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RESUMO Este artigo pretende mostrar como a Igreja CatOlica brasileira se 
organizou institucionalmente ap6s a separagao do Estado, estabelecida pela 
primeira Constituigao republicana de 1891. Corn essa separagao, restou a Igreja 
empreender uma institucionalizagao voltada para o modelo romano. Na decada 
de 20, a Igreja, aproveitando o period° de instabilidade politica, reapresentou-se 
como instituicao ideal para domesticar as mentes e controlar as situageies 
conturbadas. Urn dos principais desdobramentos da estrategia catOlica para 
voltar ao poder foi a exploragao do catolicismo como caracteristica nacional. 
Nesse sentido nao mediu esforgos para a realizagao do Congresso Eucaristico 
do Centenario(1922), a construgao do Cristo Redentor e a transformagao de 
Nossa Senhora Aparecida ern Padroeira do Brasil. 

"0 catolicismo formou nossa nacionalidade... 
Urn ideal de Patna brasileira sem a fe catOlica é urn 
absurdo hist6rico tanto como uma impossibilidade politica" 

(Padre Julio Maria) 

1 Este artigo foi retirado do segundo capitulo de minha disserfacao de mestrado, Da Romanizacao a 
Terceira Via: a Igreja no Brasil de 1889 a 1945. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 1995. 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n° 15, Mar/96, p.71-86 	 71 



A Proclamagao da Republica, em 1889, desencadeou o processo de 
aproximagao entre a Igreja brasileira e a Santa S6, ou seja, a "romanizacao". 0 
recurso da institucionalizacao pode ser visto como uma busca de identidade, a 
qual se mostrou muito mais pr6xima da Santa S6 do que do catolicismo popular 
existente no pals. A alternativa de aproximar-se do catolicismo popular estava 
fora de cogitagao, devido as flagrantes deturpagoes doutrinarias geradas pela 
escassa assistancia eclesiastica a populagao, tanto na colOnia quanto no 
Imperio. Condenava-se, veementemente, a ignorancia religiosa do povo brasi-
leiro, em importantes documentos eclesiasticos, antes mesmo do fim do Imperio. 

A romanizacao, porem, era dificultada pela carer -Ida de agentes evangeli-
zadores, pelo laicismo do Estado republicano e pela proliferagao de outras ideias 
religiosas. Os numeros sobre o clero em 1889 eram desanimadores: 700 padres 
serviam 14 milhOes de habitantes distribuidos entre 12 dioceses (JULIO MARIA, 
1950: 175). A solugao foi importar da Europa novas congregag'Oes religiosas 
como as irmas de caridade, os capuchinhos, e, posteriormente, os redentoristas, 
os dominicanos, os jesuitas, os franciscanos e outros (OLIVEIRA, 1976: 132). 

Esses padres e religiosos estrangeiros ocuparam postos chaves, como a 
administragao de santuarios, outrora dominados por irmandades leigas 2 . Tarn-
berm promoveram a divulgagao da ortodoxia romana, procurando, inclusive, 
substituir os santos mais cultuados do catolicismo popular por outras devogoes 
tipicas das congregagb'es europeias. 

A luta contra o laicismo foi a grande batalha da Igreja nos primeiros tempos 
republicanos. 0 processo de romanizacao precisava de uma populagao evan-
gelizada e doutrinada dentro das novas orientagoes papais. A escola publica 
era urn excelente veiculo dentro dessa estrategia da Igreja: dal, o enorme 
empenho para que as aulas de religiao nao fossem suprimidas, uma vez que o 
nUmero de estabelecimentos de ensino cat6lico era insuficiente e j6 surgiam as 
primeiras escolas protestantes. 3  

Procurando resguardar seu espago na Constituicao de 1891, o episcopado 
se reuniu em 1890, produzindo uma pastoral coletiva que reivindicava poderes 
e oferecia beneficios ao Estado republicano. 

"Basta que o Estado fique na sua esfera. Nada tente contra a religiao. Nab 
s6 6 impossivel nesta hipetese, que haja conflitos, mas pelo contrario a 
agao da Igreja sera para o Estado a mais salutar e os filhos dela, os 

2 STAPHORST, Sabino. Vinte e cinco anos no Brasil 1899-1924 (Comemoragao do jubileu de prata da 
presenga dos franciscanos holandeses no Brasil). Belo Horizonte: 1985. p.23. Em 1897, o bispo de 
Fortaleza solicitou ao Provincial dos Franciscanos na Holanda que enviasse padres para o Santuario de 

• Sao Francisco das Chagas do Caninde, urn grande centro de devogdo popular. 
3 CAMARGO, Cdndido Proc6pio. Cat6licos, Protestantes a Espfritas. PetrOpolis: Vozes, 1973, 139, cita a 

criagdo da Escola Americana, em 1870, sob supervisdo presbiteriana. 
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melhores cidadaos, os mais dedicados a causa publica, os que derrama-
rao mais de boa mente o seu sangue em prol da liberdade da Patria. Ah! 
Naos se consigne, pois a Carta Constitucional da Republica brasileira uma 
palavra que ofender possa a liberdade de consciencia religiosa do pais 
que e na sua totalidade catOlica apostOlica romana" 4  

Malgrado a pastoral, a Constituicao de 1891 trazia a separagao Estado-Igre-
ja, confirmando o decreto 119 A; de 7 de janeiro de 1890. 5  0 recern-criado 
Estado nao estava interessado em recorrer aos prestimos da Igreja para orga-
nizar a nova sociedade. A Republica nasceu buscando uma nova ideia de 
nacao. Desprezava o passado imperial e, em conseqUencia, a Igreja que havia 
sido sua parceira. A nage° brasileira deveria se pautar por novos simbolos e 
referencias. 

0 Padre Julio Maria, 6  missionario e apologetico, muito embora aprovasse 
a liberdade concedida a Igreja Catolica, percebeu o perigo da decisao republi-
cana. Afirmava o Padre JOH° Maria: 

`Acreditam alguns deles, como recentemente tern mostrado o regime 
republicano, que a religiao catOlica no Brasil nao passava de uma criagao 
artificial da lei; que facilmente se podia eliminar da vida da nagao; que 
facilmente se podiam promulgar codigos e leis, fundar escolas e formar 
educagao sem atengao nas crengas religiosas" (JULIO MARIA, 1950: 
135) 

Julio Maria, dessa forma, captou a pretensao do novo Estado, que buscava 
outras bases de sustentacao. 0 laicismo era a arma desse Estado, que pretendia 
conferir uma nova identidade ao Brasil. Buscava-se, por caminhos diversos, o 
consenso social que a Igreja conseguia com a explicagao religiosa e, para tanto, 
tornava-se necessario desacredita-la frente a populacao. 0 Estado republicano 
laico nao so recusou a ajuda da Igreja, como procurou enfraquece-la, adjetivan-
do-a de "artificial" e "fragil". 0 rigid° regalismo do Imperio contribuiu decisiva- 

4 PASTORAL COLETIVA de 1890. In: RODRIGUES,Anna l‘ffl V. M. A Igreja na RepOblica, Brasilia: Camara 
dos Deputados/UNB,1981. p.57. 

5 Cf. DORNAS FILHO,J. Padroado e a Igreja brasileira. Sao Paulo: Cid. Editora Nacional, 1938. 281/282 , 
esse decreto determinava: 
Art. 1-E proibido a autoridade federal , assim como a dos Estados federados , expedir leis , regulamentos 
ou atos administrativos, estabelecendo alguma religiao (...) 
Art.2- A todas as confiss5es religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem seu culto (...) 
Art.4- Fica extinto o Padroado. 

6 Nascido Julio Cesar de Morals Carneiro (1850/1916), o Padre Julio Maria converteu-se do agnosticismo 
ao catolicismo em 1884 e foi ordenado em 1891. Segundo o preprio, sua conversao foi "rdpida, 
instantdnea, fulminante"(...) "urn golpe vertiginoso e louco". Apud. VILLAQA, A. C. 0 Pensamento calcitic° 
no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p.69/77. 
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mente para imputar a Igreja a imagem de uma "criagao artificial da lei". 0 fato 
de a Igreja ter servido a organizagao da vida coletiva na formagao social 
senhorial (OLIVEIRA, 1985: 151-160) favorecia a ideia de que, ao derrubar o 
regime, os republicanos estavam eliminando, tambern, a influencia catalica. 

A constatagao de que o Padroado havia contribuido para o enfraquecimento 
da Igreja apontava em duas diregOes: ou a Igreja se apagava definitivamente, 
corn o fim da protegao do Estado, ou se fortalecia institucionalmente, favorecida 
por essa separagao. Os republicanos apostaram na primeira hipotese e a Igreja 
abragou a segunda. 

0 Padre JOH° Maria foi urn dos que acreditaram nas possibilidades de 
crescimento da Igreja corn o fim do Padroado e de urn novo rumo para a 
instituigao aliada ao povo. Alern de defender essa alianga, o padre Julio Maria 
empreendeu uma batalha contra a hipocrisia do clero brasileiro, diante do 
catolicismo ali praticado. 

"0 clero vive separado do povo. Quase que o povo nao o conhece. 0 
clero contenta-se corn uma certa aristocracia de devotos. Quase a sua 
inspiracao se reduz a ver os templos bem enfeitados, o coro bem ensaia-
do, e, no meio de luzes e flores, os paramentos reluzentes. Toda a 
atividade do clero quase que se resume nisso — festa para os vivos e 
pompas fanebres para os mortos. 

0 clero brasileiro nao tern nenhum valor politico e social. Nem ele pesa, 
como devia acontecer, na balanca da opiniao, nem a Igreja brasileira 
ouvida em nenhum dos grandes interesses da Patria".(JULIO MARIA, 
1950: 250) 

Julio Maria acreditava na uniao da Igreja corn o povo, mas a separagao 
entre a Igreja e o Estado nao havia destruido as ligagbes da elite dominante corn 
o clero. Ao contrario do que pretendia JUlio Maria, a Igreja se aliou a elite. Para 
essa nova alianga, a Igreja se dedicou a desmantelar o catolicismo popular, 
combatendo o fanatismo religioso de Canudos e Contestado, alum de importar 
padres europeus para administrar os centros de devogao. Essa opgao da Igreja 
brasileira de eliminar, progressivamente, os elementos profanos das manifesta-
gOes religiosas visava a purificagao da religido e do povo e ao controle total das 
manifestagOes de culto, almejando utiliza-las como instrumento de catequese 
popular. 

A catequese nao tinha somente o catolicismo popular como inimigo, mas a 
concorrencia de outras correntes religiosas, como o protestantismo e o espiritis-
mo. A Igreja Catalica repudiou veementemente a atitude republicana de igualar 
todas as religibes, pois estava em jogo a sua hegemonia. 
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Para que a Igreja pudesse aumentar sua influencia junto ao Estado, era 
importante que ela conseguisse apresentar urn controle efetivo sobre a maioria 
dos brasileiros. De certa forma, havia uma crenga de que "ser brasileiro 6 ser 
catOlico"7 . A difusao do protestantismo no Brasil pode ser explicada, ern parte, 
pelo fato de os imigrantes desconhecerem a lingua portuguesa. Muitas vezes, 
a medida que esses imigrantes aprendiam o portugues, boa parte deles se 
convertia ao catolicismo. 8  

Inicialmente, o ensino do portugues foi uma solugao para a conversao ao 
catolicismo de muitos dos protestantes de imigragao, visto que a lingua materna tinha 
a fungao de protegao do patrimOnio etnico-cultural. Para isso, a Igreja CatOlica 
contou corn a colaboragao dos padres estrangeiros que, muitas vezes, utiliza- 
yarn a respectiva lingua materna, para promover a conversao ao catolicismo. 9 

 0 protestantismo de imigragao, assim, nao era uma ameaga a Igreja ern 1889. 
A medida que avangava o processo de romanizagdo, foi importado da Santa 

Se todo urn discurso contra o protestantismo e contra o socialismo, sendo que 
o segundo era irrelevante no Brasil daquele momento. 0 perigo protestante se 
tornou real corn a Constituigao de 1891, na qual prevaleceu a ideologia positi- 
vista, anticlerical e magonica. 1 ° Corn essas caracteristicas, a Constituigao 
favoreceu a entrada de urn segundo grupo de protestantes bem mais perigoso 
para o restabelecimento da hegemonia catOlica: os protestantes de conversao. 

As principais seitas protestantes que se estabeleceram apas a promulga- 
gao da Constituigao foram as de presbiterianos, batistas e metodistas, todos eles 
marcados por urn forte americanismo. As tres seitas entraram no pais ainda no 
seculo XIX; segundo Camargo (1973: 111) metodistas em 1836, presbiterianos 
em 1869 e batistas em 1882, mas s6 corn a Constituigao de 1891 passaram a 
agir livremente. Os presbiterianos concentraram seus esforgos na zona rural e 
na criagao de seminarios teologicos para formacao de seus quadros. Os batistas 
e metodistas, por sua vez, se estabeleceram nas cidades e, em pouco tempo, 
iniciaram a fundagao de seus primeiros colegios. 0 envolvimento dos evangeli- 
cos corn a educagao era previsivel, vista que exigiam a leitura da Biblia e a major 

7 Cf. BRANDAO, Ser catOlico : dimensOes brasileiras — urn estudo sobre a atribuigao atraves da religiao. 
In: SACHS, Viola. Brasil e EUA : Religiao e ldentidade Nacional.Rio de Janeiro: Graal, 1988, p.27 a 58; 
SANCHIS, 0 Repto pentecostal a cultura catOlico-brasileira. In: ANTONIAZZI, Alberto. Nem anjos nem 
dem6nios: interpretagao sociologica do pentecostalismo. PetrOpolis: Vozes, 1994, p. 34 a 53. 

8 STAPHORST , op.cit. p.96; CAMARGO, op. cit. p.133. 
9 AZEVEDO, Ferdinand. Uma vista rapida da Companhia de Jesus no mundo e no Brasil. Noticias(nOrnero 

especial) Jul. 1986. p. 14 , lista jesuitas poloneses, suigos, austriacos, alemaes e italianos entrando no 
pats entre 1849 a 1860, prioritariamente para as areas de colonizagao imigrante. 

10 E importante ressaltar que os mais importantes positivistas e magons estavam no primeiro ministerio 
republicano: Quintino Bocaitiva (Transportes), Aristides Lobo (Interior), Benjamin Constant (Guerra), Rui 
Barbosa (Fazenda), Campos Sales (Justica), Eduardo Wandenkolk (Marinha) e Dernetrio Ribeiro (Agri-
cultura), alem do Mal. Deodoro da Fonseca, eleito Grao-Mestre do Grande Oriente do Brasil ern 19 de 
dezembro de 1889. Cf. CASTELLANI, J. Maconaria e sua Politica Secrets. sao Paulo: Trago, 1984, p.61. 
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parte da populagao brasileira era analfabeta. 
Alfabetizar para evangelizar nao era, porem, o unico objetivo dos protes-

tantes americanos. Existia, tambern, a preocupagao em "civilizar"os povos 
atrasados, como podemos verificar nas analises sobre o metodismo no Brasil. 
A relagao corn o imperialismo americano fica clara nos trechos a seguir: 

"0 imperialismo americano e na sua essencia urn valor, uma forga ameri-
cana, urn sentido americano de justiga, uma resposta a voz de Deus para 
cristianizar todos os continentes e todas as ragas. Este e o espirito cristao 
de uma repOblica." 

"(...) os missionarios nab fazem apenas convertidos, ales contribuem 
tambern para mudar os habitos de consumo dos povos atrasados, esti-
mulando a importagao dos produtos dos paises civilizados e abrindo 
novas vias de cornercio." 11  

Nao se sabe se a Igreja Catalica tinha conhecimento dos pontos de vista 
metodistas, mas e certo que direcionou seus ataques para o americanismo 
protestante. Os padres preveniam seus fieis contra esse tipo de protestantismo, 
usando uma retorica nacionalista anti-americana. Preocupavam-se, sobrema-
neira, corn a proliferagao de escolas dessa tendencia religiosa. Tal discurso 
catalico adquiria uma coloragao especial, naquele momento em que o Estado 
estava se redefinindo e a nacionalidade sendo construida. Mais do que nunca, 
era preciso associar o "ser catOlico " ao "ser brasileiro". 

A pastoral coletiva de 1900 atacava a adocao de medidas anti-catolicas 
pela RepUblica, como o casamento civil, o laicismo das escolas e, principalmen-
te, a equiparagao do catolicismo as outras religibes. 

Afirmava o documento: 

"Somos catOlicos a quase totalidade dos brasileiros, queremos que nossa 
religiao nao seja nivelada corn os inventos de Lutero, Calvino, corn as 
torpezas de Mafoma, corn os delirios de Augusto Comte. Trabalharemos 
para este desideratum, amados irmaos e filhos; e assim prestaremos a 
patria o mais assinalado e relevante servigo, que nao s6 pode, mas tern 
direito de esperar e de desejar de seus filhos". 12  

11 KAUFMAN , Mathias S. Christian Advocat, 14/09/1899, p. 9 e ANDERSON, S. T. Thoughts on missions: or 
an essay setting for the principles , facts , and obligations of christian mission . Methodist Publishing 
House, Nashville , 1874 p.42. Apud MESQUIDA , Peri. Metodismo e educacao no Brasil: formar elites e 
civilizar a Nacao. Revista do COGEIME, rig.2 , Piracicaba, 1993 , p. 40. 

12 PASTORAL COLETIVA de 1900 apud RODRIGUES, op. cit. p. 65. 
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A Igreja Catblica continuava insistindo no argumento de que so elf seria 
capaz de proteger o elemento religioso. A ordem era o principio maxima, 
juntamente corn o respeito a hierarquia e a doutrina catalica, e foi exatamente 
por esses pontos que passaram os ataques a urn outro perigoso inimigo: o 
espiritismo. 

0 fenOmeno espirita nao era novidade para o brasileiro na virada do seculo, 
devido a convivencia corn as religities africanas e a tradicao rural brasileira de 
procurar meios sacrais de diagnOstico e de aura. Nos tempos do Padroado e do 
catolicismo popular, a Igreja nao se ocupava dessas questOes. 0 problema 
surgiu com a difusao do kardecismo, doutrina espirita codificada por Allan 
Kardec em 1853, que apresentava-se como ciencia, filosofia e religiao. 13  Dotado 
de racionalidade, o kardecismo modificava cultos afro-brasileiros, como a urn-
banda, e conquistava adeptos nos setores das classes medias e intelectualiza-
das dos grandes centros urbanos. Assim, nos primeiros anos deste seculo, o 
espiritismo ja era um poderoso entrave ao projeto de hegemonia da Igreja e 
mereceu uma pastoral de Dom Leme, intitulada "0 culto a Virgem"(1920). 
Juntamente com a Pastoral, varios folhetos foram distribuidas condenando o 
espiritismo: 

"Estimados leitores! 
Sois brasileiros catolicos, apostOlicos, romanos ? 
Entao nao podeis adotar a pemiciosissima heresia do Espiritismo, sob 
pena de serdes excomungados pela verdadeira Igreja de Cristo. (..) 
Nab podeis admitir uma religiao falsa e estulta, importada do estrangeiro 
sob pena de enxovalhardes a honrosa tradigao, quatro vezes secular do 
povo brasileiro que sempre foi catOlico". 14  

Nota-se, nesse folheto, a repeticao do tema do "ser brasileiro e ser catolico". 
0 nacionalismo e o argumento para criticar mais uma religiao "importada do 
estrangeiro" e ressaltar a tradicao catOlica do povo brasileiro. 

Alern de "estrangeiro", o espiritismo era considerado "confuso", pois prescindia 
da hierarquia. A possibilidade de todos poderem ser mediuns inviabilizava essa 
hierarquia, conforme explicita urn trecho do folheto de propaganda anti espiritismo: 

"sendo que todos nOs somos mediuns no dizer de Leon Denis (Depois da 
Morte, 222) e sabendo todos que `cada cabega uma sentenga' — pode- 

13 CAMARGOS , op.cit. p.160. 
14 Apud. FINGER, Frederico. Crdnicas Espfritas. Rio de Janeiro: Federacao Espirito Brasileira, p. 176. Outros 

exemplos da perseguicao catolica aos espiritas podem ser vistos em SOUZA DO PRADO. Padres , 
Medicos e Espfritas, Rio de Janeiro: Edicao de Aula, 1932. 

77 



mos concluir logicamente:o espiritismo, como doutrina religiosa e como 
ciencia, e uma confusao" 15  

A inexistencia da hierarquia igualava-se a confusao e a anarquia, ou seja, 
as mesmas marcas atribuldas ao catolicismo popular. A verdadeira Igreja era 
partidaria da ordem, conforme defesa do Monsenhor Miguel Martins: 

"Em todas as sociedades que tern a sua frente uma autoridade suprema, 
a quern todos os membros devem obedecer, em vez de ordem e respeito, 
reinam a insubordinagao, a anarquia ea confusao. Pondo de parte a Igreja 
CatOlica, nenhuma outra associagao religiosa tern urn chefe espiritual e 
soberano, a quem todos prestam a devida submissao. "16 

Ordem e respeito implicavam a ideia de hierarquia, que precisava ser 
constantemente reiterada, porque era a Igreja sineinimo da unidade. A Igreja 
CatOlica nao foi, contudo, a Unica a propor a unidade. A facgao dos positivistas, 
liderados por Benjamim Constant e pelos militares, era adepta da chamada 
"ditadura republicana", corn a defesa de urn governo central forte e poderoso. 
Essa posigao, porem, foi derrotada pelos federalistas, na sua maioria latifundia-
rios, os quais pretendiam urn governo central que, simplesmente, servisse de 
elo entre as unidades federadas auteinomas. 

Os positivistas trocaram a unidade pelo federalismo. A Igreja, por sua vez, 
tornou-se opositora da nagao federada e da religiosidade multifacetada.0 terra 
da unidade, no dizer de Girardet (1988: 163), trata de garantir a vitOria das forgas 
centrifugas sobre os fatores contrarios, de rompimento ou divergencia. A ruptura 
trazida pela Republica forgou a romanizagao, que se pautava nos principios da 
hierarquia e da unidade. Invertia-se, desse modo, o quadro Imperial: enquanto 
a Republica trazia a ideia de nagao fundada no regional, a Igreja combatia o 
catolicismo popular de base local, o espiritismo e o protestantismo, visando a 
fortalecer-se enquanto instituigao. A separagao do Estado levava a Igreja 
autogestao, que o poder Imperial havia impedido, e a possibilidade de se 
organizar ern base nacional. 

Por essa perspectiva, compreende-se melhor a elevagao de Dom Sebastido 
Leme da Silveira Cintra (1882-1942) a categoria de lider da Igreja nos anos 20 
e 30. Dorn Leme soube, mais que ninguern, buscar a unidade, ao promover os 
simbolos institucionais da religiao catOlica no Brasil, a exemplo do Cristo Reden-
tor e da Nossa Senhora Aparecida — "Padroeira do Brasil". 

15 Apud .0 grande mal do Espiritismo citado por FINGER , op.cit.. 157. 
16 MARTINS , A Divindade da Igreja Catolica citado por FINGER , op. cit. 108. 
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Dom Leme comegou a se destacar em 1916, quando ainda era Arcebispo 
Metropolitano de Olinda e escreveu uma carta pastoral decisiva para os novos 
rumos da Igreja. Coincidentemente, 1916 foi o ano da morte do Padre Alio Maria 
e da proposta por ele defendida: a evangelizagao e a uniao da Igreja corn o 
povo. A evangelizagao ativa, que levava a Igreja a se concentrar no individual, 
foi substituida pela solugao elitista de Dom Leme, que pretendia se unir ao poder 
do Estado (BRUNEAU, 1974: 73-74). 

0 caminho para a unidade e a ideia do Brasil como grande nagao catOlica 
tinham, como ponto de partida, a recatolizagao da elite que, apesar de oficial-
mente catolica, militava corn freqUencia nas hostes da magonaria, do positivis-
mo, do protestantismo e do espiritismo. Conquistar a elite era projeto diametral-
mente oposto ao de Julio Maria, segundo o qual, de acordo corn os ditames da 
Rerum Novarum, o rico so alcangaria o reino dos ceus se dele fosse exigida "nao 
s6 a caridade, mas a justica, a que tem direito o trabalho, dignificar o trabalhador, 
cristianizar a oficina". 

Apesar dessa divergencia basica, a estagnagao do catolicismo e a inercia 
de seus fieis, que tanto incomodavam o Padre Julio Maria, tambern indignavam 
Dorn Leme. 0 momento era de perigo, o Estado continuava a prescindir da Igreja 
e o laicismo invadia as escolas publicas corn o agravante de que ja estavam se 
instalando no pals os primeiros colegios de protestantes, como os batistas e os 
metodistas. A indignagao de Dorn Leme corn os rumos do catolicismo no pals 
foi o primeiro passo para a adogdo de urn amplo projeto de retorno ao poder. 
Dorn Leme comegou a se dedicar a transformagao do fragil catolicismo brasileiro 
numa base ordeira e confiavel para o novo Estado, conforme a seguinte exorta-
gao: 

"Que maioria catOlica 6 esta tao insensivel quando leis, governos, litera-
tura, escolas, imprensa, industria, comercio e todas as demais fungdes 
da vida nacional se revelam contrarias ou alheias aos principios e praticas 
do catolicismo? E evidente pois, que, apesar de sermos a maioria abso-
luta no Brasil, nab temos e nab vivemos vida cat6lica."(CARTA PASTORAL, 
1916: 18) 

Corn essas palavras, Dorn Leme denunciava a ineficacia da maioria catOlica 
e insistia na necessidade de a Igreja mudar o perfil de seus fieis para voltar a 
ser forga hegembnica. Era preciso atacar os inimigos, mas reconhecia Dorn 
Leme que, alem desse ataque, era necessario organizar a Igreja. 0 catalico 
deveria ser urn militante religioso e, para isso, tornava-se necessario conhecer 
o catolicismo e os metodos a serem utilizados. Tais esclarecimentos precisavam 
ser feitos, visto que se mantinha a "ignorancia" do povo brasileiro. Espiritismo, 
curandeirismo, protestantismo e fanatismo religioso eram considerados frutos 
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de ''ignorancia que da religiao tern o nosso povo."(Idem, 62) 
A instruado religiosa era a soluaao para o estado deploravel do povo 

brasileiro e, nesse campo, a Igreja ja tinha concorrentes. Os protestantes haviam 
fundado sociedades biblicas no Brasil Imperio, acompanhadas de farta distri-
buiaao de biblias. As escolas protestantes prosperavam e, corn o metodismo, 
entrou no pals urn concorrente, ern cujo projeto estava explicito, tambern, a 
formagdo de elites para a RepUblica. Pedagogos metodistas e a copula da Igreja 
nos Estados Unidos achavam que o Estado deveria oferecer educacao pOblica 
gratuita para as classes desfavorecidas e a Igreja se ocuparia do ensino pago, 
corn a missao de formar uma classe dirigente para a Republica.(MESQUIDA, 
1993: 41) 

Urn dos primeiros frutos da Pastoral de 1916 foi a conversao de Jackson de 
Figueiredo, que acolheu o apelo de Dorn Leme, para formar "uma legiao que 
combata: quern sabe falar que fale, quern sabe escrever que escreva"(LEME, 
1916: 105). Figueiredo, no momento da sua conversao, ja era urn escritor famoso 
e, ao abracar o catolicismo, assumiu tambern a doutrina da ordem (IGLESIAS, 
1971). Profundamente marcado pelo pensamento dos tradicionalistas, como 
Joseph de Maistre e Charles Maurrais, empreendeu a defesa da ordem e da 
tradicao contra as ideias revolucionarias. 

Seu amor a harmonia e a ordem, porem, ao longo dos anos 20, exacerba-
ra-se. Radical ern suas posicOes, passou a ser o parceiro ideal de Dorn Leme. 
Essa parceria produziu os seus primeiros frutos corn a criagao da revista "A 
Ordem" e do Centro Dorn Vital, ern 1922. 

Enquanto Figueiredo arrebanhava intelectuais para a militancia, Dorn Leme 
investia em outros campos. A atuagao da Igreja foi contundente, atingindo tanto 
a intelectualidade quanta a populagao catolica em geral, envolvida no Congres-
so Eucaristico do Centenario. 

Iglesias (1971: 138) atribui grande importancia ao ano de 1922, pois, alem 
de ser comemorativo dos 100 anos da Independencia, foi urn ano marcado por 
inumeras agita°6'es politicas. Segundo Iglesias, esse tipo de data reaviva a 
consciencia nacional. Corn a comemoraaao, o povo se coloca diante de si 
mesmo e faz urn balango do tempo decorrido entre o fato e o presente. A partir 
dessa analise ou tomada de consciencia é que se torna passive' partir para a 
acao. 

Tomando por base essa reflexao de Iglesias, verifica-se que o Congresso 
Eucaristico do Centenario foi uma das primeiras agbes catolicas rumo a implan-
taaao do seu projeto de dominacao. Para a "revolugao espiritual", pretendida 
pela Igreja e defendida por Figueiredo, era preciso nao s6 uma elite preparada, 
mas tambern urn povo disposto a participar do processo. 0 caminho encontrado 
foi a convocaaao de urn Congresso Eucaristico, comemorado em 1922, ano do 
Centenario da Independencia. Essa estrategia de unir o momento politico a 
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manifestagao religiosa seria tambern utilizada pela Igreja em outros momentos. 
Convocou-se o povo catOlico para esse Congresso, sob pretexto da Festa 

do Cristo-Rei, que, segundo a enciclica "Ous Primas", deveria ser urn remedio 
eficaz contra a "peste" do laicismo. 17  Apelava o Papa XI para que os fieis 
louvassem o Cristo-Rei, representado na eucaristia. 0 Congresso Eucaristico de 
1922 louvava o Cristo na hostia, ou seja, o alimento do espirito, cuja importancia 
ja havia sido analisada por De Maistre no seguinte trecho: 

"Nunca refletiram sobre a importencia que os homens sempre atribufram 
as refeiceies tomadas em comum? Os homens nao encontraram sinal de 
uniao mais expressivo que ode reunir-se para tomar, assim aproximados, 
urn alimento comum. Esse sinal pareceu exaltar a uniao ate a unidade. 
Entao, sendo esse sentimento universal, a religiao escolheu-o para fazer 
dele a base de seu principal misterio; (..). Pois assim como varios grabs 
de trigo ou de uva nao fazem sena° urn pao e uma bebida, do mesmo 
modo esse pao e esse vinho misticos, que nos sao apresentados a mesa 
santa rompem o eu e nos absorvem em sua inconciliavel unidade." 18  

A unidade pretendida pela Igreja CatOlica estabelecia a "nova ordem 
social", presidida pelo Cristo-Rei, a uma legiao de catOlicos brasileiros acostu-
mados ao simbolismo da festa religiosa. 0 catolicismo popular, profundamente 
marcado por romarias a santuarios e procissoes, favorecia a organizacao de urn 
grande evento (AZZI, 1977: 125-149). As festas religiosas cobriam o ano todo e 
apresentavam-se como a major oportunidade de o povo expressar sua fe crista, 
ao mesmo tempo em que se divertia. A novidade da festa de 1922 foi sua tOnica 
profundamente leiga alterada por uma grande participagao do clero. 

Segundo Dorn Leme: 

"Nao sendo mera cerimOnia cultural nem assembleia acadernica, ou 
concflio de padres, o Congresso Eucaristico reunira clero e povo para 
grandes afirmacoes de ice na eucaristia diante de cujos altares, ern 
comunhao de oragOes e de idoias, procurarao intensificar a restauracao 
crista dos indivIduos, das famflias e da sociedade, pela influicao divina 
da HOstia sacrossanta dos nossos tabernaculos. "18  

17 PIO Xl. Enciclica "Ou.ws Primas" sobre o Cristo-Rei (1925) citado por MATOS, H. C. J. Subsidios 
documentarios para urn estudo sobre a formacao do catolicismo militante em Minas Geraes (1916-1936) 
In: Atualizacao, n2  217, Belo Horizonte, jan-fev. 1989, p. 13/14. 

18 MAISTRE , Joseph de. Les Soirees de Saint- Petersbourg. apud. GIRARDET, R. Mitos e mitologia politica. 
SAo Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 142/143. 

19 DOM LEME, Carta que anuncia o Congresso Eucaristico durante o Centenario da Independencia. In: 
Primeiro Congresso Eucaristico Nacional, 1922, p. 11. 
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Dom Leme, sem perda de tempo, associou a grandiosidade do evento a 
grande missao espiritual e nacional da Igreja Catalica: 

'Muitas tern sido as manifestagoes, ao som da musica, ao troar das salvas 
de artilharia, ao rebrilhamento das iluminagoes, ao flutuar dos pavilhoes 
multicores! Saudaram a nossa grande data todos os membros do orga-
nismo social. (...) Hoje, porem, agora, nesse Congresso Eucaristico, ja nao 
e o mundo official, ja nao e o exercito, a armada, a intelectualidade 
brasileira; ja nao sao os expoentes de nossa vida social; quem vai saudar 
nesse Congresso a data do Centenario e uma voz fortalecida por quatro 
seculos de gl6ria e por vinte sOculos de fe crista: — é a voz do povo 
brasileiro! ' 2° 

Dom Leme reforgava corn essas palavras a ideia de que a Igreja Catalica 
era o melhor e major sinOnimo da Nagao brasileira. Aproveitando-se do seu 
grande momento, a Igreja resolveu langar a pedra fundamental do Cristo Reden-
tor no Corcovado. 

A ideia da construgao de urn monumento a Cristo vinha de urn missionario 
trances, Padre Boss, que a apresentou, ern 1889, a Princesa Isabel. Corn a 
Republica, a ideia foi esquecida e s6 reapareceu em 1921, numa sessao civica 
realizada na Biblioteca Nacional, pela "Aga() Social Nacionalista". 0 Cristo 
Redentor, nesse ano, surgiu como a grande oportunidade de a Igreja criar um 
simbolo nacional. 

Essa iniciativa leiga logo recebeu o apoio de Dom Leme. Sua dedicagao a 
ideia da construgao de urn simbolo nacional pode ser medida pelas cartas que 
enviou a varios bispos, solicitando-lhes o apoio, como nesta a Dorn Helvecio, de 
Mariana (MG), em 13 de maio de 1923: 

"Esse projeto do monumento ao Redentor assumiu aos olhos do mundo 
inteiro, urn carater de tamanha significagao religiosa e patri6tica, que a 
sua realizagao valera por urn ato de fe, por urn ato de fe nacional. '21 

0 empenho da Igreja na construgao do monumento era colossal, pois erigir 
o Cristo Redentor significava a criagao de urn simbolo nacional que nao fosse 
laico. Significava, mais do que criar urn ponto de devogao ou romaria, unir o 
interesse nacional em torno do projeto catOlico, ou seja, transformar a Igreja do 

20 Retirado do discurso de Dom Leme, na sessao inaugural do Congresso do Centenario apud FIGUEIREDO, 
J. 0 Congresso Eucharistico, A Ordem. Rio de Janeiro, n2  3, Rio de Janeiro, 1922, p.51. 

21 ATAS DO CONGRESSO EUCARISTICO, celebrado de 26 de setembro a 01 de outubro de 1922. Citado 
por MATTOS , op. cit. p. 20. 
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Brasil numa forga politicamente hegemOnica, para ser capaz de interferir nos 
rumos da nagao. 

A oposigao ao monumento existia e era feita por nao-catalicos, que conta-
yarn corn a inconstitucionalidade da construgao de uma estatua religiosa num 
local pUblico, quando o Estado se dizia laico. Mas, esse laicismo convivia nao 
so corn o desejo de uma nagao ordeira mas tambern corn dirigentes catalicos 
que perceberam a importancia da influencia da Igreja sobre a sociedade. 0 
Congresso do Centenario, ao contrario do que se poderia supor, contou corn 
toda a copula do governo, de joelhos, assistindo a passagem da procissao pelo 
Catete e prestando homenagem ao Cristo-Rei, 22  que, dessa forma, acabava 
sendo legitimado pelo Estado, como autoridade maxima. 

"Naqueles poucos minutos, ha de Sua Excelencia ter reparado como a 
Igreja Catolica soube realmente conquistar o Brasil e fazer dos seus 
membros, em nossa Patria uma forca disciplinada, coesa e ordeira; 
ha de se ter maravilhado corn as maravilhas da fe e convencido de que 
nenhuma outra instituicao concorre mais para que se tornem uma 
realidade as palavras do Tema inscrito nas dobras da bandeira nacio-
nal" 23  

Urn dos fatores que teria contribuido para a situagao descrita foi o enfra-
quecimento da influencia positivista — maganica. Os presidentes Epitacio 
Pessoa (1918-1922) e Artur Bernardes (1922-1926) nao eram magons, fato que 
levou a magonaria para a oposigao nesse periodo. 0 infcio dos anos 20 tambern 
foi marcado por frequentes agitagbes, provocando ameagas a ordem estabele-
cida. A mudanga nas relagbes entre Estado e Igreja, nos governos de Pessoa e 
Bernardes, pode ser ilustrada corn a busca de auxilio desses governos junto a 
Dorn Leme, que, apesar de ser apenas o arcebispo coadjutor do Cardeal 
Arcoverde, era o grande articulador da aproximagao e colaboragao entre os dois 
poderes. 

Epitacio Pessoa nao hesitou em buscar o apoio de Dorn Leme ao se sentir 
ameagado por atividades revolucionarias: solicitou e foi atendido no desejo de 
se apresentar ao lado do cardeal numa manifestagao publica. Esperava, corn 
isso, demonstrar que o apoio da Igreja era urn sinal de que ele nab poderia ser 
tao odiento. Dorn Leme reconheceu que aquele era urn momento ideal para 

22 0 Cristo-Rei 6 mais uma vitOria sobre o catolicismo popular que sempre se concentrou no Cristo sofredor 
(o crucificado), mas, corn a romanizacao veio o Jesus glorioso , o Cristo-Rei .Cf. OLIVEIRA, Pedro. Religiao 
e dominacao de c/assse: genese, estrutura e funcao do catolicismo romanizado no Brasil. Petropolis: 
Vozes, 1985. p. 120. 

23 ATAS DO CONGRESSO EUCARiSTICO, op.cit, p. 208 citado por MATTOS, op.cit. p.21/22 (grifos meus). 
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etstreitar as relagbes corn o Estado e prestou o seu apoio. A eficacia ideolOgica 
desse apoio fez corn que Bernardes, ao se defrontar corn agitagoes de natureza 
politica, realizasse a primeira visita oficial de urn presidente republicano a urn 
chefe da Igreja no Brasil. Os objetivos da visita, esclarecidos pelo prOprio 
presidente, representavam mais uma vitoria da estrategia de Dorn Leme. Ber-
nardes ressaltou, na ocasiao, que a colaboragao entre Igreja e o Estado auxiliaria 
na manutengao da ordem e na promogao do progresso nacional. 24  

A Igreja Catalica, na decada de 20, diante da aproximagao solicitada pelo 
Estado, fortaleceu seu discurso nacionalista, valendo-se da sua ja propalada 
identidade corn as origens do Brasil. Novamente, o monument° do Cristo 
Redentor foi invocado como simbolo catOlico da nacionalidade, superior ern 
ideal, se comparado corn a Estatua da Liberdade que represents os EUA, 
conforme fica claro no discurso do padre Joao Gualberto do Amaral: 

"A Estatua da Liberdade, Senhores, na foz do Hudson, foi como uma 
infiltragao do virus revolucionario, atraves do Atlantic°. Era uma esfinge. 
0 seu encantamento, de ha muito, se quebrou. Denegriu-a a fuligem dos 
infernos da Livre Concorrencia; afogou-a a mole ciclopica de ouro e de 
ago dos arranha-caus(...)." 25  

0 simbolo brasileiro era catOlico e isso tornava o Brasil uma nagao melhor 
que as outras. Corn a emergencia dessa nova onda de nacionalismo, os 
protestantes precisavam se tornar independentes das sedes americanas, para 
se firmarem enquanto opgao nacional a religiao catblica. 0 protestantismo dos 
anos 20 passou a ter, tambern, urn carater de contestagao do projeto liberal 
capitalista e imperial ista, que permeava a ideologia do programa missionario na 
America Latina. 26  Contudo, o projeto nacional do catolicismo estava mais 
avangado e a Igreja Catalica mais preparada para atacar o imperialismo, do que 
os protestantes para se defenderem de sua ligagao corn aquela ideologia. 

Para se consolidar, o projeto de unificagao do catolicismo precisava de uma 
santa padroeira que assumisse integralmente o carater nacional. Se a Igreja 
conseguisse sedimentar uma imagem (mica de Cristo (o "Redentor", o "Cristo-
Rei") e de Maria (a "Virgem Negra de Aparecida"), ja teria executado parte 
substantiva do seu projeto de dominagdo e ordenagao da sociedade. A forga 

24 Cf. ROSARIO, M. R 0 Cardeal Leme. Rio de Janeiro: Jose Olimpio , 1962, p. 167. A Irma Maria Regina 
do Rosario ou Laurita Pessoa Gabaglia era filha do presidente Epitacio Pessoa e presenciou grande parte 

• dos epis6dios narrados no livro. 
25 Jornal do Comercio, Sessao solene de encerramento do Congresso, 12 de outubro 1931, p.4. 
26 JOSGRILBERG, 0 movimento da autonomia: perspectivas dos nacionais. In Hist6ria, Metodismo, Liber-

tagOes, Sao Paulo: Editeo, 1990; citado por MESQUIDA , Zuleica. Metodismo e educacao no Brasil no 
contexto dos anos vinte. Revista do COGEIME , ano 3, n2  3, 1990, p. 30. 
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desses simbolos conferia urn certo grau de realidade a comunidade imaginaria 
que e a nagao. Esses simbolos, assim como os icones sagrados citados por 
Hobsbawm (1990, 86), sao os elementos cruciais da religiao e do nacionalismo 
moderno. 27  Tanto o Cristo Redentor quanto a Nossa Senhora, naquela conjun-
tura, representavam simbolos rituais e praticas coletivas comuns, porem, sob o 
controle da instituigao religiosa. 

A Igreja nos anos 20 passou a investir nos eventos recristianizadores, 
visando a mobilizar o sentimento religioso da populagao brasileira. Segundo 
Resende (1991, 21), essa mobilizagao se fez nao so pela educagao religiosa, 
proposta por Dom Leme, como tambern pelos simbolos e rituals que identifica-
vam os brasileiros corn a Igreja Catalica. A escolha da Nossa Senhora da 
Aparecida do Norte como a "Padroeira do Brasil" representou a busca da 
unidade e de uma identidade para o brasileiro. 

Rubem Fernandes (1987) afirma que, no Brasil, os dois grandes simbolos 
da devogao popular sao dois personagens da "Paixao". E no epis6dio biblico 
do martirio de Jesus Cristo que a presenga de Maria se sobressai. Na imaginagao 
catblica, consagrada a tradigao, Jesus nao estava sozinho na cruz, pois Maria 
ficou ao seu lado. Sua presenga, durante o martirio, estabeleceu uma protegao 
que é constantemente invocada ao longo dos tempos. Maria nao sofreu o 
martirio, mas reconforta os martirizados. 

A grande devogao a Maria tinha de ser aproveitada pela Igreja Catolica, 
porque nao era urn elemento simbalico explorado pelo espiritismo ou pelo 
protestantismo. 0 unico problema que a Igreja enfrentava corn o use da devogao 
popular a Maria era que tal popularidade se devia ao policentrismo que sempre 
marcou seu culto. A existencia de varios santuarios 28  funcionando como p610 de 
atragao regional nao se adequava ao projeto de uniao nacional sob a egide do 
catolicismo. Nossa Senhora da Aparecida do Norte apresentava uma sena de 
indicadores positivos para tornar-se a padroeira do Brasil: o carater mariano do 
santuario; a sua localizagao ern sao Paulo, pOlo hegembnico da economia; o 
fato de a imagem nao pertencer a nenhum membro da classe dominante, mas 
aos pescadores, tradicionalmente homens livres; a cor negra da imagem, 
facilitando a identificagao corn boa parte da populagao. 29  Nossa Senhora da 

27 0 simbolismo religioso freqUentemente aparece associado a formagao do mundo, da sociedade e, mais 
recentemente, do nacionalismo. Varios autores, religiosos ou nao, se dedicam ao estudo dessa relagao, 
como o prOprio Hobsbawn na obra citada e de Cornelius Castoriadis, especialmente no artigo Institution 
de la societe et religion, Esprit, 1982, p. 116/131. Do lado catolico, essa relagao pode ser encontrada , 
entre outros, em LACHANCE, Louis. Nationalisme et Religion. Ottawa: College Dominicain 1936. 

28 FERNANDES, Rubem Cesar. Images de la passion: L' Eglise Catholique au Brasil et en Polonne. Esprit, 
n2  133, dec. 1987, p.14 . Apresenta urn levantamento atual e comparativo dos templos no Brasil e na 
PolOnia, sendo que no Brasil, 37% sao consagrados a Maria (mais de 1/3), enquanto na Polonia, que 6 
outra grande nagao catOlica devotada a Santa , a porcentagem cai para 24% das igrejas (cerca de 1/4). 

29 KALMAN,Regina Dragiga. Nossa Senhora Aparecida: a devogao e a imagem. D.O. Leitura, 111, sac) 
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Aparecida fortalecia a Igreja Catolica e servia para redimi-la junto aos negros e 
mulatos, por tanto tempo marginalizados. 

Juliana de Souza (1993, 16) procura identificar nas descrigbes da "apari-
cao" o simbolismo e os significados atribuidos a Santa. 0 primeiro Vac() encon-
trado pela autora é a enfase dada a " maternidade" de Maria. Afirma Souza que, 
dentro da religiosidade popular, Maria é mais que a mae de Cristo, é a mae de 
toda uma familia de santos e do proprio povo. De Maria se esperam milagres 
que, na realidade, correspondem ao restabelecimento da ordem perturbada por 
urn transtorno do cotidiano do fiel ou uma comocao nacional. 

Outra caracteristica ressaltada pela autora e a busca do brasileiro simbolo. 
Os pescadores que encontraram a imagem foram descritos como homens livres, 
pobres e mesticos, ou seja, eram uma especie de embribes do "ser brasileiro". 
Nos relatos, corn certa freqUencia, havia indicios do sentimento de nacionalida-
de e brasilidade. Era como se, desde o inicio da devocao, ja se pudesse 
constatar indicadores do que seria o carater nacional. 

Escolhida a imagem ideal para simbolo nacional, a Igreja Catolica conse-
guiu o reconhecimento oficial da Santa pelo Papa Pio XI , em 16 de julho de 1930. 

A Igreja, durante a Republica Velha, se fortaleceu, tornando-se uma institui-
cao corn prestigio suficiente para nao ser ignorada pelo Estado, que passou a 
vigorar a partir da Revolugao de 1930. 

A inauguragao do Cristo Redentor, em 12 de outubro de 1931, encerrava 
uma etapa decisiva da vitOria do catolicismo. Consolidava-se, corn o Cristo, urn 
novo estagio nas relacbes entre o Estado e a Igreja, marcado pela colaboragao 
e empenho necessarios a "reconstrucao moral e politica da Republica". 

Paulo, agosto 1991 p. 6, apresenta uma explicagdo para a cor negra da imagem. Baseando-se em outros 
estudos, conclui que a cor escura da imagem original se devia ao contato prolongado corn o fundo do 
rio, e que, mais tarde, a epoca da Abolicao, passou a ser reproduzida pelos santeiros na cor negra para 
agradar a brancos e negros. A autora afirma que, antes de 1888, s6 eram encontradas imagem corn a 
tez Branca. 
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