese [...] outra Diocese no sul do Estado, em futuro não muito longo”125.       

 Paulista, D. Duarte, disse no documento que não desejaria ver atrofiada a vida 

religiosa da diocese de São Paulo, que, segundo ele, exercia e continuaria exercendo 

grande influência em todo país. A favor da ereção da diocese de Campinas, não 

estavam apenas nomes do episcopado, já que a cidade contava com “padrinhos” de 

grande prestígio. O barão do Rio Branco escreveu em fevereiro de 1904, ao núncio, 

mons. Julio Tonti, intercendendo em nome do senador Francisco Glycério, 

interessado na criação da diocese Campineira. As articulações foram profícuas. No 

ano de 1908, além da diocese de Campinas, que teve como seu primeiro bispo o 

próprio consulente, D. Nery. Foram criadas ainda as dioceses de Botucatu, Ribeirão 

Preto, Taubaté e São Carlos. 

 Após, ser aplicada como medida emergencial, a criação, das primeiras dioceses 

nas capitais dos estados, o que se observa, é que se tornou bem mais lenta a criação 

de novas dioceses, ou, a divisão das dioceses existentes. O cardeal Arcoverde, em 

correspondência enviada, de Roma, ao núncio brasileiro, em fevereiro de 1906, 

comentou, sobre a demora nos tramites burocráticos em relação à Igreja no Brasil, 

“Grande demora e indecisão noto na Secretaria de Estado a respeito das nossas 

cousas, das nossas dioceses, e da creação das novas”126, 

                                                           
123 ASV. Fasc. 615, p. 6r. 
124 ASV. Fasc. 615, pp. 6 r/v. 
125 ASV. Fasc. 615, p. 6v. 
126 ASV. Fasc. 521, p. 112r. 
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Figura 34 – ASV. Fasc. 615, p. 5r 

 
 
 



169 
 

 
Figura 35 – ASV. Fasc. 615, p. 5v 
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 Mas, em 26 de junho de 1905, o Secretário de Estado, Cardeal Merry del Val, 

havia escrito ao núncio brasileiro  sobre a criação de novas dioceses e sobre a 

elevação de São Paulo à Província eclesiástica. Segundo, Merry del Val, após 

consultar bispos brasileiros em visita à Roma, sobre estes assunto, conclui que, 

  
Nell’occasione recente della venuta a Roma di vari Vescovi brasiliani 

non ho mancato d’interrogarli sia in generale circa elevazione dello 

Stato di S.Paolo in Provincia Ecclesiastica, sia in particolare sulla 

erezione di Campinas in Diocesi; e tutti hanno manifestato il loro 

parere favorevole all’una e all’altra cosa. E non posso mancare di 

soggiungere, che alla Santa Sede reca non poca meraviglia, come, 

mentre dapertutto altrove si cerca di facilitare l’erezione di nuove 

diocesi, nel Brasile solamente, dove le popolazioni cosi 

spontaneamente offrono i mezzi per la creazione e sussistenza di 

nuove diocesi, nascono sempre difficoltà e si creano ostacoli da chi 

meno sarebbe da aspettarvelo127.     

 
 Para o neo-Cardeal brasileiro, a demora para resolução dos assuntos 

relacionados ao Brasil, tratava-se, de certo descaso da Secretaria de Estado. Mas, para 

o secretário de Estado do Vaticano, a situação se resolveria de forma bem mais 

pragmática. Era o toma lá da cá de quem administra um grande patrimônio. Uma 

filial só é viável quando os estudos apontam pelo menos que ela não dará prejuízo 

para sua Matriz. Todas as novas dioceses, criadas a partir do século XX, sem 

excessão, apresentaram um plano detalhado do mapa do território onde seria 

instalada. Também, seguia anexo, à documentação, o demonstrativo da capacidade 

de dotação patrimonial oferecido para compra de um imóvel onde se intalaria o 

palácio episcopal assim como o sustento do bispo. E uma comissão de ilustres ficou 

responsável pelo quesito patrimônio. 

 A diocese de Santos, criada em 1925, foi um desejo do já cambalido Cardeal 

Arcoverde. No início do processo, em 1922, escreveu o capuchinho, Frei Angelo Maria 

do Bom Conselho ao núncio, “Péço vênia para apresentar a V. Excia. Revma. um 

trabalho cuja execução me Fôra imposta por Sua Emcia. Revma. o Snr. Cardeal 

Arcoverde”128, e recomendou que fosse realizado todo o processo, “Nesse Memorial 

hade pôr tudo; necessidades, vantagens, limites, óbices, meios para remover esses 

                                                           
127 ASV. Fasc. 615, p. 9 r/v. 
128 ASV. Fasc. 615, p. 11r. 



171 
 

óbices e tudo o mais”129. Segundo, Frei Angelo, este era o meio do Cardeal Arcoverde 

para retribuir a gratidão pelo povo paulista.    

 

 
Figura 36 – ASV. 1016, p. 05r130 

 
Figura 37 – ASV. Fasc. 1016, p. 74v131 

 

                                                           
129 ASV. Fasc. 1016, p. 11r. 
130 Esboço do mapa da diocese de Santos. 
131 Foto do grupo de “Patronos” da diocese de Santos. 



172 
 

  A Santa Sé, não conseguiu apenas “benfeitores”, dispostos a meter a mão no 

bolso, para, possiblitar a reorganização eclesiástica no Brasil. Estava indiretamente 

aliciando romanizadores entre os leigos. Não que isso tenha feito parte do plano 

inicial de reorganização pensado pela Santa Sé. O leigo era apenas um coadjuvante 

bem manipulado. A romanização estava, à priori, traçada a partir da hierarquia 

eclesiástica. Mas, num país onde a religião havia sido a ideologia que sustentou a 

espada que subjugou a população, as soluções políticas, ainda, continuavam bastante 

débeis na república. Governos e oligarquias, ainda não prescindiam da religião como 

muleta ideológica para amansar as paixões, não mais de nativos indômitos, mas, de 

cidadãos carentes das promessas do Estado sem fisionomia definida. Os “benfeitores” 

da igreja, já no final da Primeira República, ainda proclamavam a religião como 

normatizadora da moral e da cidadania. Na diocese de Santos, o periódico, “O 

Vigilante”, trazia as realizações dos ilustres católicos, como uma nota sobre o colégio 

marista, e, o serviço prestado à pátria e consequentemente a romanização. Essa 

situação realizou por um longo período os propósitos do catolicismo e supriu as 

deficiências do Estado.     

   

 
Figura 38 - ASV. Fasc. 1016, p. 74v 

 

2.14 “Não basta ser diocese...” 

 
 O bispo do Paraná escreveu, em maio de 1924, ao núncio, D. Henrique 

Gasparri, sobre os interesses do Presidente do Estado em relação a administração 

eclesiástica. Interessava ao Presidente a divisão diocesana, e a elevação de Curitiba à 

Arquidiocese, e do Estado do Paraná à Província Eclesiástica. No documento enviado 
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ao núncio, o bispo fez observações bastante interessantes sobre a política no Estado, 

não muito diferente de como a conhecemos hoje,  

  
Não se admirara V. Exa. de frequentemente ver citada a pessoa do 

Presidente do Estado. É que além de elle ser optimo catholico [...] 

tudo neste Brasil só se sae fazer, ou ao menos facilitar, mediante 

chefes políticos locaes... e estes tem todo interesse em serem 

agradáveis ao presidente... e um pouco ao Bispo, por saberem-no 

amigo do Presidente [sic]132 

 

 
Figura 39 – ASV. Fasc. 1017, p. 35r133 

                                                           
132 ASV. Fasc.1017, p. 20r. 
133 Esboço do mapa da divisão diocesana do Estado do Paraná. 
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Figura 40 – ASV. Fasc. 1017, p. 46r 
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 Nada como uma boa amizade para haver troca de favores. Segundo, Mons. 

Braga, bispo do Paraná, o Presidente do Estado estava colocando as finanças do 

Paraná em ordem, e, que não poderia ajudar a compor o patrimônio das novas 

dioceses, “O Presidente, no nosso caso, e empenhado como está em pôr em ordem as 

finanças do Estado, em nada contribuirá financeiramente para as, quiçá, dioceses de 

Ponta Grossa e Jacarezinho”134. No entanto, pouco mais de um ano depois, escreve 

exultante ao núncio, “o Governo do estado feito subir de cem contos de réis para 

cento e sessenta contos o auxilio que promettêra para constituição do patrimonio de 

cada um dos bispados de ponta Grossa e Jacarezinho”135.[sic] 

 

 
Figura 41 – ASV. 1017, p. 32r 

 

 Em Santa Catarina, aconteceu exatamente a mesma coisa, o Presidente do 

Estado no ano de 1927, conseguiu que se estabelecesse no estado uma província 

eclesiástica e a divisão do estado em três dioceses: a já existente diocese de Santa 

Catarina, com sede em Florianópolis; e, as novas dioceses de Joinvile e Lages. O 

patrimônio das novas dioceses foi facultado pelo estado através de apólices do 

governo. O valor para constituir os patrimônios das novas dioceses foi de 100 contos 

de réis. No documento abaixo podemos ver o pragmatismo com que a situação foi 

tratada pelo estado, diferente da cordialidade existente nas negociações realizadas, na 

mesma época, entre o Presidente do estado do Paraná e as autoridades eclesiásticas.  

                                                           
134 ASV. Fasc. 1017, p. 20r. 
135 ASV. Fasc. 1017, p. 46r. 
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Figuara 42 - ASV. Fasc. 1164, p. 16r 
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Figura 43 - ASV. Fasc. 1164, p. 16v 

 

 Os documentos consultados não deixam dúvidas, houve sim, uma 

“estadualização” da administração eclesiástica no Brasil, durante a Primeira 

República. Para essa expansão organizacional, muito colaborou o poder civil. Os 

motivos ficam óbvios. Na incapacidade, de assumir, as responsabilidades para com 

seus cidadãos, o Estado, apela ao velho aliado, o catolicismo. Para a Igreja, foi 

necessário, seguir o ritmo da descentralização do poder civil. Acreditava que, com 

isso, conseguiria reter o avanço de seus inimigos, reais ou imaginários e, 

consequentemente, manter a influência religiosa nas esferas pública e privada da vida 

nacional. A Santa Sé foi bastante pragmática quanto a isso. Era necessário apresentar 

um plano bem estruturado para se eregir uma nova diocese, disso não abriu mão e 

obtve o que quis. Podemos até ler nas entrelinhas: condições financeiras de se 

manter. O poder civil, com seus interesses, ajudou a vibializar, em grande parte, a 

“estadualização” do catolicismo. Leis foram forjadas pelo poder público, para 
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financiar e, favorecer a instalação ou divisão das circunscrições eclesiásticas. A 

hierarquia eclesiástica, para conseguir o intento de se estadualizar, cedeu às 

investidas do poder civil. Houve, por parte da rígida doutrina católica, uma 

plasticidade política como nunca antes houvera no Brasil. A conseqüência, deste 

impulso de reestruturação, dado pelo poder civil, é que hoje, a rede administrativa, 

do poder eclesiástico, conta um elevado número de circunscrições em todo território 

nacional.   

 

CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIASTICAS NO BRASIL 2011 
Arquidioceses 44 
Dioceses 210 
Prelazias 13 
Eparquias 3 
Exarcados 1 
Ordinariado Militar 1 
Administração Apostólica Pessoal 1 
Ordinariado Fiéis Rito Oriental (sem ordinário próprio) 1 
Total 274 
Quadro 5 – Número de Circunscrições Diocesanas no Brasil 1500-2011 - Fonte CNBB 2011 

 

 No próximo capítulo serão apresentadas, duas instâncias de poder, bastante 

importantes para o catolicismo, ter conseguido, não apenas se organizar 

administrativamente por todo o país, mas ter ido além, recuperando seu trânsito nas 

altas esferas do poder nacional, tanto na política, quanto na econômica, ao se aliar as 

novas e velhas forças capitalistas. A primeira instância de poder a ser apresentada 

será a Nunciatura; ouvido e olhos da Santa Sé, nas questões políticas, com o Estado. 

Na questão interna, a nunciatura conseguia articular-se com a elite eclesiásitca 

brasileira para que as diretrizes políticas emitidas pela Santa Sé fossem cumpridas no 

plano local. E, para o Brasil, naquele momento de afirmação na polítca internacional, 

como um país republicano, foi importante, manter uma boa relação diplomática, com 

um Estado milenar, respeitado inclusive pelos seus adversários políticos. A segunda 

instância de poder que o catolicismo, conseguiu colocar no Brasil, trabalhando a seu 

favor, foi o cardinalato, objeto de disputa Latino-americana pela honraria, que a 

diplomacia brasileira soube com certa abilidade trazer para o Brasil. O que não 

deixou de ser uma vitória diplomática importante, pricipalmente quando o adversário 

nessa acirrada disputa era a Argentina. Por fim, também, um exemplo das disputas 

que ocorriam no episcopado para estar na melhor diocese possível.   
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O Reino e a Glória: disputas e alianças no jogo de poder  

 

“[...] as relações entre as duas instituições eram amigáveis, embora 

oficialmente muito formais. O papa Leão XIII animou o povo a ser fiel 

ao governo, e o Estado permitiu a criação da nunciatura e do 

cardinalato”1. [sic] Thomas Bruneau    

 

 A relação diplomática, entre os Estados, sempre exigiu, mesmo em épocas de 

conflito, certo grau de formalidade. Documentos produzidos pelo corpo diplomático 

de um país, via de regra, seguem o padrão ‘Formal’. Portanto, não é novidade dizer 

que a relação Estado-Igreja, no Brasil, partiu desse princípio. No entanto, na frase 

acima, Thomas Bruneau, afirmou que “o Estado permitiu a criação da nunciatura e 

do cardinalato”. E isso, devido ao papa Leão XIII, ainda, segundo Bruneau, que 

“animou o povo a ser fiel ao governo”. Realmente no ano de 1894, o papa Leão XIII 

escreveu: 

 

[...] relativa à ampliação, há pouco tempo atuada pela vossa 

hierarquia, com a instituição de uma segunda província eclesiástica e 

com o acréscimo de quatro sedes episcopais [...] deram prova da 

solicitude pastoral, quando, reunidos em congresso em São Paulo, 

pediram ao romano pontífice a ampliação da hierarquia episcopal. 

Nós julgamos por bem ir ao encontro desses vossos pedidos [...] 

Finalmente é necessário que todos os católicos lembrem que para a 

Igreja interessa muitíssimo quais homens sejam admitidos na 

assembléia legislativa; e, portanto, sem violar o direito das leis civis, é 

necessário que todos juntos se esforcem por eleger com sufrágio geral 

pessoas tais que unam ao amor pelo Estado o zelo provado pela 

religião. Isso acontecerá tanto mais felizmente se todos singularmente 

forem obedientes à suprema autoridade que governa o estado [...] 

Está perto de vós o legado da Sede apostólica para esclarecer-vos o 

nosso pensamento e as nossas decisões [...]2. 

 

 A encíclica de Leão XIII à Igreja no Brasil não deixa de ser uma bandeira 

branca na relação Estado-Igreja no Brasil. Mas está longe de ser realidade a 

afirmação de que o governo permitiu qualquer coisa ou alguma coisa à Igreja, apenas 
                                                           
1 BRUNEAU. Thomas C. Catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974, 
p. 68. 
2 Litteras a Vobis. A Igreja no Brasil. In. DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Leão XIII. n. 
12. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 573-578 
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porque ela demonstrou ‘bom comportamento’ após sua separação do Estado. Houve, 

durante toda a Primeira República, um intricado jogo de interesses, que geralmente 

reuniu do mesmo lado do jogo Estado e Igreja. Essa constatação pode ser feita, em 

parte, no segundo capítulo, no qual, se analisou que, para se “estadualizar”, a 

hierarquia eclesiástica seduziu “gregos e troianos”. E utilizou de uma plasticidade 

ímpar, até então, na história da relação Estado-Igreja, no Brasil. Em outras ocasiões, 

ou ela foi submissa, no caso do padroado, ou bateu de frente, como na “Questão 

Religiosa”.  

 Nesse capítulo, o jogo de sedução e poder ficará restrito às relações, Estado-

Igreja através, principalmente, da análise de documentos produzidos na relação da 

vida privada dessas instituições, ocorrida durante a Primeira República. Uma relação 

nem sempre harmoniosa, mas que resultou numa política em que ambas 

conseguiram conquistar grande parte do que buscavam dessa relação. 

 
3.1 – “que para a Igreja interessa muitíssimo...” 

 
 No ano de 1906, Rio Branco, então, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 

respondeu a carta de despedida do núncio apostólico, Mons. Julio Tonti: “Acabo de 

receber a carta de hontem em que V.Ex. me comunica haver recebido telegramma 

official com o anuncio da sua nomeação para Nuncio Apostolico em Lisboa”. Numa 

correspondência, que parecia ser apenas uma despedida formal, entre o ministro das 

relações exteriores e, um representante de Estado, que estava sendo transferido para 

exercer sua função em outro país, no caso Portugal. Rio Branco, nas felicitações pela 

transferência do “amigo”, comentou que: “[a] Santa Sé, quando reconheceu a 

independência do Brasil, declarou que aqui manteria uma Nunciatura de 1ª Classe”. 

E emendou: “Creio, pois, que no caso presente, não há propriamente uma promoção, 

mas a chamada de V. Ex. para posto menos afastado, d’onde lhe será fácil e cômodo ir 

com mais freqüência a Roma [...]”3. A declaração a que se refere o ministro era de 

1827. E Mons. Julio Tonti já foi o segundo núncio apostólico enviado ao Brasil pela 

Santa Sé. Portanto, representante pontifício de 1ª Classe4. No documento (Figuras 3-

4), enviado pelo Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Rampolla, a representação 

da Santa Sé no Brasil, era de 1ª classe desde 1901.    

                                                           
3 ASV. Fasc. 576, pp. 24 r/v. 
4 SICARI, Vicenzo Rocco. O direito das relações diplomáticas. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 
75-76. 
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Figura 1 – ASV. Fasc. 576, p. 24r 
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Figura 2 – ASV. Fasc. 576, p. 24v 
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Figura 3 – ASV. Fasc. 469, p. 9r 
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Figura 4 – ASV. Fasc. 469, p. 9v 

 
 
 No mesmo ano, 1901, o arcebispo da Bahia comentou a honra que era para o 

Brasil ter uma Nunciatura de 1ª classe. Esse contentamento não ficou restrito à D. 

Jerônimo. Vários prelados e representantes do clero, além de membros do governo 

civil, também fizeram questão de saudar o Núncio, D. José Machi, pela promoção5.   

 

                                                           
5 O Ministro das Relações Exteriores, Olyntho Magalhães, sauda o Núncio: ASV. Fasc. 469, p. 30r.  
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Figura 5 – ASV. Fasc. 469, p. 20r 
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Figura 6 – ASV. Fasc. 469, p. 20v 

 

 A questão foi bastante complexa. Não se tratava apenas de ter elevada a 

representação pontifícia no país de segunda classe, internunciatura, para de primeira 

nunciatura. A decisão da elevação foi política. A Santa Sé sabia a difícil situação 

enfrentada pelo catolicismo nos meios políticos hostis ao seu status jurídico. Em 

grande parte da Primeira República os “jacobinos” reclamaram, por exemplo, da 

manutenção da representação brasileira na Santa Sé.  

 Esse assunto esteve, constantemente, na pauta de discussão da Câmara dos 

Deputados. O político mais eminente desse período, e católico por convicção, Rui 

Barbosa, atacou a relação diplomática com a Santa Sé, em artigo publicado no ano de 

1899, 
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[...] lógica do regimen separatista seria a abolição das nunciaturas, 

legações, embaixadas, de todas e quesquer communicaçoes officiaes, 

enfim, entre estado e a cúria [...] nas amplas proporções em que o 

espírito de direito nacional e o interesse político a estão reclamando 

[...] a eliminação d’essas anomalias anachronicas [...]6. 

 
 A relação diplomática entre o Brasil e a Santa Sé foi bastante cordial e 

articulada. Ainda, na questão da elevação da categoria da Nunciatura brasileira para 

1ª Classe, o recém empossado Ministro Ferreira da Costa, na Santa Sé, fez questão de 

instruir D. Arcorverde, em 1900, sobre a importância para o Brasil de ter uma 

Nunciatura de 1ª Classe, como segue no telegrama anexo abaixo, 

 

 
Figura 7 - ASV. Fasc. 469, p. 07v. 

 

 Mas o Brasil continuou mantendo na Santa Sé uma Legação chefiada por um 

Ministro Plenipotenciário7. Somente em dezembro de 19188 a Legação brasileira foi 

elevada à Embaixada. O primeiro embaixador brasileiro, na Santa Sé, Carlos 

Magalhães de Azeredo, foi o ministro plenipotenciário que esteve a frente das 

relações diplomáticas, entre Brasil e Santa Sé, desde o ano de 1914. Nas relações 

republicanas com a Santa Sé, o embaixador Carlos Azeredo foi o que ficou o mais 

longo período à frente da embaixada, de 1914 a 1934. No documento acima, era 

importante ter elevada a representação pontifícia. Mas, a contrapartida demorou...  

                                                           
6 ASV. Fasc. 452, pp. 113, 117. 
7 http://www.consbrasroma.it/ 12nov2011 5:23h. 
8 ASV. Fasc. 826, pp. 08-11 r/v.  

http://www.consbrasroma.it/
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Figura 8 - ASV. Fasc. 452, p.38r  

Figura 9 - ASV. Fasc. 452, p. 39r 

 
Figura 10 - ASV. Fasc. 452, p. 40r 

 
Figura 11 - ASV. Fasc. 452, p. 41r 

 

 O conjunto de documentos acima é uma pequena mostra do que se pode 

encontrar no ASV, principalmente no que diz respeito aos telegramas sobre os 

resultados obtidos nas votações favoráveis à manutenção da legação brasileira na 

Santa Sé. Após oposição declarada, Rui Barbosa chegou à conclusão de que, 

 
[...] n’este particular, o juízo da mocidade cedeu em nós a reflexão da 

edade madura. Sem nos desviar dos nossos sentimentos liberaes quanto 

as relações entre igreja e o estado, não hesitaremos em rejeitar hoje 

aquelle parecer como exageraçao lógica e erro de inesperiencia, a que nos 

congratulamos por ver opporse ainda agora, em importante maioria, a 

camara dos deputados [...] por outro lado porem o supremo elemento 

moral de nossa civilizaçao é o catholicismo. Se fosse possível elimina-lo, 

pouco mais restaria nas nossas veias, que um misto confuso de instinctos 

e paixões ingovernáveis...  [...] somos uma nação de treze ou quatorze 

milhões de catholicos e o governo dessa nação não pode ignorar a 

existência do Vaticano. Se outra política se nos depara nos Estados 

Unidos [...] Cessemos de invocar exemplos, que não quadram ao nosso 

caso9. 

                                                           
9 ASV. Fasc. 452, pp. 113, 117. 
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Figura 12 - ASV. Fasc. 452, 43r 
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Figura 13 - ASV. Fasc. 452, p. 36r 
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Figura 14 - ASV. Fasc. 452, p. 31r 
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Figura 15 - ASV. Fasc. 452, 47r 
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 Como já citado no primeiro capítulo, houve uma base de representação 

positivista, porém utópica na gênese republicana. Efetivamente, essa base não 

representou a vontade da maioria, que não fazia muita questão de mudar o status quo 

na política. Liberais como Rui Barbosa parecem, também, ter acreditado em alguma 

mudança. No entanto, não fazendo uma leitura positiva do documento, Rui Barbosa 

partiu mesmo para a conciliação. No geral, a situação política entre Estado e Igreja 

caminhou mais para o acordo do que para decisões políticas com lastro ideológico 

anticatólico.  De 1898 a 1902, houve duas mudanças na representação brasileira junto 

à Santa Sé. Em nenhuma das vezes em que se teve contato com documentos desse 

tipo (Figuras 14 e 15) houve tom impositivo. Nenhum representante brasileiro, no 

corpo diplomático causou grandes transtornos na relação Estado-Igreja. Como na 

questão do cardinalato, a política brasileira fez o jogo que lhe interessou. A Igreja 

nesse jogo político também cedeu, mas em nome de seus interesses.  

  
Representantes do Brasil na Santa Sé – Durante a Primeira República 
Thomas Fortunato de Brito Ministro Plenipotenciário  1890 
Alfredo Sérgio Teixeira de Macedo Ministro Plenipotenciário 1892 
Francisco Duarte Coelho Badaró Ministro Plenipotenciário 1893 
José Augusto Ferreira da Costa Ministro Plenipotenciário 1898 
Bruno Gonçalves Chaves Ministro Plenipotenciário 1902 
Gastão da Cunha Ministro Plenipotenciário 1913 
Carlos Magalhães de Azeredo Ministro Plenipotenciário 1914 
Carlos Magalhães de Azeredo Embaixador 1919 
Quadro 1 – Ministro Plenipotenciário / Embaixador – Primeira República 

 
Representantes da Santa Sé no Brasil – Durante a Primeira República 
Mons. Francesco Spolverini  Inter Núncio 1887 1891 
Mons. Domingos Gualtieri Encarregado 1891 1892 
D. Jeronymo Card. Maria Gotty   Inter Núncio 1892 1895 
Mons. João Batista Guidi Encarregado 1895 1898 
D. José Macchi,  Arcebispo Inter Núncio 1898 1901 
D. José Macchi,  Arcebispo Núncio 1901 1902 
D. Julio Tonti, Arcebispo Núncio 1902 1906 
Mons. Lorenzo Leoni   Encarregado 1906 1907 
D. Alessandro Bavona, Arcebispo Núncio 1908 1911 
Mons. Giuseppe Anversa Núncio 1911 1916 
D. Angelo Giacinto Scapardini, Arcebispo Núncio  1916 1920 
D. Enrico Card. Gasparri Núncio 1920 1933 
Quadro 2 – Inter Núncio / Encarregado / Núncio – Primeira República 

 
Secretário de Estado Vaticano – Durante a Primeira República no Brasil 
47º Mariano Card. Rapola del Tindaro 1887 – 1903 
48º Rafael Card. Merry del Val y Zulueta 1903 – 1914 
49º Domenico Card. Ferrata 1914 
50º Pietro Card. Gasparri 1914 – 1930 
Quadro 3 – Secretários de Estado do Vaticano  
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Ministros do Exterior do Brasil – Durante a Primeira República 
Quintino Bocayuva 1889-1891 
Justo Leite de Chermont 1891 
Fernando Lobo Leite Pereira 1891-1892 
Inocencio Serzedello Corrêa 1892 
Antonio Francisco de Paula Souza 1892-1893 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire 1893 
João Felipe Pereira 1893 
Alexandre Cassiano do Nascimento 1893-1894 
Carlos Augusto de Carvalho  1894-1896 
Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira 1896-1898 
Olyntho de Magalhães 1898-1902 
José Maria da Silva Paranhos Junior - Barão do Rio Branco 1902-1912 
Lauro Severiano Müller 1912-1917 
Nilo Procópio Peçanha 1917-1918 
Domício da Gama 1918-1919 
José Manuel de Azevedo Marques 1919-1922 
José Félix Alves Pacheco 1922-1926 
Otávio Mangabeira 1926-1930 
Quadro 4 – Relação de Ministro das Relações Esteriores- Primeira República 

 

Presidentes Brasileiros – Durante a Primeira República 
Marechal Deodoro da Fonseca 1889-1891 
Floriano Peixoto 1891-1894 
Prudente de Morais 1894-1898 
Campos Sales 1898-1902 
Rodrigues Alves 1902-1906 
Affonso Penna 1906-1909 
Nilo Peçanha 1909-1910 
Hermes da Fonseca 1910-1914 
Wenceslau Brás 1914-1918 
Delfin Moreira 1918-1919 
Epitácio Pessoa 1919-1922 
Arthur Bernardes 1922-1926 
Washington Luis 1926-1930 
Julio Prestes 1930** 
Augusto Fragoso Out/Nov 30* 
Isaias Noronha Out/Nov 30* 
Menna Barreto Out/Nov 30* 
Getúlio Vargas 1930-1945 
** Presidente Eleito: não tomou posse  
* Governo de Transição Golpe 30 
Quadro 5 – Presidentes Brasileiros na Primeira República  (Fonte: Site Oficial do Itamaraty) 

 

Papas Durante Primeira República Brasileira 
Leão XIII 1878-1903 
Pio X 1903-1914 
Bento XV 1914-1922 
Pio XI 1922-1939 
Quadro 6 – Relação de Papas Durante a Primeira República Brasileira 
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 Na correspondência abaixo (Figura 16), o Secretario de Estado do Vaticano, 

Merry del Val, demonstra preocupação com a relação diplomática Brasil-Estados 

Unidos. Era, portanto, importante para a Santa Sé, e não apenas para o Brasil, ter 

elevado sua nunciatura de segunda para primeira classe. O núncio estava 

desempenhando um papel político mais importante politicamente. Ocupou o espaço 

diplomático que poderia ter sido desempenhado por outro embaixador. Além do 

núncio ter intermediando conflitos políticos entre o Brasil e o Peru e Brasil e a Bolívia 

(Figuras 17-18), o papa Pio X, também agradou os políticos brasileiros com a criação 

do primeiro cardinalato para a América Latina. Todos estes episódios ocorreram 

entre os anos de 1903 e 1906.   

 O papel desempenhado pelo núncio, diante do corpo diplomático estrangeiro, 

também teve um relevo político maior. Inclusive, resolveu conflitos com os 

representantes do governo italiano10 e, dos Estados Unidos, que questionaram a 

precedência do núncio diante do corpo diplomático estrangeiro. No caso Americano, 

Merry del Val congratula a habilidade do representante pontifício no Brasil: 

  
[...] concernente sai la domanda [...] fatta le da cotesto Signor 

Ambasciatore degli Stati Uniti dell’America del Nord, sai la 

conversazione da Lei avuta col lo stesso Signor Ambasciatore sul tema 

del diritto di decanato spettante al Nunzio Apostolico. Mi è grato 

perciò non solo manifestarLe la mia approvazione per la sua condotta, 

ma altresi il mio vivo compiacimento per il tenore delle opportune 

risposte da Lei date al menzionato Diplomatico. Ed augurandomi che 

la questione già esuberantemente risolta cosi dal regolamento 

internazionale di Vienna,11 come dalle sucessiva applicazioni di Esso, 

non debba essere risollevato all’arrivo del nuovo Nunzio. Roma, 4 

diciembre 1906 [...] R.Card. Merry del Val12.  

 
 Os documentos, abaixo, fazem parte da “Mensagem Apresentada ao Congresso 

Nacional na Abertura da Primeira Sessão da Sexta Legislatura Pelo Presidente da 

República Francisco de Paula Rodrigues Alves Rio de Janeiro 1906”. 

                                                           
10 ASV. Fasc. 469, pp. 9r/v 
11 O Núncio Apostólico, em conformidade com antigas tradições da diplomacia, será o decano do corpo 
diplomático credenciado. Assim, o Núncio, na qualidade de Decano do corpo diplomático, possuirá 
preferência protocolar ante os demais embaixadores e exercerá as demais prerrogativas associadas ao 
Decano. Esta prática provém da Convenção de Viena de 1815 e, mais recentemente, da Convenção de 
Viena de 1961 sobre relações diplomáticas (arts.14,1 e 16,3). In, veritatis.com.br/direitocanonico/  
12 ASV – Fasc. 576, p.81 r/v. 
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Figura 16 - ASV. Fasc. 483, p. 072r 
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Figura 17 - ASV. Fasc. 483, p. 107r 
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Figura 18 - ASV. Fasc. 483, p. 108v 
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 No ano de 1918, com o documento n. 489/1918, foi elevada à categoria de 

Embaixada a representação diplomática brasileira junto à Santa Sé. A comissão de 

finanças deu seu parecer favorável à criação na Câmara dos Deputados. O Presidente 

da República disse em sua mensagem: 

 

A Nunciatura precedeu em muito a creação das actuaes embaixadas 

no Brasil e agora, que o Poder Legislativo trata de elevar a 

representação diplomática em alguns paizes, seria o momento não só 

de ser retribuído aquelle acto, como ainda, o de offerecer uma prova 

de reconhecimento à Santa Sé por ter escolhido, como primeiro 

cardeal da America Latina, um sacerdote brasileiro, acto sem 

significação política, mas do mais alto valor moral para o povo 

brasileiro, catholico na sua quase totalidade. De quanto se contem nas 

razões acima é evidente que se trata de um assumpto de maior 

relevância para a Nação Brasileira, por ser interpretativo do querer e 

sentir de seu povo [...] Na separação dos dous poderes [...] como no 

nosso regimen político, nenhuma relação de dependência existe entre 

ambos, é verdade também em um paiz cuja civilização attingiu ao 

grão a que chegamos sem a menor inferioridade aos que mais o são, 

devemos em grande parte a benéfica influencia do catholicismo do 

próprio povo. Um dever moral, portanto, tem sido a manutenção de 

nossa representação di0plomatica na Corte do Soberano Pontifice, 

desde a proclamação da Republica, cujo reconhecimento foi feito pela 

Santa Sé em 23 de outubro de 1890, logo nos primeiros tempos de sua 

adopção [...] A soberania papal é uma verdade incontestável. Tendo 

sua Corte representante de todas as nações e fazendo-se representar 

em todas ellas. A própria Italia, no decreto de 9 de outubro de 1870, 

declarou que o Santo padre conservava a dignidade, a inviolabilidade 

e todas as prerrogativas pessoaes de Soberano e neste caracter, 

universalmente reconhecido, foi S.S. convidado pelos soberanos da 

Europa a tomar parte nos congressos internacionaes de 1890 – sobre 

o estudo dos problemas econômicos-sociaes e de 1900 – sobre a 

proteção aos operários [...] Ainda sobre a paz diversos foram os 

apellos de S.S. o Papa Bento XV, para que Ella se fizesse o quanto 

antes [sic]13.     

                                                           
13 ASV. Fasc. 826, pp. 08-11 r/v. 
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Figura 19 – ASV. Fasc. 383, p. 10r 

 

 



202 

 

 
Figura 20 – ASV. Fasc. 383, p.10v 

 

 Wenceslau Brás, em seu longo discurso, elencou diversos países não católicos 

que mantinham relações diplomáticas com a Santa Sé: “A China, o Japão, a Turquia, 

a Finlandia, [...] a Hollanda e outras nações, solicitaram do Soberano Pontífice que 

entrasse em relação com seus respectivos governos, sendo então nomeados 

representantes junto ao Vaticano”14.   

 Anos após à Proclamação da República, nem os “utópicos” exerceram pressão 

contra a elevação de categoria da embaixada brasileira junto à Santa Sé. Pelo menos 

não o suficiente para haver troca de telegramas entre a nunciatura brasileira e a 

Secretária de Estado Vaticano. Provavelmente perceberam que o papel exercido pelo 

Vaticano, ao longo dos anos, solucionou diplomaticamente diversos conflitos, não 

apenas no Brasil. Mas, como das disputas entre Argentina e Chile, a respeito de seus 

limites territoriais (Figuras 19-20). Inclusive na Primeira Grande Guerra. O bom 

senso político, para a ocasião, prevaleceu! (Figura 21). 

                                                           
14 ASV. Fasc. 826, p. 10 r/v. 
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Figura 21 – ASV. Fasc. 822, p. 88r 
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 O Presidente, para defender a elevação da embaixada brasileira, não deixou de 

recorrer a religiosidade do brasileiro. Mas, nesse discurso, apesar das inúmeras 

citações dessa religiosidade, citou, também o caso português que, na separação entre 

o Estado e a Igreja, naquele país, a relação das duas instituições ficaram bastante 

estremecidas, mas mesmo assim não cortaram suas relações diplomáticas. Portugal 

foi um caso bastante interessante. Apesar de toda hostilidade do decreto de separação 

Estado-Igreja de 8 de outubro de 1910 e das pressões que sofreu de países como: o 

Reino Unido, Itália, França e Alemanha, pela isenção na lei de separação, e para 

indenizar os bens confiscados das congregações religiosas, manteve sua legação no 

Vaticano15.   

 Matos, disse que, “Na proclamação da República, o Vaticano foi lento; agora 

age em tempo real”, pois Merry del Val ou alguém próximo a ele, em condenação a 

Lei de Separação declarou: “num jornal suíço [...] não é uma Separação, é uma 

espoliação; a Igreja Católica não teve nunca motivos de gratidão para com a 

monarquia que quis tutelá-la [...] mas o regime republicano agrava essa tendência 

opressora”.16 Ainda para Matos, a situação na América estava melhor para o Vaticano, 

“boas relações com os Estados Unidos, apesar das episódicas tentativas para 

condenar o ‘americanismo’, e em 1890, decorrera sem dificuldades a separação na 

República do Brasil”17. 

 A lei de Separação no Brasil, realmente, esteve longe de provocar os conflitos 

vividos pelo catolicismo em Portugal. As motivações eram outras, os republicanos 

portugueses pretendiam fazer mudanças reais no país18, diferente do caso brasileiro. 

Enfim, as relações diplomáticas com a Santa Sé, como em um acordo de cavalheiros, 

chegou a bom termo. Foi resolvido um problema para o núncio e o clero brasileiro 

que se preocupava com essa situação constrangedora. Afinal, como Wenceslau Brás, 

escreveu, “A Nunciatura precedeu em muito a criação das actuaes embaixadas no 

Brasil e agora [...] seria o momento não só de ser retribuido aquelle acto, como ainda 

o de offerecer uma prova de reconhecimento à Santa Sé”.19 Para além da diplomacia, 

estava instituída “oficialmente” a política do toma lá da cá.      

 
                                                           
15 MATOS, Luís Salgado de. A separação do Estado e da Igreja: concórdia e conflito entre a 
Primeira República e o catolicismo (1910-1926). Alfragide: Dom Quixote, 2010, pp. 177.   
16 Idem, pp. 165-166 
17 Idem, p. 164. 
18 Cf. MATOS, Luís Salgado de. A separação do Estado e da Igreja: concórdia e conflito entre 
a Primeira República e o catolicismo (1910-1926). Alfragide: Dom Quixote, 2010. 
19 ASV. Fasc. 826, p. 11 r. 
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3.2 “alinhavando uma púrpura: mal-entendidos, disputas e ira...” 

 
 

 
Figura 22 – ASV. Fasc. 521, p. 046r 
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Figura 23 – ASV. Fasc. 521, p. 046v 
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Figura 24 – ASV. Fasc. 521, p. 046ar 
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Figura 25 – ASV. Fasc. 521, p.046av 

 

 O documento acima (Figuras 22-25), enviado pelo Card. Merry del Val ao 

núncio Mons. Julio Tonti, em abril de 1904, dá inicio a toda uma discussão entre o 

Secretário de Estado e o Núncio sobre a possibilidade de se estabelecer no Brasil uma 

“sede cardinalícia” e também como seria esta concessão. Segundo Alceste Pinheiro, a 

intenção de se ter um cardeal brasileiro começou bem antes, no governo de Campos 

Salles, 

 

 Em 8 de março de 1899, o ministro das Relações Exteriores Olinto de 

Magalhães enviou um despacho ao representante do Brasil junto a 

Santa Sé, José Augusto Ferreira da Costa. Revelava ter informações 

que o Concílio Latino-Americano, marcado para Roma, trataria da 

elevação de um arcebispo da região ao cardinalato. O chanceler 

informava que o presidente Manuel Ferraz de Campos Salles 

‘desejava que essa dignidade seja concedida ao arcebispo do Rio de 

Janeiro’ e orientava para que o dissesse ao secretário de Estado. A 
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República, tão ciosa da separação entre Igreja e Estado, iniciava as 

gestões para obter a designação de um cardeal, o titulo e a honraria 

mais importante do Catolicismo, abaixo do papa [...] Sales aproveitou 

para visitar o papa. Assim deixava claro que a relação com a Igreja 

não mais seria de confronto. Como Rio Branco deixaria claro mais 

tarde, o presidente eleito considerava que a aproximação com a 

Santa Sé e a obtenção do cardinalato significavam prestígio e sinais 

de estabilidade para um país exportador de matéria-prima que, por 

isso mesmo, precisava de boas relações externas.20 Um pouco antes 

de receber a orientação de informar à Santa Sé do desejo de ver 

Arcoverde designado cardeal, Ferreira da Costa narrou ao ministro 

das Relações Exteriores o encontro que tivera em Berlim com Campos 

Sales. Do presidente eleito recebera a orientação de manter relações 

com a Secretaria de Estado e, com isso, ‘obter (...) as escolhas de 

bispos21 para as dioceses brasileiras sejam previamente comunicadas 

ao Governo’22.         

 

 Diferente do que imaginou Bruneau quando escreveu que o Estado permitiu a 

criação da nunciatura e do cardinalato, as articulações do Governo brasileiro nos 

remetem a outra margem. A concessão do cardinalato veio, provisoriamente, no final 

do ano de 1905.  Assim como a nunciatura, poucos anos antes, favoreceu interesses 

de Estado e Igreja. A concessão ao Brasil de ter o primeiro Cardeal foi uma “regalia” 

concedida ao Brasil pela Santa Sé. Em correspondência ao núncio brasileiro, Rio 

Branco escreveu, demonstrando a satisfação do governo e de “todos os católicos 

brasileiros”. Mas, como veremos ainda, esse não foi um assunto de fácil resolução.   

                                                           
20 Grifo nosso. 
21 Este assunto foi, tratado por Alceste Pinheiro, especificamente, no caso do Padre Júlio Maria, que o 
Governo queria ver indicado para a diocese do Maranhão. Assim como em outras situações, o Vaticano 
foi bastante claro neste aspecto, como citado no segundo capítulo desta tese, a indicação deveria ser 
realizado pelo episcopado brasileiro. Na tese de Alceste Pinheiro, ele comenta que, “Rampolla não teve 
meias palavras e informou que o pedido não poderia mesmo ser atendido [...] O secretário de Estado 
recordou ainda que a designação de bispos para o Brasil tem sido precedida de uma ampla consulta ao 
episcopado do país e que, em nenhuma delas, figurou o nome do padre Júlio Maria. Na divisão 
diocesana ocorrida no Estado de Santa Catarina, vimos que o Núncio, Mons. Gasparri, descartou a 
indicação de um leigo: “o empresário Wendhausen escreveu ao núncio indicando o Frei Evaristo 
Schuermann para ocupar uma das dioceses que estavam sendo criadas, no caso a diocese de Lages-SC. 
Mas, com diplomacia o Núncio se esquivou da indicação da seguinte forma, “Ho ricevuto con 
meraviglia la sua lettera [...] Mi è d’uopo ricordarLe che non spetta ai Signori laici fare tale 
presentazioni”. A Igreja parece que, colocava um limite as investidas mais afoitas do Estado.      
22 PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arcoverde e a reorganização eclesiástica. Tese de Doutorado 
em História Social, FFLCH-USP, 2003, pp. 264-268. 



210 

 

 

 
Figura 26 – ASV. Fasc. 521, p. 87r 
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 Para Sérgio Miceli, “a despeito da influência considerável de que dispunha o 

cardeal sediado na capital federal, por força inclusive de sua proximidade dos altos 

escalões do poder central, o eixo da política eclesiástica do país voltara às mãos dos 

prelados”23. O cardeal Arcoverde, único durante toda a Primeira República, mesmo 

antes de ser elevado ao cardinalato, demonstrou ser um político astuto. Afinal, para 

ocupar a diocese da Capital Federal foi realmente necessário ter habilidade política. E 

Arcoverde demonstrou ter experiência. No momento mais agudo das disputas por 

uma diocese na transição Império-República, ele esteve presente, inclusive recusou a 

indicação para a diocese de Goiás. Pouco tempo depois, foi coadjutor de D. Lino e o 

sucedeu na importante diocese de São Paulo. Na cidade, fez amigos e não ficou imune 

aos inimigos.   

 Transferido para o Rio de Janeiro em 1897, aperfeiçoou seus dotes políticos, 

articulando uma base teoricamente aliada. Como arcebispo tratou de articular a 

elevação do amigo, Cônego Duarte, ao episcopado. Para isso dispôs de bastante 

astúcia: “Cônego Duarte [...] Sr. Arcebispo manda dizer [...] uns dous dias antes de 

partir daqui o sr. núncio você appareça cá, manda dizer o sr. Arcebispo, e voltará 

daqui no mesmo carro do sr. núncio. Compre, portanto só passagem de vinda24.  

 Mas o Sr. Marianno resolveu intervir nas articulações do arcebispo e escreveu 

carta ao núncio apostólico do Brasil. E, na carta destilou sua ira: 

 
Diz-se aqui em São Paulo, que o arcebispo do Rio de Janeiro quer 

impor a V.Exª, que seja nomeado Bispo de São Paulo um padre da 

escolha delle, e de quem ele possa mandar. Peço licença [...] para lhe 

dizer quem é o Snr. Arcebispo [...] quando governou esta Diocese, 

tornou-se odioso a todos pelos descalabros de sua administração [...] 

elle é mais humano que divino para elle a religião é commercio para 

arranjar honras [...] o vigario geral do Arcebispo, foi o Fergo, um 

padres devasso [...] pederasta [...] D. Nery é um Bispo gastador [...] 

[...] o Conego Duarte [...] este é um padre doente [... ] o padre Parisi 

se esquecesse de mandar a carta porque também este padre gosta de 

pinga [...] veja bem V.Exª, estes padres são capazes de o 

comprometter [...] Augusto Marianno de Freitas25.      

 

                                                           
23 MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, p. 20. 
24 ACMSP. Documentos Avulsos: Correspondências de D. Duarte Leopoldo e Silva. 
25 ASV. Fasc. 493, pp. 15-17 r/v. 
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Figura 27 – ASV. Fasc. 493, p. 15r 
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 Acima, temos parte da correspondência enviada por Marianno (Figura 27). A 

denúncia, anônima ou não, também fez e faz, parte do jogo de interesses no meio 

eclesiástico. Mas, nesse jogo, esse mecanismo parece irrelevante. Pelo menos no que 

se verificou durante a pesquisa, não houve produção de documentos relativos à 

averiguação dos fatos denunciados. Nos documentos abaixo, produzidos no mesmo 

período, houve mais algumas denúncias (Figuras 28-29). Também sem averiguação. 

O vigário geral de São Paulo, Manoel Vicente da Silva, recebeu duas denúncias. A 

primeira, relativa ao concubinato, com uma mulher e seu marido. A segunda, um 

italiano o acusa de simoníaco e xenófobo: “simoniaci, [...] se la S. Sede lo nominerà 

vescovo darà un grandissimo scandalo [...] è un oppressori dei sacerdoti italiani [...] 

ha figli e che oggi freqüenta una Donna [...] in rua da Gloria?”26.       

 

 
Figura 28 - ASV. Fasc. 493, p. 12r 

 
Figura 29 - ASV. Fasc. 493, p. 19v 

   
 Para Arcoverde, acostumado com a política da Capital da República, esse tipo 

de denúncia parece não lhe ter causado nenhum transtorno. Aliás, o arcebispo deve 

ter aprendido muito com os políticos profissionais da Capital. Na política os jogos 

rasteiros fazem parte da atitude, de quem se espera o mínimo de decoro. Segundo 

Alceste Pinheiro, o ministro Ferreira da Costa “deixava claro que sua atuação não 

comportava escrúpulos. Contava, também, que chegou a plantar notícias na imprensa 

[...] Acreditava ‘desviar assim a concentração de ciúme contra nossos prelados”27. As 

instruções dadas à Ferreira da Costa, por Campos Sales eram as de que Arcoverde 

                                                           
26 ASV. Fasc. 493, pp. 19 r/v. 
27 PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arcoverde e a reorganização eclesiástica. Tese de Doutorado 
em História Social, FFLCH-USP, 2003, p. 269. 
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deveria ser o cardeal, mas a situação não estava fácil. Outros países Sul-americanos 

tentaram obter a honraria para seu país, ter o primeiro cardeal significava ter para o 

país alguém com trânsito facilitado na diplomacia internacional. 

 O Cardeal Merry del Val, escreveu ao núncio, Mons. Julio Tonti28, e colocou 

um dos entraves da Santa Sé para elevar a púrpura um brasileiro, que tipo de 

concessão fariam? Uma possibilidade seria a concessão em caráter rotativo e não 

perpétuo. Ou seja, após a morte do purpurado, esta honraria passaria para outro país. 

Em março de 1905, Merry del Val tornou a escrever para Tonti. Dessa vez parecia que 

a pretensão do Brasil de ter uma sede cardinalícia perpétua já havia desandado: 

 

Dopo di aver riferito al Santo Padre [...] con cui V.S.Illma. mi sponeva 

e raccomandava i desideri di cotesto Governo per ottenere 

specialissimi onori all’Episcopato Brasiliano, mi affretto a farle 

conoscere quale sia in proposito la mente di Sua Santità. Il Santo 

Padre non crede di conferire al Brasile il privilegio dell’elevazione di 

una delle sue Chiese a dignità Patriarcale, e di assicurare in perpetuo 

al titolare di essa l’onore della sacra porpora [...] deve facilmente 

riconoscere [...] ed il Brasile, perché in questo vi è stabilita la 

separazione dello Stato dalla Chiesa [...] il Portogallo tiene accreditato 

presso la Santa Sede un Ambasciatore, mentre il Brasile ha elevato a 

questa categoria il suo rappresentante negli Stati Uniti ma non quello 

presso la Santa sede. Nondimeno, senza concedere il privilegio nè 

della sede Patriarcale nè del Cardinalato a perpetuità, il Santo Padre, 

apprezzando le ragioni della convenienza di dare um Cardinale 

all’America latina, non sarrebbe alieno dal cominciare a conferire la 

dignità cardinalizia ad un Prelato del Brasile, purchè rimanesse inteso 

che in seguito l’onore di avere un Cardinale dovrebbe essere alternato 

fra tutte le republiche dell’America latina: in altre parole, il Santo 

Padre consentirebbe a stabilire un turno fra i varii paesi, dando al 

Brasile la preferenza [...] Sua Santità intenderebbe invece che al turno 

prendesse parte anche il Brasile col privilegio di essere il primo a 

profittare della benevola concessione. In attesa che la S.V. mi faccia 

conoscere l’accoglienza che cotesto signore Ministro degli estere è per 

fare alla comunicazione dei suesposti intendimenti di Sua Santità29. 

 

                                                           
28 ASV. Fasc. 521, pp. 46r/v; 046r/v 
29 ASV. 521, pp. 60-61r/v. 
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          Havia bastante resistência na Santa Sé para a concessão de um cardeal para a 

América latina, principalmente em caráter “perpétuo”. Apesar das dificuldades, o 

Governo brasileiro, não desistiu tão facilmente. Insistiu bastante para ter o cardeal 

em caráter permanente, a Santa Sé, naquele momento, resistia. Em abril de 1905, de 

novo Merry del Val escreveu ao núncio: “Le ho dato incarico di insistere presso 

cotesto Signor Ministro degli Affari Esteri nel dichiarare la impossibilita di dare 

carattere di perpetuita alla concessione di Cardinale Brasiliano”30.  

 Apesar das dificuldades o Governo brasileiro acreditou que conseguiria seu 

intento. O tom explicativo das correspondências que cruzavam o Atlântico quase não 

deixava dúvidas quanto a isso. No mesmo documento, Merry del Val assinalou que “Il 

Governo del Brasile pertanto deve apprezzare la preferenza che ha avuto, essendosi il 

Santo Padre compiaciuto di promettere che nel dare un Cardinale all’America latina 

comincierà dal Brasile [...] ma in niuna guisa [...] di perpetuità”31. No dia 22 de maio, 

o beneditino abade do mosteiro de São Paulo Miguel Kruse, em correspondência sem 

o nome do destinatário32, lamenta do “furo de notícia” que deu, 

 

Peço desculpa a V.Excia. pelo modo demasiado precipitado com que 

publiquei a noticia sobre o Cardeal brazileiro. Espero que a retificação 

que apparece no ultimo numero do Estandarte endireite a impressão 

desfavorável. É cousa singular que todos os jornaes – e os mais 

importantes – que recebo da Europa (Allemanha, Inglaterra, França, 

Bélgica) trazem a noticia com o mesmo nome. Contudo, esta 

circunstancia não devia ter tido influencia sobre meu melhor 

conhecimento e juízo33.     

 

 Em 28 de outubro de 1905, Arcoverde, que estava em Poços de Calda, escreveu 

ao núncio: “as paternaes delicadezas expressas em carta [...] cahiram em um coração 

filial, que sabe dar o devido valor e a devida reserva a communicação que ahi mi é 

feita. Do fundo d’alma confesso-me agradecido [...] parece-me que tudo esta resolvido 

pela S.Sé, e só falta a communicação official”34. Arcoverde aceitou de bom grado e 

não fez nenhum rodeio. Era costume de, alguns prelados do período, ao agradecer a 

                                                           
30 ASV. Fasc. 521, 62r. 
31 ASV. Fasc. 521, 63r. 
32 Somente como nota; o beneditino, Miguel Kruse, escrevia constantemente, ao Núncio Apostólico. 
Mas, para não fazer desta tese, “um romance histórico”, é sensato, não arriscar o destinatário da carta.    
33 ASV. Fasc. 521, pp. 76-77r. 
34 ASV. Fasc. 521, pp. 95-96 r/v. 
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elevação ao episcopado se dizer indigno da deferência, mas acabavam aceitando o 

cargo. Raras exceções, como a do padre Santos que ao ser indicado para bispo do 

Crato rejeitou categoricamente o episcopado. 

 No dia 13 de novembro de 1905, Arcoverde torna a escrever ao núncio. Desta 

vez para comunicar que: “Recebi hontem um telegramma do Eminentissimo Sr. 

Secretario de Estado do S.Padre, communicando-me que o Consistório ficara adiado 

para o dia 11 de dezembro [...] tenciono partir 5ª feira e o embarque será as 2horas”35.  

Estava sacramentada a elevação ao cardinalato do primeiro Latino-americano. Merry 

del Val enviou telegrama cifrado ao núncio, sobre a concessão do cardinalato.  

 

      
Figura 30 – ASV. Fasc. 521, p. 102r 

 

 
Figura 31 – ASV. Fasc. 521, p. 103r 

                                                           
35 ASV. Fasc. 521, pp.  97 r/v. 
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 Rio Branco foi, durante todo período em que passou à frente do Ministério das 

Relações Exteriores, um dos políticos que mais se empenharam em manter boas 

relações e certo favorecimento aos assuntos relativos ao catolicismo no Brasil. Se 

empenhou sempre em intermediar ações que, de alguma maneira, pudessem 

contribuir para agilizar os negócios eclesiásticos. Esteve atento a cada passo dado 

rumo à elevação do arcebispo brasileiro ao cardinalato.  

 

3.2.1 “fara bene d’insistere su questa risposta...” 

 

 No caso do cardinalato, Rio Branco venceu uma queda de braço contra um 

adversário histórico, a Argentina. No “Archivio della Nunziatura Apostolica in 

Argentina”, no doc. ASV. Fasc. 75, pp. 135r/v, o card. Merry del Val, sempre  

pragmático, escreveu ao inter núncio argentino, Mons. Antonio Sabatucci:  

 

[...] relativo quanto Le ha manifestato cotesto signore Ministro degli 

Affari Esteri intorno alla eventuale promozione di un Vescovo 

Brasiliano al Cardinalato [...] ove dovesse aver luogo la promozione in 

parola, converebbe considerarla come un attestato di singolare 

benevolenza dato dal Santo Padre a tutta l’America Latina, in cui il 

Brasile occupa um posto distinto [...] fara bene d’insistere su questa 

risposta [...] qualora il Ministro o altri tornassero ad intrattenerla 

sullo stesso argomento [...] Roma, 25 maggio 190536. 

   

 A situação ficou mais delicada na Argentina, após o Consistório que elevou 

Arcoverde ao cardinalato. Em dezembro, Merry del Val escreveu novamente ao inter 

núncio argentino: “Resto inteso di quanto la S.V.Illma. mi ha referito [...] si è studiata 

di colmare il malcontento destato in codesta Repubblica dal non essere stata essa [...] 

preferita nella scelta del primo Cardinale [...] all’America Latina”37. 

 Mas, como poderia a Argentina, naquele contexto, ter um cardeal se, em julho 

de 1903, o arcebispo de Buenos Aires, Antonio Mariano, escreveu ao internúncio 

daquele país reclamando da falta de paróquias na capital argentina: “en esta capital 

há podido conocer bien su desarroyo y aumento de poblacion [...] se haya desprovista 

                                                           
36 ASV. Archivio della Nunziatura Apostolica in Argentina. Fasc. 75, pp. 135r/v. 
37 ASV. Archivio della Nunziatura Apostolica in Argentina. Fasc. 75, pp. 136r/v. 
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de parroquias y por consiguiente sus pobladores carecen de los auxílios de la religion 

[...] seria necessário poner otras tantas parroquias”38.    

 Somente no ano de 1935, a Argentina teve seu desejo atendido. O papa Pio XI 

elevou ao cardinalato o arcebispo de Buenos Aires, D. Santiago Luis Copello. Anos 

antes, o ministro argentino, na Santa Sé, Angel Estrada, em férias na Argentina, 

concedeu entrevista a um jornal católico. No recorte dessa entrevista  arquivado no 

Archivio Segreto, o assunto que veio à tona foi, justamente, o cardinalato para o país. 

A chamada da matéria foi: “Nada sobre el cardenalato”. Mas, o embaixador conseguiu 

conter os ânimos do entrevistador, comentando que: “Hasta ahora, no ho recibido 

encargo de hacer gestione en esse sentido [...] El Brasil cuenta con cerca de cuarenta 

obispos [...] El cardenal argentino exigiria un aumento de las diócesis, y tambien de 

las arquidiócesis”39.  

 Enquanto outros países continuaram pleiteando o primeiro Cardeal, o Brasil 

queria mais, D. Benedito, bispo do Espírito Santo, em correspondência ao núncio no 

ano de 1921, disse: “acompanhei o movimento do 1º cardinalato, desde o telegramma 

do Presidente Campos Salles, ao ministro Ferreira da Costa, até o fim”40. Nesse 

período próximo as comemorações do I Centenário da Independência, D. Benedito 

pleiteou a nomeação de outro cardeal para o Brasil junto à nunciatura brasileira. Para 

o bispo capixaba, D. Duarte arcebispo de São Paulo, é que deveria receber esta 

honraria, por estar em uma das dioceses, onde a cidade em poucas décadas ganhou 

grande importância no cenário nacional.    

 Mas, ainda sobre o primeiro cardeal, Arcoverde escreveu ao núncio Mons. 

Julio Tonti. Utilizou-se desta vez, da falsa modéstia comum às raposas da política: 

 

Ja devia ter escripto a V.Exª. Revma, mas logo que aqui cheguei, foi-

me impossível pelo atropello em que me vi. Chegeuia Roma no dia 

três de Dezembro pela manha, e logo começou o trabalho incessante 

de preparação para o cardinalato, tudo atropellado e sem 

tranqüilidade alguma! Emfim quer que diga com franqueza [...] Si se 

podesse ser Cardeal uma segunda vez deixando de ser a primeira, eu 

não voltaria mais a sel-o. Vieram as visitas aos eminentíssimos, cahi 

doente de influenza, por quinze dias. Emfim os negócios da Diocese 

                                                           
38 ASV. Archvio della Nunziatura Apostolica in Argentina. Fasc. 2, 66r/v. 
39 ASV. Archivio della Nunziatura Apostolica in Argentina. Fasc. 112, p. 28r. 
40 ASV. Fasc. 918, pp. 100-101r/v. 
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nas Congregações [...] Grande demora e indecisão noto na Secretaria 

de Estado a respeito das nossas cousas, das nossas dioceses e da 

creação das novas [...] Estive com o grande Card. Rampolla, e lhe dei 

boas noticias de V.Exª.Rvma., elle mostrou-me muito satisfeito e 

externou a respeito de V.Exª.Rvma. juízo muito honroso [...] não é 

possível que elle conheça as cousas que lhe teem sido enviadas dahi 

[...] não sei onde iremos parar assim! [...] estou estudando as cousas 

[...] o certo é que não acho em atmosphera como a que deixei em 1899 

[...] Tomei posse do meu titulo [...] O acto esteve solenissimo. Tudo 

tem corrido, até hoje, com o decoro devido, graças a Deus, por este 

lado nada tenho a lamentar, os mesmo Cardeaes se teem mostrado 

satisfeitos comigo [...] a impressão que tive do Santo Padre foi a mais 

salutar que se pode ter.É o Pontifice dos tempos atuaes, manso, 

humilde, zeloso, accessível a todos. Recebeu-me o Santo padre com 

paternal carinho e falou-me com intimidade captivante41.    

 

 O cardeal Arcoverde ficou impressionado com o papa Pio X. Em contrapartida, 

o Secretario de Estado do Vaticano, Mons. Merry del Val, criticou duramente a 

atitude blasé do governo brasileiro que, depois toda movimentação para obter a 

honraria para o país, não fez a recepção que acreditava merecer o primeiro cardeal 

Latino-americano em sua chegada ao país,  

 

[...] due giornali locali há avuto un’ampia relazione delle festose accoglienza 

fatte al nuovo Cardinale [...] la condota del Governo Brasiliano, che non solo 

non ha preso parte ufficiale ai festeggiamenti, ma altresi ha mostrato di 

tenersi indietro, dopo aver tanto insistito per ottenere dalla Santa Sede 

l’eccelso onore del primo Porporato dell’America Latina [...] si potrebbe 

osservare che il Governo della Repubblica Argentina avrebbe agito 

diversamente se avesse avuto cosi âmbito onore. [...] mi rallegro che unanimi 

ed imponenti sieno state, come Ella riferisce, le dimostrazioni fatte al nuovo 

Cardenale dalla pietà e dell’affetto del popolo. Roma, 28 Aprile 190642. 

 

      Mas esse parece ter sido apenas um desabafo de quem sempre quer mais. 

Uma recepção ao novo Cardeal foi realizada com toda pompa que a situação pedia,   

organizada pelo intelectual católico Candido Mendes,   

                                                           
41 ASV. Fasc. 521, pp. 112r/v; 113r. 
42 ASV. Fasc. 521, pp. 119r/v. 
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Figura 32 – ASV. Fasc. 521, p. 126r 
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3.2.2 Il capo della “federazione” cattolica? 

 

 O cardeal Arcoverde assumiu, naturalmente, as funções de testa da igreja no 

Brasil. “Grande demora e indecisão noto na Secretaria de Estado a respeito das 

nossas cousas, das nossas dioceses e da creação das novas [...] estou estudando as 

cousas”43. Não só pelo seu novo cargo, mas pela diocese que já dirigia, antes de ser 

promovido, pela Santa Sé, à púrpura cardinalícia. Não seria exagero supor que, pela 

sua posição privilegiada junto ao Governo, Arcoverde foi investido de um poder quase 

que natural para intervir em favor dos bispos de dioceses mais periféricas ao eixo das 

decisões políticas.  

     Suas articulações para indicar novos bispos e/ou transferi-los não era 

novidade, mesmo que alguns não concordassem com ele... Mesmo antes de se tornar 

cardeal já agia como um líder. Depois de receber a púrpura empenhou-se em 

completar a “estadualização”. Arcoverde teve participação direta em várias decisões 

importantes para a estabilização do catolicismo no Brasil. Entre as decisões 

importantes que tomou está o caso da criação da diocese do Crato. Como vimos no 

segundo capítulo, Cícero não desejou ver a cidade do Crato elevada à diocese. Tratou 

logo de articular a implantação da diocese em Juazeiro junto ao Núncio. Mas no seu 

caminho não havia apenas D. Joaquim, bispo do Ceará, outro Joaquim, mais 

influente, também surgiu no caminho do padre:  

 
Envolvido no projeto de reorganização da Igreja no país – o que de 

fato incluía a criação de novas dioceses -, Bavona era interlocutor 

constante de dom Arcoverde, nesse momento já elevado à condição de 

primeiro cardeal da América Latina. Durante um almoço em 

Petrópolis com dom Joaquim, o cardeal Arcoverde tranqüilizou o 

colega: não haveria a menor possibilidade de Juazeiro receber o 

privilégio de uma jurisdição eclesiástica [...] Cícero retornaria a 

Juazeiro com as mãos abanando. “Nunca tive duas opiniões sobre 

aquilo”, diria Arcoverde a dom Joaquim, referindo-se aos fenômenos 

de Juazeiro. “Havia ali apenas malícia de uns e medo de revelar a 

verdade de outros”, avaliava. “Fora isso, apenas a ignorância de quem 

via o sobrenatural onde só havia esperteza e velhacaria”.44        

                                                           
43 ASV. Fasc. 521, pp. 112v-113r. 
44 NETO, Lira. Padre Cicero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Cia. das Letras, 2009, pp. 
300-301. 
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 Mas não foram apenas vitórias que o Cardeal acumulou. Em algumas batalhas, 

saiu perdedor, pelo menos momentaneamente. Uma tentativa frustrada foi a de 

transformar Belo Horizonte em diocese e, em seguida Província Eclesiástica antes de 

São Paulo. Escreveu ao Núncio, em outubro de 1905, em meio aos preparativos para 

embarcar para Roma:  

 
Escrevo esta carta, em caráter reservado, para comunicar a V.Exª. 

minhas cousas e meus actos relativamente a nossa Província 

Eclesiástica [...] Quando escrevia a palavra Sé bateu-me à porta o 

empregado do telegrapho e deu-me outro telegramma do Barão 

convidando-me para seguir no Paquete il Perseo, que parte no dia 16, 

por ter V.Exª. recebido já o chamado da S.Sé [...] O que se refere a 

Província Eclesiástica é o seguinte: Hoje conversei com o deputado 

Dr. Sabino Barroso, mineiro, e lhe disse o que pretendia V.ExªRevma. 

com relação a Bello Horizonte [...] Disse lhe eu mais que há por parte 

do Governo de Minas interesse, em que se chamasse pa. Bello 

Horizonte grande concurrencia de população, e isto ficaria resolvido 

fazendo da Capital civil também capital ecclesiastica, levando para alli 

a séde da Archidiocese. O Dr. Sabino Barroso ficou muito animado 

com a Idea de concentração [...] pediu-me que falasse com V.Exªa 

Rvma. para demorar acreação da Archidiocese ate que elle com o 

Presidente de Minas estude um meio de conseguir o dinheiro para 

essas construcções. Peço, pois [...] se digne esperar, para vermos si se 

consegue esse grande passo e melhoramentos para Minas; por 

conseguinte S.Paulo pode esperar e ficar para quando se crearem alli 

novas Dioceses.45           

 
 Apesar da influência de Arcoverde, empenhado na criação da Província 

Eclesiástica, em Belo Horizonte, transformando, assim, a cidade na capital civil e 

eclesiástica do estado. Esse intento, naquele período, ficou na frustração. Somente no 

ano de 1921, foi, efetivamente criada a diocese de Belo Horizonte e, logo após, no ano 

de 1924, a diocese foi elevada à categoria de arquidiocese e passou a ser a terceira 

Província Eclesiástica Mineira. A diocese paulistana foi elevada à Arquidiocese e 

Província Eclesiástica, no ano de 1908. Mas outra frustração paulistana, ainda maior, 

estaria sendo gestada pelo próprio cardeal. E esta agonia que o acompanhou até o 

                                                           
45 ASV. Fasc. 521, pp. 78-79r/v.  
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túmulo. Arcoverde convidou o sacerdote Sebastião Leme46, no ano de 1910, para ser 

bispo auxiliar no Rio de Janeiro. Em pouco tempo as rusgas começaram a surgir. No 

ano de 1915, realizou-se a última das cinco “Conferências Episcopais das Províncias 

Eclesiásticas de S. Sebastião do Rio de janeiro, Mariana, São Paulo, Cuiabá e Porto 

Alegre”. Nesta reunião episcopal, já se pode ter uma noção do desgaste da relação do 

cardeal Arcoverde com seu bispo auxiliar, D. Leme. Segundo Dilermando Vieira:    

  

A mais importante das pastorais coletivas foi aquela de 1915, ainda 

que sua preocupação tenha sido marcada por diversos incidentes. 

Para começar, o esquema preparatório, redigido por Dom Sebastião 

Leme, então bispo auxiliar do Rio, foi rejeitado pelo Cardeal 

Arcoverde, que preferiu um segundo, reelaborado pelo Pe. Alves 

Ferreira dos Santos [...] Além disso, o Cardeal tampouco consentiu 

que Dom Leme participasse da conferência, o que, para o Núncio foi 

uma verdadeira pena. Segundo ele, nenhum dos participantes tinha a 

visão clara e perfeita, e a ciência teológica e canônica tão vasta e tão 

sólida quanto o bispo auxiliar da diocese carioca47.   

    
 Essa situação se agravou no ano de 1921. Após ter sido bispo auxiliar de 1911 a 

1916, D. Leme retornou à diocese do Rio de Janeiro, no ano de 1921. Foi arcebispo 

coadjutor do cardeal Arcoverde de 1921 a 1930. Parecia não ser da vontade de D. 

Leme ser o coadjutor de Arcoverde. Mas, a nomeação não lhe deixava escolha. Mons. 

Enrico Gasparri escreveu, no dia 16 de fevereiro de 1921, nos seguintes termos: 

“Cardinale Segretario di Stato mi comunica per telegramma che Sua Santità si è 

degnata nominare Vostra Eccelenza Rma. Coadiutore con futura successione 

dell’Emmo. Sr. Cardinale Arcoverde nella maggiore brevità possibile. La volontà del 

Santo Padre”48. E, como se diz em um ditado popular, quando se trata, da vontade, de 

alguém de maior poder: “a vontade é uma ordem”. O Núncio escreveu, ainda: “Deve 

quindi V.E. chinare umiltemente la testa e secondare ciecamente i desiderii di Sua 

Santità, che nel caso non possono essere altri che quelli di Nostro Signore”49.  

 Apesar da insistência de Mons. Enrico Gasparri, o que se nota, é que, se 

possível fosse, D. Leme teria rejeitado a indicação. Em sua resposta, no dia 25 de 

                                                           
46 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/sebastiao_leme 
47 VIEIRA. Dilermando Ramos. O processo de reforma e reorganização da igreja no Brasil 
(1844-1926). Aparecida-SP: Santuário, 2007, p. 435. 
48 ASV. Fasc. 946, p. 70r. 
49 ASV. Fasc. 946, p. 70v. 
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fevereiro, por telegrama cifrado, ficou clara esta possibilidade: “Quanto in buona 

coscienza si posso rifiutare io rifiuto. Se dopo conosciuta questa risposta Santo Padre 

conferma nomina do il mio assenso”50 [sic]. A resposta da nunciatura foi bastante 

seca: “Affare non ammette dilazione. Volontà S.Padre esplicita. Voglia darmi 

consenso netto. Necessario evitare communicazione cifrata”51. E, mesmo assim, D. 

Leme retruca: “Ho spedito assicurata esponendo motivi concienza perchè non posso 

consentire sostenendo... prego voglia comunicare testo S.Padre”52 [sic].  

 A questão só foi se esclarecendo, após terem começado as acusações de D. 

Leme, ao cardeal Arcoverde. E este se mostrar insatisfeito com a indicação do 

coadjutor: “Nella visita [...] il cardinale mi ricevette molto bene. Non si dimostro 

affatto contento per la scelta di monsignor Leme [...] Parlo male e con molta stizza di 

monsignor Leme [...]  era un grande poltrone [...] in Rio non aveva fatto mai nulla”53. 

Mas o trabalho do núncio Enrico Gasparri foi muito bem costurado. Ao que tudo 

indica, o núncio simpatizava com D. Leme. E conseguiu o intento de metê-lo na 

diocese do Rio de Janeiro, como coadjutor. Contou, no entanto, com a ajuda do 

Mons. Moura, secretário do cardeal, para ajudá-lo a convencer Arcoverde que a 

escolha era a melhor possível: “insinuare nell’anima di Sua Eminenza le seguenti 

idee: 2 che essendo stato monsignor Leme educato formato e modellato dallo stesso 

Eminentissimo Cardinale [...] sua amministrazione ridonderebbero tutti i prestigio e 

gloria di Sua Eminenza54.  

 Mons. Moura respondeu ao núncio que a escolha não havia produzido boa 

impressão no cardeal, “la nomina di un coadiutore sarebbe bene accetta, ma non cosí 

la persona designata”55. Mas Mons. Gasparri pediu que Mons. Moura fizesse com que 

o cardeal entendesse que esta questão, entre os dois, não deveria ultrapassar o espaço 

privado, porque: “si avrebbe uno scandalo, che potrebbe essere anche sfruttato daí 

nemici della chiesa, altremodo pregiudizievole al prestigio del cardinale, l’atto di Sua 

Eminenza sarebbe considerato come un atto incorreto verso la Santa Sede”56 [sic].  

 D. Sebastião Leme escreveu ao núncio. Aceitou a nomeação, mas não deixou 

de colocar o que pensava e sentia com a situação imposta a ele. 

 
                                                           
50 ASV. Fasc. 946, p. 71r. 
51 ASV. Fasc. 946, p. 71r 
52 ASV. Fasc. 946, p. 71r. 
53 ASV. Fasc. 946, p. 79r. 
54 ASV. Fasc. 946, pp. 76v-77r. 
55 ASV. Fasc. 946, p. 76v. 
56 ASV. Fasc. 946, p. 78r. 
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Figura 33 – ASV. Fasc. 946, p. 85r 
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Figura 34 – ASV. Fasc. 946, p. 89r 
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 D. Leme tinha consciência das dificuldades que se colocariam a ele na nova 

função. E, também a responsabilidade que estaria passando para o futuro bispo que 

assumisse a diocese de Olinda, “destinado a sede mais difficil do Brasil [...] as 

responsabilidades indizíveis da sede archiepiscopal do Rio, cabeça e centro do Brasil, 

que fatalmente tem que influir bem ou mal na vida ecclesiastica e religiosa do paiz, 

pensamento este que me arrepia”57. Entretanto, apesar de estar se saindo bem na 

diocese de Olinda, a intenção da carta, enviada ao núncio, não foi de teor 

administrativo. Havia na correspondência um tom de desabafo.  

 
Já fui auxiliar de S.Ema. e soffri horrores, inclusive as más palavras 

que dizia de mim a padres e leigos. Aggravado o estado de saúde de 

S.Ema, como está agora, com a facilidade com que S.Ema fala de tudo 

a todos, com mau habito das intrigas nascidas ahi sempre, mas nunca 

como nestes últimos tempos, que é que não estará destinado de baixa 

intriga e desmoralização ao bispo coadjutor? [...] estou certo, receberá 

mal a nomeação de qualquer coadjutor, que não seja o auxiliar pedido 

por elle. E, por doença, a ninguem recebera tão mal como a mim 

tenho certeza. S.Ema. dirá a tutti quanti que eu arranjei, cavei, 

procurei esta nomeação. É capaz de dizer que eu procuro que elle 

morra. E não faltará canalha para espalhar isso até por jornaes. Não é 

um horror pensar em tudo isso que não é imaginação, mas é 

certíssimo, devido ao estado mental inconsciente ou quasi de S.Ema. 

Não viu V.Ema. como elle falava de Mons. Scapardini? E não era só de 

papeizinhos, mas de outras cousas infames e falsas! O pobre Mons. 

Aversa não foi victima, quase no mesmo assumpto? S.Ema. não 

mandou que um canalha fosse a Roma denuncial-o [...] Pois bem, 

agora, as cousas estão peior, porque o estado de saúde se aggravou 

[...] tem, por moléstia, uma desconfiança solenne de mim. Alguns 

bispos sabem disso. Que dirão elles de mim se acceito ser coadjutor 

do C. Arcoverde [...] Tenho medo de reencontrar um martyrio que só 

por graça estraordinaria de deus e proteção da Virgem púde levar ao 

fim quando bispo auxiliar ahi [sic]58.            

 
 A situação estava bastante complicada. Em resposta enviada ao núncio, D. 

Leme comentou sobre sua moradia no Rio de Janeiro. O Palácio São Joaquim era a 

                                                           
57 ASV. Fasc. 946, p. 86r. 
58 ASV. Fasc. 946, pp. 85-88r/v; 89r. 
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residência oficial do arcebispado. Parecia inviável dividir o mesmo teto com 

Arcoverde. Mas não desejava expor a situação ao comentário público e, ser acusado 

de iniciar uma guerra com o cardeal: “Eu também penso que não devo morar [...] 

Mas, não desejaria que se dissesse ‘foi o coadjutor que antes de chegar, fez o divorcio. 

Dunque, vinha em Estado de guerra”59 [sic].    

 Com a saúde do cardeal Arcoverde bastante debilitada. E assim foi por anos. 

Segundo Alceste Pinheiro,60 o cardeal, já no período em que foi elevado ao 

cardinalato, estava doente. A manutenção da dignidade cardinalícia passou a ser uma 

questão política bem mais complexa. Em 1923, o núncio escreveu ao Secretário de 

Estado Vaticano, Card. Pietro Gasparri, e demonstrou alguma preocupação neste 

sentido. E relatou seu parecer depois de ter conversado com o Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Félix Pacheco:  

 
Mi há già avvisato il Ministro degli affari Esteri, alla morte del 

Cardinale Arcoverde molte nazioni dell’America Latina faranno 

pressioni sul’anima del S.Padre, circa la sucessione del Cardinale Sud-

Americano, aspirando ognuna di esse che tale onore venga concesso a 

un membro del próprio Episcopato. Mi sento quindi in dovere di far 

presenti all’Eminenza Vostra le seguenti considerazioni in proposito. 

Se l’onore di avere un Porporato venisse tolto al Brasile e dato ad altra 

nazione dell’America del Sud, la cosa farebbe sì disastrosa 

impressione, tanto nelle sfere governative come nell’Episcopato e nel 

popolo, da Poter anche determinare le demissioni del Ministro degli 

affari Esteri, se non di tutto il Ministero. E ciò non deve deve far 

meraviglia, perchè senza dubbio il Sr. Nilo Peçanha, capo del partito 

di opposizione e Gran Maestro della Massoneria, non si lascerebbe 

sfuggire l’occasione di sfruttare un atto di tale portata, che gli darebbe 

modo di poter abbatere il Governo. La misura, inoltre, verrebbe 

considerata come una calamità nazionale e come una punizione 

inflitta al Brasile, próprio quando il Presidente della Reppublica, il 

Governo, i politici e le persone sensata riconoscono pubblicamente la 

religione cattolica come assolutamente necessária per riformare la 

moralità degli’individui e come primo fattore dell’ordine sociale e del 

progresso delle nazioni [...] la benevolenza dei Governi Brasiliani, 

                                                           
59 ASV. Fasc. 946, p. 98r. 
60 PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arcoverde e a reorganização eclesiástica. Tese de Doutorado 
em História Social, FFLCH-USP, 2003, pp. 344-380. 
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tanto federali che statali, verso la Chiesa Cattolica è tradizionale. [...] 

attraverso le varie vicissitudine di questa nazione, non vennero mai 

rotte le relazioni officiali dela medesima con la S.Sede [...] i politici 

come il popolo sono orgogliosi di questa continuità che è un fatto 

storico molto raro, se non unico, fra le reppubliche sud-americane61.       

 
 Nessa dança do acasalamento iniciada, como visto, no governo do Presidente 

Campos Sales. A Igreja não obteve uma concessão benevolente, como afirmou 

Bruneau, mas fez parte da trama política da troca de favores. E, nesse jogo, o cargo de 

Cardeal para o Brasil, fez parte não só do jogo político nacional, mas também na 

esfera de poder regional. Vide a disputa que tal “honraria” causou entre os “inimigos” 

históricos, Brasil-Argentina. A honraria foi mantida de forma vitalícia, como desejou 

desde o início o governo brasileiro, que venceu a queda de braço na política externa 

sul-americana!        

 Depois que a administração diocesana, com sua hierarquia eclesiástica, no 

Brasil, estava completamente “estadualizada”62, houve uma grande divisão 

(diocesana), conforme colocado no segundo capítulo. Nesses dois processos, a 

presença política do cardeal Arcoverde foi muito importante, não resta dúvida! A 

partir do seu gradual afastamento, na década de 20, do século passado, outra figura, 

muito importante surgiu que foi o futuro cardeal Leme. Dois homens fortes e 

empreendedores da história do catolicismo no Brasil que não souberam unir suas 

forças. Mas contribuíram para ressignificar à trajetória do catolicismo no Brasil. A 

importância do cargo que ocuparam pode de alguma forma, ter também 

determinado, em parte, o destaque de ambos, na história.   

 
3.3 O Clero e o povo desta infeliz Diocese... 

 
EXTRA 

Exmo. Rmo. Snr. Arcebispo D. Enrico Gasparri 

Nunciatura Rio de Janeiro 

Pelo amor de Deus, imploro providencias a V.E.Rvma... O Clero e o 

povo desta infeliz Diocese estão escandalizados e disvariados com o 

procedimento immoral do Bispo D. Barreto, no Palacio Episcopal, foi 

accusado de Pederasta... Todos queremos que o Bispo dismente esta 

                                                           
61 ASV. Fasc. 917, pp. 144-149r. 
62 Consultar, Tabela 3, capítulo 2, p. 138. 



230 

 

pagina negra do Jornal de Pelotas, trascriptos no Parafuso, e se não 

for assim o fim será funesto!!!!...... Beijando o sagrado Annel de 

VERma. Com muita ventura me declaro de V.ERma. 

Subdito e vasallo 

Vigario Conego Bento Dias 

Da Cidade de Limeira63. 

 

       A disputa sempre foi um fato constante no seio da instituição eclesiástica. O  

bastidor político na sucessão de D. Nery, na diocese de Campinas, realizou-se de 

forma bastante rasteira. Alguns dados deixam esse caso bem interessante. O mesmo 

Sr. Marianno, que escreveu ao Núncio, no jogo sucessório da diocese de São Paulo, no 

inicio do século XX, escreveu, na mesma carta, que “D. Nery é um bispo gastador, não 

pára em lugar algum, commeça a fazer dividas e quer logo mudar de diocese”64. Esse 

foi um fato isolado. Mas que, em parte, veio à tona com a morte do bispo. Nessas 

poucas linhas, alguma coisa teve de verdadeiro.  

 Uma das questões que chamou a atenção foi a observação de Marianno, sobre 

a mobilidade de D. Nery, que saiu do Espírito Santo para Pouso Alegre e, pouco 

tempo depois, assumiu a diocese de Campinas. Não que, apenas por este fato, o bispo 

deva ser considerado um mau administrador. Porém, as permanências no “eixo-sul” 

foram, nesse período, bem mais estáveis. Devido às circunstâncias delicadas e a 

dificuldade de se ter “o bispo certo, no lugar certo”. Ou D. Nery foi tão bem 

relacionado assim com os políticos e oligarcas da Primeira República? Segundo 

Miceli: 

 
Na Paraíba do Norte, no Espírito Santo, em Mato Grosso, entre 

outros, onde a luta política se resumia à competição feroz envolvendo 

alguns poucos clãs e lideranças de estilo coronelista, os dirigentes 

eclesiásticos e lideranças se viram obrigados a sujeitarem suas 

pretensões expansionistas à proteção dispensada pelas lideranças 

oligárquicas. Essa tendência podia se traduzir numa aliança de 

prestação de serviços de que se beneficiavam mutuamente a 

autoridade episcopal e os chefes oligárquicos, como no caso da 

Paraíba [...] deixando o caminho livre para D. Adauto65.    

                                                           
63 ASV. Fasc. 971, p. 191r. 
64 ASV. Fasc. 493, p. 16r. 
65  MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988, p. 68. 
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 Enquanto o bispo da Paraíba, D. Adauto fez alianças com o poder local. Além 

de ter instalado uma rede de poder, indicando bispos para as dioceses “sob sua 

influência”. Monsenhor Walfredo Leal atuou na esfera da política temporal, dando 

suporte a D. Adauto66. Segundo Bencostta, por onde passou, D. Nery estabeleceu boas 

relações com a elite política: 

 
[...] as boas relações estabelecidas por d. Nery com as elites políticas 

já vinham deixando rastros nas cidades que abrigaram as mitras que 

ele governou. Um dos resultados desse relacionamento foi o convite 

que recebeu dos políticos situacionistas capixabas que em, 1917, 

consultaram-no sobre se existia interesse em assumir a candidatura 

da cadeira ao Senado [...] isso passados quase nove anos [sic] que ele 

já tinha deixado a diocese do Espírito Santo. A resposta foi negativa, a 

mesma que deu ao convite feito pelos políticos de Minas Gerais, 

também para o Senado federal [...] sua conhecida proximidade com o 

ex-Presidente da República, Rodrigues Alves [...] Washington Luis, 

futuro presidente [...] foi outro importante membro do poder civil que 

demonstrou existirem boas relações com o bispo Nery.67 

 
 D. Nery deixou uma obra considerável atrás de si, mas não esteve imune aos 

adversários. Após sua morte, vieram à tona passagens indesejáveis de sua vida. 

Principalmente para seus “herdeiros” políticos e amigos. O cônego Bento Dias, por 

exemplo, ao denunciar o novo bispo ao núncio, cometeu um equívoco no mínimo, 

estranho, “confundiu” garanhão com pederasta. Vejamos o que foi transcrito no 

jornal, “O Parafuso” – “Excerpto da biografia de um garanhão – sagrado. De um 

jornal de Pelotas [...] extrahimos uma interessante noticia que, ‘data venia’ aqui 

reproduzimos [...] senhoras, senhoritas precisam se precaver contra o safardana, que 

tem fama de deflorador”68. A influência de D. Nery, no sul de minas, produziu alguns 

frutos podres, deixados como herança, para dor de cabeça da hierarquia. Mais uma 

vez tentaram abafar o caso! D. Barreto teve concorrência neste tipo, de acusação. 

                                                           
66 D. Adauto, apadrinhou durante seu episcopado, 7 bispos, enquanto, D. Nery, apadrinhou 6. Cf. 
MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira (1890-1930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988, Quadro V. 
67 BENCOSTTA, Marcus Levy Albino. Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Corrêa 
Nery e a romanização do catolicismo brasileiro (1908-1920). Tese de Doutorado em História, 
FFLCH-USP, 1999, pp. 234-260. 
68 ASV. Fasc. 978, p. 032v. 
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Figura 35 – ASV. Fasc. 978, p. 172r 
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    A veracidade, nos dois casos, é difícil de ser verificada. Dada à habilidade que a 

instituição eclesiástica tem em abafar escândalos desse tipo. O caso do padre 

Fernando Brancate Capelli se “perdeu” no arquivo da nunciatura.  Mas, em relação a 

D. Barreto, substituto de D. Nery, a denúncia de “pederastia” não deu em nada. Ele 

tomou posse da diocese no ano de 1920 e fez seu trabalho. Auxiliado pelo ecônomo, 

padre Francisco Bartholomeu69, enviou um relatório para a nunciatura bastante 

detalhado da situação financeira que D. Nery deixou na diocese. No relatório de vinte 

e uma páginas, enumerou sua “herança”. D. Barreto comentou, “senti que me 

encontrava diante de sérias difficuldades e sob varios aspectos”70. O fio condutor foi a 

situação financeira da diocese,  

 
O principal e o mais difficil aspecto, com que se me apresentava a 

Diocese tocava de perto à sua situação financeira [...] determinei que 

um perito guarda-livros examinasse os vários livros escripturados [...] 

trabalho esse que acompanhei de perto para melhor oriental-o. A 

escripturação desses varios livros foram encontradas de tal modo 

falha, e em desacordo uns assentamentos com outros, alem da falta de 

outros importantes assentamentos, e de tal sorte isso me 

impressionou, que julguei necessárias algumas medidas [...] os varios 

departamentos do Bispado saberão o que possuem e o que devem. 

Mas o que me obriga sobretudo a levar a effeito o presente relatório 

que depois de archivado no Tombo da Diocese, será apresentado a 

Exma. Nunciatura e ao Revmo. Cabido, é o facto de, por ordem do 

Exmo. Snr. D. Mamede, ex-vigario Capitular da Diocese, ter sido 

publicado na Polyanthéa, em memoria do Exmo. Snr. D. João Nery, 

que este havia deixado em patrimônio a importância de 

768:489.960Rs [...] Nesses papeis aqui encontrados vi que entrou 

para isso de pessoas amigas a quantia de 3 contos e tanto dinheiro 

que pelo Snr D, Mamede foi gasto em pagar uma dividas de D. Nery 

[...] tendo-se retirado para a Europa o Snr D. Mamede o único 

responsável por essa publicação [...] Tenho que pessoalmente me 

conformar com a responsabilidade dessa divida [...] despeza com um 

livro que em varios logares falsei a verdade [...] E agora julgue a S.Sé 

ou os seus dignos representantes71.              

                                                           
69 ASV. Fasc. 978, p. 110r. 
70 ASV. Fasc. 978, p. 007r. 
71 ASV. Fasc. 978, pp. 007r, 017r. 
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 Ao pontuar esses fatos, através dos documentos disponíveis, não pretendo 

deslindar a lisura, ou não, do governo de D. Nery na diocese de Campinas. Mas jogar 

um pouco de luz nas disputas que havia nesse período por boas colocações. D. 

Mamede foi auxiliar de D. Nery em Campinas e, com sua morte, foi transferido para 

Caratinga. Região distante da influência de seu padrinho. Mamede recusou a 

nomeação e pode-se dizer que abriu uma disputa velada com o outro protegido de D. 

Nery e seu sucessor na diocese campineira, D. Barreto72. Ao ser preterido, na 

sucessão de D. Nery, seu antigo auxiliar, D. Mamede, foi defendido, no jornal, “O 

Parafuso”,73 em artigo assinado, com o pseudônimo, Coliris:  

  

Ha bem pouco tempo todos os jornaes da Capital e do interior, 

noticiavam a infausta nova do fallecimento do bondoso bispo de 

Campinas, D. Nery. Sentida foi a morte daquelle prelado, que subira 

da pobreza ao mais alto posto, onde a Igreja continua collocar seus 

representantes. Na velhice do prelado, como na sua doçura, foi 

sempre seu braço forte, o seu amigo D. Joaquim Mamede, bispo 

auxiliar do morto [...] Era natural todos pensavam que D. Mamede 

[...] fosse escolhido pelo Papa para bispo Diocesano de Campinas. 

Mas, na referida política vaticana, mais permiciosa do que a 

mundana, teciam seus pauzinhos para commeter a injustiça de por 

outro bispo, que se achava bem collocado e bem que podia ficar em 

Pelotas [...] o maior motivo é que D. Barreto herdou todo o orgulho do 

sr. Cardeal Arcoverde [...] Depois de consumada a injustiça da 

remoção de D. Barreto, com a preterição de D. Mamede, 

accrescentam os jornaes, que este foi chamado a Roma, e porque? 

Porque D. Mamede foi sempre o humilde bispo amigo do povo, amigo 

dos seus jurisdiccionados e sempre comprehendeu que esse pesadello 

da batina é um cháos horroroso [...] S.Paulo 26-10-920. Coliris74       

  

      O “colunista” Coliris destila toda sua ira ao citar a sucessão campineira. O 

cônego Bento Dias, no afã denunciar D. Barreto talvez tenha se equivocado, inclusive 

                                                           
72 MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira (1890-1930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988, Quadro V. 
73 No cabeçalho da primeira página do jornal “O Parafuso”, pode-se ler: “Semanario de Combate - 
Fundado em 1915 - Circula as Quartas-feiras. Director Benedicto de Andrade - Largo do Thezouro N. 4,  
“Os originaes de pessoas desconhecidas da redação que não trouxerem a firma devidamente 
recconhecida SERÃO IRREMEDIAVELMENTE LANÇADOS NA CESTA”. ASV. Fasc. 978, p. 029r. 
74 ASV. Fasc. 978, p. 028r. 
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com a opção sexual do prelado, se é que, em ambos os casos, possa ter havido alguma 

veracidade. Havendo a tal veracidade dos fatos, ou não, a situação de D. Mamede, 

após o relatório de D. Barreto também ficou complicada. Pelo sim pelo não, os casos 

sexuais sempre foram bem abafados pela igreja. Mas, na reestruturação política e 

financeira por que estava passando a instituição, na Primeira República, gastar o 

dinheiro dos cofres de “deus” foi um pecado bastante grave. Mais grave que as 

possíveis escapadas sexuais do clero, que não faz parte da discussão da tese.   

 A disputa entre os bispos por uma boa colocação político-geográfica foi 

bastante comum. Nos documentos pesquisados, esse fato ocorreu de norte a sul do 

país, durante toda a Primeira República. E, principalmente, por uma diocese em que 

o aspecto financeiro não travasse as pretensões político-sociais do prelado. Para além 

das dificuldades encontradas pela instituição, para se articular politicamente com o 

Estado e com as oligarquias, houve também, muito trabalho para gerir seus conflitos 

internos. Invariavelmente, esses conflitos, chegaram ao conhecimento da nunciatura, 

que contou com a ajuda de bispos influentes para intermediar as questões dando a 

melhor solução possível para aquele contexto. Pode-se dizer que o pelotão de frente, 

nas batalhas, internas e externas do catolicismo, contou com nomes respeitáveis da 

elite eclesiástica: o Cardeal Arcoverde, cabeça e membros do episcopado por quase 

toda a Primeira República; os bispos de regiões influentes político e financeiramente: 

D. Duarte Leopoldo e Silva, D. Adauto Domingues, D. João Nery, D. Sebastião Leme, 

D. Joaquim Vieira, D. Silvério Gomes Pimenta, D. Jerônimo Tomé da Silva, D. 

Fernando de Souza Monteiro, D. Joaquim Antonio de Almeida, D. João Becker, entre 

outros75. 

 O principal objetivo deste capítulo foi apontar a importância dessas duas 

instâncias de política do catolicismo: a Nunciatura e o Cardinalato. E para fazer isto, 

apresentei-as dentro de um contexto de disputas, internas e externas. No próximo 

capítulo, a intenção será colocar, de forma sucinta, alguns mecanismos que, o 

catolicismo utilizou para demonstrar lealdade e força para o Estado, durante sua 

reestruturação administrativa na Primeira República.                     

 
 
 
 
 

                                                           
75 MICELI, Sérgio: A Elite Eclesiástica Brasileira (1890-1930). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988, Quadro V.  
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DIOCESE ANO BISPOS – PRIMEIRA REPÚBLICA 
Salvador 1551 D. Macedo Costa: 1890 Faleceu antes da posse 

D. Manuel dos Santos Pereira: 1890-1893 Aux. 
D. Jeronimo Tomé da Silva: 1893-1924 
D. Augusto Alvaro da Silva: 1924-1968 

Olinda 1676 D. Jose Pereira da Silva Barros: 1881-1891 
D. João Fernando Santiago Esberard: 1891-1893 
D. Manuel dos Santos Pereira: 1893-1900 
D. Luis Raimundo da Silva Brito: 1901-1915 
D. Sebastião Leme: 1916-1921 
D. Miguel de Lima Valverde: 1922-1951 

Rio de Janeiro DF 1676 D. José Pereira da Silva Barros: 1891-1893 
D. João Fernando Santiago Esberard: 1893-1897 
D. Joaquim Arcoverde: 1897-1930 
D. Joaquim Silverio de Souza: 1909-1910 Aux. 
D. Sebastião Leme: 1911-1916 Aux. 
D. Sebastião Leme: 1921-1930 Coad. 

Pará 1719 D. Jeronimo Tomé da Silva: 1890-1893 
D. Antonio Manoel de Castilho Brandão: 1894-1901 
D. Francisco do Rego Maia: 1901-1906 
D. José Marcondes Homem de Melo: 1906 
D. Santino Maria da Silva Coutinho: 1906-1923 
D. João Ireniu Joffily: 1924-1931 

São Paulo 1745 D. Lino Deodato: 1871-1894 
D. Joaquim Arcoverde: 1894-1897 
D. Antonio Candido Alvarenga: 1898-1903 
D. José de Camargo Barros: 1903-1906 
D. Duarte Leopoldo e Silva: 1906-1938 

Mariana 1745 D. Antonio Maria Benevides: 1877-1896 
D. Silvério Gomes Pimenta: 1896-1922 
D. Helvécio Gomes de Oliveira: 1922-1960 
D. Modesto Augusto Vieira: 1914-1916 Aux. 
D. Antonio Augusto Assis: 1918-1931 

Cuiabá 1826 D. Carlos Luis D’Amour: 1877-1921 
D. Francisco de Aquino Correa: 1921-1956 
D. Francisco de Aquino Correa: 1914-1921 Aux. 

Goiás 1826 D. Eduardo Duarte e Silva: 1891-1907 
D. Prudencio Gomes da Silva: 1907-1921 
D. Emanuel Gomes de Oliveira: 1922-1955 

Maranhão 1827 D. Antonio Candido de Alvarenga: 1876-1898 
D. Antonio Xisto Albano: 1901-1905 
D. Santino Maria da Silva Coutinho: 1906 
D. Francisco de Paula e Silva: 1907-1918 
D. Helvécio Gomes de Oliveira: 1918-1922 
D. Otaviano Pereira de Albuquerque: 1922-1935 

Rio Grande do Sul 1848 D. Claudio Ponce de Leão: 1890-1912 
D. João Batista Becker: 1912-1946 
D. João Antonio Pimenta: 1906-1911 

Ceará 
 

1854 D. Joaquim José Vieira: 1883-1912 
D. Manuel da Silva Gomes: 1912-1941 
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Ceará D. Manoel Antonio de O. Lopes: 1908-1910 Aux. 
D. Manoel da Silva Gomes: 1911-1912 Aux. 

Diamantina 1854 D. João Antonio dos Santos: 1863-1905 
D. Joaquim Silverio de Souza: 1905-1933 
D. Joaquim Silvério de Souza: 1891-1905 Coad. 
D. Antonio José dos Santos: 1918-1930 Coad. 
D. Carlos Carmelo de V. Mota: 1932-1934 Aux. 

Manaus 1892 D. José Lourenço da Costa Aguiar: 1894-1905 
D. Frederico Benicio de Souza Costa: 1907-1914 
D. João Ireneu Joffily: 1916-1924 
D. José Maria Pereira Lara: 1924 
D. Basilio Manuel Olimpo Pereira: 1925-1941 

Paraíba 1892 D. Adaucto Aurélio Miranda Henriques: 1894-1935 
Paraná 1892 D. José de Camargo Barros: 1894-1903 

D. Duarte Leopoldo e Silva: 1904-1906 
D. João Francisco Braga: 1907-1935 

Niteroi 1892 D.Francisco do Rego Maia: 1893-1901 
D. João Francisco Braga: 1902-1907 
D. Agostinho Francisco Benassi: 1908-1927 
D. José Pereira Alves: 1928-1947 

Espírito Santo 1895 D. João Batista Corrêa Nery: 1897-1901 
D. Fernando de Souza Monteiro: 1901-1916 
D. Benedito Paulo Alves de Souza: 1918-1933 

Alagoas 1900 D. Antonio Manoel de Castilho Brandão: 1901-1910 
D. Manuel Antonio de Oliveira Lopes: 1910-1922 
D. Santino Maria da Silva Coutinho: 1923-1939 

Piaui 1902 D. Joaquim Antonio D’Almeida: 1905-1910 
D. Octaviano Pereira de Albuquerque: 1914-1922 
D. Severino Vieira de Melo: 1923-1952 

Santa Catarina 1908 D. João Batista Becker: 1908-1912 
D. Joaquim Domingues de Oliveira: 1914-1967 

Rio Grande do Norte 1909 D. Joaquim Antonio de Almeida: 1910-1915 
D. Antonio dos Santos Cabral: 1917-1921 
D. José Pereira Alves: 1922-1928 
D. Marcolino Esmeraldo de S. Dantas: 1920-1967 

Sergipe 1910 D. José Thomás Gomes da Silva: 1911-1948 
Pouso Alegre - MG 1900 D. João Batista Corrêa Nery: 1901-1908 

D. Antonio Augusto Assis: 1909-1916 
D. Octavio Miranda: 1916-1959 

Campanha  1907 D. João de Almeida Ferrão: 1909-1935 
Uberaba 1907 D. Eduardo Duarte Silva: 1907-1923 

D. Antonio de Almeida Lustosa: 1925-1928 
D. Luis Maria Santana: 1929-1938 

Botucatu 1908 D. Lucio Antunes de Souza: 1908-1923 
D. Carlos Duarte Costa: 1924-1937 

São Carlos do Pinhal 1908 D. José Marcondes Homem de Melo: 1908-1935 
Ribeirão Preto 1908 D. Alberto José Gonçalves: 1908-1945 
Taubaté 1908 D. Epaminondas Nunes D’Avila e Silva: 1909-1935 
Campinas SP 1908 D. João Batista Corrêa Nery: 1908-1920 

D. Francisco de Campos Barreto:  1920-1941 
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D. Joaquim Mamede: 1916-1920 Aux. 
Pesqueira 1910 D. Augusto Alvaro da Silva: 1911-1915 

D. José Antonio de Oliveira Lopes: 1915-1932 
Montes Claros 1910 D. João Antonio Pimenta: 1911-1943 
Pelotas 1910 D. Francisco de Campos Barreto 1911-1920 

D. Joaquim Ferreira de Melo: 1920-1940 
Uruguaiana 1910 D. Hermeto José Pinheiro: 1911-1941 
Santa Maria 1910 D. Miguel de Lima Valverde: 1911-1922 

D. Àtico Eusébio de Rocha: 1922-1928 
Corumbá 1910 D. Cirilo de Paula Freita: 1911-1918 

D. Helvecio Gomes de Oliveira: 1918 
D. José Mauricio da Rocha: 1919-1927 
D. Antonio de Almeida Lustosa: 1928-1931 

São Luis de Caceres  1910 D. Modesto Augusto Vieira: 1911 não tomou posse 
D. Pedro Luis Maria Galibert: 1915-1954 

Barra BA 1913 D. Augusto Alvaro da Silva: 1915-1924 
D. Alberto Accioli Sobral: 1927-1934 

Caetité BA 1913 D. Manuel Raimundo de Melo: 1915-1925 
D. Juvêncio de Brito: 1927-1946  

Ilhéus BA 1913 D. Manuel Antonio de Paiva: 1915-1929 
Araçuaí MG 1913 D. Serafim Gomes Jardim da Silva: 1914-1934 
Cajazeiras PB 1914 D. Moises Ferreira Coelho: 1914-1932 
Crato CE 1914 D. Quintino Rodrigo de Oliveira e Silva: 1915-1929 
Porto Nacional GO 1915 D. Raymond Dominique Carrerot: 1920-1933 
Sobral CE 1915 D. José Tupinambá da Frota: 1916-1959 
Caratinga MG 1915 D. Carloto Fernandes da Silva Távora: 1920-1933 
Penedo AL 1916 D. Jonas de Araujo Batinga: 1918-1940 
Guaxupé MG 1916 D. Antonio Augusto de Assis: 1916-1918 

D. Ranulfo da Silva Farias: 1920-1939 
Aterrado (Luz) MG 1918 D. Manuel Nunes Coelho: 1920-1967 
Garanhuns PE 1918 D. João Tavares de Moura: 1919-1928 

D. Manoel Antonio de Paiva: 1929-1937 
Nazaré PE 1918 D. Ricardo Ramos de Castro Vilela: 1919-1946 
Belo Horizonte MG 1921 D. Antonio dos Santos Cabral: 1924-1967 
Petrolina PE 1923 D. Antonio Maria Malan: 1924-1931 
Campos RJ 1922 D. Henrique Cesar Fernandes Mourão: 1925-1935 
Barra do Piraí RJ 1922 D. Guilherme Müller: 1926-1935 
Sorocaba SP 1924 D. Jose Carlos de Aguirre: 1925-1973 
Santos SP 1924 D. José Maria Pereira de Lara: 1924-1934 
Valença RJ 1925 D. Andre Arcoverde de A. Cavalcanti: 1925-1936  
Bragança SP 1925 D. Jose Mauricio da Rocha: 1927-1969 
Juiz de Fora MG 1925 D. Justino José de Sant’Ana: 1925-1958  
Cafelândia (Lins) SP 1926 D. Ático Eusébio da Rocha: 1928-1935  
Ponta Grossa PR 1926 D. Antonio Mazarotto: 1930-1965 
Jacarezinho PR 1926 D. Fernando Tadei: 1927-1940 
Joinville SC 1927 D. Pio de Freitas Silveira: 1929-1954 
Lajes SC 1927 D. Daniel Hostin: 1929-1973 
Jaboticabal SP 1928 D. José Lafayette F. Alveres: 1929-1931 (Adm.) 
Rio Preto SP 1928 D. Lafayette Libânio: 1930-1966 
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Assis SP 1928 D. Antonio José dos Santos: 1930-1956 
Fontes76  
Quadro 7 - Relação de Bispos por diocese na Primeira República 
 

                                                           
76 A elaboração desta tabela exigiu um grande número de fontes, na sua maioria, sites das dioceses, que 

se encontram na bibliografia. 
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Tentáculos visíveis das invisíveis articulações políticas da igreja 

 

Temos a intima satisfação de communicar a V.Exª. Revma, para ser 

levado ao conhecimento da S.Sé, o termo feliz que hoje tiveram as 

nossas Conferencias de S.Paulo [...] Este é um facto auspicioso que 

hade, esperamos, muito alegrar o coração do nosso S.S.Padre Leão 

XIII. Este facto inicia, na historia da nossa Egreja, um movimento 

para maior concentração, cohesão e uniformidade dos esforços 

episcopaes na grande obra da reforma [...] uma allocução deu a todos 

conhecimento das instrucções do Emintmo. Cardeal Secretario de 

Estado [...] que nos exortava a uma união mais intima, primeiro com 

o Sumo Pontifice, depois com o nosso metropolita [...] 

Importantissima resolução tomamos quanto à imprensa religiosa. O 

Episcopado terá um órgão seu na Capital Federal, ao qual procurará 

dar a maior profusão. S.Paulo 20 de Agosto de 1890.1 

 

 Após a separação do Estado, houve por parte da hierarquia eclesiástica, a 

preocupação em retomar o que lhe foi subtraído em prestígio. Foi assim que 

pensaram desde o início, idéia fixa para uma elite eclesiástica, acostumada a 

freqüentar as tribunas de honra. A invisibilidade do catolicismo neste período esteve 

longe de ser uma realidade. A hierarquia católica, não sossegou e não deu sossego à 

políticos e pessoas influentes até conseguir o que queria. As discussões se iniciaram 

desde o primeiro momento. No início de 1890, a elite eclesiástica brasileira 

movimentou-se para a primeira reunião do episcopado brasileiro em São Paulo.  

 Alianças e estratégias foram sendo traçadas. Inclusive, apesar de a hierarquia 

eclesiástica ter sempre menosprezado o baixo clero, esse passou a ser o canal 

privilegiado do episcopado para se comunicar com a população. Os fiéis foram 

agregados ao batalhão eclesiástico e, contribuiram participando de festas religiosas e 

patrióticas, além das grandes celebrações eucarísticas, formavam uma massa humana 

considerável que impressionava as autoridades civis. Os intelectuais católicos foram 

instados a participar do grupamento especializado no corpo-a-corpo, aliciando ou 

combatendo políticos e intelectuais hostis a causa da religião. Defenderam interesses 

que não era “licito” as autoridades eclesiásticas envolverem-se. O episcopado tornou-

se mais presente, descendo do trono para sujar seus pés na poeira dos sertões, pouco 

percorridos, por esta elite, até então na história da igreja no Brasil.  

                                                           
1 ASV. Fasc. 344, pp. 32-36r/v, 37r. 
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Procuraremos amiudar quanto possível as nossas visitas pessoaes [...] 

communicaremos aos fiéis por meio dos parochos os actos mais 

importantes da Santa Sé, que serão também impressos em um 

Boletim ecclesiastico, creado pelo Episcopado e onde fiquem 

archivados não só estes como os actos episcopaes [...] Combinamos 

em varias providencias disciplinares assas importantes [...] Nenhum 

de nós duvidou da alta conveniência de estreitar mais relações com o 

nosso clero [...] questionários uniformes a que todos os parochos têm 

de responder, visitas pastoraes, sendo possível, mais freqüentes2.    

 

 A estratégia de “amiudar” as visitas pessoais esteve mais ligada ao cotidiano da 

população. O pároco fez o importante trabalho de formiga, trabalho necessário para 

que a cigarra pudesse voltar a cantar nas alturas, mas a cigarra queria mais que 

doutrinar a população. O bispo-empresário abocanhou a fatia senão maior, pelo 

menos a mais influente da população. Seu alvo: políticos, intelectuais e oligarcas. 

Sua estratégia: demonstração de força através do batalhão de fiéis que os párocos 

adestravam. As grandes comemorações, como o Centenário da Independência e 

campanhas orquestradas pelo Patriotismo e eventos caseiros como os Congressos 

Eucarísticos, foram utilizados pelo episcopado, para atingir seus objetivos. A 

imprensa não foi esquecida, pelo contrário, a incentivavam como forma de 

combater o inimigo.  

 A Igreja começou a pressionar governos e oligarquias. Houve várias formas de 

articulações políticas nesse período por parte da elite eclesiástica. Poderia ser no 

tête-à-tête, ou indiretamente como, por exemplo, nas formas que vemos nos 

documentos abaixo (Figuras 1-6). A pressão imposta pelo catolicismo iniciou-se de 

forma branda e quase invisível, mas não se demorou em pressionar abertamente 

seus opositores através da organização de eventos de massa como as paradas que 

organizavam para receber a visita de um bispo no interior3, e os embates nos 

periódicos. Esses tentáculos visíveis constituirão esse capítulo, pois as articulações 

políticas poderiam ser invisíveis, mas a visibilidade institucional foi essencial para 

mostrar a força política que o episcopado pretendeu esfregar na cara de políticos e 

oligarcas afim de se religar ao poder. 

                                                           
2 ASV. Archivio della Nunziatura Apostolica in Brasile. Fasc. 344, pp. 33r/v, 34r. 
3 ACMSP. Boletim Ecclesiastico: Orgam Official da Diocese de S.Paulo – Brazil 3º Anno (1907-1908); 
Diário Pessoal de D. Duarte Leopoldo e Silva. Ano 1907. 
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Figura 1 – ASV. Fasc. 1017, p. 24r 
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4 Enciclica do Papa Leão XIII, Litteras a Vobis: A Igreja no Brasil de 2 de julho de 1894. 

 
Figura 2 – ASV. Fasc. 357, p. 135r4 
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4.1 Imprensa Católica: arma de combate ao inimigo 

 

 
Figura 3 – ASV. Fasc. 653, p.23r 

 



246 

 

 

 
Figura 4 – ASV. 653, p. 23v 
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Figura 5 – ASV. 653, p. 23ar 

 

 
Figura 6 – ASV. 653, p. 23av 



248 

 

 
CIRCOLARE N. 22409 - Illmo. E Revmo. Signore. 

Il rapporto, che in conformità dell’articolo IV.4° del Regolamento del 

servizio diplomático della Santa Sede dovrà essere rimesso alla 

Segreteria di Stato alla fine di quest’anno, dovrà presentare un’esatta 

relazione sulle condizioni della stampa cattolica nella Nazione [...] 

Perchè le mutate condizini dei tempi hanno introdotta la necessita di 

una stampa cattolica indirizzata principalmente a contrarestare i 

danni che recano i gironali cattivi, è cosa di molta importanza 

invigilare sullo spirito e sulle tendenza delle pubblicazioni, quotidiane 

o periodiche, che formano la stampa cattolica dei varie paesi. Pertanto 

la S.V. Illma e Rma. vorrà curare che la suindicata Relazione non 

esprima solo il approssimattino dei giornali cattolici che si stampano 

in cotesto paese e la diffuzione che essi hanno nelle varie classi della 

società in confronto a quella dei giornali liberali, ma [?] faccia 

conoscere i principii sostenuti e difesi dalle varie pubblicazioni, 

manifesti se  l’ortodossia delle dottrine è compagna la convenienza 

delle forme, especialmente nelle polemiche, e dei singolari periodici 

indichi lo spirito di devozione alla Santa Sede, di rispetto alle autorità, 

e di obbidienza alle disposizioni che sieno state emanate e all’indirizzo 

che sia stato dato per regolare la stampa cattolica. Riguardo a questa, 

si potranno eziando fornire informazioni e notizia sulle condizioni 

finanziarie dei varie giornale e sul favore che attiene generalmente la 

stampa cattolica presso i buoni, i anzi non sara nemmeno supérfluo 

indicare se e dove converribbe dare maggiore sviluppo alla stampa 

cattolica per [?] i danni della cattiva. A complemento del rapporto 

non sara poi inutile di aggiungere tutte quelle notizie intorno alla 

stampa liberale che possono interessare la Santa Sede come il numero 

e la diffusione dei giornale l’influenza che possono avere nelle verie 

provincie, ed il favore di cui godano presso il pubblico e presso il 

Governo. Nella fidúcia che sotto la savia direzione di [?] nuova 

relazione non riuscirà meno accurata ed interessante dei rapporti che 

si sono avuti negli anni precedenti [...] Monsignr. Internuncio.   

M.Card. Rampolla. Roma, 25 Gennaio 18955.   

 

 

                                                           
5 ASV. Libri 68, pp.3 r/v, 4r. 
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CIRCOLARE N. 28585 –  Illmo. Rmo. Signore, 

Il rapporto che per l’anno corrente viene assegnato in conformità 

dell’art. IV.4° del Regolamento pel servizio diplomático della Santa 

Sede, versarà sull’azione cattolica nell’ordine pubblico, 

amministrativo e político specialmente. Sarà necessário premettere lo 

spirito dominante dignatamente nelle sfere governative e nelle classi 

che partecipano alla vita pubblica, descrivere anche i participi 

principali ed indicarne l’importanza. Quanto poi all’azione cattolica 

converrà indicare almeno approssimativamente il numero e la 

importanza di quelli che, prendendo parte alla vita pubblica 

aderiscono nettamente al programma cattolico e professano la dovuta 

sommissioni all’autorità della Chiesa ed alla direzione della Santa 

Sede e dell’Episcopato. Sarà pur bene indicare quanti altri vi si 

potrebbero far partecipare, sia dei sinceri cattolici sia di altri partiti 

non ostili, almeno percio che riguarda la adesione ad alcuni punti più 

sostanziali. Converrà pure notare di quali mezze dispongono ora i 

Cattolici, e quanta influenza esercita e quale potrebbero esercitare. In 

specie si parli dei associazioni cattoliche, dei congressi, delle 

conferenze e del giornalismo. Quanto a quest’último punto però, non 

se ne ricordino che le linee generale avendo formato l’oggetto di 

esatto rapporto nel decorso anno. In modo particolari si esponga quel 

che si riferisce alle elezioni, ed alla influenza del Clero nel movimento 

cattolico. Si noti poi quanto altro si credera meritevole di attenzione 

ed infine si suggerisca quanto si giudicherebbe opportune per rendere 

più efficace l’azione cattolica. Nella piena fidúcia che questa relazione 

non riuscira meno accurata delle precedente, con sensi di ben distinta 

stima mi raffermo.  [...]  Card. Rampolla. 

Mnr. Giambattista Guidi [...] Incaricato in Brasile – Petrópolis. 

Roma 24 Gennaio 18966 

 
 No ano de 1898, a internunciatura, enviou um questionário7 para todas as 

dioceses. Nesse relatório havia dezesseis questões de interesse da religião, como por 

exemplo, sobre a extensão da diocese, número de sacerdotes e religioso, número de 

colégios católicos, a moral e costume dos fiéis, matrimônios católicos com vínculo 

civil, se houve progresso da religião, as ameaças à religião (maçonaria, positivismo, 

                                                           
6 ASV. Libri 68, pp.29 reto e verso, 30. 
7 ASV. Fasc. 417, 4r/v. 



250 

 

protestantismo, espiritismo) e quais as condições financeiras da mitra e do clero em 

geral.  Mas, o que nos interessa aqui é a questão quatorze: “Se para proveito do Povo 

e em ajuda do Bispo seria possível fundar nas cidades e parochias principaes 

sociedades de mutuo auxilio, assim como Comites Catholicos [...] compostos seja de 

senhores, seja de senhoras [...] propaganda por meio da boa imprensa”8.  

 A imprensa foi fator importantíssimo para o episcopado desse período, mas, ao 

invés de uma ação formadora, a “boa imprensa” privilegiou mais a cristalização do 

conservadorismo. Era como se, com o afastamento entre a sociedade e o governo, a 

sociedade, passasse por uma séria crise moral. Por isso a exaltação a Deus e à Pátria 

foi um assunto recorrente nas pastorais do episcopado e nas matérias da imprensa 

católica, obviamente sob as lentes da elite eclesiástica. Para Névio de Campos, 

  
[...] o grupo que pesquisamos privilegiou a ação na imprensa que não 

se tratava da formação dos futuros dirigentes políticos, nem se 

destinava às massas, pois naquele contexto o índice de analfabetismo 

era muito alto entre a população. [...] a intervenção na imprensa 

visava a um público culto, intermediário, capaz de divulgar entre os 

não leitores as idéias escritas nos periódicos católicos. Nessa 

atividade, o grupo católico se apropriou de alguns elementos da 

doutrina elaborada pelo conservadorismo europeu, entre os quais, 

Deus e Pátria. O laicato católico estabeleceu a imprensa como 

principal veículo para propagar àquele público a doutrina da Igreja  

[...] O grupo católico, embora transitasse em diversas instituições, 

criou ambientes com funções distintas [...] se apropriou de elementos 

do conservadorismo para organizar as suas intervenções na imprensa 

católica. A doutrina conservadora foi elaborada no século XIX, na 

Europa, por De Bonald, Joseph De Maistre, Jaime Balmes e Donozo 

Cortes [...] recorreu à tradição e retomou alguns elementos do 

passado como padrão modelo para o presente. Nesses termos, o 

laicato católico recusava a mudança proposta pelo laicismo e defendia 

que a tradição católica no Brasil era a garantia para a manutenção dos 

seus valores na sociedade brasileira do século XX9. 

 

                                                           
8 ASV. Fasc. 417, p. 04v. 
9 CAMPOS, Névio de. Ação católica: o papel da imprensa no processo de organização do projeto 
formativo. Educar, Curitiba, n. 37, p. 259-277, maio/ago. 2010. Editora UFPR. 
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 Havia uma grande quantidade de jornais católicos no Brasil na transição 

Império-República, que na sua maioria, pelas contingências históricas, haviam 

deixado de lado o tom “catequético”10 dos três primeiros quartos do século XIX. 

Para Lustosa, “Ocorre uma espécie de explosão de pequenos periódicos nas 

comunidades eclesiais de todo o país”11. Na sua maioria os periódicos católicos 

foram sustentados pela boa vontade dos fiéis e, observados de perto pela hierarquia. 

Após a separação Estado-Igreja a forma de manutenção desses periódicos não foi 

alterada substancialmente, mas passou a ser bastante incentivada pela hierarquia 

católica. “E as razões estão evidentemente ligadas ao movimento de agitação e de 

tranformações que sacode e permeia a sociedade brasiliera”12. O papa Leão XIII, 

também incentivou inclusive o clero brasileiro, a utilizar o periodismo como meio de 

divulgação da fé.   

 
[...] com empenho e de maneira prudente, se dê grande atenção ao 

escrever e divulgar os jornais católicos [...] dificilmente – este é o 

nosso tempo – o povo atinge as opiniões e modela os próprios 

costumes, de outro lugar que não essas leituras cotidianas. É 

desegradável que às vezes sejam deixadas de lado essas boas armas 

por parte dos bons, as quais, usadas pelas mãos dos ímpios com 

aliciamento expertissimo, preparam um fim miserável para a fé e os 

costumes [...]13. 

  
 O tom subiu bastante, se comparado ao dos primeiros tempos do periodismo 

nacional, houve uma tomada de consciência da utilidade do papel da imprensa 

como agente de conscientização, político-social em favor do catolicismo. Ainda 

segundo Lustosa, a igreja precisava tomar posição e agir. Ao rebater críticas e 

divulgar sua doutrina moral através da imprensa, o catolicismo entrou na dinâmica 

da leitura gramsciana, onde a imprensa é meio privilegiado da pedagogia política 

em busca da hegemonia14.  

 No conjunto de documentos (pp.247-248), o Card. Rampolla chamou a 

atenção do inetrnuncio, Mons. Guidi, para que fosse relatada a situação política da 

                                                           
10 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo (Org.). Os bispos do Brasil e a imprensa. São Paulo: Loyola, 
1983. pp. 7-29. 
11 Idem, p. 15. 
12 Ibid, p. 15. 
13 Encíclica Paternae Providaeque: DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Leão XIII. n. 
12. São Paulo: Paulus, 2005. pp. 733-738.  
14 Gramsci, Antonio. Cadernos do Cárcere. v.1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 399.  
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igreja, “nesses novos tempos”. Era necessário fazer frente aos liberais e anticlericais. 

Nesse contexto, os periódicos brasileiros poderiam ser um bom termômetro da 

situação política do país e a hierarquia sabia disso. Por este motivo, a Santa Sé 

queria saber como estava a temperatura dos debates na imprensa. Pediu, então, um 

levantamento quantitativo sobre a imprensa em geral.    

 Era um trabalho impossível de ser feito. Mas se for levado em consideração 

que o embate polítco de maior interesse para a instituição católica, desse período, 

foi travado no Distrito Federal, não foi de todo despropositada a solicitação do 

Secretário de Estado. Na realidade, a intenção foi interar-se das condições que o 

jornalismo católico poderia estar enfrentando e como a ação dos jornais e jornalistas 

católicos, que eram observadas de perto pela elite eclesiástica, poderia servir de 

instrumento às pretensões do catolicismo. O que temos é um relatório, 

provavelmente realizado pela nunciatura, anos mais tarde sobre a situação dos 

periódicos em algumas dioceses brasileiras (Figuras 7-11). Apesar da Santa Sé em 

um passado ainda próximo ter combatido15 este meio moderno de comunicação, o 

aggiornamento nesse caso foi mais rápido que o de costume. De ameaça a aliada a 

(boa) imprensa foi descrita dessa forma por D. Eduardo, bispo de Goiás, 

 

Uma portentosa e admirável descoberta, que veio abrir para o mundo 

o caminho da ciência; um invento providencial destinado a civilizar e 

instruir o homem, recolhendo-o no amplexo de uma só família. Oh! 

Imprensa, quem, senão tu, espalha por toda a parte os tesouros da 

ciência, outrora misteriosamente ocultos nos velhos pergaminhos e 

nos empoeirados e carunchosos papiros, sendo o monopólio apenas 

de poucos sábios. Quem, tu senão, propaga belas produções 

científicas e literárias, e comunica aos homens os belos pensamentos 

dos maiores gênios do mundo [...] divulga rapidamente as idéias, as 

descobertas e os sistemas [...] deu brilho e fulgor à verdade, e 

renovou, por assim dizer, a face da terra, publicando por toda parte a 

história do  mundo, e com ela as palavra de Deus16.  

 

 

                                                           
15 Enciclica Mirari Vos do Papa Gregório XVI. Entre outras coisas, esta carta chamou a atenção de 
Lamennais, fundador do jornal liberal L’Avenir. Qualquer posição do clero em relação a sociedade 
deveria estar em conformidade com as rédeas impostas pelo Vaticano.  
16 Carta Pastoral de D. Eduardo Duarte Silva. Os abusos e males da imprensa. apud. LUSTOSA, Oscar 
de Figueiredo (Org.). Os bispos do Brasil e a imprensa. São Paulo: Loyola, 1983. p. 44.  
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Figura 7 - ASV. Fasc. 653, p. 19r 
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Figura 8 - ASV. Fasc. 653, p. 19v 
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Figura 9 - ASV. Fasc. 653, p. 20r 
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Figura 10 - ASV. Fasc. 653, p. 20v 
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Figura 11 - ASV. Fasc. 653, p. 21r 
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           Os periódicos confessionais17, não eram uma novidade no país, também não 

era um privilégio do catolicismo possuir seus órgãos oficiosos de imprensa. O que 

muda na imprensa proposta pela hierarquia católica, foi seu objetivo, após a 

separação Estado-Igreja. A imprensa católica e os jornais simpatizantes ao 

catolicismo deveriam estar atentos aos ataques à religião católica, para poder 

responder prontamente a esses ataques utilizando as mesmas armas do inimigo.  

 Mas, mesmo sendo tão virulento18 quanto o inimigo, o catolicismo se arrogava 

em alardear que seus escritos eram uma forma de “Boa Imprensa”, tanto que, “O 

episcopado, tomado coletivamente, apoiou e aplaudiu a Boa Imprensa, 

especialmente, nas assembléias em que foram ditadas as normas para o bom 

andamento da comunidade eclesial brasileira”19. Assim, foi formada a Liga e o Centro 

da Boa Imprensa no ano de 1909, além de associações e organizações católicas para 

promover, organizar e financiar a (boa) imprensa católica. Esses organismos de 

imprenssa, cuja grande maioria eram dirigidos e sustentados por jornalistas leigos, 

eram uma forma da elite eclesiásticas, apesar de manter à rédea curta essa estrutura, 

se omitir, tornar-se invisível nos momentos de polêmicas e debates acalorados, como 

no caso da perseguição política aos católicos mexicanos, ocorridos no Brasil.      

 

                                                           
17 No dia 5 de novembro e 1864, Simonton juntamente com outros amigos, publica o primeiro número 
do jornal, Imprensa Evangélica, o primeiro jornal evangélico do Brasil e talvez da América Latina. O 
objetivo primário era de publicá-lo semanalmente, todavia, como registrou Simonton, "poucos dias 
foram suficientes para mostrar a insensatez de tal plano e a certeza de ficarmos envolvidos em grandes 
perdas se não assumíssemos a gerência" (SIMONTON, 26/11/1864). Devido a esta mudança de planos, 
no primeiro número onde dizia "Publica-se todos os sábados", teve a expressão "todos os sábados", 
riscada bem como no artigo explicativo a respeito da origem e propósito do jornal, onde estava escrito, 
"Sairá semanalmente um número de 8 páginas", teve a palavra "semanalmente" o mesmo fim. No 
editorial do segundo nº, explica (IMPRENSA EVANGÉLICA, 19/11/1864, p. 1): A IMPRENSA 
EVANGÉLICA continuará a ter oito páginas de impressão, e, para não diminuir na matéria, julgamos 
melhor distribuí-la, nesse formato, duas vezes por mês, ficando assim definitivamente regularizada a 
sua publicação. Circunstâncias imprevistas nos obrigaram a esta alteração, para a qual contamos com 
o benevolente assentimento dos nossos assinantes. Logo após a edição do primeiro número da 
Imprensa, houve uma reação católica, através do jornal ultramontano do Rio de Janeiro, O Cruzeiro 
do Brasil, que noticiando o aparecimento de um periódico protestante na Corte, pedia ao Vigário 
Capitular do Rio de Janeiro, que após investigação do fato, tomasse as medidas necessárias como 
Chefe do Bispado. Todavia, houve, também manifestação de simpatia por parte de pelo menos três 
jornais seculares do Rio de Janeiro, a saber: O Constitucional, O Jornal do Comércio e O Diáriodo Rio 
de Janeiro, conforme comenta e transcreve parte dos dizeres destes jornais, a Imprensa Evangélica, 
no seu segundo nº (19/11/1864, p. 1). O primeiro número da Imprensa, com 400 ou 450 exemplares, 
foi impresso na Typographia Universal de Laemmert; todavia, devido a ameaças sofridas pelos 
editores, eles se negaram a imprimir o seguinte número da Imprensa, "temendo que sua tipografia 
fosse atacada pelo populacho açulado pelos padres".  
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/O Protestantismo e a Palavra Impressa no Brasil.  
18 ACMSP. Annaes Catholicos. Publicação Mensal. Director: Haroldo Amaral, Anno II, Num. 1, São 
Paulo, Jan. 1918. Esta publicação constantemente atacava os “inimigos”. 
19 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo (Org.). Os bispos do Brasil e a imprensa. São Paulo: Loyola, 
1983. p. 22. 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/O
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Figura 12 – ASV. 653, p. 45r 
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Figura 13 – ASV. 653, p. 45v 
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Figura 14 – ASV. 653, p. 46r 
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ANO BISPO CARTA PASTORAL DIOCESE 

1898 D. José de Camargo Barros Em Favor da Imprensa Catholica Curitiba 

1902 D. Eduardo Duarte Silva Os Abusos e Males da Imprensa Goias 

1913 D. Francisco de Campos Barreto Sobre a Imprensa Pelotas 

1918 D. Adaucto Aurelio M. Henriques Do Nosso Dever para com a 

Imprensa 

Paraiba 

1918 D. Octavio Chagas de Miranda A Imprensa Catholica e sua 

Orientação 

Pouso Alegre 

1921 D. Santino Maria da Silva Coutinho A Imprensa Catholica Pará 

1923 D. Manoel Nunes Coelho Da Boa Imprensa Aterrado 

1924 D. Manoel Nunes Coelho Sobre a Imprensa Aterrado 

Cartas Pastorais Sobre A Imprensa Durante a Primeira Republica20  
Quadro 1 – Fonte: Livro Os Bispos do Brasil e a Imprensa, op.cit.   

 

4.1.1 Iniquis Afflictisque 

 
 O governo revolucionário mexicano estabeleceu na Constituição21 de 1917 uma 

política que negava a Igreja sua personalidade jurídica, subordinando-a a um forte 

controle estatal, privou-a de possuir bens de raízes, proibiu a participação do clero na 

política, entre outras coisas. Em alguns Estados como, por exemplo, Tabasco, 

Chihuahua ou Tamaulipas, na década de 20 do século passado, ao se aplicar o artigo 

130 da Constituição, se radicalizou ainda mais o controle sobre o catolicismo. Tomas 

Garrido Canabal, governador de Tabasco, decretou que em seu estado, os sacerdotes 

deveriam se casar para oficiar o culto e em Tamaulipas, os sacerdotes estrangeiros 

                                                           
20 Segundo Lustosa, os bispos se alinharam no mesmo diapasão, ainda que em momentos e sob formas 
diferentes. Disso temos provas nas portarias e circulares, além dos mandamentos , que foram 
expedidos nesse período sobre a Imprensa. Esse tipo de escritos pastorais era mais breve, mais simples 
e menos exigente. op.cit., p. 22.    
21 A Constituição mexicana de 1917, liberal e anticlrical, em seu artigo 130 negava a personalidade 
jurídica às igrejas, subordinando-as a um forte controle do Estado, proibia a participação do clero na 
vida política do Estado, privava a igreja de possuir “bens de raízes”, não reconhecia os direitos básicos 
dos “ministros do culto”, além de relegar ao culto um caráter privado ao templo, entre outras coisas. 
Essa atitude do governo e da assembléia mexicana chocava frontalmente com a cultura religiosa da 
maioria do povo mexicano. Nos anos de 1926 a 1929, ocorreu a revolta armada conhecida como, “a 
Guerra dos Cristeros ou Cristiada”, milícias formadas por leigos e clérigos, que resistiam a aplicação do 
artigo 130, empunharam arma para combater o governo revolucionário de Plutarco Elias Calles que, 
regulamentou o artigo 130 da constituição de 1917. No ano de 1925 houve a tentativa do governo 
mexicano de se criar a “Igreja Católica Nacional Mexicana”, dotando-a de recursos e templos, como 
forma de se romper com o Vaticano. Toda tentativa desde 1917 foi de limitar a participação do 
catolicismo na vida pública mexicana, foi um enrijecimento cada vez maior e mais explicito do Estado 
contra a influência do clero na vida e cultura da população. Para maiores detalhes consultar: MEYER, 
Jean. La Cristiada. El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929. 6. ed. México: Siglo XXI, 1980; 
LOPEZ, Damian. La guerra cristera (Mexico, 1926-1929): una aproximación historiográfica. 
Historiografias, 1 (primavera, 2011), Zaragoza-Es, pp. 35-52.  
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ficaram proíbidos de atuar. Como se vê, em alguns estados mexicanos, além de se 

aplicar o artigo 130 da Constituição, radicalizou-se tal controle. A situação política 

entre o governo mexicano e o catolicismo ficou insustentável. O papa Pio XI, no ano 

de 1926, escreveu a encíclica Iniquis Afflictisque sobre a situação dos católicos e da 

igreja no México, nela o pedido de “preces” se estendeu a todo o mundo católico.    

 

[...] não podemos mais esperar e aguardar algum alívio para as 

tristezas das injustas condições feitas à religião católica no México, a 

não ser da eficácia de uma ajuda especial da misericórdia divina; e vós 

não demorastes em auxiliar o nosso pensamento e os nossos desejos, 

mais vezes manifestados, incitando com toda solicitude os fiéis, 

confiados aos vossos cuidados pastorais, a dirigir férvidas orações ao 

divino Fundador da Igreja para que oferecesse remédio a tão grande 

aspereza de males [...] e ainda movem agora uma perseguição 

impiedosa contra os nossos caríssimos filhos mexicanos [...] talvez 

nunca aconteceu em nenhum lugar que pisoteando e violando os 

direitos de Deus e da Igreja, um pequeno número de homens, sem 

nenhum respeito para as glórias dos pais, sem sentimento de piedade 

para com seus concidadãos, sufocassem de toda forma a liberdade da 

maioria com artifícios tão refletidos, acrescentando-lhes uma 

aparência de legislação para mascarar o arbítrio [...] Entre estas leis, a 

mais recente, mais do que interpretar, como pretendem, torna pior e 

muito mais intolerante a outra mais antiga; e o presidente da 

república e seus ministros recomendam a aplicação com tal fúria, que 

não toleram que nenhum governador dos estados federais ou 

magistrados ou comandante militar alivie a perseguição contra os 

católicos22.      

       
 A situação do catolicismo no Brasil, neste período já se encontava bastante 

favorável as pretenções da elite eclesiástica brasileira, que soube capitalizar para si, 

durante toda a Primeira República, alguns créditos relativos à sua política de 

aproximação e acomodação com os poderes. Foi com este saldo positivo e com sua 

habilidade de fazer política que a elite eclesiástica brasileira entrou na briga contra a 

política mexicana em relação ao catolicismo naquele país. Mas, a briga se deu nos 

bastidores, manipulando astutamente seu grupamento de intelectuais. 

                                                           
22 DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Pio XI. N. 9.  São Paulo: Paulus, 2004. pp. 90-104. 
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Oggetto: Persecuzione nel Messico  

n. 2133 - 11 agosto 1926 

Eminenza Revenrendissima 

Ho L’onore di accusare a Vostra Eminenza Reverendissima regolare 

ricevimento della CIRCOLARE n.1608 luglio p.p. la deplorata 

persecuzione della Santa Madre Chiesa nella Repubblica del Messico 

[...]  in tutte il Brasile sono state fatte speciali preghiere e funzione 

religiose, in unione di animo e di cuore con l’Augsto Pontifice, per 

ottenere dal Signore la cessazione dell’immane flagello. Durante la 

spiegazione del S.Vangelo e in discorsi prima della Benedizione del 

SS.mo Sacramento nel pomeriggio fu spiegato ai fedeli il nobile scopo, 

che “il dolce Cristo in terra” a richiedere il contributo delle loro 

preghiere. I fedeli corrisposero con magnífico slancio a tale invito: i 

giornali di questa capitale e quelli dell’Interno sono pieni di 

consolanti notizie in mezzo alla tristezza di questa ora di prova per la 

Chiesa. La questione religiosa nel Messico, per altro, ha 

preso qui in Rio un carattere speciale e diplomático23. Il 15 

marzo u.s. presentò le Leterre Credenziali al Presidente di questa 

Repubblica il Generale Pasquale Ortiz Rubio, nuovo Ambasciatore del 

Messico. Pochi giorni dopo, il quotidiano massonico “O Jornal” 

pubblicava una sua intervista su le condizioni religiose del suo Paese, 

affermando che tutto andava bene ed attacando la Chiesa, i Vescovi ed 

i cattolici suoi concittadini. Tale intervista rivelò l’uomo.  Ricevuto il 

telegramma di Vostra Eminenza in data del 5 luglio con l’ordine di 

invitari gli Ordinarii ad indire pubbliche preghiere per il 1º agosto in 

favore della pace della Chiesa nel Messico, ero già sicuro della 

posizione che sarebbe stata presa dal prelodato Ambasciatore dopo 

che i Vescovi avessero eseguito l’ordine stesso. Nè ingannai. 

Monsignor Sebastiano Leme [...] pubblicò il 16 luglio il magnífico 

“Mandamento” [...] L’Ambasciatore del Messico ínvio súbito a tuto il 

Corpo Diplomtico, fuorchè a me, alcune pubblicazioni concernenti la 

situazione religiosa nella sua Nazione: erano di origine protestanti, 

come la “Beneficencia Privata”, stampata nella città di Messico, e 

piena di calunie contro Mgr. Caruana, i Papi, i Vescovi del Messico ed 

i loro sacerdoti. Ebbi immediatamente da un collega tali pubblicazioni 

e ne parlai a Monsignor Leme. Egli stesso ne aveva ricevuta una 

                                                           
23 Grifo nosso. 
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accompagnata da una lettera dell’Ambasciatore del Messico: 

Monsignore non rispose: ma da quel giorno la 

Confederazione Cattolica di Rio ha spedito al Corpo 

Diplomatico tutte le pubblicazione uscite fino ad oggi in 

favore dei cattolici e dei vescovi caluniati24. L’Ambasciatore, 

però, non si contento di fare la propaganda privatamente: usci in 

pubblico. Il 25 luglio l’Impartial (giornale di tutti i colori) conteneva 

una intervista, nella quale egli attacca e calunnia il clero messicano e 

conclude cosi: Considero questo movimento (cattolico) come del tutto 

símile a quello dei mussulmani in Europa: è appena una 

continuazione di una questione non ancora estinta, ma soltanto 

paralizzata e che ora riprende la sua attività. Non si può, però, lasciar 

di condannarla come anacronica e funesta, quantunque con pretesi 

religiosi, in realtà, i suoi fini puramente politici”. (Allegato I). A 

questo articolo rispose Mgr. Costa Rego, Vicario General di Rio 

(Allegato II) ed il signor Jackson de Figueiredo, capo della censura del 

Governo Brasiliano ed alto funzionario del Ministero della Giustizia 

nella “A Gazeta de Noticias” (Allegato III) il 28 luglio. L’articolo dal 

titolo “Un parallelo edificante” mette davanti agli occhi la liberta 

concessa dagli Stati Uniti alla Chiesa, le parole del Presidente di 

quella nazione e quelle del signor Davis ed il testo della “Magna 

Carta” messicana. L’articolo fece una profonda impressione, non solo 

per la qualità e la notorietà dello scrittore, ma altresi per la ragioni in 

esso addotte. La sera dello stesso giorno “A Noite” aveva um trafiletto 

in favore della liberta di credenza, affermando tra l’altro che “nel 

nostro secolo non si giustificano più lotte religiose ispirate o 

determinate dagli organi del Governo” [...] La mattina del 1° agosto la 

stampa di Rio Pubblicava una nuova intervista dell’Ambasciatore 

Messicano, nella quale egli intendeva rispondere agli argomenti di 

Mgr. Costa Rego e del sig. Figueiredo. Fu comunicata alla stampa 

dall’Agenzia Americana”. Il “Jornal do Commercio”, che è il più 

diffuso ed accreditato giornale del Brasile [...] dichiarazioni di quel 

diplomatico un articolo del sig. William F. Montavon [...] in cui si 

metteva in rilievo la protesta di trentasei Associazioni religiose del 

Messico insieme con le menzogne del governo messicano e la 

manovra fatta nella votazione della Costituizione, che fu votata da 

                                                           
24 Grifo nosso. 
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30.000 persone su una popolazione di 30.000.000 di abitanti, ecc. 

[...] è noto in città che del “Jornal do Commercio” è quase assoluto 

proprietário questo Ministro degli Affari Esteri, Signor Feliz Pacheco, 

ed è ritenuto giornale ufficioso del Governo. È facile immaginari 

l’effetto prodotto da tale pubblicazione. La coda aggiunta alla 

intervista dell’Ambasciatore annichilava le dichiarazioni di lui. Il 

signore Ortiz Rubio ne fu irritatissimo. Nello stesso giorno altri 

giornali pubblicarano articoli in favore del Messico Cattolico, come “O 

Jornal do Brasil” – “A questão religiosa no Mexico” ed i cattolici “A 

Cruz” e “A Uniao” [...] In questa Nazione il lunedì non si stampa 

nessun giornale. Il martedì seguente, 3 agosto, tutti i giornali si 

occupavano della questione religiosa nel Messico. L’Ambasciatore 

Messicano dava un’altra intervista al suo giornale preferito “O 

Jornal”, nella qualle diceva tra l’altro: “Non posso lasciare di 

confessar con tristezza che i “clericali” hanno ottenuto una grande 

vittoria: indebolire le relazioni di cordialita e amicizia del governo 

messicano con varii paesi amici. Nel Brasile stesso, al quale siamo 

legati dai piú forti vincoli di affeto e di fortellanza, l’opinione non ci è 

favoravole... Anche pochi giorni or sono, il sig. Jackson de Figueiredo, 

capo della censura del Governo Brasiliano ed alto funzionario del 

Ministero della Giustizia, si manisfestava calorosamente contro il 

nostro Governo. E perfino il “Jornal do Commercio”, organo del 

signor Ministro degli Affari Esteri, ci è ostille... Se è cosi nel Brasile, 

dal quale osavano attendersi un’aspettativa simpática – tali e tante 

son le dimostrazione di indomabile affeto, che abbiamo tributate alla 

grande reppublica Sud-Americana, a quale eccesso arriveranno gli 

organi dell’opinione nei Paesi, che sono indifferenti o non hanno 

affetto per noi. Questa pertanto, è una grande vittoria dei 

“clericali”, che spingerà forse il Governo del Messico a 

rompere le relazioni com tre o quattro Paesi fino ad ora 

amici”. Quase fulmine a ciel sereno, il giornale dell’oposizione al 

Governo, “A Manha”, usci il medesimo giorno con una bella intervista 

dell’Ingegnere messicano, Dr. Giovanni Espejel, nella quale si 

dichiara che l’attitudine del suo Governo è un profondo errore e si 

mettono a nudo alcune scottanti verità. Nessuno si aspettava tanto. Il 

4 seguente, il Signoir Jackson de Figueiredo, nella “A Gazeta das 

Noticias” con un articilo di stringentissima lógica metteva al muro il 
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Signor Ortiz Rubio [...] Lo scrittore dice di non voler far male a Sua 

Eccellenza, ma le sue interviste lasciano già con molta chiarezza la 

poca pratica o il temperamento anti-diplomatico dell’ilustre 

messicano, il quale critica pubblicamente il Ministro degli Affari 

Esteri e parla della possibilita della rottura delle relazione diplomática 

tra i due Paesi”. Il 5 agosto tutti i giornali uscirono col resoconto della 

seduta tenuta due giorni inanzi dall’Istituto” degli avvocati, nella 

quale fu messa agli atti una importanti “Mozione” in favore della 

liberta di credenza dei messicani oppressi. Fu iniziativa del Sig. Dr. 

Sergio Teixeira de Macedo (“Jornal do Commercio” – Allegato X). In 

pari data, “O Jornal do Brasil” recava un serio articolo di fondo in 

risposta al signore Ortiz Rubio (Allegato XII), e “A União” metteva in 

rilievo le gaffe da lui commesse [...] Posso AssicurarLa, tuttavia, che 

negli Stati di S.Paolo, Parana, Santa Catarina, Spirito Santo, Bahia, 

Pernambuco e Sergipe l’invito del Santo Padre è stato accolto con 

entusiasmo ed, oltre alle preghiere, ha avuto grande 

ripercussione nella stampa. Dagli Stati più lontani giungeranno 

notizie più tardi [...] “O Jornal” una delle brochure protestanti inviate 

da lui al Corpo Diplomatico. Tutto questo lavoro, però, non serve a 

sostenere la posizione dell’Ambasciatore Messicano ormai scossa. 

Alcuni prevedono già che egli rientri tra breve nel suo Paese [...] Tali 

voci ricominciarono a circolare con più acuta vivacità [...] La 

delicatezza della questione, il fervore dei cattolici di questa 

Capitale, la gravita della situazione e del momento che 

attraversiamo, hanno dettato alla mia condotta la più 

prudente riserva25. Sono stato in contatto continuo con Monsignor 

Leme [...] ma non sono mai comparso in pubblico a nessuna delle 

dismostrazioni fatte in favore dei cattolici Messicami. Ho veduto il 

prelodato Monsignore, di sera, nella sua residenza privata posta nel 

“Leme” lungo l’Oceano Atlantico. La Stampa ha cercato di avvicinarmi 

ottenere da me dichiarazioni contrarie a quelle dell’Ambasciatore 

messicano ed implicarmi in una dannosa polemica: non ho ricevuto 

nessun giornalista, ne ho accettato conversazioni telefônica con le 

Agenzie Telegrafiche di Rio. So che questa mia condotta è stata 

aprezzata dal Governo Brasiliano, peche non gli ha creato 

imbarazzi come ha fatto l’Ambasiatore del Messico, e dal 

                                                           
25 Grifo nosso. 
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Corpo Diplomatico. Per le ragioni sudette non ho pubblicato 

neppure alcuni telegrammi di protesta inviatimi da poche 

Associazioni Cattoliche fuori di questa città. Debbo pure riconoscere 

che questi cattolici non hanno bisogno di essere incitati: comunicato 

loro il desiderio del Santo Padre per mezzo dei Revmi. Ordinari, essi 

continuano strenuamente nella bella campagna ingaggiata. Io mi sono 

limitato a fornire a questa Autorita alcuni documenti e stampi da me 

chiesti a religiosi di Congregazioni espulse dal Messico. Prevedo 

anche che la campagna dei cattolici sara un poco 

controbattuta daí positivisti e daí protestanti esistenti in 

queto Paese. Ma non avrà um grande effetto, ma servira a 

rompere l’unita di quest’armoniosa protesta universale 

uscita dal cuore dei cattolici brasiliani e dei loro 

concittadini non accecati da preconcetti o da interesse di 

parte26. Nell’assicuro Vostra Emineza che non mancherò 

d’informarLa di tutto nel miglior modo che mi sara possibile [...] di 

Vostra Eminenza Reverendissima27.  

 

[…] In un Post scriptum a questo articolo il sig. De Figueiredo 

accenna alla pubblicazione del sig. Calles, dicendo: “Scopro che Elia 

Calles è anche giornalista” ed accetta la sfida di combaterlo sul 

terreno giornalistico, notando, però, che “si tratta d’illuminare il 

popolo brasiliano sopra il martírio del grande popolo fratelo, e non di 

convincere i tirannizzatori del Messico” (Gazeta de Noticias del 1º 

sett. 1926 Allegato 8°). Otto giorni più, egli ritornava alla carica in 

uno scritto magistrale intitolato “Ainda o Bolchevismo mexicano” [...] 

Questi forte articolo non poteva non impressionare profondamente il 

pubblico e mettere sempre più in pensiero ed in imbarazzo il signore 

Ambasciatore\Ortiz Rubio. Il suo giornale “O Jornal” comparve 

l’indomani con una notizia tendenziosa e molto favoravole al Messico. 

Esso scriveva: “L’incidente dell’Itamaraty col Messico ha avuto una 

soluzione amabile e non sperata”. “L’incidente creato col governo del 

Messico dagli articoli di un giornalista cattolico contro il presidente 

Calles ha avuto lo svolgimento più imprevisto e gentile per le due 

parti in controvérsia”. [...] l’Ambasciatore messicano aveva preso i 

                                                           
26 Grifo Nosso. 
27 ASV. Fasc. 1060, pp. 16-29. 
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biglieti per partire e che sarebbe partito se l’Itamaraty non avesse 

misure contro un giornalista rivestito di autorita ufficiale. L’Itamaraty 

avrebbe agito nella capitale del Messico, dando ampie spiegazione al 

sig. Calles per mezzo dell’ambasciatore Feitosa. Questi avrebbe 

dichiarato che il sig. Jackson de Figueiredo non è più capo della 

censura, perciò il governo non poteva censurarlo. Il Governo 

messicano, quindi, fece il gesto generoso di non fare applicare la legge 

draconiana della stampa ad un giornalista brasiliano, dando per 

chiuso l’incidente. Lo scrittore conclude: “Del resto, identica 

comunicazione ci fu fatta alcuni giorni or sono ufficialmente dal 

Ministero dell’Interno, cioè, che il sig. Jackson de Figueiredo non è 

più, da quando fu soppressa la censura diretta ai giornali, il capo di 

tale servizio”. [...] Il giorno successivo la “Gazeta de Noticias” usciva 

con la risposta del sig. Jackson de Figueirdo al direttore de “O 

Jornal”, sig. Assis Chateubriand. L’articolo è intitolato “Com Assis 

Chateubriand” e comincia cosi: “Il giudeo Assis Chateubriand, con la 

naturale tendenza della razza, vive tra noi rappresentando la triste 

funzione dei senza patria, che è quella di far negozio del prestigio, a 

talvolta di cose peggiori, con tutti gli stranieri al loro Paese di 

adozione o al mezzo che esplorano”. Continua, poi, mostrando come e 

perche il sig. Chateubriand prenda le parti dell’Ambasciatore del 

Messico e che avesse un poco di patriottismo e di critero avrebbe 

spiegato al diplomatico messicano questi punti, che non possono 

essere messi in dubbio da nessun uomo di buona fede: 1) che nel 

Brasile ai funzionarii pubblici è assicurate il diritto di opinione come a 

qualunque altre cittadino. 2) che la censura che esercito su la stampa 

carioca per causa dello stato d’assedio, versa esclusivamente su 

materie che riguardino l’ordine pubblico, e perfetamente limitate; 3) 

che io scrivo non come rappresentante del governo, ma come libero 

cittadino di una patria libera, e che non é costreto a rispettare le 

opinioni filosophiche dei rappresentanti di qualsi voglia governo 

straniero [...] la comunicazione del Ministero della Giustizia che 

l’avrebbe esonerato dalla funzione di capo della censura è invenzione 

dallo stesso sig. Assis Chateubriand che continua a esercitare tale 

funzione e finisce: “Non gli manchera occasione per esperimentarlo. E 

vedremo se da oggi inanzi “O Jornal” avra il coraggio di mancare di 

rispetto al capo della censura come capo della censura” (“Gazeta de 
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Noticias” del 10 settembre 1926 [...] Nel pomeriggio dello stesso 

giorno “A Noticia” dava a grandi caratteri la notizia che il sig. Jackson 

de Figueiredo continuava nella direzione della censura alla stampa 

carioca [...] Queste due pubblicazione hanno prodotto enorme 

impressione. Impressionarono molto anche l’ambiente dell’Itamaraty. 

Il dr. Sampaio Sebastiano, Capo di Gabinete del Ministero degli Affari 

Esteri, mi diceva proprio la sera del giorno indicato, 10 settembre, che 

egli non vedeva come le cose sarebbero andate a finire e che la 

posizione era delicatissima. La cosa, però, fini col silenzio del signore 

ambassiatore del Messico e del “O Jornal”. Nè l’uno, nè l’altro hanno 

più aperto bocca. È stato il miglior modo per dimostrare che avevano 

tolto. Mi è stato riferito anche che il signor Ortiz Rubio avrebbe avuto 

ordine dal Governo messicano di non parlare più della questione. Ne 

hanno continuato a parlare, però, tutti i giornali cattolici del Brasile 

dalle regioni più lontane mi giungono ogni giorno periodici con lunghi 

articoli in favore dei cattolici e dei vescovi perseguitate nel Messico 

[...] È stato parlato pure della persecuzione religiosa nel Messico in 

tutte le Riviste settimanali e mensili di questa Nazione; siche l’appello 

lanciato dal Santo Padre al mondo cattolico per il 1º agosto u.s. ha 

avuto la più larga diffusione nel Brasile. Ho l’onore di rimettere, 

infine, a Vosta Eminenza copia della traduzione della ‘Nota’ inviata da 

questo signor Ministro degli Affari Esteri all’Ambassiatore del 

Messico, signor Ortiz Rubio [...] Ho potuto fare  io stesso la 

traduzione dal testo originale; ma in tutta fretta per il poco tempo che 

tale documento è rimasto sotto i miei occhi. Come Vostra Eminenza 

avrà agio di vedere, leggendolo, Esso è di una serieta straordinaria ed 

è insieme una lezione data al prelodato diplomático. Inchinato al 

bacio della S. Porpora, ho l’onore di confermarmi col più profondo 

ossequio.  Di Vossa Eminenza Reverendissima28.  

 

 O papel desejado pela elite eclesiástica estava sendo bem desempenhado, tanto 

pela imprensa católica, como pelos fiéis e baixo clero. A hierarquia católica conseguiu 

neste contexto testar sua influência sobre esses três pilares: baixo clero, intelectuais e 

fiéis católicos. Bem manipulados, eles fizeram um importante papel na retomada da 

visibilidade do catolicismo no Brasil. O baixo clero foi instado a transmitir suas 

                                                           
28 ASV. Fasc. 1060, pp. 62-73. 
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“preces” à população de maioria católica. Os fiéis, os jornais e a intelectualidade 

católica, reverberaram as intenções da hierarquia.  Reafirmando, o caso mexicano 

entra aqui como um exemplo prático do que havia conquistado a elite eclesiástica no 

Brasil, que saiu de uma incomoda situação política com a queda do Império e 

consequentemente com o cerceamento de suas regalias oficiais, asseguradas pelo 

regime de padroado, para uma posição que lhe assegurava certo poder diante dos 

católicos, e porque não, de uma parte considerável da elite política do país.   

 

La delicatezza della questione, il fervore dei cattolici di questa 

Capitale, la gravita della situazione e del momento che attraversiamo 

[...]Posso AssicurarLa, tuttavia, che negli Stati di S.Paolo, Parana, 

Santa Catarina, Spirito Santo, Bahia, Pernambuco e Sergipe l’invito 

del Santo Padre è stato accolto con entusiasmo ed, oltre alle 

preghiere, ha avuto grande ripercussione nella stampa. ed il signor 

Jackson de Figueiredo, capo della censura del Governo Brasiliano ed 

alto funzionario del Ministero della Giustizia nella”29         

 

 Era muito importante para a elite eclesiástica fingir-se de morta em situações 

políticas delicadas para o catolicismo. Essa atitude agradava os governantes e, de 

quebra, testava a influência político-administrativa da Igreja: “So che questa mia 

condotta è stata aprezzata dal Governo Brasiliano, perchè non gli ha creato imbarazzi 

come ha fatto l’Ambasiatore del Messico, e dal Corpo Diplomatico”30. O trabalho 

“sujo”, corpo-a-corpo, no caso mexicano, ficou por conta de Jackson de Figueredo31, 

“La mattina del 1° agosto la stampa di Rio Pubblicava una nuova intervista 

dell’Ambasciatore Messicano, nella quale egli intendeva rispondere agli argomenti di 

                                                           
29 ASV. Fasc. 1060, pp. 16-29. 
30 ASV. Fasc. 1060, pp. 16-29. 
31 Nascido em Aracaju, Sergipe, fundador do Centro D. Vital (1921), nome de referência na história do 
catolicismo brasileiro como organizador do movimento católico leigo. Bacharel em direito, formado na 
Faculdade de direito de Salvador. Anticlericalista por influência de Tobias Barreto. Converteu-se ao 
catolicismo no final da década de 10 do século XX. Político, jornalista e professor de literatura. Fundou 
o “Centro D. Vital”, e a revista “A Ordem”, foi figura central do movimento católico para difundir entre 
as classes cultas os princípios do cristianismo. Através do centro e da revista combateu o comunismo, 
o liberalismo e a revolução de modo geral. Colaborador em vários jornais e revistas, como a Gazeta de 
Notícias. Escreveu, entre outras obras, A questão social na filosofia de Farias Brito, Do nacionalismo 
na hora presente, Afirmações, A reação do bom senso, Pascal e a inquietação moderna, Literatura 
reacionária e, A coluna de fogo. Foi publicados postumamente, o romance Aevum (1932) e 
Correspondência (1946). É considerado mentor intelectual de Alceu Amoroso Lima.  Entre outras 
fontes consultar: VILLAÇA, Antonio Carlos. Jackson e a igreja. A Ordem, Rio de Janeiro, v. 62, n. 5, 
nov. 1959, pp. 645-650; GOMES, Perillo. Um acerto de Jackson de Figueiredo. A Ordem, Rio de 
Janeiro, v. 38, n. 5, Nov. 1957, pp.317-319.   http://www.centroschuman.org/2011/02/perfis-laicais-
jackson-de-figueiredo.html.   
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Mgr. Costa Rego e del sig. Figueiredo”32. Houve durante a Primeira República um 

episcopado, senão coeso entre si, pelo menos composto de bons políticos-

administradores. Creio que, para isso, contribuiu a preocupação da Igreja com a 

formação do clero durante toda a Primeira República. Esta preocupação com a boa 

formação intelectual coincidiu com a mudança teórico-filosófica da Santa Sé 

empreendida por Leão XIII. Essa boa formação em geral alçou ao episcopado um 

número significativo de homens bem articulados politicamente, que também foram 

inteligentes na condução administrativa das dioceses, salvo exceções. Isso fez toda 

diferença no ambiente crítico que o catolicismo enfrentou após sua “liberdade 

republicana”.  

 O “caso mexicano” teve vasta divulgação no Brasil, graças à habilidade da elite 

católica e o uso da imprensa33 como arma de combate aos que cosideraram seus 

inimigos. Apesar de todo esse empenho, “È stato parlato pure della persecuzione 

religiosa nel Messico in tutte le Riviste settimanali e mensili di questa Nazione; siche 

l’appello lanciato dal Santo Padre al mondo cattolico per il 1º agosto u.s. ha avuto la 

più larga diffusione nel Brasile”34, a situação para o catolicismo no México agravou-

se, e só com a habilidade política vaticana é que se pôde chegar a um modus vivendi 

sustentável até os dias atuais.               

                                                           
32 ASV. Fasc. 1060, pp. 16-29. 
33 Su questo problema i Pontefici non sono di opinione diversa. Già Papa Pio IX affermava: «É dovere 
santo di ogni cattolico sostenere la stampa e diffonderla in mezzo al popolo. La buona stampa è l’opera 
più utile, che semina immensi meriti»; e Leone XIII: «La stampa cattiva ha rovinato la società 
cristiana, perciò è necessario contrapporre ad essa una stampa buona. I cattolici non devono stancarsi 
nel lavorare a vantaggio della loro buona stampa, tenendo presente che la buona stampa è una 
missione continua». Parlando poi (il 21 febbraio 1879) ai redattori cattolici, affermava: «Siamo 
convinti che i nostri tempi esigono proprio questi mezzi (le pubblicazioni cattoliche) ed energici 
difensori... Gli uomini della sovversione si sono sforzati di diffondere in mezzo al popolo tutta una 
serie di quotidiani, il cui scopo principale è di contestare i principi delle verità di fede, di diffamare la 
Chiesa e di inculcare funeste convinzioni nelle anime... Ma poiché la pubblicazione di giornali quo-
tidiani è riconosciuta come il mezzo principale per questa azione nei nostri tempi, di conseguenza gli 
scrittori cattolici hanno oggi il dovere principale di trasformare questo mezzo di cui i nemici si servono 
per mandare in rovina la società e la Chiesa in mezzo di salvezza per il popolo e utilizzarlo per gli scopi 
di difesa della Chiesa». Il Papa Pio X scriveva nel 1905 ai vescovi messicani: «A proposito dei 
quotidiani e dei giornali, vorrei convincere una volta per tutte coloro che riflettono realisticamente, che 
bisogna impegnarsi con tutte le forze a far sì che i cattolici abbiano tra le mani soltanto riviste e gior-
nali veramente cattolici. Al giorno d’oggi questo è, secondo il mio parere, il problema più 
importante».Nel 1908, poi, parlando nel corso di un’udienza ad ecclesiastici, si espresse ancor più 
energicamente: «Né il popolo né il clero si rendono conto dell’importanza della stampa. Dicono che in 
passato la stampa non esisteva, e non comprendono che i tempi sono cambiati. É cosa buona edificare 
Chiese, predicare, fondare missioni e scuole, ma tutte queste fatiche saranno vane se trascuriamo 
l’arma più importante dei nostri tempi, vale a dire la stampa». E il Cardinale di Pisa [Pietro Maffi] 
aggiunge: «Voi fate le vostre prediche alla domenica, mentre i giornali le fanno ogni giorno, ogni ora. 
Voi parlate ai fedeli in chiesa, mentre il giornale li segue in casa. Voi parlate mezz’ora, oppure un’ora, 
mentre il giornale non desiste mai dal parlare». In, http://www.gesuemaria.it/urgenza-della-stampa-
cattolica-per-la-nuova-evangelizzazione.html 15nov2011 01:10h  
34 ASV. Fasc. 1060, pp. 62-73. 

http://www.gesuemaria.it/urgenza-della-stampa-cattolica-per-la-nuova-evangelizzazione.html%2015nov2011
http://www.gesuemaria.it/urgenza-della-stampa-cattolica-per-la-nuova-evangelizzazione.html%2015nov2011
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4.2 Centenário da Independência do Brasil 

 

 

Figura 15 – ASV. Fasc. 734, 92r. 
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Figura 16 – ASV. Fasc. 734, 92v. 
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 O Brasil não estava num bom momento político-econômico na década de 20 

do século passado. Após a queda do Império o país não havia se acertado nem 

política, nem financeiramente. Às dificuldades nacionais somavam-se às 

internacionais. O mundo estava saindo da Primeira Grande Guerra (1914-1918), a 

Belle Époque jazia, a algum tempo, substituida pela dura realidade da Europa pós 

guerra. O ano de 1922 foi repleto de disputas políticas, por isso, o governo não 

poupou esforços para maquiar as situações difíceis que passava seu governo. A 

fundação do centro D. Vital e do Partido Comunista Brasileiro (PCB), era 

demonstração da divergência de posições no cenário políticio-intelectual. A classe 

média foi “representada” pelo moviemtno Tenentista. Houve bastante divergência 

política no país no ano de 1922.             

 Mas, Epitácio Pessoa precisava maquiar toda essa situação desfavorável. Nada 

melhor para o povo esquecer uma crise como dando-lhe “Pão e Circo”. Para isso, 

preparou-se uma comemoração grandiosa onde não se poupou nos detalhes. Tudo foi 

programado com certa minúcia. Era o momento de o Brasil mostrar-se para o mundo 

e tentar causar boa impressão. Os festejos na Capital Federal deveriam repercutir por 

todo o país. 

 Como era costume na época, nada melhor do que organizar uma grande 

Exposição. Essa exposição deu-se entre os meses de setembro e dezembro. Os estados 

da República participaram com seus stands, onde apresentaram artigos e produtos 

característicos de cada região. Essa feira recebeu o nome de “Exposição Internacional 

do I Centenário da República”. As inovações tecnológicas faziam parte dessas feiras 

internacionais, no Brasil, o presidente Epitácio Pessoa, realizou a primeira 

transmissão radiofônica do país; do Corcovado ele pronúncio seu discurso no dia sete 

de setembro, em uma estação improvisada com oitenta transmissores trazidos dos 

Estados Unidos, e a imprensa difundiu os fatos pelo país.  

 A igreja tomou parte dos festejos do Centenário, começou a planejar algumas 

ações muito antes de qualquer membro do Estado. No ano de 1913 o Cardeal Merry 

del Val escreveu, ao Mons. Aversa, núncio apostólico do Brasil. Na correspondência 

acima (Figuras 15-16), podemos ver que o tema sobre o “Centenário da 

Independênica” já fazia parte dos interesses do catolicismo no Brasil, que se atrelou 

às comemorações de diversas formas.  

 Dois projetos grandiosos, como a construção da catedral da Sé e a estátua do 

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, faziam parte dessas intenções. Porém, nenhuma 
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das duas concretizou-se a contento. A catedral da Sé, foi a que mais tempo levou para 

ser inaugurda. Segundo Ney de Souza, 

 

O Palácio São Luís, foi o local da reunião histórica do dia 25 de janeiro 

de 1912. Dom Duarte reuniu os representantes das principais famílias 

da cidade e constituiu a comissão com a finalidade de levantar fundos 

para a construção da catedral. No dia 29 de junho de 1913 foi lançada 

a pedra fundamental. A construção demorou, e a catedral só seria 

inaugurada, de fato, em 25 de janeiro de 1954, durante o episcopado 

de dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, mesmo assim 

inacabada [...] mesmo sem as torres, inaugurou a catedral como parte 

das comemorações do IV Centenário da Fundação de São Paulo [...] 

estiveram presentes, além de diversos bispos, [...] população de fiéis, 

o novamente presidente da República Getúlio Vargas. O governador 

do Estado, Lucas Nogueira Garcez, e outras autoridades também35.       

 

 O Cristo Redentor, monumento relgioso católico, tem sua idéia original 

creditada ao padre lazarista Pedro Bos que, ao chegar à cidade no ano de 1859,  

encantou-se com a visão do Corcovado e sugeriu a Princesa Isabel a construção de um 

monumento religioso no local. A idéia da construção de um monumento religioso no 

Rio de Janeiro ressurgiu no ano de 1921, no Circulo Católico, como forma de marcar 

as comemorações do centenário da independência. Eram membros do Circulo 

Católico os intelectuais José Agostinho dos Reis, Candido Mendes de Almeida, 

Fernando Mendes de Almeida, Pedro Carvalho de Moares, Conde Carlos de Laet, 

entre outros.   

 Mas se a construção do Cristo era coisa certa, a curiosidade é que os morros do 

Pão de Açucar, o Corcovado e o Morro de Santo Antonio, disputavam quem iria 

abriga-lo. O Corcovado venceu a disputa por ser o morro mais alto. Houve um grande 

abaixa-assinado entregue ao Presidente Epitácio Pessoa, para a autorização da 

construção do monumento. A pedra fundamental da construção do Cristo Redentor 

foi lançada no dia 4 de abril de 1922. As obras só se iniciaram no ano de 1926 e a 

inauguração oficial deu-se no dia 12 de outubro de 1931. A inauguração contou com a 

presença do Cardeal Leme, de diversos bispos brasileiros, fiéis e do então chefe do 

Governo Provisório Getúlio Vargas e de todo seu ministério.          

                                                           
35 SOUZA, Ney. (Org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica 
em São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 420; 473.  
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Figura 17 – Igreja da Sé em Demolição/Junho de 1912 

 

 
Figura 18 – Igreja da Sé em Demolição/Agosto de 191236 

                                                           
36 Imagens de Hélio Bertolucci Jr. In, http://pracadase.wordpress.com/category/fotos/ 

http://pracadase.wordpress.com/category/fotos/
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Figura 19 - http://www.rio.rj.gov.br/arquivo/ 

 
Figura 20 - http://www.rio.rj.gov.br/arquivo/ 

 

4.2.1 Congressos Eucaristicos: uma demonstração de força  

 
As massas não ficaram esquecidas pela Igreja que, para atingi-las, utilizou-se dos 

grandiosos Congressos Eucarísticos. A arregimentação de massas era o principal 

intuito dos congressos que, para tal, apelavam para a crença e o patriotismo dos 

fiéis. A intenção era mesmo fazer um espetáculo grandioso que denotasse a 

integração de todas as classes e poderes em torno do ideal de renovação social e 

política. Os Anais do Primeiro Congresso Eucharistico Nacional, 

celebrado no Rio de Janeiro, no ano de 1922, dão provas dessa 

mobilização, dizendo que quando a procissão passou em frente ao 

Palácio do Catete, o presidente assistia a tudo ajoelhado, bem como também, 

achavam-se o vice-presidente da República, ministros, embaixa-

dores, senadores e deputados em grande número, muitos deles de joelhos, 

em atitude verdadeiramente edificante37. 

 
 Apesar da informação acima não ser exata, pois o Congresso Eucarístico38 de 

1922 foi um evento organizado pela diocese do Rio de Janeiro, devido à importância 

da data que se comemorava, o “Centenário da Indepêndencia do Brasil”. 

Independente de ser ou não um congresso eucarístico nacional39, essa celebração, foi 

articulada pelo bispo coadjutor do Rio de Janeiro, D. Sebastião Leme, que já estava se 

despontando como um grande articulador polítco entre a igreja Católica e o governo 

brasileiro. 

                                                           
37  MARIANO, Jorge Luis Mazzeo. Educação e Religião: A escola pública paulista na Primeira 
República. in http://pt.scribd.com/doc/78340925/ 08jan12 – 03:01h. 
38 O primeiro congresso eucarístico oficial do Brasil ocorreu na cidade de Salvador-BA no ano de 1933. 
39 Segundo a CNBB, o primeiro congresso eucarístico nacional, ocorreu no ano de 1933, em Salvador 
na Bahia. Conferir Quadro2 dos Congressos Eucaristicos Nacional. 



279 

 

 O congresso eucarístico40 de 1915, preparatório para o congresso de 1922, foi 

realizado em São Paulo, por iniciativa de D. Duarte, que convocou-o por meio de uma 

carta pastoral, “estendendo-se nos ensinamentos referentes a eucaristia, repassando 

piedosas considerações e estímulo à piedade dos fiéis”41. As semanas preparatórias 

ocorreram nas paróquias, nos colégios e nas capelas da diocese. “Na São Paulo, de 

então, não era difícil congregar os fiéis, pois a cidade era relativamente homogênea e 

obediente a seu arcebispo [...] O Congresso serviu também para comemorar o jubileu 

dos Congressos Eucarísticos, celebrado em Lourdes (França)”42. Esses congressos 

serviram como um alerta ao Estado. A Igreja Católica começou a demonstrar sua 

força mobilizadora de forma mais explicita, o catolicismo estava saindo da sacristia, 

com isso, pressionou os indecisos no poder e ganhou corpo nas disputas políticas.        

 

 
Figura 21 – Missa Campal no Morro do Castelo /Janeiro de 1922/Rio de Janeiro43 

 

                                                           
40 Os Congressos Eucarísticos nasceram na segunda metade do século XIX. A francesa   Emilie 
Tamisier, tomou a iniciativa de organizar o primeiro Congresso Eucarístico Internacional, na cidade de 
Lille na França. Para isso contou com a ajuda de alguns leigos, sacerdotes e bispos. O papa Leão XIII 
autorizou a realização desse congresso que teve como tema: “A Eucaristia salva o mundo”. Essa foi 
uma das armas utilizadas pela igreja no século XIX para tentar reavivar a fé dos católicos, foi como um 
remédio contra a ignorância e a indiferença religiosa. Até os decretos de Pio X sobre a comunhão 
freqüente Sacra Tridentina Synodus (1905) e sobre a comunhão das crianças Quam Singularis (1910), 
o culto eucarístico se caracterizava de modo particular pela adoração solene e grandiosas procissões. 
Na preparação e na celebração dos Congressos promoviam-se a comunhão freqüente dos adultos e a 
primeira comunhão das crianças. Com Pio XI os Congressos Eucarísticos se tornaram internacionais e 
foram se revezando entre os Continentes, quando adquiriram forma e dimensão missionária e  
evangelizadora. Por ocasião da preparação do primeiro Congresso Eucarístico Internacional em 1881 
foi constituído, com a aprovação do papa Leão XIII, um Comitê permanente ao qual o Papa João Paulo 
II deu o título de “Pontifício”. http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/ 13fev12 23:40h. 
41 SOUZA, Ney. (Org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica 
em São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 431. 
42 Ibid. 
43 AGCRJ - http://www.rio.rj.gov.br/arquivo/ 
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n. ANO LOCAL TEMA 
1. 1915 São Paulo (SP Congresso Eucaristico  
2. 1922 Rio de Janeiro (RJ) Congresso Eucarístico do Centenário da Indepência 
Primeiros Congressos Eucarístico no Brasil – Quadro 2 

 

n. ANO LOCAL TEMA 
1. 1933 Salvador (BA) Vinde adoremos o Santíssimo Sacramento  
2. 1936 BeloHorizonte (MG) Luz e Vida 
3. 1939 Recife (PE) A Eucaristia e a Vida Cristã 
4. 1942 São Paulo (SP) “Vinde a mim todos” 
5. 1948 Porto Alegre (RS) Ação Social 
6. 1953 Belém (PA) A sagrada Eucaristia, sacramento da unidade e da 

Comunidade. 
7 1960 Curitiba (PR) Eucaristia, Luz e vida do mundo 
8. 1970 Brasília (DF) A mesa do Senhor 
9. 1975 Manaus (AM) Repartir o Pão 
10. 1980 Fortaleza (CE) Para onde vais? 
11. 1985 Aparecida (SP) Pão para quem tem fome 
12. 1991 Natal (RN) Eucaristia e evangelização 
13. 1996 Vitória (ES) Venham para a ceia do Senhor! 
14. 2001 Campinas (SP) Fonte da missão e vida solidária 
15. 2006 Florianópolis (SC) Ele está no meio de nós! 
16. 2010 Brasília (DF) Eucaristia, pão da unidade dos discípulos missionários  
Congresso Eucarístico Nacional – www.pime.org.br/missaojovem/mjigceia.htm - Quadro 3 

 

n. LUOGO ANO PAPA LEGATO A 
LETERE 

TEMI 

1. Lille (F) 1881 Leone XIII   
2. Avignon (F) 1882 Leone XIII   
3. Liège (B) 1883 Leone XIII   
4. Friburgo (S) 1885 Leone XIII   
5. Toulouse (F) 1885 Leone XIII   
6. Paris (F) 1888 Leone XIII   
7.  Anvers (B) 1890 Leone XIII   
8. Jerusalém 1893 Leone XIII Card. B. 

Langenieux 
 

9. Reims (F) 1894 Leone XIII   
10. Paray-Le-

Monial (F) 
1897 Leone XIII   

11. Bruxelles (B) 1898 Leone XIII Card. V. 
Vannutelli 

 

12. Lourdes (F) 1899 Leone XIII Card. B. 
Langenieux  

 

13. Angers (F) 1901 Leone XIII   
14. Namur (B) 1902 Leone XIII Card. P. 

Goossens 
 

15. Angoulême (F) 1904 Pio X   
16. Roma (I) 1905 Pio X Pio X  
17. Tournai (B) 1906 Pio X Card. V. 

Vannutelli 
 

18. Metz (F) 1907 Pio X   
19. London (GB) 1908 Pio X   

http://www.pime.org.br/missaojovem/mjigceia.htm
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20. Köln (D) 1909 Pio X   
21. Montréal (C) 1910 Pio X   
22. Madrid (E) 1911 Pio X Card. G. 

Aguirrey 
 

23. Wien (A) 1912 Pio X Card. G. Van 
Rossum 

 

24. Malta  1913 Pio X Card. D. 
Ferrata 

 

25. Lourdes (F) 1914 Pio X Card. G. 
Pignatelli 

Eucaristia e Regalità 
Sociale di Gesù Cristo 

26. Roma (I) 1922 Pio XI Pio XI Il Regno Pacifico di N. 
Signore nell’Eucaristia 

27. Amsterdam 
(NL) 

1924 Pio XI Card. G. Van 
Rossum 

L’Eucaristia e L’Olanda 

28. Chicago (USA) 1926 Pio XI Card. G. 
Bonzano 

Pace di Cristo nel Regno di 
Cristo 

29. Sydney (AUS) 1928  Pio XI Card. B. 
Cerretti 

La Madonna e L’Eucaristia 

30. Carthage (TUN) 1930 Pio XI Card. A. 
Lépicier 

L’Eucaristia nella 
Testimonianza Africana 

31. Dublin (IR) 1932 Pio XI Card. L. 
Lauri 

L’Eucaristia e L’Irlanda 

32. Buenos Aires 
(ARG) 

1934 Pio XI Card. E. 
Pacelli 

La Regalità Sociale di N. 
Signore Gesù Cristo e 
L’Eucaristia 

33. Manila (PHIL) 1937 Pio XI Card. 
Dougherty 

L’Apostolato Eucaristico 
nelle Missioni 

34. Budapest (H) 1938 Pio XI Card. E. 
Pacelli 

L’Eucaristia Vincolo di 
Carità 

35. Barcelona (E) 1952 Pio XII  Card. F. 
Tedeschini 

L’Eucaristia e la Pace 

36. Rio Janeiro 
(BR) 

1955 Pio XII  Card. B. 
Massella 

Il Regno Eucaristico del 
Cristo Redentore 

37. München (D) 1960 Giovanni 
XXIII 

Card. G. 
Testa 

“Pro Mundi Vita” 

38. Bombay (IND) 1964 Paolo VI Card. 
Agagianian 

L’Eucaristia e l’Uomo 
Nuovo 

39. Bogotá 
(COLOM) 

1968 Paolo VI Card. G. 
Lercaro 

“Vinculum Charitatis” 

40. Melbourne 
(AUS) 

1973 Paolo VI Card. L. 
Shehan 

“Amatevi Come Io Vi Ho 
Amato” 

41. Philadelphia 
(USA) 

1976 Paolo VI Card. J. 
Knox 

L’Eucaristia e le 
Aspirazioni della Famiglia 
Umana 

42. Lourdes (F) 1981 Giovanni 
Paolo II 

Card. B. 
Gantin 

Gesù Cristo pane Spezzato 
per un Mondo Nuovo 

43. Nairobi (KEN) 1985 Giovanni 
Paolo II 

Card. J. 
Cordeiro 

L’Eucaristia e la Famiglia 
Cristiana 

44. Seoul (KOR) 1989 Giovanni 
Paolo II 

Card. 
Etchegary 

“Christus Pax Nostra” 

45. Sevilla (E) 1993 Giovanni 
Paolo II 

Card. L 
Rodriguez 

Eucaristia e 
Evangelizzazione   

46. Wroclaw (PL) 1997 Giovanni 
Paolo II 

Card. A. 
Sodano 

Eucaristia e Libertà 
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47. Roma (I) 2000 Giovanni 
Paolo II 

Giovanni 
Paolo II 

Gesù Cristo Único 
Salvatore del Mondo Pane 
per la Nuova Vita 

48. Guadalajara 
(MEX) 

2004  Giovanni 
Paolo II 

Card. J. 
Tomko 

L’Eucaristia luce e vita del 
Nuovo Millennio  

49. Québec (CAN) 2008 Benedetto 
XVI 

Card. J. 
Tomko 

L’Eucaristia dono di Dio 
per la vita del mondo 

50.  Dublin (IR) 2012 Benedetto XVI Mons. D. 
Martin 

L’Eucaristia Comuniòne 
con  Cristo e fra noi 

Congresso Eucarístico Internacional - Fonte: www.congressieucaristici.va - Quadro 4 

 

4.2.2 O Vaticano marca presença nas comemorações do centenário 

 
 O governo brasileiro levou bastante a sério as comemorações do I Centenário 

da Independência. Esse era o momento de mostrar o país para o mundo e demarcar 

seu espaço no cenário internacional. Não era apenas uma questão para o outro, mas 

para si mesmo, o Brasil tentava afirmar-se “ad intra”, construir uma imagem para si. 

Com isso, a questão do patriotismo, que trataremos mais a frente, tornou-se bastante 

importante, foi a questão de forjar uma identidade nacional, questão já é bastante 

debatida na historiografia nacional. Aqui, cabe uma nota, sobre a questão do 

“patriotismo” por se relacionar de certa forma ao contexto vivido no centenário da 

independência. O jornal italiano “Giornale d’Italia” enviou um emissário, Dr. Os 

Felice, no mesmo navio, o Pricipessa Mafalda, que toruxe também, as comitivas do 

Vaticano e da Itália, para apurar o tratamento que estava recebendo os imigrantes 

italianos no Brasil, o “patriotismo” era algo tão exacerbado que patriotismo pareceu 

sinônimo de xenofobia,  

 
Em missão especial do “Giornale d’Italia”, chegou ante-hontem, 

também [...] o Dr. Os Felice redactor político do mesmo jornal [...] é 

um dos órgãos mais importantes da imprensa italiana e precisamente 

aquelle que, com o “Corriere de la Sera”, de Milano, é o mais 

autorizado órgão político de toda a Italia. A missão do nosso collega, 

no Brasil, é a primeira que, no gênero, coube a um jornalista italiano 

de desempenhar em nosso paiz [...] para fazer um estudo detalhado 

sobre a controvertida questão da immigração italiana, com a qual se 

tem gasto tanta tinta e tal copia de papel sem que se comsiga chegar a 

uma solução que possa satisfazer aos interesses da Italia e servir ao 

Brasil44.  [sic] 

                                                           
44 ASV. Fasc. 916, p. 46r. 

http://www.congressieucaristici.va/
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Figura 22 – ASV. Fasc. 917, p. 047r 
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Figura 23 – ASV. Fasc. 918, p. 024r 
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 Voltando o foco para os festejos, apesar da economia não estar bem naqueles 

anos, Epitácio Pessoa, não pretendia economizar para fazer uma boa imagem do país. 

Uma das iniciativas foi nomear para prefeito da Capital, o engenheiro, Carlos 

Sampaio. A cidade do Rio de Janeiro passou por uma grande remodelação. Foi 

retirado do cenário da cidade, mesmo que parcialmente, devido aos protestos de seus 

opositores, o morro do Castelo, para ser construído ali o pavilhão da Exposição do I 

Centenário, entre outras obras de impacto para embelezar a cidade.  

 Todo esse esforço não foi atoa, muitos chefes e representantes de estado 

vieram para as comemorações do centenário da independência. Entre as presenças 

estrangeiras, estava o representante da Santa Sé, arcebispo mons. Francesco 

Cherubini. Com os laços diplomáticos devidamente estabelecidos e reforçados, 

desembarcou, para as comemorações, com grande pompa no Rio de Janeiro, o 

representante oficial da Santa Sé. Jornais45 da época documentaram com minúcias a 

chegada e presença da delegação pontifícia. A nunciatura poderia ter feito as honras 

da casa, mas a ocasião pedia mais pompa,  

 
Desde 6 horas da tarde de domingo esta entre nós a Embaixada da 

Santa Sé às festas do Centenário de nossa Independência. Chefiada 

pelo arcebispo Francesco Cherubini, compõe se ella do sr. Carlos 

Serena e monsenhor Liberato Tosti, secretários; dos conselheiros 

Francesco Vagui e Francesco Rossi e dos officiaes da Guarda Nobre 

do Vaticano, marquez Manfredi Fioravanti e conde Stanislao Caterini. 

A recepção foi muito cordial por parte do mundo official, e carinhosa 

pelo povo que compareceu em massa, mesmo aquella hora, para 

saudar os representantes da Egreja catholica46. 

 
 Monsenhor Cherubini solicitou ao ministro das relações exteriores, Azevedo 

Marques, uma audiência especial com o presidente da República Epitácio Pessoa. 

Concedida a audiência, foi entregue ao chefe da nação as insígnias da Ordem 

Suprema de Christo. Entre as inúmeras audiências concedidas pelo representante da 

Santa Sé às varias associações religiosas, comercial, entre outras, recebeu 

especialmente a imprensa para externar suas impressões sobre a “nação católica”47.     

                                                           
45 No ASV, os Fasciculos ns. 916-918, contam com inúmeros recortes de jornais “de todas as cores” e de 
todo o país, sobre a presença do representante da Santa Sé nas comemorações do centenário da 
independência.   
46 ASV. Fasc. 916, p. 46r. 
47 ASV. Fasc. 916, p. 58r. 
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Figura 24 – ASV. Fasc. 916, p. 20r 
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Figura 25 – ASV. Fasc. 916, p. 44r 

 



288 

 

 A elite eclesiástica brasileira marcou presença de todas as formas possíveis no 

centenário da independência. Nos eventos oficiais, a embaixada marcava presença 

como enviados do Papa. Mas, havia também os eventos religiosos, oficados por essa 

mesma elite. Nos eventos organizados pela igreja, políticos e homens da elite política 

e econômica também marcavam presença. Afinal, de certa forma, como a religião da 

maioria dos brasieliros e, com a grande multidão que os representantes do Vaticano 

conseguiram atrair, não seria inteligente ignorar os eventos religiosos. Por isso, 

também Epitácio Pessoa compareceu às missas, o que fazia parte da estratégia do 

catolicismo para atrair para seu lado os poderosos da república, 

 

 
Figura 26 – ASV. 916, p. 66r 

 

 Nos festejos, o governo brasileiro, seguiu o protocolo diplomático48 que tal 

ocasião demandava. Epitácio Pessoa tratou com certa deferência os pedidos dos 

                                                           
48 BAHIA, 12 de Setembro de 1922, DIARIO DA BAHIA. Realizou-se no palácio do Catete a recepção 
conforme programma offerecido pelo Presidente da Republica aos embaixadores e enviados com 
missão especial e o corpo Diplomatico, assistindo também os commandantes dos encouraçados 
inglezes, japoneses, americanos, uruguayos, argentinos, mexicanos e outros afora os representantes da 
egreja maronita no Brasil. A cerimônia obedeceu ao protocolo. Monsenhor Cherubini pronunciou 
vibrante discurso affirmando ser o Brasil paiz prospero e glorioso desde os seus começos atingindo a 
virilidade sem passar pela infância. Terminou, tecendo um hymno ao Brasil, ao seu futuro , ao seu 
povo e ao seu presidente, dr. Epitacio Pessoa no dia de hoje. Em nome de S. Santidade e, dos demais 
augustos soberanos e chefes de Estado que temos a honra de aqui representar nos associamos com 
alegria a estas festas que recordam dias tão gloriosos para o Brasil, ao mesmo tempo que formulamos 
votos os mais sinceros de prosperidade cada vez maior e sempre mais completa  deste nobre paiz [...] 
Este discurso o presidente Epitacio Pessoa respondeu dizendo: “Meus senhores, a oração com que 
acaba de saudarme, em nome de todos vós e de vossos respectivos soberanos e chefes de Estado, o 
ilustre embaixador especial da Santa Sé encheu me do mais vivo desvaneamento, não só pelo 
carinhoso sentido do seu conteúdo, senão também pela manifestação especialíssima que encerra neste 
momento de jubilo todos os brasileiros lançando um olhar retrospectivo por sobre estes cem annos 
decorridos o Brasil tem consciência de haver contribuído lealmente na medida de suas forças sem 
actos que diminuam no conceito dos outros povos para o progresso moral e material do mundo [...] 
Após a recepção o Sr. Epitacio Pessoa recebeu cumprimentos de todo o mundo official, num ambiente 
cordialissimo. ASV. Fasc. 916, p. 68.  
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representantes da Santa Sé. Afinal, o catolicismo neste período já começava a ser um 

importante aliado político. A recíproca demonização de grupos dentro da igreja, mais 

saudosistas ou, no governo, arraigados ao liberalismo e positivismo, começaram a 

perceber que deveriam ser mais pragmáticos. Afinal, o catolicismo não era uma força 

desprezível, e por parte da igreja, se persistisse intransigente em alguns temas a que 

se apegou num passado não muito distante, perderia a chance de conquistar outras 

searas. O governo atendeu ao pedido de audiência reservada, solicitado pela 

embaixada do Vaticano. E foi além, oferecendo um jantar em “petit comité” no 

Palácio do Catete à elite eclesiástica presente nas comemorações do Centenário.   

 

S.Paulo, 20 de setembro de 1922. 

CORREIO PAULISTANO - NO CATETE 

Jantar Intimo Offerecido a Monsenhor Cherubini 

Rio, 19 (A) – O senhor presidente da Republica offereceu hoje, no 

palácio do Catete, um jantar em caracter intimo a monsenhor 

Cherubini, enviado especial da Santa Sé, no qual tomaram parte o 

chefe da Nação, Sr. Epitacio Pessoa, cardeal Arcoverde; arcebispo 

coadjutor, D. Sebastiao Leme; monsenhor Gasparri, núncio 

apostólico, dr. Raja Gabaglia, monsenhor Rossi, monsenhor Vagni, 

monsenhor Tosti, Marquez de Fioravanti, conde Caperini, e os 

secretários dos snrs. Cardeal Arcoverde, do arcebispo coadjutor e do 

núncio apostólico49. 

 

 Os representantes pontifícios, após as comemorações oficiais do centenário da 

independência, seguiram para São Paulo para uma rápida visita. Depois partiram 

para Santos, de onde embarcaram de volta a Roma. Nessa estada na capital paulista a 

comitiva hospedou-se no convento dos beneditinos, “É para nós uma grande honra 

podermos hospedar, em nosso Mosteiro [...] mons. Cherubini. Lamento, porém, que 

esta visita coincida com minha ausência [...] Com respeitosas saudadações, [...] 

Miguel Kruse, O.S.B.50. Apesar das ilustres visitas, o abade beneditino, viajou para o 

Rio de Janeiro, onde participou do Capítulo Geral da ordem. As comemorações do 

centenário não alteraram muito o cotidiano do país. A agitação em torno do evento se 

concentrou no Rio de Janeiro, palco maior das disputas políticas do país.     

                                                           
49 ASV. Fasc. 916, p.70.  
50 ASV. Fasc. 918, pp. 030-031r. 
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S.Paulo, 19 de Setembro de 1922. 

JORNAL DO COMMERCIO 

Embaixada da santa sé – Partida para S.Paulo 

No trem paulista que deixa a gare da Central as 7 horas e 20 minutos, 

seguira amanhã para esta Capital , onde vem em visita official, 

Monsenhor Cherubini, Embaixador especial da Santa Sé, as festas 

commemorativas do centenário da nossa independência. S.Ex. 

Revma. que trazem sua companhia os demais membros da mesma 

Embaixada, viajara em carro especial. Com o illustre prelado virão 

também a S.Ex. o Sr. Stoyan Omartchezski Ministro da Instruçao 

Publica da Bulgaria enviado extraordinário do mesmo paiz as festas 

do Centenario, os Srs. Drs. Felippe Fenolow, 1. Secretario da 

Directoria Geral do Minsiterio da Instruçao Publica, e dr. Assen 

Sranboewiski, 2. Secretario da mesma missão. De S.Paulo seguirão no 

dia 26 do corrente para Santos, onde tomarão passagem a bordo do 

paquete “Geira” de regresso aos seus paizes. O Dr. Amilcar 

Marchesini acompanhara os distinctos hospedes ate Santos tendo 

sido isso designado pelo Governo51. 

 
 Na Capital Federal52, Mons. Cherubini, segundo recortes de jornais da época, 

recebeu grande acolhida do público católico. A delegação pontifícia cumpriu bem seu 

papel político no país e não deixou de causar, mais uma vez, a ciumeira nos 

representantes americanos, conforme relatou posteriormente a Santa Sé, Mons. 

Gasparri, núncio apostólico do Brasil (Figuras 27-29).       

                                                           
51 ASV. Fasc. 916, p. 69. 
52 S.Paulo, 21 de Agosto de 1922. ESTADO DE S.PAULO, Chegada do Embaixador do Vaticano. Rio, 20 
– O paquete “Principessa Mafalda” [...] Começaram então a affluir para a praça Maua, caes Lauro 
Muller, avenida Rio Branco, milhares de pessoas, entre famílias e cavalheiros da nossa melhor 
sociedade, populares, membros do clero secular e regular, representantes de todas as irmandades e 
associações religiosas, alumnos de collegios catholicos etc. Depos que o navio fundeou no poço dos 
navios de guerra, e recebeu a visita das autoridades do porto, largou do arsenal da marinha uma 
lancha do Ministerio posta a disposição do Sr. Mousenhor Gasparri, núncio apostólico que nella 
embarcara indo ao “Principessa Mafalda” apresentar seus cumprimentos ao embaixador especial 
monsenhor Francesco Cherubini, arcebispo titular de Nicosia e núncio apostólico de Belgrado e aos 
demais mebros da embaixada [...] onde atracou, subindo a bordo os srs. Ministro Abelardo Rossas, 
interlocutor diplomático, comendador Amilcar Marchesini [...] o major Ferraz, adido militar [...] Por 
esta occasiao o ministro dr. Abelardo Rossas apresentou a monsenhor Cherubini os cumprimentos de 
boas vindas em nome do governo brasileiro [...] A multidão calculada em 50 mil pessoas, ergueu então 
vivas ao papa, ao embaixador e ao núncio monsenhor Gasparri e ao clero brasileiro [...] Forou-se então 
um extenso cortejo de 300 automoveis, o qual desde o caes ate o palácio da Nunciatura em Botafogo, 
passou por entre alas de povo. Nos automóveis posto a disposição da embaixada, tomaram logar: no 1. 
monsenhor Cherubini, tendo a sua esquerda o ministro Aberlardo Rossas e a frente o Sr. 
Commendador Amilcar Marchesi e o major Ferraz; no 2. o núncio apostólico monsenhor Gasparri, o 
senhor arcebispo d. Sebastião Leme.  ASV. Fasc. 916,  p.12. 
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Figura 27 – ASV. Fasc. 918, p. 37r 

   

 



292 

 

 

 

 
Figura 28 – ASV. Fasc. 918, p. 37v 
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Figura 29 – ASV. Fasc. 918, p. 38r 
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4.3 Pastorais, circulares, aparições públicas: arrematando a costura   

 

 As pastorais e circulares do episcopado ao clero e aos fiéis foram sem dúvida, 

um importante meio que a elite eclesiástica dispunha para exortar os fiéis e controlar 

a ação do clero. Sempre que necessário lançaram mão desse recurso. Algumas vezes, 

a pastoral serviu para fazer a política de aproximação com o governo, exortando os 

fiéis ao patriotismo e a obediência aos poderes constituídos. Os papas, na virada dos 

séculos XIX para o XX, em suas encíclicas, mencionaram este procendimento que, foi 

muito aplicado no Brasil. A aproximação com os poderes constituídos foi, sem 

dúvida, um dos maiores trunfos para a reorganização eclesiástica durante a Primeira 

República. O jogo político entre estado e igreja passou também pelos interesses das 

oligarquias tradicionais, que participou ativamente do jogo político com o estado. No 

entanto, havia casos como o de São Paulo, que estava formando uma nova elite social.  

 

4.3.1 A Igreja na revolta paulista de 1924, ou o segundo 5 de julho 

 

 Uma situação difícil de ser contornada pela igreja ocorreu justamente em São 

Paulo. O movimento tenentista, iniciado no Rio de Janeiro em 1922, no dia 5 de 

julho, teve seu desdobramento, dois anos depois em São Paulo. Os “tenentes” 

insatisfeitos com a situação do país, e para fazer “memória” à situação ocorrida em 

1922, tomou a cidade53. A postura de D. Duarte foi bastante ambígua, durante os 

ataques à cidade, no ano de 1924. A Igreja apoiou à elite paulistana e, 

momentaneamente, estremeceu sua relação com as autoridades estaduais e federais 

constituídas. Financiada por essa elite, a igreja tentou defender o fim dos ataques a 

cidade e, consequentemente preservar o patrimônio de seus benfeitores. O governo, 

nos níveis estadual e federal, combateu os revoltosos, e desagradou o arcebispo e seus 

mecenas. Mas, essa situação foi coisa passageira, tão logo cessaram os ataques, o 

arcebispo fez a defesa pública da ordem e atacou os revoltosos. A postura 

conservadora da igreja estava preservada!  D. Duarte, no período da revolução de 24, 

participou de um grupo, denominado posteriormente de “benfeitores da cidade”, uma 

vez que o governador do estado, Carlos de Campos, a havia abandonado a própria 

sorte. D. Duarte solicitou ao governo federal o cessar fogo,  

                                                           
53 Para saber mais consultar: SILVA, Hélio. 1922: Sangue na areia de Copacabana. Porto Alegre: 
L&PM, 2004. 
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A cidade estava sem governo. O tiroteio [...] com bandos armados [...] 

implantara a desordem. [...] grande multidão saqueara o aramazém 

da firma Matarazzo [...] começou, então, a ação de um grupo de 

cidadãos resolutos [...] procurando suprir os desmantelamentos 

públicos e fazer respeitar os direitos dos fabricantes pelos dois 

partidos. Tanto quanto possível, normalizou-se a vida da cidade [...] O 

bombardeio de uma cidade aberta representou uma monstruosidade 

de que ninguém queria assumir a culpa [...] Constitui-se uma 

comissão das seguintes pessoas: Dom Duarte Leopoldo e Silva, 

arcebispo metropolitano; doutor Firmino Pinto, prefeito municipal; 

doutor F. Vergueiro Steidel, presidente da liga Nacionalista; doutor 

Julio de Mesquita, diretor de O Estado de São Paulo, e José Carlos de 

Soares Macedo, presidente da Associação Comercial de São Paulo. A 

pedido do senhor Arcebispo metropolitano [...] “Pedimos Vossa 

Excelencia intervenção caridosa para fazer cessar bombardeio contra 

inerme cidade de São Paulo, uma vez que as forças revolucionárias se 

comprometem a não usar seus canhões em prejuízo da cidade. A 

comissão não tem intuito algum político, mas exclusivamente a 

compaixão pela população paulista”54.      

 

 A resposta do governo federal foi negativa e, desagradou o arcebispo. Mas, logo 

após o fim dos conflitos, do “segundo 5 de julho”, que praticamente arrasou a Capital, 

a relação estado e igreja retomou seu curso. D. Duarte desqualificou o movimento e, 

apelou para o patriotismo e a obediência de seus fiéis, aos poderes estadual e federal.  

 

 
Figura 30 – ASV. Fasc. 971, p. 229v 

                                                           
54 SILVA, Hélio. 1922: Sangue na areia de Copacabana. Porto Alegre: L&PM, 2004, pp.  
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Figura 31 – ASV. Fasc. 971, p. 230r55 

  

4.3.2 Por Deus e pela Pátria, permaneçamos firmes 

 

Já nós vimos quando o Brasil entrou na guerra, a grande força 

conservadora synthetizada nos Arcebispos e Bispos, collocar-se 

decisivamente na corrente cívica nacional, mostrando ao povo o 

verdadeiro caminho do dever patriótico. As Pastoraes que essas altas 

dignidades ecclesiasticas baixaram nessa ocasião ficarão sendo para 

todo o sempre dos mais formosos documentos que a fé brasileira 

possa exhibir. Esse trabalho lateral da Igreja, agindo por si, desligada 

do Estado, como quis a Constituiçao Republicana, mas procurando 

nortear o seu apostolado em harmonia com os próprios pendores da 

nação sempre fiel a sua crença, e secundando nobremente o poder 

civil, abona muito o critério e o patriotismo dos nossos altos 

dignatarios catholicos56. 

 

 No dia 26 de outubro de 1917 o Brasil declarou guerra a Alemanha e seus 

aliados. No Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro do mesmo ano, o cardeal 

Arcoverde, escreveu uma circular exortando os fiéis ao patriotismo e, ao alistamento 

militar. Nesta mesma carta circular escreveu aos párocos “Para que tenha maior 

divulgação possível, seja affixado, á porta das Igrejas, o telegrama circular do Sr. 

Presidente da Republica, anunciando o estado de guerra entre o Brasil e a 

Allemanha”57. Era bastante próxima a relação do cardeal com o círculo de poder da 

                                                           
55 Cf. Silva. Duarte Leopoldo e. Nem Política nem Revolução: circular do arcebispo de São Paulo. 
São Paulo. São Paulo: Typ. Siqueira, 1925. 
56 Jornal do Commercio, Várias Notícias. In, ASV. Fasc. 822, p. 77. 
57 Cavalcanti, Joaquim Arcoverde de Albuquerque. em face do estado actual da nação brasileira. 
Rio de Janeiro: Typografia S. Joaquim, 1917, p. 9.  In, ACMRJ, CP, Caixa 809, Notação 111. 
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Capital Federal. Era uma ação compreensível do cardeal, como pastor e como 

cidadão, mas também temos que ver que essas articulações são políticas e, como a 

política não é inocente, o que prevalece são as trocas de favores, 

 

Prestigiar a autoridade constituída, dar-lhe apoio e sympathia no 

desempenho da sua missão, é um preceito sagrado e a licção do 

Evangelho [...] se não requer a ingerência do clero nos 

perigosos e ingratos meandros da politica [...] porém é 

incontestavel a influencia da palavra sacerdotale não 

hesitamos em colloca-la ao serviço da pátria, agora, mais do 

que nunca58 [...] No púlpito, nas escolas, onde seja conveniente e 

compatível com o caráter sagrado, dentro dos moldes tradicionaes da 

disciplina ecclesiastica, sem desafogos imprudentes, mas com a 

correção e dignidade que nos é própria, fortaleçamos entre o povo a 

conciencia do dever nacional, alimentemos o seu patriotismo com 

sábios e avisados conselhos, preguemos a obediência e docilidade ás 

autoridades constituídas. Não seria bastante propellir a mocidade 

para as fileiras do Exército, ao chamamento da Pátria [...] Nos campos 

de cultura, como nos campos de batalha, se ferem verdadeiros 

combates; em ambos se decidem os destinos de uma nação [...] Por 

Deus e pela Pátria, permaneçamos firmes na consciência do nosso 

dever, aceitemos varonilmente o quinhão de sacrificios que nos for 

reservado [...] Oremos pelo chefe da nação, pelos nossos legisladores 

[...] Prohibamos a pregação em língua allemã [...] declaramos que 

serão substituidos todos os sacerdotes allemães59.       

  

  Como vimos no terceiro capítulo, para obter a honraria do cardinalato para o 

Brasil, as articulações políticas do governo brasileiro junto a Santa Sé, foram bastante 

intensas. São articulações invisíveis, que surtiram o efeito visível, almejado pelo 

governo brasileiro. O estado se articulou politicamente, nos círculos de poder do 

Vaticano, inclusive plantando notícias falsas para despitar adversários, como nos 

mostrou Alceste Pinheiro em sua tese sobre o Cardeal Arcoverde. Para a igreja no 

Brasil, a obtenção do cardinalato também foi uma conquista importante.  

                                                           
58 Grifo Nosso. 
59 Cavalcanti, Joaquim Arcoverde de Albuquerque. em face do estado actual da nação 
brasileira. Rio de Janeiro: Typografia S. Joaquim, 1917. pp. 4-9. In, ACMRJ, CP, Caixa 809, Notação 
111. 
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 A institucionalização, do tama lá da cá, vigorou e ainda vigora na política. O 

que se pretendeu mostrar neste capítulo foi justamente esse jogo político. Assim 

como a elite eclesiástica pretendeu manter-se atrelada ao poder para não perder 

regalias e privilégios, para a instituição, os políticos profissionais, também 

enxergaram em certas ocasiões a necessidade de atrelar sua imagem a da instituição 

eclesiástica, como fizeram alguns presidentes na Primeira República, 

 

Quando o governo do Presidente Epitácio Pessoa (1918-1922) foi 

ameaçado por atividades revolucionárias, ele procurou o auxilio de D. 

Leme, pedindo-lhe que se apresentasse ao seu lado numa 

manifestação pública, “... para mostrar... que a autoridade eclesiástica 

no Rio apoiava a autoridade civil tão odientamente combatida. Leme 

concordou em apoiar a autoridade civil e, no processo, promoveu a 

sua causa de trazer de volta a união da Igreja e o Estado60.        

 

 Afirmar que houve um afastamento entre as duas instituições, Estado e Igreja, 

com o advento da República e que, gradualmente foram se reaproximando é uma 

questão bastante duvidosa. Em geral, são falsas as relações nos meios políticos, existe 

muito teatro para inglês ver, na hora “H”, os conxavos são realizados nas cuxias, 

longe dos olhos do grande público. Nesse mesmo período, na Itália, o interesse de 

unir-se a igreja, não foi diferente, o circo só mudou a cor da lona. O papa Pio XI e 

Mussolini sabiam as vantagens que um acordo firmado entre o Vaticano e a Italia 

traria, para cada lado. Mussolini não perdeu tempo para fazer a aproximação, 

 
Mussolini [...] Era stato ferocemente anticlericale, aveva fatto 

profesione di ateismo, aveva pubblicato un romanzo lascivo sui vizi di 

un cardinale, aveva persino sfidato un pastore protestante in Svizzera 

a dibattere con lui, pubblicamente, il problema dell’esistenza di Dio. 

Ma aveva capito che il mondo cattolico era ormai pronto, in buona 

parte, a sostenere un partito dell’ordine e che occorreva incoraggiarlo 

dandogli un pegno dell’animo conciliare con cui il fascismo avrebbe 

considerato il ruolo della Chiesa nella società italiana [...] Nel giugno 

1921, quando pronunciò alla Camera il suo primo discorso dopo le 

elezioni [...] affrontò la questione e annunciò con singolare franchezza 

[...] Cominciò con qualche parola sprezzante sulla massoneria [...] e 

                                                           
60 BRUNEAU, Thomas. Catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974. 
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continuò con una specie di ironico mea culpa “tutti noi che, daí 

quindici ai venticinque anni [...] abbiamo odiato ‘una vecchia vaticana 

lupa cruenta’, di cui parlava Carducci” [...] Non era una conversione 

quindi, ma il mutamento di rotta di uno ‘spirito spregiudicato’. Quale 

vantaggio Mussolini ritenesse possibile ricavarne appare chiaramente 

dal seguito del discorso: “Affermo qui che la tradizione latina e 

imperiale di Roma oggi è rappresentata dal cattolicismo. Se, come 

diceva Mommsen, venticinque anni fa, non si resta a Roma senza una 

idea universale, io penso e affermo che l’unica idea universale che 

oggi esista a Roma è quella che si irradia dal Vaticano [...] io penso 

che sono milioni e milioni di uomini, che non guardano più all’Italia e 

a Roma [...] l’Italia, profana o laica dovrebbe fornire al Vaticano gli 

aiuti materiali61 [...] Poiche lo sviluppo del cattolicismo nel mondo, 

l’aumento dei quattrocento milioni di uomini, che in tutte le parti 

della terra guardano a Roma, è di interesse e di un orgoglio anche per 

noi che siamo italiani [...] Il mio spirito è profondamente religioso [...] 

Affermo che il cattolicismo è una grande potenza spirituale e morale e 

confido che i rapporti tra lo Stato italiano e il Vaticano saranno d’ora 

innanzi molto amichevoli62.    

 
 A seguir, documentos bastante interessantes (Figuras 32-39), que dão um 

exemplo mais claro, do que esta sendo colocado nesses parágrafos, mas que, em 

geral, norteou a relação política entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, durante 

a Primeira República. O que prevaleceu durante “estadualização” da administração 

eclesiástica foi encenação pura, mas eficiente e que agradou os dois lados. O primeiro 

documento é do núncio apostólico Mons. Gasparri, que falou da sua impressão sobre 

o presidente Washington Luis. A seguir, outro documento, da Santa Sé sobre a visita 

dos presidentes, Campos Salles (1898-1902) e, Epitácio Pessoa (1919-1922). Não 

houve afastamento, muito menos, boa fé nessa relação. Os interesses foram os 

mesmo que nortearam Mussolini, na Italia ou qualquer outro político que defende os 

interesses de uma instituição: o jogo de cena necessário! 

                                                           
61 Para saber mais sobre o tratado de Latrão, consultar: : MONTANELLI, Indro; CERVI, Mario. 
L’Italia Littoria 1925-1936. 7 ed. Milano: BUR, 2006; ROMANO, Sergio. Libera Chiesa. Libero 
Stato? Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a Benedetto XVI. Milano: TEA Storica, 2007; 
TRANIELLO, Francesco. Religione cattolica e Stato nazionale: dal risorgimento al secondo 
dopoguerra. Bologna: il Mulino, 2007.   
62 ROMANO, Sergio. Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a 
Benedetto XVI. Milano: TEA Storica, 2007. pp. 67-71.  
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Figura 32 – ASV. Fasc. 1087, p. 06r 
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Figura 33 – ASV. Fasc. 1087, p. 07r 
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Figura 34 – ASV. Fasc. 1087, p. 08r 
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Figura 35 – ASV. Fasc. 1087, p. 14r 
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Figura 36 – ASV. Fasc. 1087, p. 15r 
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Figura 37 – ASV. Fasc. 822, p. 23r 
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Figura 38 – ASV. Fasc. 822, p. 23v 
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Figura 39 – ASV. Fasc. 822, p. 29r 
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 Segundo as pesquisadoras Ângela de Castro Gomes e Marieta Ferreira,  

 

A igreja que surge desta leitura esta bem mais poderosa e segura, 

inclusive do seu poder político. A questão central, a nosso ver, é que 

durante a Primeira República houve uma requalificação do que 

deveria ser o poder da organização eclesiástica [...] a hierarquia 

católica [...] recriminou todos aqueles que desejavam ser “políticos de 

batina”. De certa forma, à desejada visibilidade ritual 

presente nos paramentos, sacramentos, festas religiosas, 

lugares etc., acoplava-se a também agora desejada 

invisibilidade política63. Igreja-Estado mantinha fortes laços, mas 

aquela não poderia nem deveria se expor aos conflitos e paixões 

próprios da arena política institucional [...] Nos movimentos 

nacionalistas, nos debates sobre educação, eugenia, arte moderna e, 

em especial, na critica crescente ao ideário liberal, a Igreja Católica é 

um interlocutor de primeira ordem64.    

 

 Esta “invisibilidade” política desejada pela elite eclesiástica não chegou a ser 

questão para recriminar “políticos de batina”. Alías, importantes políticos de batina 

como mons. Mourão, presente em algumas votações que manteve a representação 

brasileira no Vaticano, ou Pe. Alberto José Gonçalves, indicado por D. Duarte para 

ocupar a então recém criada diocese de Ribeirão Preto. No caso de D. Alberto, ele foi 

deputado estadual e presidente da Assembléia Legislativa de Curitiba além de se 

eleger senador pelo estado do Paraná e membro da academia paranaense de letras.  

 A elite eclesiástica manteve-se ambígua durante as várias tentativas de 

formação de um partido católico, preferindo apoiar os católicos políticos, dos mais 

variados partidos, ao invés, de apoioar a criação de um partido católico que poderia 

milindrar a relação da Igreja com as oligarquias e políticos pertencentes aos partidos 

tradicionais da república.  O que resumiu o pensamento do episcopado desse período 

foi a frase que D. Duarte escreveu em seu livro comemorativo pelo Centenário da 

República. A frase nos dá uma noção da tática adotada pelo catolicismo, “Não é 

verdade. Mudados os tempos e as circunstâncias, amenizados os costumes, 

disseminadas as luzes da instrucção pública até então escassa e deficiente, o clero 

                                                           
63 Grifo Nosso. 
64 GOMES, Ângela de Castro; FERREIRA, Marieta de Moraes. Primeira República: um balaço 
historiográfico. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro: vol. 2, n. 4, 1989, pp. 267-269.      
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brasileiro mudou apenas de táctica, sem desertar do seu posto de honra e de 

sacrifício”65.  

 A resilência dessa instituição duas vezes milenar fez a leitura circusntancial 

apropriada, de acordo com o que lhe parecia melhor para a instituição naquele 

contexto. A igreja usou a tática da invisibilidade política sem deixar de defender seus 

interesses e, participou ativamente das articulações que concretizaram a expansão 

organizacional, necessária para fortalecer-se administrativamente em todo o 

território nacional. O fogo das vaidades nunca foi deixado de lado pela elite 

eclesiástica, ela apenas os camuflou.        

                                                           
65 D. Duarte Leopoldo e Silva. O Clero e a Independencia: Conferencias Patrioticas. Rio de 
Janeiro, Editores: Centro D. Vital - Alvaro Pinto. Annuario do Brasil, 1923. 
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“criticam-se os homens e não os cargos que eles ocupam as 

infâmias dos prelados, dos sacerdotes e monges, mas jamais a 

religião católica nem a Igreja Católica enquanto instituição”   

Paul  Larivaille1 

 

 Como disse Aristóteles, “o homem é um animal político” e, na igreja católica 

esse animal político precisa ter grande habilidade para tratar com diferentes Estados, 

de diferentes tendências políticas. A Igreja Católica é uma instituição que vem se 

reformulando politicamente ao longo de sua existência. Sua estrutura administrativa 

tem dimensões colossais, devido logicamente ao tamanho de seu patrimônio 

espalhado pelo mundo. Para preservar esse patrimônio, material e imaterial, a Igreja 

sempre precisou fazer muito jogo político. O catolicismo sempre soube fazer política, 

governou por séculos um grande território pontifício, que perdeu com o 

rissorgimento da Itália, no último quartel do Século XIX, e menos de um século 

depois foi beneficiada por esse mesmo Estado que a espoliou2.  

 Em parte significativa de sua atuação política, a Igreja trás no escopo de seus 

embates, questões relacionadas à fé que professa, faz política em defesa do que se 

acredita, exibe ao mundo a tradução de como se vê no mundo, portadora de uma 

mensagem que não é deste mundo. Em algumas situações sua intransigência na 

defesa da sua doutrina chegou a colocar em risco sua credibilidade institucional, em 

outras ocasiões essa mesma atitude intransigente facilitou sua permanência no jogo 

político. No Brasil, num espaço de aproximadamente meio século, viveram-se essas 

duas situações. Em regimes diferentes e também por interesses distintos, a 

proximidade com a Santa Sé, no Império, causou estranhamento entre governo e 

episcopado, depois com a República, essa mesma proximidade da Igreja com a Santa 

Sé, trouxe vantagens para o governo, que se beneficiou com isso, como por exemplo, 

nas mediações de conflitos políticos entre o Brasil e seus vizinhos, arbitrados pela 

Igreja. A Igreja também supriu algumas deficiências do Estado, atuando nessas 

brechas com seu apoio. 

 Essas tensões e tramas de poder entre Estado e Igreja no Brasil tiveram a ver 

com o tipo de política adotado pela Santa Sé e assumida pela elite eclesiástica 

                                                           
1 LARIVAILLE, Paulo. A Itália no tempo de Maquiavel: Florença e Roma. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1988, p. 89. 
2 MONTANELLI, Indro; CERVI, Mario. L’Italia Littoria 1925-1936. 7 ed. Milano: BUR, 2006.   
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brasileira3. A política eclesiástica que provocou a crise no Império foi gérmen da 

mesma política que a conciliou com o Estado republicano. Essa política já tinha a ver 

com a postura adotada pela Santa Sé. As dificuldades sofridas pela Igreja na Europa 

do final do Século XVIII e início do XIX, provocaram a reação do mundo católico4. A 

Igreja reforçou, através de sua hierarquia, o controle da vida do clero e dos fiéis, a 

ortodoxia começou a ser exigida como mola propulsora para o resgate da imagem 

perdida. E Trento foi o padrão de conduta, pois apesar da distância, ainda era o 

Concílio da contra reforma e, por muito tempo, o farol que iluminou as ações do 

catolicismo na sociedade e na política.    

 O movimento ultramontano começou a ser disseminado por aqui, o Concílio 

de Trento chegou ao país nas ações dos bispos reformadores, como D. Romualdo 

Seixas, arcebispo da Bahia, D. Antonio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana e, D. 

Joaquim Antônio de Melo em São Paulo. O catolicismo brasileiro, com o advento da 

República já não era um catolicismo de feições nacionais como pleiteou Feijó durante 

o período regencial, estava em adiantado processo de romanização. Os conflitos 

causados entre Estado e Igreja com a chamada “Questão Religiosa” ficou no passado. 

Se o Império enfraqueceu a Igreja no aspecto político-administrativo, com o 

sucateamento das ordens religiosas e uma rede diocesana insignificante, a República 

favoreceu-a por interesse próprio, fortalecendo a instituição religiosa, ajudando-a 

mesmo que com leis inconstitucionais, a formar uma rede administrativa onde as 

dioceses ganharam a forma estadualizada que o episcopado havia planejado com o 

fim do Império. 

 Houve uma complexa situação para a romanização do catolicismo no Brasil, 

que se iniciou com a adesão de alguns “bispos reformadores” burlando a lei do placet 

imperial, a indiferença dos governantes só ganhou vulto de conflito quando a 

imposição dos documentos pontifícios atingiu o círculo de poder, mas que depois foi 

praticamente esquecida devido à debilidade do poder episcopal à época. O 

desdobramento dessa situação foi que, com a queda do Império a elite eclesiástica já 

havia aderido a Roma, haja vista a rapidez com que episcopado se mobilizou, após a 

lei de separação do Estado. A elite eclesiástica fez um jogo de cena pela perda de seus 

privilégios, mas não pela separação em si. A liberdade de ação possibilitou ao 

                                                           
3 CAES, André Luiz. As portas do inferno não prevalecerão: a espiritualidade católica como 
estratégia política. Tese de Doutorado. IFCH/UNICAMP, 2002. 
4 MARTINA, Giacomo. Storia della Chiesa - Da Lutero ai nostri giorni 3: L’età del 
liberalismo. Brescia: Morcelliana, 1995. 
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episcopado a implantação de uma política que fortaleceu a instituição. Houve a 

aplicação mais efetiva das diretrizes tridentinas e a filosofia tomista nos seminários. 

Os bispos reunidos em São Paulo no ano de 1890 escreveram ao Cardeal Rampolla, 

“Tomamos todos a resolução de guiarmos pelas recomendações [...] Grande 

restaurador dos estudos philosophicos, theologicos e sociaes neste seculo, dirigindo 

os estudos dos nossos seminarios segundo o methodo e a doutrina de S. Thomas de 

Aquino”5 [sic].  

 Se Feijó um dia pensou em nacionalizar a Igreja Católica, os bispos do final do 

século XIX eram mais romanos que o Papa e para que está ligação fosse mais 

completa e para demonstrar que no Brasil, assim como em Roma, a política 

administrativa, estava em sintonia, os seminários, celeiro de formação e continuidade 

política, assimilou e propagou a filosofia tomista, exigida como referência de 

catolicismo ortodoxo pelo Papa Leão XIII. Não bastava se ligar a Santa Sé, o 

episcopado brasileiro foi ultramontano e implantou a romanização dos costumes, 

assimilando e disseminado a nova forma de ser da Igreja de Roma, ou seja, foram 

tomista-romanizadores, como Roma desejava. 

 Portanto as ações e sentidos dados pela elite eclesiástica brasileira, na política 

de reformulação administrativa, após a queda do Império, foram de uma Igreja já 

romanizada, as articulações realizadas pelo episcopado, e pelo internúncio mons. 

Spolverini não eram independentes, o cardeal Rampolla ficou a par de cada passo 

dado para realocar e/ou indicar um bispo. A pseudo-autonomia dada ao Internúncio 

Spolverini e a D. Macedo Costa pela Santa Sé foi apenas momentânea, devido à 

urgência que se apresentava na ocasião e foi retirada assim que começou a 

desagradar a cúria romana6.  

  No final do século XIX, a Igreja já estava mais segura de si e desencantada com 

o modelo da cristandade medieval, isso não quer dizer que estava conformada com a 

perda desse status; retomou a filosofia tomista, sendo detentora última da verdade, já 

que a modernidade e seus vícios eram duramente combatidos pelos Papas como algo 

contrário as verdades e natureza do cristianismo. No Brasil, esse modelo tomista-

romanizador, que guiou as ações da elite eclesiástica brasileira, mesmo dependente 

da colaboração de terceiros para concretizar o projeto das novas dioceses, não baixou 

                                                           
5 ASV. Fasc. 344, p. 32v; 36r/v. 
6 PIVA, Elói Dionísio. Transição Republicana: desafio e chance para a Igreja (I). Revista Eclesiástica 
Brasileira, Petrópolis, v. 49, n. 195, p. 620-639, [jul./set.] 1989; PIVA, Elói. Transição Republicana: 
desafios e chances para a Igreja (II). Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 50, n. 198, p. 
415-432, [abr./jun.] 1990.  
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a guarda da elite eclesiástica que advogou-se o direito de ter a última palavra. Assim 

como para Tomás de Aquino a teologia era a última palavra em situações de dúvida e 

conflito, a elite eclesiástica brasileira procurou colocar a Igreja e a religião como fonte 

de verdade, inclusive para o Estado, que se estivesse sob suas asas teria um caminho 

mais plano para se atingir o progresso. 

 Apesar da aplicação das diretrizes da Santa Sé em matéria de ortodoxia 

religiosa, no campo político precisou haver certa plasticidade nos acertos com os 

poderes locais. As diferenças sociais e políticas no Brasil já eram bastante 

desproporcionais entre o Norte e o Sul do país. No eixo-norte, mais pobre a 

abandonado pelo poder central os coronéis, formaram políticos e bacharéis que lhes 

eram subservientes, também patrocinaram seminaristas de famílias pobres ou 

empobrecidas que depois se tornaram bispos ou padres aliados da política clientelista 

praticada. No eixo-sul também houve apadrinhados que ascenderam na hierarquia 

eclesiástica, mas a tática de patrocínio foi mais eclética, onde políticos e homens de 

negócios, movidos por interesses que a visibilidade proporcionada pelo catolicismo 

poderia lhes dar, em alguns casos apoiaram mais de uma comissão formada para 

captar fundos para a expansão diocesana, com isso, qualquer que fosse a cidade 

vencedora, a visibilidade que isso proporcionava estava garantida.  

 Essas disputas foram bastante interessantes no jogo político local. Para o 

catolicismo no Brasil, o importante nem era saber de onde vinha o financiamento 

para se erigir a nova diocese, se viriam de políticos, coronéis, elite emergente ou do 

sacrifício dos fiéis; a única certeza que se tinha era que, de Roma não viria a ajuda 

necessária para se constituir o patrimônio necessário para esse propósito.   Em 26 de 

junho de 1905, o Secretário de Estado, Cardeal Merry del Val, escreveu ao núncio 

brasileiro  sobre a criação de novas dioceses e sobre a elevação de São Paulo à 

Província eclesiástica. Segundo Merry del Val, após consultar bispos brasileiros em 

visita à Roma, sobre estes assunto concluiu que, 

 
Nell’occasione recente della venuta a Roma di vari Vescovi brasiliani 

non ho mancato d’interrogarli sia in generale circa elevazione dello 

Stato di S.Paolo in Provincia Ecclesiastica, sia in particolare sulla 

erezione di Campinas in Diocesi; e tutti hanno manifestato il loro 

parere favorevole all’una e all’altra cosa. E non posso mancare di 

soggiungere, che alla Santa Sede reca non poca meraviglia, come, 

mentre dapertutto altrove si cerca di facilitare l’erezione di nuove 
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diocesi, nel Brasile solamente, dove le popolazioni cosi 

spontaneamente offrono i mezzi per la creazione e sussistenza di 

nuove diocesi, nascono sempre difficoltà e si creano ostacoli da chi 

meno sarebbe da aspettarvelo7.     

 
 As comissões formadas para ereção de novas dioceses, invariavelmente tinham 

que apresentar um plano detalhado com mapa do território onde seria instalada, 

além da documentação e do demonstrativo da capacidade de dotação patrimonial 

para compra de um imóvel para instalação do palácio episcopal e o sustento do bispo 

nos seus primeiros na diocese. Geralmente, pessoas ilustres da sociedade formavam 

estas comissões. A diocese de Santos, já no crepúsculo da Primeira República, contou 

com a ajuda de empresários e militares, a diocese do Amazonas, no início da 

República, era constituída pela elite de “bacharéis” e do clero. Essa situação foi 

tratada com bastante pragmatismo pela Secretária de Estado do Vaticano. Nenhum 

dos documentos pesquisados concedeu qualquer desconto para emissão das bulas de 

ereção de uma diocese, ou para a nomeação de um bispo. A Santa Sé deu liberdade 

para a Igreja no Brasil formar o patrimônio das novas dioceses, mas na hora em que o 

assunto tocou no campo da doutrina e da obediência as rédeas se tornaram curtas, 

 
O ano passado recebemos de vós uma carta, mensageira de alegria 

comum e de âmbito agradecido, relativa à ampliação, há pouco tempo 

atuada pela vossa hierarquia, com a instituição de uma segunda 

província eclesiástica e com o acréscimo de quatro sedes episcopais 

[...] Portanto, deram prova da sua solicitude pastoral, quando, 

reunidos em São Paulo, pediram ao romano pontífice a ampliação da 

hierarquia episcopal. Nós julgamos por bem ir ao encontro desses 

vossos pedidos [...] mas não nos devemos ater às suas obras se elas 

não corresponderem à doutrina [...] sempre com o consentimento e a 

autoridade daqueles que o próprio Cristo escolheu como guias8.  

 
 No final da primeira década do Século XX, o catolicismo já havia colocado pelo 

menos uma nova diocese em cada Estado brasileiro, realizando assim a desejada 

inserção, pela temeridade de que pudesse haver restrições por parte de algum 

“presidente de estado” hostil à causa do catolicismo. O que concorreu para que esta 

                                                           
7 ASV. Fasc. 615, p. 9 r/v. 
8 Encíclica Litteras a Vobis. DOCUMENTOS DA IGREJA: Documentos de Leão XIII. n. 12. São 
Paulo: Paulus, 2005. pp. 573-578. 
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realidade fosse possível foi o não afastamento da elite eclesiástica dos círculos de 

poder que compunham o novo regime. Houve, durante todo o período pesquisado, 

minuciosos relatórios da nunciatura brasileira para o Vaticano sobre a situação 

política no Brasil. Eram informações precisas, inclusive sobre a forma desonesta e 

corrupta como transcorriam as eleições para os diversos cargos eletivos, largamente 

apresentados na historiografia brasileira sobre a Primeira República9.  

 
 

 
Figura 1 – ASV. Fasc. 483, p. 84v 

 

 As informações a respeito do perfil dos candidatos à presidência da república 

eram minuciosas, da política a prática religiosa. Se fossem maçons, suas declarações a 

respeito do catolicismo detinham interesse especial. Os candidatos à vice-presidência 

eram eleitos separadamente, portanto diferente da situação hodierna, eles também 

recebiam o mesmo tratamento nos relatórios enviados à Santa Sé. 

                                                           
9 TELAROLLI, Rodolpho. Eleições e fraudes eleitorais na República Velha. São Paulo: 
Brasiliense, 1982. 
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Dal Vaticano, 9 Aprile 1910.  

N. 43.407 

Ilmo. Revmo. Signore,  

Accuso ricevimento del foglio della S.V.Ilma. N. 1724, del 15 Marzo 

u.d., circa le recenti elezione politiche, e circa la nomina del 

Maresciale Wenceslau Bras a Presidente di Codesta Repubblica. Ho 

preso nota di tutte le informazioni da V.S. fornitemi a quel propósito, 

e specialmente delle notevoli dichiarazioni fatte daí candidati alle 

suddette cariche, di non voler cioè combattere la religione cattolica, 

ma favorirla. Nel Ringraziare pertanto la S.V. delle suddette notizie, 

passo al piacere di raffermarmi com sensi di sincera stima. Di 

V.S.Ilma. Affmo per servirla - R.Card. Merry Del Val10. 

    

 

 
Figura 2 – ASV. Fasc. 1087, p. 16r 

 

 

                                                           
10 ASV. Fasc 594 p. 71 r/v. 
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 Não apenas a elite eclesiástica brasileira articulou formas de tirar proveito da 

sua relação com o Estado. O governo brasileiro, de certa forma, tentou obter para o 

país, prestígios que alguns países europeus possuíam. Se não o fez por convicção, foi 

pelo menos por imitação. Manteve no país a Nunciatura de Primeira Classe, o que 

para a Santa Sé também era vantagem, já que o núncio, como decano do corpo 

diplomático no país, em conformidade com antigas tradições e de acordo com a 

Convenção de Viena de 1815, possuía a preferência protocolar ante os demais 

embaixadores, fato que foi mantido ao pé da letra pela nunciatura no Brasil. O 

embaixador dos Estados Unidos contestou esta precedência em mais de uma ocasião. 

A contrapartida, que foi a elevação da representação brasileira em embaixada só veio 

no final da segunda década do século passado. Os opositores da Igreja no governo 

fizeram várias tentativas de supressão da representação brasileira no Vaticano, mas 

em todas as vezes foram vencidos por uma larga diferença. Prevaleceu o jogo de 

interesses na condução da política entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, 

  
Já hontem, na edição vespertina comentamos com sympathia os 

brindes trocados entre Sua Eminencia o Cardeal Arcebispo e o Sr. 

Ministro das Relações Exteriores no banquete com que o Chefe da 

Igreja Catholica no Brasil quis significar as nossas autoridades 

republicanas a justa alegria suscitada pela elevação a Embaixada de 

nossa legação junto a Santa Sé. Nos somos um paiz catholico, hoje 

sem religião de Estado mas sempre comprehendendo com justiça, 

apezar dessa separação, que aqui não cavou abysmos, a collaboração 

preciosa que o clero na independência de sua acção [...]  pode prestar 

aos poderes civis no encaminhamento regular das questões que 

interessem ao paiz. [...] para ultimar soluções reclamadas como um 

beneficio a melhoria de nossas condições sociaes. A inffluencia moral 

de um elemento como a Igreja, ajudando, dentro da ordem, da 

moralidade e do respeito [...] quando o Brasil entrou na guerra, a 

grande força conservadora synthetizada nos Arcebispos e Bispos [...] 

mostrando ao povo o verdadeiro caminho do dever patriótico. As 

Pastoraes que essas altas dignidades ecclesiasticas baixaram nessa 

ocasião [...] dos mais formosos documentos que a fé brasileira possa 

exhibir [...] secundando nobremente o poder civil [...] Por isso mesmo 

desejaríamos que fossem cuidadosamente evitadas quaesquer 

innovaçoes legislativas [...] Disposições que firam e choquem o justo 
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respeito pela autoridade religiosa são como leis contra costumes 

assentes e arraigados, e acabarão suscitando descontentamentos, que 

mais conviria, fossem evitados11. 

 
 O cardinalato, outra instância de poder bastante representativa do catolicismo, 

também causou certo frisson nos círculos de poder no Distrito Federal e, envolveu as 

altas esferas das duas instituições. Da negação à acomodação e concessão do 

“prestigio”, muita tinta se gastou em correspondências entre a nunciatura brasileira e 

o Secretário de Estado, Merry del Val. Outros países sul-americanos entraram na 

disputa que acabou sendo vencida pelo Brasil, e melindrando a relação entre o 

governo brasileiro e argentino. Essa vitória para o catolicismo no Brasil, que para o 

governo foi uma vitória do Estado, deu ao cardeal Arcoverde maior liberdade na 

condução da ereção e divisão diocesana, ações que contaram, na maioria das vezes 

com o parecer do Cardeal. Além de casos, como do padre Cícero, onde o cardeal  

participou ativamente, auxiliando D. Manoel, bispo do Ceará. Esse último caso 

envolveu questões de fé e política naquela região.  

 Outro caso mais antigo, o do Conselheiro, no final do Século XIX, que também 

envolveu essa mesma questão fé e política, além de colocar do mesmo lado Estado e 

Igreja, na trama para eliminarem o inimigo comum, trouxe nas pesquisas um fato 

bastante interessante e, envolveu o Secretário de Estado do Vaticano, Mons. 

Rampolla, que em nome da ortodoxia da fé, foi pragmático em relação aos 

acontecimentos em Belo Monte. Em correspondência enviada ao encarregado de 

negócios da Santa Sé no Brasil, Mons. João Batista Guidi, questionou a autoridade do 

arcebispo da Bahia, D. Jerônimo Tomé da Silva (1893-1924) e exigiu uma atitude do 

arcebispo para colocar fim ao movimento,  

 
N. 36411 - Illmo. E Revmo. Signore, 

Son pervenute recentemente alla Santa Sede notizie abbastanza triste 

circa la durata e la estenzione di un movimento antireligioso, che 

alcune bande di fanatici ribelli promuovono e diffendono nelle Stato 

di Bahia. Essi si abbandonano alle più grandi violenze ed offendono 

anche la Chiesa cattolica ne suoi beni, nelle persone, nella sua 

dottrina, fino al punto di proclamare il loro capo un nuovo Messia. 

Questi fatti per se stessi molto deplorevoli diventano ancor più 

                                                           
11 Jornal do Commercio, Várias Notícias. In,  ASV. Fasc. 822, p. 77.  
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pericolosi se lasciansi compiere senza opporvi alcun efficace rimedio 

da parte di chi lo può per la riconosciuta autorità del suo officio, ed ha 

il dovere di difendere la verità ed il decoro della Religione. Interesso 

pertanto V.S. a voler prendere in parti colore considerazione gli affari 

soppraccemati trattando particolarmente con Mgr. Arcivescovo di 

Bahia per indurlo a spendere l’opera sua e tutta la possibile influenza 

allo scopo di agevolare la pacificazione degli animi. Poiche dalle 

informazioni finora pervenute si deduce che la condotta serbata da 

quel Prelato in siffatta contingenza e sembrata ad alcuni non 

corrispondente all’altezza del suo ministero. Appena poi V.S. avrà 

presa conoscenza della situazione reale e delle deciosioni prese da 

Mgr. Arcivescovo di Bahia, avrà cura d’informarmene con la maggiore 

possibile sollecitudine. E con sensi di ben distinta stima passo a 

ripetermi. Di V.S.Illma. 

Roma 13 de Marzo de 1897. 

Affmo per servirLa M.Card. Rampolla. 

Mgr. Giambattista Guidi Incaricato d’Affari interino della S.Sede - 

Petropolis12. 

 

 Estado e Igreja articularam situações de favorecimento mútuo como no “bom e 

velho sistema político” da troca de favores. O episcopado foi articulado, apesar dos 

poucos encontros coletivos. As correspondências entre os bispos e desses com o 

núncio, e a Santa Sé, mostraram que tinham um objetivo bastante definido para a 

instituição e, com isso, conseguiram cumpri-lo a contento. A estadualização 

diocesana foi bem sucedida, o trânsito para a manutenção das boas relações entre o 

Estado e a Igreja não foi de mão única, foi percorrido em pista dupla. Se a visibilidade 

da “união” com o Estado só foi sentida com as articulações do Cardeal Leme, em 

especial no governo de Getúlio Vargas13, a invisibilidade política e articulações 

                                                           
12 ASV. LIBRI 68, pp.85 r/v, 86r. 
13 O jornalista Lira Neto está escrevendo uma trilogia sobre Getúlio Vargas, “o primeiro volume da 
trilogia [...] lança pela Companhia das Letras, em maio. Uma das revelações do livro é o discurso de 
formatura do jovem Vargas, na Faculdade de Direito de Porto Alegre, em 1907. Ali aos 25 anos, surge 
um Vargas seduzido pela filosofia de Nietzche (“esse louco genial”) e crítico à condição da mulher de 
então (“Amesquinhada”, ser inferior, serpente tentadora do mal”). Em outro trecho, ele investe contra 
o cristianismo [...] Se hoje tal discurso já causaria polêmica para um político, há 100 anos impediria 
qualquer carreira de decolar. Por isso, os anos se passaram e Vargas trancafiou o libelo, do qual nunca 
mais se teve noticia. Ele escondeu o conteúdo da própria família. El 1977, Alzira, sua filha doou uma 
série de documentos a Fundação Getulio Vargas (FGV), mas por escrito, recomendou expressamente 
sobre o texto: “Não pode e não deve ser publicado, sob hipótese alguma”.  http//:www.veja.com, 
acessado em 26fev2012 3:45h.         

http://www.veja.com/
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anteriores sedimentaram esse caminho. Em raros momentos na história do Brasil, 

Estado e Igreja caminharam tão próximos quanto nesse período. Só assim foi possível 

a reestruturação de uma instituição que chegou ao fim do Império bastante 

combalida e se reergueu em pouco menos de meio século. Coronéis, oligarquias e 

empresários também foram especialmente úteis nesse processo, mas em geral 

incentivados por algum político. 

 Mas, se o poder for um fim em si, ele deve ser evitado. Quando a elite 

eclesiástica visa apenas disputas internas pela ascensão aos altos postos de comando, 

a instituição negligencia sua atuação na sociedade. Em cada contexto se colocam 

desafios específicos. Se na Primeira República a expansão e reorganização 

administrativo-diocesana, norteou a política eclesiástica e, apesar de seguir diretrizes 

políticas da Santa Sé, teve plasticidade necessária para conciliar algumas situações 

adversas, fez o jogo do toma lá da cá, se envolveu nas tramas do poder e conseguiu 

seu intento. Foi assistencialista, ocupou o espaço negligenciado pelo Estado na 

sociedade, espaço algumas vezes cedido. Foi uma política que visou necessidades 

emergenciais. Esse tipo de política não cabe mais. As necessidades são outras, são 

muitas. Hoje a Igreja esta negligenciando sua capacidade de ser coautora de uma 

sociedade mais justa. O aggiornamento suscitado pelo Concilio Vaticano II ainda não 

foi sentido. Teria a instituição capacidade para mais uma longa espera para colocar 

em prática aquilo o que ela mesma instituiu? Ainda resta a esperança de seu 

ressurgimento, aggiornare.       

   
Quanto a ciò che è andato perduto, Martini è altrettanto netto: “Direi 

che ciò che si è perso è proprio quell’entusiasmo, quella fiducia, quella 

capacità di sognare che il Concilio aveva comunicato alla Chiesa. Si è 

tornati un pó alle acque basse, a una certa mediocrità”. È un giudizio 

duro, che il cardinale esprime con grande libertà”. La stessa con la 

quale dice che è inevitabile che la Curia vaticana, in quanto organismo 

burocratico e di controllo, agisca come forza frenante di controllo, alle 

esigenze di rinnovamento e di apertura. È sucesso così all’epoca del 

Concilio, quando i curiali intravidero il rischio di non poter più 

esercitare la loro egemonia, e succede così adesso, con una tendenza 

al centralismo che nasce spesso dalla paura del cambiamento14. 

 

                                                           
14 VALLI, Aldo Maria. Carlo Maria Martini: Nostalgia del Concilio. Famiglia Cristiana. Settimanale: 
18-09-2011. p. 68. 
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 O laicismo do Estado brasileiro é uma questão aberta e ainda bastante 

discutida15. Basta que olhes com teus olhos (Sl. 91).  

 

 
Figura  3 - http://www.eleicoes.uol.com/2010/ultimas-noticias 

José Serra na Basílica de Aparecida  
 

 

 
Figura 4 - http://www.eleicoes.uol.com/2010/ultimas-noticias 

Dilma Rousseff na Basílica de Aparecida 
 

                                                           
15 CASAMASSO, Marco Aurélio Lagreca. Política e Religião: O Estado laico e a liberdade 
religiosa à luz do constitucionalismo brasileiro. Tese de Doutorado em Direito, PUCSP, 2006.  

http://www.eleicoes.uol.com/2010/ultimas-noticias
http://www.eleicoes.uol.com/2010/ultimas-noticias
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