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 Um dos fatores que impulsiona a estudar a presença do fenômeno 

religioso, e neste caso do catolicismo tão marcante no século XX, é que mesmo diante 

dos diversos ventos contrários que a Igreja Católica enfrentou, ela soube adaptar-se e 

traçar linhas de evangelização eficazes às controvérsias “mundanas” surgidas durante 

os seus dois mil anos de história. Assim não só o catolicismo, mas o pensamento 

religioso de modo geral, nos traz a provocação de perscrutá-lo uma pouco mais, pois 

mesmo com o desenvolvimento científico que parecia explicar tudo, este ideal 

transcendente continua sendo buscado: 

 
(...) muito embora os filósofos pós-Iluministas tenham prognosticado o fim da 
crença e das manifestações religiosas, chegando mesmo a decretarem a 
“morte de Deus”, em face do desenvolvimento científico e do aparente triunfo 
da Razão, tal não se deu – a persistência da religiosidade e mesmo o reforço 
desse sentimento no século XX é um fato indubitável, diante do qual o 
historiador não pode fugir ou persistir na ignorância. (MANOEL, 2004, p. 114). 
 

 No século XIX já era bem claro que um pensamento diferente do 

medieval se estabelecera no mundo, e cada vez mais ganhava força na sociedade, 

sendo chamado de moderno, pois buscava pensar de forma diferente a sociedade em 

seus mais diversos âmbitos, tanto o político, econômico, cultural, como o espiritual. 

 Para a Igreja Católica que via a Idade Média como “verdadeira 

civilização” (MANOEL, 2004, p. 124), as mudanças ocorridas feriam os bons costumes 

católicos, com isso começa se idealizar uma volta a esta Idade de Ouro, pois 

demonstrava a verdadeira vontade de Deus para a humanidade. Chamamos então este 

processo de romanização, que como princípio básico viabilizava a evangelização da 

sociedade nos moldes dos ideais medievais. 

 Este processo de romanização também aconteceu no Brasil, 

principalmente com a instalação da República, que levou a separação da Igreja com o 

Estado no ano de 1889. A partir daí a Igreja tentava estabelecer vínculos não oficiais 

com o Estado, tendo como fruto no contexto brasileiro, o surgimento do modelo de 

neocristandade, inaugurado por Dom Sebastião Leme e datado segundo Mainwaring 

de 1916, o qual visava cristianizar as principais instituições sociais, desenvolver um 

quadro de intelectuais católicos e alinhar as práticas religiosas populares aos 
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procedimentos ortodoxos, bem como garantir privilégios a Igreja (MAINWARING, 1985, 

p. 43). 

 O auge deste modelo aconteceu na Era Vargas, sendo um dos motivos 

norteadores, o discurso de inauguração da estátua do Cristo Redentor no Corcovado 

proferido por Dom Leme em 1931, que tinha como intenção principal mostrar que 

embora a existência de um estado sem religião oficial, à maioria dos brasileiros era 

Católica, e por sua vez detinham a força moral, assim ou o “Estado reconhece o Deus 

do povo ou o povo não reconhecerá o Estado” (CAVA, 1975, p. 15). Com esta pressão 

o governo de Vargas une estreitamente a Igreja com o Estado de uma forma não 

oficial, mas viabilizando muitos privilégios: 

  
(...) primeiro o casamento religioso foi inteiramente reconhecido pela lei civil e o 
divórcio foi proibido; segundo, foi facultada a educação religiosa em escolas 
públicas durante o período de aulas; terceiro, foi permitido ao Estado financiar 
escolas da Igreja, seminários, até hospitais e quaisquer outras atividades e 
instituições relacionadas e legalmente designadas como de “interesse coletivo” 
(CAVA, 1975, p. 15). 
 

 A Igreja gozou dos benefícios recebidos a partir deste enlace não 

oficial com o Estado, por um período que remonta a data de 1945, depois até por volta 

de 1970, tentou-se a todo o modo manter a união entre Estado e Igreja definitivamente 

(CAVA, 1975, p. 20). Visto que a forma de Romanização vinda de cima não surtira 

resultados com relação à massa populacional (ROMANO, 1979, p.184), começa a 

surgir os pilares do reformismo, que ao contrário do modelo anterior inicia a partir da 

base, e toma maior força quando a cúpula Católica o legitima com o Concílio Vaticano 

II: 

 
(...) o Concílio enfatizou a missão social da Igreja, declarou a importância do 
laicato dentro da Igreja, motivou, por exemplo, maiores responsabilidades, co-
responsabilidade entre o papa e os bispos, ou entre padres e leigos dentro da 
Igreja, desenvolveu a noção de Igreja como o povo de Deus, valorizou o 
diálogo ecumênico, modificou a liturgia de modo a torná-la mais acessível e 
introduziu uma série de outras modificações (MAINWARING, 1985, p. 62). 

  
 Os reformistas tinham seus ideais pautados na força da mudança 

social, aceitavam a secularização, e acima de tudo acreditavam que a transformação 

política era necessária para criar uma sociedade mais justa. Assim ia se compilando o 

quadro de um catolicismo progressista, o qual tomaria impulso a cada ano no campo 

social, principalmente com a formação das Comunidades Eclesiais de Base (CBEs), 

que tinham como finalidade  veicular o projeto da Igreja de reformas sociais e recuperar 
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audiência popular da mesma, bem como organizar as massas comunitariamente nas 

bases (ROMANO, 1979, p. 184).  

 Para compreender as posições assumidas na década de 70 por Frei 

Carlos Maria, na antiga Paróquia de Tomazina erigida em 1886 no estado do Paraná 

pertencente à diocese de Jacarezinho, precisamos entender que: 

 
Por volta de 1955 havia três facções principais dentro da Igreja. Cada qual com 
uma visão diferente no tocante “as mudanças sociais”. Aqueles que 
continuavam a endossar a estratégia da neocristandade passaram a ser os 
tradicionalistas, embora esse modelo não pudesse ser classificado como 
tradicional antes dos anos 50. Esse grupo acreditava que a Igreja deveria 
seguir no combate à secularização e no fortalecimento da presença da 
instituição na sociedade. (...) Deveria operar como um grupo de interesse, 
usando o Estado para garantir tantos privilégios quanto fosse possível, como 
forma de tornar católica a sociedade (MAINWARING, 1985, p. 56). 
 

Junto aos tradicionalistas têm-se também os modernizadores 

conservadores, os quais pregavam que a Igreja precisava mudar e assim cumpriria sua 

missão no mundo moderno com maior eficácia. Em fim, tinham-se também os já 

citados reformistas, com suas posições sociais progressistas e preocupados, assim 

como os modernizadores conservadores, com o trabalho social mais intenso e uma 

educação religiosa mais eficaz.  

Assim sendo, o Pároco tomazinense que já exercia seu ministério 

sacerdotal a vinte e seis anos, era chamado por seu nome de religioso Frei Carlos 

Maria e seu nome civil de Aristides Benetti, é classificado como tradicionalista por estar 

num contexto pós-50, e ser portador dos ideais de uma neocristandade a ser 

classificada como “tardia”1. Um homem preocupado com o fortalecimento da Instituição 

Católica na Paróquia de Tomazina, impulsionando a evangelização a todos os ramos 

da sociedade, a partir das pessoas capazes e de certa forma influenciadoras da 

mesma. 

Seguindo este pensamento, ao consultar as fontes no livro tombo desta 

Paróquia entre os anos de 1970 a 1979, vemos que: 

 
Nos dias 16 a 19 de outubro em Campinas o Pe. Vigário participou do 84º 
Cursilho de Cristandade de Campinas, donde voltou animado para ainda mais 
atualizar o movimento leigo de nossa paróquia (TOMBO, 1971, p. 32v.). 

 
 Após este primeiro contado com o Movimento de Cursilhos de 

Cristandade (MCC), que tinha como objetivo proporcionar um método para levar à 

                                                
1 Este conceito de neocristandade tardia é pensado por Silva Junior mostrando o caso particular de Dom Geraldo de 
Proença Sigaud que em seu bispado na diocese de Jacarezinho entre os anos de 1947 a 1964, insistiu na proposta de 
neocristandade num período em que o modelo já não era predominante.  
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vivência do fundamental cristão2, a fim de, vertebrar cristãmente3 a sociedade 

(IDEÁRIO, 1972, p. 10), o Pároco como se vê no seu próprio relato, volta animado para 

formar as pessoas mais influentes da cidade, objetivando vertebrar os diversos 

ambientes sociais nos moldes da cristandade.  Foi justamente segundo este princípio 

de descobrir quem são as vértebras de determinado ambiente, que Frei Carlos 

convidou os quatro primeiros cursilhistas da Paróquia Tomazinense no ano de 1972: 

 
No mês de Janeiro tivemos os primeiros paroquianos que fizeram o seu 
cursilho em Jacarezinho. Foram eles o Sr. Luiz G. Renó, Dr. Antonio Elias 
Carlos Dextre, Teodoro Martins de Oliveira e Osmar Ribeiro. Parabéns! 
(TOMBO, 1972, 33v.)    
 

 Ao analisar quem era estas pessoas no contexto da cidade na época, 

inferimos que o Padre em sintonia aos seus ideais de neocristandade busca pessoas 

de destaque e influentes, sendo que o Sr. Luiz G. Renó era professor e Diretor da 

Escola Estadual Francisco Inácio de Oliveira – Ensino Fundamental de 5ª a 8ª, o Dr. 

Antonio Elias Carlos Dextre exercia a função de médico na comunidade, Teodoro 

Martins de Oliveira responsável pelo Cartório de Registro Civil, e Osmar Ribeiro que 

era o atual Oficial de Justiça da comunidade com grande influência no meio judiciário.   

 Dessa maneira ele tinha diversas oportunidades de levar o fermento do 

Evangelho nos mais diferentes e importantes ambientes da cidade. A começar pela 

Escola, onde através do diretor se teria uma oportunidade quase oficial, de uma 

instituição pública de cunho estadual estar de portas abertas a Igreja, e levar aos seus 

alunos o fundamento cristão católico. 

 Da mesma forma acontecia no âmbito público da saúde, um médico de 

origem boliviana com seus tantos contatos com a sociedade ao exercer seu trabalho, 

teria a oportunidade de tornar-se exemplo à população de um autêntico homem de 

importância, que vive segundo o pensamento de Cristo nos ideais católicos. E no meio 

judiciário, Frei Carlos Maria convida também a realizar o encontro do Cursilho, o oficial 

                                                
2 O fundamental cristão, como a própria palavra indica, é o pressuposto necessário que fundamenta, constitui, 
valoriza e situa toda a atitude pessoal e coletiva autenticamente cristã. O fundamental não é só o objetivo de nosso 
ser cristão (só somos cristãos quando vivemos e sempre que vivemos o fundamental cristão), mas é também o 
motivo e a finalidade de todo o nosso ser cristão. 
3 No próprio manual no MCC editado neste período, intitulado como Ideário, traz claramente como deve funcionar 
esta dinâmica de vertebração social: Juntamente com o ideário e ao lado do programa, é necessário contar com as 
“pessoas”  que sejam capazes de encarná-los e realiza-los. Com os progressos da Psicologia e da Sociologia tornou-
se evidente uma importante verdade: que os homens, como os astros, caminham em constelações; que existe 
alguém, em cada ambiente que é vértebra e alguém que é musculatura, sem que, por outra parte, seja menos verdade 
que todos vertebram algo, ou, dito em linguagem gráfica e coloquial do cursilho, “que até um cabelo faz sua 
sombra” . Descobertas as pessoas capazes de vertebrar cristãmente um determinado ambiente, será necessário 
“medulá-las do mais genuíno espírito e critério evangélicos, colocando-as em condições de conhecer, viver e 
assimilar o fundamental cristão”  (IDEÁRIO, 1972, p. 16). 
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designado do Cartório de Registro Civil e o Oficial de Justiça, pois assim o ambiente do 

Fórum teria ali também dois representantes Católicos, prontos a influenciarem o meio 

jurídico.  

 Assim estar-se-ia, como nos coloca Mainwaring, “fortalecendo a 

presença da instituição Católica na sociedade”, como também estaria garantindo 

privilégios a Igreja. Tudo isso cumprindo a metodologia que foi apresentada pelo MCC: 

 
Mas como os ambientes não podem ser aquecidos apostolicamente a partir do 
exterior, senão que o fogo deve proceder de dentro, será necessário – mais do 
que nunca trabalhar – ensinar a trabalhar apostolicamente aqueles que, 
imersos nos ambientes, vão se entusiasmando e se incorporando ao 
movimento (IDEÁRIO, 1972, p. 46).   
 

 Segundo o pensamento de Gramsci o intelectual orgânico não é aquele 

que tem a capacidade de retórica, mas sim o que se mistura na vida diária do povo 

como um construtor, organizador, um persuasor permanente (GRAMSCI, 2001, p. 53), 

nesta ótica Frei Carlos Maria é um intelectual que busca na sociedade todos os que 

também exercem o efeito de intelectuais orgânicos, para que os possa conduzir ao 

caminho cristão católico, afim de que os mesmos também conduzam aqueles os quais 

são influenciados por eles.  

Dentro deste contexto de evangelização das pessoas em destaque da 

comunidade, um dos frutos que Frei Carlos consegue colocar em prática, é a proposta 

da criação de um Centro de Promoção Humana (CPH), o qual teria a finalidade de 

assistir os mais necessitados da Paróquia. Isto é conseguido facilmente, pois ele já 

possuía uma rede favorável de leigos capazes de angariar fundos, e manter a 

instituição, bem como interessados em viver o Evangelho. 

 
A conscientização cristã do grupo que fizeram o curso de casais e cursilho já 
manifestou um belo fruto de caridade. Fundou-se um Centro de Promoção que 
muito promete em realizar pelos menos favorecidos de nossa comunidade 
Paroquial. Isto aconteceu no dia 26 de março (TOMBO, 1972, p. 34).  

 
 Interessante ressaltar que a criação deste CPH mostra claramente a 

intenção que o frei teve, de agregar não só a classe média, como acontecera no 

passado com o modelo de neocristandade (MAINWARING, 1985, p. 53), mas também o 

povo em geral, sendo assim uma forma de não cometer os mesmos erros passados 

adaptando modelo para melhor. Deve-se ressaltar que este trabalho social não visava 
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apenas um assistencialismo4, efetuando doações sem compromisso de garantir aos 

mais necessitados sua inclusão na sociedade, o que acontece é o contrário como 

podemos observar:  

 
O centro de Promoção Humana programou vários cursos neste ano, em 
convenio com a Legião Brasileira de Assistência e o SENEC: a) Técnica de 
vendas b) prática de escritório e c) relações humanas no Trabalho (TOMBO, 
1974, p. 37v.).  
 

Esta visão mais atenta aos necessitados da comunidade, ele havia 

adquirido na sua experiência pastoral já de muitos anos, desde quando concluiu seus 

estudos superiores, na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma no ano de 1952, e 

principalmente por acompanhar o declínio do modelo de neocristandade no Brasil.  

Outro ponto é que na década de 70, muitos foram os esforços 

realizados para que a obra do CPH continuasse em funcionamento, um desses 

esforços revela a grande influência política que Frei Carlos conseguiu conquistar, com 

a finalidade de manter privilégios para a Igreja, chegando dentro de tantos feitos, 

angariar doações do próprio governador do Estado. 

 
É com gratidão que registramos a visita do Governador Jaime Canet no dia 10 
de setembro. Foi ele que nos presenteou a estrada de asfalto e deu uma verba 
de cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) com que pudemos comprar a casa para 
o nosso Centro de Promoção Humana (TOMBO, 1978, p. 56v.). 
 

 Adentra-se agora na questão das relações com a política que Frei 

Carlos mantinha, assim como pregava o modelo de neocristandade. Baseado na idéia 

da busca de uma ligação não oficial do Estado com a Igreja, que acarretasse em 

privilégios para a instituição Católica, o pároco tomazinense tinha excelentes 

resultados. Logo que chegou na comunidade no dia 5 de abril de 1970, o livro tombo 

registra que ele havia conseguido do juiz o arquivamento de um processo judicial5 

contra o Frei Joaquim, revelando sua influência com um dos ramos do Estado que era 

o Poder Judicial. 

 
A Paróquia continua abalada com a saída do ex-Vigário Frei Joaquim vivendo a 
angustia pela situação em que ele e a comunidade sofreu. Pouco a pouco, 

                                                
4 Entende-se por assistencialismo, o ato apenas de conseguir doações e distribuí-las entre os pobres, sem o 
compromisso de formá-los e instruí-los para superarem a situação que se encontram. Em outras palavras como nos 
coloca o ditado: “Dá-se o peixe e não se ensina a pescar”.   
5 Este processo iniciado por Frei Barnabé, acusava o Frei Joaquim de ter retirado da Paróquia de Tomazina bens 
materiais para usufruto próprio e da família, uma vez que ele havia deixado a batina e voltado ao estado laical. Após 
o início do processo no dia 26/05/1969, duas semanas depois no dia 09/06/1969 Frei Joaquim devolve todos os 
pertences que havia retirado da Paróquia, mas o crime de roubo ainda deveria ser punido, dessa maneira o Juiz da 
comarca lança o mandato de prisão domiciliar, até a chegada de Frei Carlos o qual viabiliza o arquivamento do 
processo e a transferência do ex-Frei Joaquim para São Jerônimo da Serra onde poderia viver em paz.    
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seguindo instruções e orientações do Sr. Bispo Diocesano e dos nossos 
superiores provinciais, o Pe. Vigário frei Carlos conseguiu do Sr. Juiz da 
Comarca de Tomazina que fosse arquivado o processo contra ele e fosse 
suspensa a prisão domiciliar (TOMBO, 1970, p. 29-29v.).  

 
 Sua relação de extrema ligação com o prefeito municipal, que tinha seu 

mandato até 1972, é muito clara, principalmente na questão de ajudas dispensadas a 

comunidade Paroquial.  

 
No dia 31 celebrou-se uma S. Missa pela passagem do novo governo 
municipal. Ao Sr. Juvenal Prestes Pires o nosso agradecimento pelo muito com 
que favoreceu a nossa Comunidade Paroquial e voto de boa administração ao 
novo Prefeito (TOMBO, 1973, p. 35v.).  

 
 Desta Missa realizada no final do ano de 1972, podemos concluir duas 

relações importantes. A primeira, é que não há duvidas da ajuda dispensada pela 

prefeitura a Igreja, pois Frei Carlos ao escrever no livro tombo enfatiza dizendo que a 

administração do prefeito favoreceu muito a comunidade paroquial. Em segundo lugar, 

vemos que os dois prefeitos foram até a Igreja para a Missa de passagem do novo 

governo, sendo assim publicamente os dois estariam de forma indireta expondo os 

laços entre Igreja e Prefeitura e a hegemonia Católica. Assim o ideal de neocristandade 

antes de 1945, particularmente nas relações Igreja e Estado, é novamente buscado 

pelo frei, o que leva a reafirmação da existência de uma neocristandade tardia 

acontecendo em Tomazina.    

 Um último ponto que coloco nesta reflexão, é a busca do Frei Carlos de 

demonstrar um catolicismo forte e atuante na comunidade, revelada pela comemoração 

cívica no aniversário de 110 anos da cidade, que teve um dos seus atos 

comemorativos realizados na cidade de Aparecida-SP. 

 
No dia 26 de julho uma romaria de 12 ônibus, para comemorar os 110 anos de 
Tomazina, se dirigiu para Aparecida onde vivemos um clima de muita 
penitência, alegria e espiritual marial. Houve missas especiais para nós na 
Basílica velha, no morro do Cruzeiro e no porto de Itaguaçú e na volta 
visitamos a Basílica do Bom Jesus de Pirapora onde celebramos a S. Missa 
(TOMBO, 1977, 54v.).  

 
 Assim chegando ao final deste artigo, foi observado que o fenômeno de 

romanização surgido na Igreja Católica, e particularmente a neocristandade no 

contexto brasileiro, visava revitalizar a presença do catolicismo dentro da sociedade, a 

fim de que o mesmo imiscuísse nas principais instituições e nos governos 

(MAINWARING, 1985, p. 41). 

 Após 1950, seria fator anacrônico classificar clérigos brasileiros 

pregando o modelo de neocristandade, isto devido à mudança de contexto no 



 8 

posicionamento religioso e político, por isso Frei Carlos Maria é classificado como um 

padre que colocou em prática na sua pastoral em Tomazina, pensamentos de 

neocristandade de forma tardia, na década de 1970. Bem como adaptada, ou seja, 

madura, evitando cometer os fatores negativos, - aliança com a burguesia e certo 

esquecimento da massa populacional - os quais acarretaram a decadência no passado 

deste modelo.  

Desta maneira, como foi citado no início deste artigo, se percebe que a 

instituição Católica que perdura a mais de dois mil anos, sempre a adaptar-se as novas 

realidades, coloca em ação novamente esta capacidade de adequação que lhe é tão 

característica, no caso particular de Tomazina. Sendo que, as mudanças da Igreja são 

resultantes de sua tentativa de defender seus interesses, de aumentar o número de 

praticantes e de preservar a instituição (MAINWARING, 1985, p.18).  
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