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 As transformações ocorridas no Brasil no final do século XIX e início do XX 

influenciaram a ação da Igreja Católica. Com a Proclamação da República, o Estado 

republicano e a Igreja católica, assinaram um acordo mediado por Rui Barbosa e D. 

Macedo Costa. O acordo ficou conhecido como o artigo 119/A da Constituição 

republicana extinguiu o regime do Padroado Régio que vigorava no Brasil desde o 

período colonial2, mas garantiu para a Igreja entre outras coisas, o exercício do culto, a 

personalidade jurídica e o direito de adquirir e administrar bens3. 

 Apesar da liberdade que a Constituição garantia, a Igreja enfrentava os 

membros da frente liberal que denunciavam a política de Roma como tentativa de 

domínio da consciência popular4.  Ao mesmo tempo em que ocorria a tentativa da 

Igreja de intensificar suas atividades, o bloco formado por livres pensadores, 

protestantes, maçons, liberais, aumentava seus ataques à instituição, amparados pela 

liberdade de culto proporcionada pelo Estado laico.  

A introdução do matrimônio civil, considerado pelo Papa Leão XIII como uma 

inovação perniciosa5 revela o avanço da laicização. Na Câmara e no Senado foram 

travados debates entre os que defendiam o matrimônio religioso como uma causa justa 

da Igreja. O matrimônio religioso era considerado pelos membros da Igreja como o 

fundamento da família e da sociedade o que entrava em choque com o grupo que 

desconsiderava os valores cristãos. 

O governo republicano excluiu de seus quadros a hierarquia eclesiástica 

ignorando os séculos em que numa posição privilegiada seus membros ocuparam 

alguns dos cargos proeminentes da política brasileira. A exclusão dos cargos que 

implicou na criação de cartórios para registro de nascimento, casamento, óbito, 

representava um ponto a mais para os liberais retirando das mãos da Igreja um papel 

que por séculos ela havia exercido. 
                                                
1 Doutora em História pela UNESP Franca, professora do Centro de Estudos da Arquidiocese de 
Ribeirão Preto e Centro Universitário Barão de Mauá Ribeirão Preto –SP.  
2 O Padroado Régio consistiu “... no direito de administração dos negócios eclesiásticos, concedido pelos 
papas aos soberanos portugueses”. AZZI, Riolando. A Cristandade Colonial. Um projeto autoritário. São 
Paulo: Paulinas, 1987. p. 21. 
3 PIVA, Elói. Transição Republicana: Desafio e chance para Igreja (I). Revista Eclesiástica Brasileira. 
Petrópolis, n.49, fasc. 195, 1989. p. 624-625. 
4 ROMANO, Roberto.  Brasil: Igreja contra o Estado. São Paulo: Kairós, 1979. p. 104. 
5 PIVA, Elói. Idem p. 634 
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 Os membros da hierarquia da Igreja lançavam seu manifesto em prol de uma 

reorganização e buscavam atrair os fiéis para participarem mais ativamente das 

inúmeras associações que imperava no seio da Igreja. Alguns padres como Desidério 

Deschand afirmava “[...] si a causa religiosa deve a República algumas liberdades, a 

República lhe tem causado gravíssimos males [...]6” e por isso conclamava os fiéis para 

uma participação mais ativa no campo político e social, combatendo o indiferentismo 

religioso.  

A trajetória da Igreja no Brasil, tutelada pelo Estado por meio do regime do 

Padroado Régio durante quase quatro séculos deixou como resultado entre outras 

coisas, poucas dioceses e paróquias até o fim do século XIX. O momento conhecido na 

história da Igreja como romanização, enfatizava desde o século XIX uma única 

linguagem usada de cima para baixo, da hierarquia para os fiéis, do papa, cardeais, 

bispos, padres, para suas respectivas dioceses, paróquias, capelas, executando um 

programa de recristianização da sociedade7. Caracterizava por um discurso 

homogêneo na tentativa de controlar a vida cotidiana nas mais diferentes esferas no 

campo moral, educacional, familiar ou ainda no emprego das horas de lazer.  

A liberdade de culto no regime republicano propiciou com que a Igreja iniciasse 

um movimento de expansão de acordo com as necessidades pastorais. A nova fase 

abriu caminho para estreitar as relações da Igreja com o Papado. Aumentou por 

exemplo, o número de padres que vinham da Europa e, do ponto de vista 

administrativo ressaltamos a nomeação dos Bispos que passou a ser realizada sem 

precisar do aval do Estado.  

 A nomeação de bispos e padres atendia as necessidades pastorais e a nova 

política interna foi exercida com a função de expandir e reorganizar a Igreja no Brasil. A 

hierarquia, de acordo com Augustin Wernet8 articulava-se com a política de Roma e, 

desta maneira, o catolicismo ganhava contornos sacramentais por meio de bispos e 

padres que, passaram a controlar de perto a vida social e familiar dos fiéis.   

 Dentro deste conjunto de ações nas quais estava a instalação de novas 

dioceses e paróquias foi criada a Província Eclesiástica de São Paulo, em sete de 

junho de 1908, por meio da Bula “Diocesium Nimiam Amplitudinem” escrita pelo papa 

                                                
6 DESCHAND, D.  A situação actual da religião no Brazil. Rio de Janeiro: Garnier, 1910. p. 3  
7 MANOEL, Ivan A. O Pêndulo da História. Tempo e eternidade no pensamento católico (1800-1960). 
Maringá: EDUEM, 2004. p. 134 
8 WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX. São Paulo: Atica, 1987.  
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Pio X. Nela, constava também, a criação das dioceses de Ribeirão Preto, Botucatu, 

Campinas, São Carlos e Taubaté.   

 O projeto de criação da Província obra de D. Duarte Leopoldo e Silva trouxe 

inúmeros benefícios para a Igreja, intensificando a presença dos bispos e padres no 

interior do Estado de São Paulo. O momento era propício para o avanço das atividades 

da Igreja uma vez que a população do estado de São Paulo aumentava com o rápido 

progresso econômico que a produção cafeeira trouxe para a região.  

 Ao mesmo tempo em que chegavam os imigrantes, vieram ordens religiosas 

dedicadas a diferentes atividades tais como o trabalho nos hospitais, o cuidado de 

idosos, de crianças, o trabalho na educação, permitindo que a expansão da presença 

dos religiosos contribuísse para difundir práticas religiosas mais condizentes com 

Roma.  

 Associações laicas eram formadas com o objetivo de atingir por meio das 

famílias uma campanha de evangelização da sociedade. A partir das associações, os 

padres, como diretores espirituais orientavam os passos do cotidiano para uma 

vivência da fé de acordo com as diretrizes emanadas do seio da Igreja.  

A Carta Pastoral Coletiva dos Bispos do Brasil9 publicada em 1915 recomendava 

aos fiéis católicos que lessem a Bíblia, em suas casas, principalmente o evangelho. 

Apesar das recomendações da hierarquia, a Bíblia, era um livro pouco conhecido da 

grande maioria dos fiéis.  

  A catequese no início do século XX era função dos padres. Os Bispos 

recomendavam que os párocos ensinassem a doutrina cristã nas suas paróquias nos 

domingos e dias santos, bem como instruíssem fiéis capazes de ajudá-los na 

catequese.  A ignorância religiosa era generalizada entre os fiéis, os católicos 

possuíam um verniz de conhecimento a respeito dos dogmas. Para os bispos e padres, 

a catequese e, as missões constituíam um alento para intensificar a relação dos fiéis 

com a fé e ao mesmo tempo com a hierarquia da Igreja.  

 

 

 

 

 

                                                
9 Pastoral Collectiva dos Senhores Arcebispos e Bispos das províncias Ecclesiasticas de S. Sebastião do 
Rio de Janeiro, Marianna, S. Paulo, Cuyabá e Porto Alegre.  Rio de Janeiro, Martins & Araújo, 1915. p.8-
10. 
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A defesa da fé católica 

 

 Ao chegar para assumir a diocese de Ribeirão Preto, em 28 de fevereiro de 

1909, D. Alberto José Gonçalves não conhecia pessoalmente a região que governou 

por 36 anos. Este fato não representava um impedimento para que o bispo estivesse 

ciente de alguns percalços que ocorreram para a criação da diocese. 

 A antiga vila de São Sebastião do Ribeirão Preto foi fundada na segunda metade 

do século XIX e, ganhou ares de modernidade no início do século XX, com o aumento 

da população, composta de pessoas que afluíam de dentro e fora do Brasil atraídos 

pela riqueza do café.  

O censo de 1912, poucos anos depois da criação da diocese, indicava uma 

população de 58.220 habitantes10, sendo a população urbana em composta de mais ou 

menos 18.732 pessoas, boa parte dela (cerca de 40%) formada por estrangeiros, 

provenientes principalmente da Itália, Espanha e Portugal.  

Todo este crescimento econômico girava em torno do café, que estimulou um 

grande desenvolvimento para São Paulo, com desdobramentos sócio-culturais ainda 

não vistos em períodos anteriores. 

Junto com o café, chegou em 1883, à região de Ribeirão Preto, a ferrovia 

Mogiana.  O impacto da ferrovia foi muito grande no interior, pois permitiu a introdução 

de novos elementos que passaram a compor o cenário da modernidade, diminuindo 

distâncias, alterando as feições do rural urbano, introduzindo não só uma melhora na 

qualidade dos transportes, mas uma relação diferenciada com as comunidades por 

onde a ferrovia passava. 

A época do café em Ribeirão Preto coincidiu com a República Velha, período em 

que os grandes coronéis e barões de café dominaram o cenário político e, nas 

primeiras décadas do século XX, a política de Ribeirão Preto esteve nas mãos do chefe 

político, Coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, conhecido como “Quinzinho 

Junqueira”, que disputava com Francisco Schmidt o poder local11.  

                                                
10 WALKER, T.  & BARBOSA, A de S.  Dos coronéis a Metrópole; fios e tramas da sociedade e da 
política e da política em Ribeirão Preto no século XX. Ribeirão Preto: Palavra Mágica, 2000. p. 40-47 
11 WALKER, T. & BARBOSA, A. de S.  Op. cit. p. 43 
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Tudo indica que não havia um clima hostil por parte da liderança política e 

econômica para a criação da diocese. No entanto, a liderança, da cidade eleita pela 

Santa Sé para sede de diocese não contribuiu efetivamente na formação do patrimônio 

necessário para a instalação do bispado. A ausência desta contribuição permite afirmar 

que, para ela, o apoio à diocese, não estava acompanhado de formação patrimonial 

para uma instituição religiosa. 

No ano de 1907 foi realizada na Câmara Municipal de Ribeirão Preto uma 

discussão a respeito de uma contribuição pecuniária, para a formação do patrimônio da 

diocese. A contribuição foi vetada pelos vereadores alegando os princípios da 

Constituição e, a liberdade de culto, o que demonstra as transformações da sociedade. 

Com esse cenário que D. Alberto assumiu a diocese. 

D. Alberto ao identificar dificuldades para a ação pastoral como “[...] a 

indifferença em matéria de religião, os desvios de uma razão orgulhosa, o 

esquecimento e o abandono dos deveres impostos pela Igreja [...]”12 dava indícios de 

que seu governo precisava enfrentar a laicização da sociedade.  

Para o Bispo a hora era de luta decisiva e, o clero, deveria estar unido por uma 

“[...] commum directriz, não nos arrecearemos de nenhuma violência e zombaremos 

das manobras inimigas.”13 A diretriz comum estava organizada inicialmente pelo 

primeiro documento conjunto do episcopado brasileiro após a separação do Estado, a 

“Carta Pastoral Coletiva de 1890”, que delineava os rumos que bispos e padres 

seguiriam na pastoral.  

Dentre as medidas seguidas pelos bispos para implantar a romanização 

constavam as visitas pastorais, quando promoviam uma verdadeira cruzada. As visitas 

começavam com o anúncio da data e, eram preparadas com antecedência.  

A chegada do Bispo a uma localidade representava um acontecimento singular. 

A multidão afluía até a estação de trem ou a entrada da cidade, onde eram preparados 

arcos do triunfo, banda de música entoava o Hino nacional, hinos litúrgicos ou cantos 

de Nossa Senhora. Os membros das associações laicas, as autoridades civis, a 

população em geral permanecia na expectativa da entrada do bispo.  

                                                
12 GONÇALVES, D. Alberto José. Carta de saudação. In: Archivo da Diocese do Ribeirão Preto. 1908-
1918. Ribeirão Preto: Typ. Guimarães, 1918. p. 26 
13 idem ibidem p. p.29 
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As visitas pastorais tinham vários propósitos: pregar a palavra de Deus, 

administrar os sacramentos aos fiéis devotos, entre eles, o crisma, e verificar a ação 

dos párocos, bem como o andamento das paróquias e dos bens patrimoniais. Elas 

representavam um momento forte na vida dos fiéis e, reforçavam o papel da autoridade 

eclesiástica. Serviam para mostrar a população que o bispo como pastor e líder estava 

autorizado a tomar atitudes variadas como afirma Bencostta ao se referir a D. João 

Batista Corrêa Nery, bispo de Campinas, contemporâneo de D. Alberto “[...] para 

aplicar doutrinas moralizadoras aos membros do clero, que, por sua vez o auxiliariam 

na difusão dessas por toda a diocese”.14   

A adesão dos fiéis para participar dos eventos de uma visita ou para receber os 

sacramentos coloca em evidencia o sucesso das mesmas. Ao final de um ano de 

visitas pastorais na diocese de Ribeirão Preto, D. Alberto crismou 68.228 fiéis. O bispo 

afirma em 1938 que havia visitado a diocese sete vezes e, que crismou perto de 500 

mil pessoas 15.  Em 1938, quando completou sessenta anos de sacerdócio deixou 

registrado em Carta Pastoral sobre a administração da diocese que, sofreu calúnias e 

insultos por parte dos inimigos da Igreja. 

“Basta referir que, no dia de minha chegada a uma cidade importante, foi 

distribuído um boletim impresso prevenindo o povo contra o explorador, que vinha 

extorquir-lhes dinheiro”16. 

O fato demonstra que as visitas pastorais nem sempre foram pacíficas, havia 

grupos que se opunham a Igreja católica e a sua hierarquia.  

D. Alberto procurava dar um caráter religioso a suas visitas pastorais. Escreveu 

aos vigários orientando-os a pedir as autoridades civis que desvinculassem a visita das 

festas da cidade e que nem se concedesse licença para barracas de comércio na porta 

das matrizes para não desviar o propósito da visita. 

                                                
14 BENCOSTTA, Marcus L. A.  Igreja e Poder em São Paulo: D. João Batista Corrêa Nery e a 
Romanização do Catolicismo Brasileiro (1908-1920). Tese (Doutorado em História). Faculdade de 
Filosofia, Ciências Humanas. São Paulo, 1999. p. 60 
15 GONÇALVES, D. Alberto José. Carta Pastoral do Bispo de Ribeirão Preto sobre a sua administração. 
Boletim Diocesano, Ribeirão preto, n.98, p.2, abril 1938. 
16 Idem ibidem p.2 
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Apesar do distanciamento das práticas religiosas, os vínculos da sociedade com 

a religião permaneciam e a procura da ajuda do bispo em determinadas circunstâncias 

evocando as regras e costumes de santificação podem ser evidenciados quando os 

empregados do comércio de Ribeirão Preto pediram a D. Alberto que intercedesse por 

eles para que o comércio não funcionasse aos domingos. O argumento dos 

empregados resumia que aos pobres nem mesmo era dado o descanso para assistir a 

missa aos domingos. Acompanhava o pedido, um abaixo assinado, com data de seis 

de março de 1931.  

O prefeito de Ribeirão Preto, Eduardo Leite Ribeiro escreveu um mês depois 

justificando as necessidades de abrir o comércio aos domingos e pediu aos 

empregados para aguardar a lei do Ministério do Trabalho17. A Igreja incentivava a 

prática dos preceitos abrindo exceções para os armazéns de primeira necessidade e 

outros serviços que não poderiam parar, no entanto “[...] deverão fechar as portas, ao 

menos, à hora da Missa parochial”18.  

A situação revela que o bispo exercia um papel de liderança pelo menos para 

uma parte da comunidade, que o considerava como alguém capaz de interceder a 

favor de uma causa dos menos favorecidos.  

Os políticos também procuravam a hierarquia da Igreja de acordo com suas 

necessidades ou alegando as da Pátria. D. Alberto recebeu uma carta da Comissão 

Agrícola de São Paulo em 1932, com um pedido de intercessão do bispo junto aos 

vigários “[...] para que se entendam com os lavradores das suas respectivas parchias 

no sentido de darem incremento a producção agrícola nas suas propriedades.”19 A 

comissão tinha em vista incentivar o decadente setor agrícola buscando o progresso do 

Estado.  

 As necessidades da sociedade capitalista entravam em choque com as 

recomendações da Igreja de que os domingos considerados, “dia do senhor”, as 

pessoas necessitavam de estar livres para assistir a missa. A premissa era cada vez 

mais deixada de lado em função das atividades comerciais consideradas abomináveis 

por parte dos membros da Igreja. A sociedade civil deixava de lado as práticas 

religiosas em detrimento de outras atividades do cotidiano. No âmbito da vida privada 

as famílias seguiam os preceitos da Igreja, alguns, por hábito e costume de seus 

ancestrais.  

                                                
17 Documentos avulsos. Acervo José Pedro de Mirando. Arquivo Público de Ribeirão Preto. 
18 Pastoral Collectiva,  Op.cit. p.199 
19 GONÇALVES, D. Alberto Jose. Boletim Diocesano, Ribeirão Preto, n. 32, p. 1, agosto 1932. 
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 A urbanização transformava a vida cotidiana introduzindo no âmbito familiar uma 

mundanização alheia aos propósitos da Igreja.  A moda feminina em que as saias das 

mulheres deixavam a mostra as pernas, roupas sem mangas, decotadas, bem como, 

os tecidos mais leves eram condenados por serem indecorosos e atentarem ao pudor. 

As exortações para conter os excessos da moda eram realizadas através dos sermões, 

das prédicas dos diretores espirituais, nas Igrejas e nas reuniões das associações 

como Apostolado da Oração, Filhas de Maria, entre outras. As moças quando 

infringiam as regras eram severamente admoestadas e ameaçadas de expulsão, caso 

vestissem roupas indecorosas. No início do século XX, o Papa Pio XI, ocupou-se do 

tema da moda incentivando uma campanha universal por meio da S. Congregação20.  

Um motivo mais severo para a expulsão das associações era o comparecimento 

aos mundanos bailes carnavalescos, a prática de danças sensuais como o tango que 

para a hierarquia representavam os males da sociedade, a frivolidade e o amor aos 

prazeres e o distanciamento da moral cristã.  

 Contra estes modismos a voz da Igreja não alcançava toda a população, mesmo 

entre os católicos agremiados, havia aqueles que burlavam e acabavam expulsos por 

freqüentarem bailes e ou outras atividades consideradas indecorosas. 

 Outro problema era o abandono da fé e das práticas para freqüentar os centros 

espíritas e ou os templos protestantes. A preocupação de D. Alberto com o crescimento 

do espiritismo e do protestantismo era latente.  

Em fevereiro de 1916 D. Alberto publicou uma  “Carta sobre o espiritismo”, em 

que condenava suas práticas e recomendava aos fiéis “[...] não vos presteis a taes 

praticas que tocam as raias do ridículo21.” Em 1921 era a vez da propaganda 

protestante ser o alvo da refutação de D. Alberto. Ele alerta os católicos para a 

propaganda dos colégios protestantes e questiona a respeito da entrada de produtos e 

conseqüentemente de idéias que correm por traz de empresa que considera 

antipatrióticas22.  

                                                
20 Os excessos da moda feminina e as preoccupações das autoridades Ecclesiasticas. Boletim 
Diocesano. Ano1, n.3, p.6, mar, 1930.  
21 GONÇALVES, D. Alberto J.  Carta sobre o Espiritismo. Archivo da Diocese do Ribeirão Preto 1908-
1918. Ribeirão Preto, Typ. Guimarães, 1918. p.155-162. 
22 GONÇALVES, D. Alberto J. Carta pastoral sobre a propaganda protestante. Archivo da Diocese do 
Ribeirão Preto 1908-1918. Ribeirão Preto, Typ. Guimarães, 1918. p.37-39. 
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 Para D. Alberto um dos meios de preservação da fé estava simbolizado na 

entronização dos templos, das famílias, das casas, dos países, das empresas a Cristo 

rei, como prova de “[...] nossa obediência ao Chefe da christandade, ao Vigário de 

Jesus Christo na terra”. “[...] revesti-vos das armas da luz, deixae de ser os inimigos de 

vossas almas para lhes preparar a paz n’este mundo, e as eternas recompensas dos 

justos no outro”23.  Alinhado com o movimento de defesa da Igreja católica o 1o. bispo 

de Ribeirão Preto, colocou os princípios do catolicismo como fundamentos para uma 

mudança na sociedade. 

                                                
23 GONÇALVES, D. Alberto J. Carta Pastoral. Archivo da Diocese do Ribeirão Preto 1908-1918. Ribeirão 
Preto, Typ. Guimarães, 1918. p.40-46. 
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