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  O ano de 1952  sinalizou, simultaneamente, um fim e um começo para a 

VPS Vice-Província Setentrional. Um ponto da referência para a VPS, o Colégio 

Vieira, agora seria a peça principal, não sem dificuldades, da nova VPB e a 

Escola Apostólica, debilitada por causa da visita do psicognomo Ribeiro, perdeu 

seu dinamismo.(1)  Frente desses eventos, mais a situação financeira e o número 

decrescente de vocações,  Pe. Melo compartilhou seu pessimismo numa carta, 

datada de 31 de dezembro de 1952,  tanto para o Geral como para todos os 

membros da VPS. Mas, 1952 foi, também, um início, fazendo lembrar quando, em 

1938,  a VPS se tornou independente de Portugal e enfrentou o futuro com suas 

próprias forças. Inicialmente escolhemos 1952 como término de nosso estudo por 

causa da divisão da VPS, mas, nesse ano, outros eventos aconteceram que iram 

influenciar não somente a VPS mas, também,  a Companhia de Jesus no Brasil. 

Dentro da VPS, o início da Universidade Católica de Pernambuco (UCP), a quarta 

universidade católica no Brasil, incorporou uma presença intelectual católica, 

inicialmente sem grandes pretensões,  mas bastante sugestiva no fórum público 

de Pernambuco. A nível nacional, no novo contexto democrático, a criação da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sinalizava que a Igreja 

Católica teria outra dinâmica tanto interna como externamente para a sociedade 

civil. Economicamente, Vargas, que voltou ao poder democraticamente em 1951, 

ajudou o nordeste, fundando a instituição de crédito, o Banco do Nordeste do 

Brasil, em 1952. (2)  E, como pano de fundo da cultura católica, o pensamento de 

Jacques Maritian deu aos cristãos uma orientação conceitual para participar de 

um Brasil democrático. 

 Pe. Esmeraldo de Melo, SJ,  terminou o ano com uma Nota triste, mas 

consideramos importante indicar  três fatores que iram ajudar a VPS a caminhar 

para o futuro: 1) a visão da Companhia de Jesus no Brasil segundo o Superior 

Geral Jan Batista Janssens,  2) a criação da CNBB e  3) a importância do 

pensamento  cívico-cristão de Maritain. 

 

 



 2 

A VISÃO DE JANSSENS SOBRE O BRASIL  

Em 15 de agosto de 1952, Janssens enviou um documento para os 

Provinciais e Vice-Provinciais do Brasil, discorrendo sobre treze assuntos: oito 

sobre formação de jesuítas e cinco sobre obras apostólicas. Tratou das duas 

Províncias e das duas Vice-Províncias, não individualmente, mas num conjunto 

brasileiro íntegro da Companhia de Jesus. O Geral  indicou parâmetros para os 

Seminários Menores dirigidos pela Companhia e salientou que a educação 

oferecida devia ser ministrada num ambiente que garantisse experiências 

verdadeiras de vida. A falta de compreensão desse ponto fez demorar a decisão 

para mudar a Escola Apostólica de Baturité para Fortaleza. O Geral queria que os 

candidatos para a vida sacerdotal na Companhia, aptos para estudos 

universitários, e os candidatos desejando ser irmãos deveriam ter completado o 

curso colegial. Chamou a atenção dos formadores jesuítas para dar a devida 

importância ao voto de castidade na vida religiosa a todos em formação. Valorizou 

o desenvolvimento dos jovens jesuítas no magistério não somente para adquirir 

títulos acadêmicos, mas também, para ser orientadores espirituais. Os jovens 

jesuítas deveriam usar esses conhecimentos e competências para orientar os 

alunos de colégios sob seus cuidados durante o período de magistério.  Janssens 

aprovou um teologado comum em São Leopoldo e um filosofado comum na 

Província Centro-Leste (PCL) que  deveriam estar perto, mas fora da cidade. 

Disse aos superiores para utilizar e valorizar mais as reuniões com seus 

consultores.  Incentivou as atividades  das Congregações Marianas e dos 

membros do Apostolado de Oração e estimulou o apostolado social.  Aprovou 

com entusiasmo os trabalhos na área social dos jesuítas Leopoldo Brentano e 

Urbano Rausch. Sublinhou o momento especial das universidades jesuítas e suas 

possibilidades apostólicas e deu critérios para aceitação de moças. Janssens não 

quis prejudicar as faculdades católicas femininas e, mesmo recebendo mulheres  

nas universidades jesuítas, preferia que nessas, houvesse um setor feminino 

ministrado por uma Congregação Feminina.  O Geral, porém, não entrou em 

particulares. Lembrou aos jesuítas brasileiros para levar em frente a idéia de 

produzir, com outros jesuítas na América Latina, uma revista sobre a atuação da 

Companhia de Jesus na América do Sul.  E, finalmente, pediu às províncias da 

PCL e do Sul para colaborar na missão japonesa do Brasil.(3)  
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 Esse documento mostra um Janssens entusiasmado sobre seu plano para 

o Brasil. O que mais chama a atenção nesse documento, porém, é o que 

Janssens não disse.  Nela, não há nada sobre a ameaça de comunismo, nem 

uma palavra sobre a presença crescente dos protestantes no Brasil e nada sobre 

a necessidade de vocações sacerdotais para resolver a penúria de clero no Brasil.  

Contudo, usou esses três argumentos para a criação da VPB. E como outros 

observadores estrangeiros do Brasil, Janssens não poderia prever como a Ação 

Católica Brasileira iria influir na fundação da CNBB e seria tão importante para o 

catolicismo no Brasil. Supomos que Janssens, ciente dos desafios apostólicos já 

citados no decreto estabelecendo a Vice-provincia da Bahia (VPB), não ficou 

preso a elas, mas quis dar aos jesuítas do Brasil uma visão de futuro.     

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

              O período de nosso estudo 1937 -1952 quase coincide com os primeiros 

18 anos  da  Ação Católica Brasileira (ACB).  Começou em 1935, reformulando os 

estatutos em 1945, e pode orgulhar-se da fundação da CNBB em 1952.(4)  A 

ACB nasceu da Confederação Católica do Rio de Janeiro, começada, em 1923,  

por Dom Leme que, mais uma vez,  revelou o seu  gênio para estruturar 

atividades apostólicas.  Devia:  “[...] ’unir’, formar e coordenar para a ação, os 

elementos católicos, em geral, e de modo particular, as associações e ‘despertar, 

promover, organizar e intensificar o devotamente ativo a todas as obras católicas 

de piedade, caridade e sociais”.(5)  

 A atuação do então Pe. Helder Câmara, importante auxiliar de Dom Jaime 

de Barros Câmara, sucessor de Dom Leme que falecera em 1942, era tão 

marcante no Secretariado Nacional da ACB, que, na assembléia da fundação da 

CNBB, em outubro de 1952, tendo sido sagrado Bispo apenas seis meses antes, 

foi indicado secretário, por aclamação.(6)  Dom Helder foi um exemplo de 

transformação do pensamento de várias pessoas influentes no catolicismo no 

Brasil.  Inicialmente partidário do Integralismo, aos poucos, foi-se modificando até 

perceber as possibilidades do pensamento cívico-social de Maritain que ofereceu 

uma maneira de ser cidadão cristão num contexto democrático. Influente nessa 

transformação foi o seu amigo, Alceu Amoroso Lima, tradutor de algumas obras 

de Maritain e porta-voz no Brasil de seu pensamento.   

 E como funcionava a CNBB?  Frei Oscar de Figueiredo Lustosa nos 

explica:  
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A CNBB seria uma força  na racionalização do poder eclesiástico, legitimando-o com 
esquemas mais flexíveis de burocratização, aliando ao tradicional estilo do mando 
as atraentes motivações de um serviço e montando instrumentos sutis de articulação 
do episcopado, sem ferir a autonomia de cada prelado em sua jurisdição e em seu 
território e passando, conseqüentemente, a influir sobre todos os movimentos de 
Igreja que nela se integravam através dos Secretariados.(7)   
 

Essa explicação parece ser um eco mais sofisticado da “Ação Católica” que a 

Confederação Católica do Rio de Janeiro enunciava  em 1923.    

 A criação da CNBB transformou a hierarquia e exerceu grande influência 

no catolicismo brasileiro, superada em importância somente pelo Concílio 

Vaticano II dez anos mais tarde em 1962.  As comparações da dinâmica da CNBB 

com a política de aproximação ao Estado de Dom Cardeal Sebastião Leme 

revelam  as modificações que o Brasil sofreu.  Dom Leme conseguir benefícios de 

Vargas antes do Estado Novo mas, uma vez que Vargas se tornou ditador, o 

Arcebispo ficou preso à máquina estatal. No período da redemocratização, depois 

da queda do Estado Novo, a Igreja Católica, tal como no fim do Império, teve que 

procurar outro caminho. De novo, num ambiente, outra vez,  democrático, mas 

menos hostil do que o da Velha República, a Igreja respondeu. E a resposta foi a 

CNBB.  

 A criação da CNBB, em 1952, simbolizava uma nova dinâmica para a 

hierarquia brasileira mas isso não aconteceu logo.  Somente com a chegada, em 

1954, do Núncio. Dom Armando Lombardi foi que a CNBB recebeu seu porta-voz, 

superando o próprio Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara como sucessor de 

Dom Leme. Nesse contexto, Dom Helder, como secretário da CNBB, se projetou 

e se tornou, de fato, líder da Igreja Católica no Brasil.(8)  

MARITAIN   

O nome do filósofo francês Jacques Maritain, de vez em quando, aparece 

em nosso estudo.(9)  No fim do anos de 1930, o pensamento de Maritain recebeu 

uma ladainha de criticismo dos jesuítas, Antônio Fernandes, Arlindo Vieira e 

César Dainese,  que o consideram o  “bête noir” do catolicismo, usando termos 

como:  “detrator” do jesuíta Molina, “amigo” dos comunistas e “partidário” dos 

republicanos contra o General Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. 

Depois da II Guerra Mundial, porém, o filósofo francês ganhou prestígio como 

expoente  da cidadania cristã no contexto democrático da Europa e  América 

Latina e colaborou na redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas em 1948.  
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 Francês e vendo sua pátria invadida pelo totalitarismo nazista, Maritain 

sofreu muito.  Em 1940, revelou seus sentimentos:  

É sem dúvida, cruel ter de procurar explicar o desastre de seu país.  Na verdade, 
ainda não medimos bem toda a extensão de nossa desgraça. 
Mais do que nunca a França nos aparece como uma pessoa viva, preciosa tanto em 
sua carne como em sua alma, preciosa para o mundo, carregado de promessas e de 
dons, de beleza e de doçura.  E entretanto essa pessoa jaz por terra, ferida, e numa 
humilhação sem nome.  Mal começa a ter consciência do que lhe sucedeu.  Possui 
tal dose de razão e de medida que lhe é difícil compreender a abominação.(10)   
 

Percebeu o perigo do cristão, vendendo democracia liberal falida e sentindo a 

tentação de optar entre o fascismo ou o comunismo como solução para uma 

Europa agitada pelos distúrbios sociais. É bom lembrar que muitos  brasileiros 

sofreram a mesma tentação. Para Maritain essa opção estava escondendo o 

perigo maior porque as duas soluções iriam destruir a liberdade pessoal e a 

dignidade humana.  Maritain quis sair desse dilema, oferecendo ao cristão uma 

solução, evitando um sacrifício de perder a dignidade como pessoa humana.(11)  

A saída de Maritain implicou uma mudança grande para catolicismo. Estava 

convencido de que uma democracia  criticamente compreendida e unida ao 

cristianismo poderia construir uma humanidade digna de nome, garantindo-lhe a 

liberdade pessoal. Abraçou a democracia e deu-lhe uma base espiritual.  

 Faltava à cultura católica uma tradição cívica democrática, mas o desastre 

das dimensões da II Guerra Mundial iria mudar essa cultura. Na mensagem 

natalina de  1944, cinco meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Pio XII  

dedicou palavras positivas  sobre a democracia. O jesuíta Fernando Bastos de 

Ávila nos dá um resumo desse momento:       

O mundo ainda estava incendiado pela guerra e o Papa procurava indicar o cominho 
para uma paz duradoura.  Reconhece que o povo não tolerava mais os ‘monopólios 
de um poder ditatorial’, mas desejava afirmar-se como sujeito do processo político, o 
que significava um anseio por uma verdadeira democracia: os povos ‘se opõem com 
mais veemência aos monopólios de um poder ditatorial, incontrolável e intangível e 
reclamam um sistema de governo que seja mais compatível com a dignidade e a 
liberdade dos cidadãos’.  Pensam mesmo que, ‘se a possibilidade de controlar  e 
corrigir a  atividade dos poderes públicos não tivesse sido suspensa, o mundo não 
teria sido arrastado pelo turbilhão da guerra’.  Contudo, recorda, seguindo o ensino 
de Leão XIII, que ‘não é proibido preferir governos moderados de forma popular, 
contato que seja preservada a doutrina católica sobre a origem e o exercício do 
poder’.  Afirma apenas que ‘a forma democrática de governo parece ser para muitos 
um postulado natural imposto pela própria razão.  O mesmo Papa define os direitos 
de uma autêntica democracia: direito de expressão da opinião pessoal, direito de 
não ser obrigado a obedecer antes de ser ouvido.(12)   
 

Para os católicos, essa radiomensagem dada por Pio XII, conhecido pelo seu 

conservadorismo, sinalizou uma mudança significativa e Maritain já fazia parte 

dela. 
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 Maritain  apropriou os aspetos da democracia que favoreceram o 

crescimento da  liberdade pessoal e a dignidade humana. Faz-nos lembrar de 

como a cultura católica da renascença, da qual os jesuítas participaram, elaborou 

isso séculos antes com o “corpus” da literatura clássica  deixada pelos estóicos 

romanos. Publius Terentius é um exemplo quando escreve: “Eu sou homem e 

nada do que é humano julgo alheio de mim”.(13)  Ou  Marcus Tullius  Cicero no 

seu “De officiis”:  

nós não nascemos somente para nós [...] tudo o que a terra produz é criado  para 
nosso uso, e nós mesmos como seres humanos nascemos para outros a fim de que 
possamos ajudar outros como nós mesmos. Portanto devemos tomar a natureza 
como guia e contribuir para o bem comum da humanidade por atos recíprocos de 
bondade, dando e recebendo de uns e outros e, assim, por nossas aptidões, 
industrias e talentos trabalhamos para construir uma sociedade em paz e harmonia.” 
(14) 
 

Maritain olhou para a democracia como um filósofo cristão e este 

procedimento o  permitiu encontrar nela  possibilidades antes não imagináveis. 

Percebeu resídios cristãos na própria democracia, principalmente na valorização 

da pessoa humana e quis uní-la com uma fundação espiritual, mas não no sentido 

confessional e sim como visão do mundo. Para ele, democracia era mais do que 

um sistema de governo pela maioria.  Democracia é uma maneira humana de 

viver, valorizando a dignidade da pessoa em  liberdade. O cristianismo iria 

fortalecer esses aspetos, dando-lhe uma cultura estruturalmente mais sólida. 

Essa vantagem iria suprir as  limitações da democracia que, segundo Maritain, 

tendia a fomentar um excessivo materialismo e  um individualismo desenfreado.  

Não estava contra o uso dos bens materiais ou do individualismo por si, mas 

dentro do contexto democrático, as pessoas tinham que moderar o seu 

individualismo e usar as coisas materiais para o bem comum. Para Maritain, a 

força moral de cristianismo serviria  para regular um individualismo desenfreado 

pelo menos nas sociedades ocidentais.  Maritain denominou o tipo de democracia 

na qual reinava  o individualismo desenfreado e onde os bens foram usados 

egoisticamente, de “Machiavelismo’. Acreditava que uma base teorética para a 

democracia, fundada na natureza espiritual de homem e unida com a força 

espiritual do cristianismo poderia ajudar a democracia a alcançar sua finalidade 

numa convivência pacífica e social.(15)  Em fevereiro de 1939, Maritain deu 

uma conferência, em Paris intitulada “O crepúsculo da civilização”, na qual 

sintetizou as idéias apresentadas acima:  

A fatalidade que investe contra as democracias modernas é a falsa filosofia da vida, 
que durante um século, alterou seu princípio vital autêntico e que, paralisando no 
intimo este princípio, lhes fez perder toda confiança em si próprio.  Durante este 
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tempo as ditaduras totalitárias, que praticam muito melhor Machiavel, confiam em 
seu princípio, que é a força e a astúcia, e tudo arriscam neste ponto.  A experiência 
histórica continuará até que sejam descobertos a um tempo a raiz do mal e o 
princípio enfim liberto, na sua verdadeira  
natureza --- duma esperança renovada e duma fé invencível. (16)  
 

Maritain desejava apresentar a democracia aos cristãos como ele entendeu 

com o intuito de que eles pudessem  participar da ordem temporal-democrática. 

Compreendia que muitos cristãos sonhavam e queriam voltar para  a “era sacral” 

da Idade Média quando, em teoria, a vida cívica e cultural se fundavam na fé 

teológica e no credo religioso. Isso não seria mais possível.  A sociedade civil 

ganhou experiência e competência e a Igreja não podia, mas tinha que governar 

civilmente e podia concentrar-se nos aspectos espirituais da sociedade. Essa  

transição, porém,  não foi pacífica. Tentando convencer os católicos,  Maritain deu 

uma explicação bíblica:   

Assim a distinção do temporal e do espiritual aparece como uma distinção 
essencialmente cristã.  Sobreveio em um momento crucial, em um momento em 
verdade crucial, como uma espécie de mutação de importância capital para a 
história temporal e para a civilização mesmas.  É porem uma aquisição 
propriamente cristã, e que só tem seu pleno sentido e sua plena eficácia para o 
cristão, segundo a palavra evangélica: ‘Dai a César o que e de César e a Deus o 
que é de Deus’.(17) 

 
 Maritian quis que os cristão atuassem na ordem temporal onde as 

pessoas pudessem compartilhar uma “fé democrática secular”.  A seguinte 

citação, um pouco longa,  de Maritain, noe seu livro, “O Homem e o Estado”, é a 

melhor explicação do que o filósofo entendia por “fé democrática secular”:    

Uma sociedade de homens livres implica certos princípios primordiais que estão no 
âmago de sua própria existência.  Uma democracia genuína implica uma 
concordância fundamental entre espíritos e vontades com relação às bases da vida 
em comum. Essa democracia tem consciência de si mesma e de seus princípios, e 
deve ser capaz de defender e de promover sua própria concepção da vida social e 
política. Deve ser portadora, em si mesmo, de um credo humano comum, o credo da 
liberdade. ...................................................................... 
A fé, de que aqui se trata, não e uma fé religiosa, mas sim uma fé cívica ou secular.  
.....................................................................................................................................     
A fé secular em questão trata apenas de princípios práticos que o espírito humano 
pode procurar justificar, -- com maior ou menos êxito, isso é outro assunto ---, sob 
pontos, de vista filosóficos inteiramente diversos, provavelmente porque dependem, 
essencialmente, de certas percepções simples, naturais, de que o coração humano 
se torna capaz com o progresso da consciência moral e que, na realidade, foram 
despertadas pelo fermento do Evangelho atuando nas profundezas obscuras da 
história humana.  Eis por que homens, possuindo concepções diferentes e mesmo 
opostas, em matéria metafísica ou religiosa, podem convergir, não em virtude de 
qualquer identidade de doutrina, mas em virtude de uma semelhança analógica de 
princípios práticos, nas mesmas conclusões práticas, participando da mesma fé 
secular prática, contanto que possuam a mesma reverência, talvez por motivos 
completamente diversos, pela verdade e pela inteligência, pela dignidade humana, 
pela liberdade e pelo amor fraterno e pelo valor absoluto do bem moral.  Devemos, 
por isso, manter uma distinção aguda e clara entre, de um lado, o credo humano e 
temporal que está na raiz da vida comum e é apenas um conjunto de conclusões 
práticas ou de pontos práticos de convergência, e de outro, as justificações teóricas, 
as doutrinas sobre o mundo e a vida, os credos filosóficos ou religiosos que 
encontraram ou pretendem encontrar, na razão, essas conclusões práticas.(18) 
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              A INFLUÊNCIA DE MARITAIN NO BRASIL 

Pode parecer irônico mas Maritiain não teve uma idéia positiva sobre  

partidos católicos.(19)  Acreditava que seria suficiente que o cristão vivesse sua 

cidadania num regime democrático e isso, por si mesmo, iria surtir efeitos nos 

partidos políticos existentes. Contrário às suas intenções, seu pensamento 

incentivou o movimento da democracia cristã que desembocou em partidos 

católicos. 

Sob sua inspiração, em Montevidéu, iniciou-se, em 1947, o Movimento 

para a Democracia Cristã na América Latina.  Impressionam as pessoas 

presentes nessa reunião em Montevidéu. Do Brasil foram Alceu Amoroso Lima, 

Heráclito Sobral Pinto e o então jovem Franco Montoro. Do Chile, Gabriel Valdés 

e Eduardo Frei Montalva. Da Venezuela, Rafael Caldera e Herrera  e do Uruguai, 

Dardo Regules.(20)  Esses homens, que quase todos teriam carreiras políticas, 

desejaram mais do que Pio XI.  Queriam:  "demonstrar a possibilidade de uma 

terceira via política, que se afastasse tanto do comunismo, esmagador da 

liberdade, quanto do capitalismo selvagem, negador da justiça.  Evitando-se 

esses dois extremos, seria possível promover a reforma social com justiça e 

liberdade."(21)  De volta ao Brasil, os brasileiros decidiram que Montoro iria 

conduzir o  movimento e fez isso, entrando no Partido Democrata Cristã (PDC) já 

existente e fundado por Cesarino Júnior em 1945.(22)   

Com esse  Movimento para a Democracia Cristão, não é surpreendente 

que muitos intelectuais católicos dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Pernambuco, depois de sofrerem no Estado Novo e sedentos para uma 

sociedade mais justa, gravitavam a sua visão numa democracia cristã.  Pe.  

Arruda Câmara, deputado de Pernambuco, fundou uma filiação do PDC no Recife 

em 1945. Teve a ajuda de dois dos  primeiros congregados marianos de Pe. 

Fernandes, Andrade Bezerra e Barreto Sampaio, já veteranos políticos. Não 

sabemos se o jesuíta, que faleceu em 1946, aprovou a PDC. Câmara, porém, não 

partilhava do pensamento do Movimento para a Democracia Cristã.  Ao contrário, 

mesmo sendo homem honesto de princípios cristãos, foi um polítIco típico que 

cuidava de seus constituintes.  O PDC não tinha um homem tão experiente como 

ele e Câmara conseguir ser presidente nacional do PDC, controlando-o  nos anos 

1945 –1954.  Ganhou fama por ser um batalhador ferrenho contra o divórcio.(23)  
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             A influência de Maritain finalmente teve uma recepção positiva na UCP 

quando a revistada da universidade, “Verdade e Vida” de 1949, fez uma 

homenagem a ele no editorial:    

Por isso eu achava melhor que em vez de criar mais confusão no campo católico 
com essas divisões imaginárias, se trabalhasse num trabalho positivo, construtivo, 
como fez aliás o próprio Sr. Maritain.  Torno a insistir que o faro dessa divisão é 
puramente quixotesco...  Talvez haja, é certo, inteligências que discordem de 
alguma idéias filosófica ou posição sociológica maritainista:  mas haverá nisso 
alguma heresia? Alguma ofensa ao senhor de Meudon?  Parece-me que não.  Se 
ele é discutido, é sinal de que é lido, de que é lembrado.  Tenho até a minha 
desconfiança se algum dos senhores que se intitulam de ‘maritainista’ é leitor 
assíduo de Maritain quanto o observador destas linhas.  Modéstia à parte, conheço 
quanto é possível conhecer (porque Gilson acha que o Sr. Tiago Maritain é um autor 
difícil) um pouco da filosofia da história e da cultura, da filosofia política, da filosofia 
da arte, da teoria do conhecimento, das investigações sobre mística, quer dizer um 
pouco dos grandes temas desenhados no belíssimo pano de parede da obra 
maritaineana.  Rendo-lhe aqui também o meu humilde testemunho. (24)   
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