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A neocristandade,  termo utilizado para designar o conjunto de práticas  

e estratégias católicas surgidas, segundo MAINWARING1, à partir da Carta  Pastoral 

de 1916  de D. Sebastião Leme , na época  Cardeal Arcebispo  do Recife , propunha 

recatolicizar o Brasil. D. Leme apegou-se ao “ mito  da maior nação católica do mundo “ 

, que seria o   Brasil por “ vocação” e por “ tradição “ , e caberia aos setores mais “ 

conscientes “  da Igreja e do laicato se organizar no sentido de fazer frente  a este 

desafio ocorrido,  num primeiro momento pela união Estado-Igreja e  que acabou 

estabelecendo  características brasileiras ao catolicismo,   e após a proclamação da 

república, com a inclinação  para as idéias liberais, positivistas e mais tarde , 

comunistas . 

O período do apogeu da neocristandade foi  a  primeira Era Vargas  ou 

seja, o período que se estende de 1930 a 1945  quando D. Leme consegue uma clara 

aproximação com o Estado conquistando algumas   “ vantagens “ para a Igreja 

Católica, até então oficialmente  inéditas desde a Proclamação da República.No 

entanto, após a morte de D. Leme, poucos bispos continuariam a empreitada por ele 

proposta. A   partir do final dos anos 50 e principalmente , durante a década de 60 , 

após o Concílio Vaticano II , a recém criada Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

, vai cada vez mais orientar os bispos para “ novas diretrizes pastorais” . Estas serão  

mais de acordo com a realidade da Igreja Latino-americana, e  esta tendência 

cristaliza-se mais tarde em Medellin e Puebla . Alguns bispos porém, insistiram na 

visão tomista proposta pela neocristandade a respeito da missão da Igreja, como  foi o 

caso de D. Geraldo Sigaud .  Embora o mesmo não tenha insistido em lutar até as 

últimas consequências contra as decisões do Concílio, como fez seu amigo e 

colaborador o tradicionalista bispo de Campos D. Antônio de Castro Mayer, enquanto 

intelectual fez sua interpretação das decisões do Concílio e opôs-se à noção de 

ecumenismo que, segundo ele, seria o primeiro passo para a adesão de muitos 

católicos  às idéias comunistas. 

                                            
 
1MAINWARING, Scott. Igreja Católica e política no Brasil : 1916 – 1985. São Paulo, Brasiliense, 

1985. 
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Geraldo de Proença Sigaud nasceu em Belo Horizonte, aos 26 de 

setembro de 1909,  tendo sido o primeiro sacerdote ordenado da nova capital mineira, 

e também, o primeiro Bispo eleito, nascido em  Belo Horizonte . Segundo 

GONÇALVES2,   era de família tradicional ,  filho de um comerciante e ex-fazendeiro 

chamado Paulo da Nóbrega Sigaud. Seu avô, também fazendeiro e exportador de café 

para a França,  era filho do Dr. Joseph François Xavier Sigaud, médico francês que 

viveu no Brasil no início do século XIX, e um dos responsáveis pela fundação da 

Academia imperial de Medicina e do Instituto Imperial dos Meninos Cegos. Esta breve 

exposição de sua genealogia e sua formação cultural  permite entender alguns 

posicionamentos político-religiosos posteriores.  

 Dom Sigaud fez seus estudos primários na capital mineira, entrando a 

seguir, na congregação do Verbo Divino cursando filosofia. No término do curso, foi 

enviado à Roma onde se doutorou em teologia pela Universidade Gregoriana em 1932. 

Foi em Roma que Sigaud foi ordenado sacerdote. A seguir, atuou como professor de 

teologia em Santo Amaro  (SP )3, tendo sido  professor da faculdade Sedes Sapientiae 

.Foi sagrado Bispo de Jacarezinho ( PR ) em 1o  de maio de 1947. No dia 4 do mesmo 

mês,  tomou posse da vastíssima diocese do Norte Pioneiro do Paraná, na época, uma 

das maiores do país, somando mais de dois milhões de habitantes.4 

O Norte do Paraná ainda estava em processo de ocupação  e a cidade 

de Jacarezinho havia se tornado uma das rotas de entrada para as nascentes regiões 

cafeeiras. Fundada em  1900,  Jacarezinho dentre as cidades da região, já contava 

com algumas famílias tradicionais,  a maioria de origem mineira , latifundiários e 

descendentes de coronéis que na república velha disputavam a hegemonia política 

local. Era  uma comunidade que seria bem receptiva às idéias do Bispo Sigaud no 

tocante a questões políticas e sociais,  como veremos adiante. 

 Em sua Pastoral de Saudação5, Sigaud deixa claro que não 

aceitaria o isolamento na diocese de Jacarezinho  , Para ele : 

 

                                            
2 GONÇALVES, Luiz Felipe. Sigaud o pintor dos operários. [Rio de Janeiro] :  Edibrás ,  1981. 

 
3Síntese dos 20 anos de atividades culturais da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
Jacarezinho-PR. Jacarezinho : FAFIJA, 1980.p.46. 
4 loc.cit.p.46. 
5 SIGAUD,  Geraldo de Proença. Pastoral de Saudação . São Paulo [s.n.] : 1947. 
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A diocese de Jacarezinho em que viveis, irmãos diletíssimos, não deve 

ser considerada como uma região isolada que possa realizar sua vida à 

parte, como um Tibet ou uma China de outrora acurralada detrás de 

sua legendária muralha, mas como uma parte da nação brasileira que 

sobre ela exerce uma influência poderosa e dela espera uma 

contribuição pequena, mas generosa6.  

 

É sobre esta visão de que teria de contribuir de certa forma para a 

nação, ainda que assumindo uma diocese tão isolada,  que o bispo irá assentar suas 

estratégias ao longo dos anos que permanece em Jacarezinho  Para ele , tal como o 

Corpo Místico de Cristo é indivisível  assim em cada fiel e em  sua diocese se “exerce a 

influência de todo o corpo da Nação, tanto nas horas de prosperidade como nos 

momentos de luta, tanto em dias claros como em tardes sombrias”.7 Esta posição 

determinaria  seu posicionamento ao longo de seu bispado, e seria  confirmada por  

suas atitudes e sua atuação frente à diocese. Deste modo, numa carta pastoral  

escreve detalhadamente sua visão a respeito da Igreja, e seu projeto enquanto bispo 

da diocese e a saudação às autoridades. Em cada parte da carta,  seu texto procurará “ 

defender” os princípios da neocristandade  e da romanização, mostra ainda uma visão 

de mundo tomista e medieval condenando veementemente o comunismo entendido 

como um reflexo dos males da modernidade. 

Embora a região parecesse economicamente promissora na década de 

40,  em virtude da cafeicultura, o isolamento da diocese em comparação com outras 

tantas no interior do país era evidente. Como se vê na pastoral,   o bispo anuncia a 

contribuição a  ser dada ao restante da nação , e esta “ contribuição “ virá 14 anos após 

com a posição que Sigaud assume frente às deliberações do Concílio Vaticano II e 

mais tarde, nas  obras que publica sobre a Reforma Agrária e o Comunismo , de forte 

tendência integrista. 

Utilizando-se da Epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versículos 

13 a 27,  sobre o “ corpo místico de cristo , “ argumentava que : 

Nenhum bispo pode se desinteressar pelo que passa no conjunto das 

dioceses a que pertence a sua, não só pelo vínculo de caridade que 

deve unir entre si todos os membros do Corpo Mistico de Nosso 

Senhor, senão também por aquela misteriosa e palpável reciprocidade 

que há entre os membros deste organismo, “pois que nós fomos 
                                            
6 Ibid.  p. 7 
7 SIGAUD,  Geraldo de Proença. Pastoral de Saudação . São Paulo [s.n.] : 1947. p.8 
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batizados em um Espírito e dentro de um Corpo, tanto o Judeu como o 

Gentio, o servo como o livre:E todos fomos desalterados com a água de 

um só espírito. É claro que o corpo não é um membro só, mas muitos 

membros. Se o pé argumentasse:- “ Eu não sou mão, logo não 

pertenço ao corpo :com isto deixaria de ser parte do corpo? E se um dia 

a orelha dissesse:- Eu não sou olho:- logo não sou parte do corpo-

porventura deixaria de ser parte do corpo?-pensai:se todo corpo fosse 

olho-onde ficaria o ouvido?Se todo fosse ouvido, onde ficaria o 

olfato?...Logo, concluímos que os membros são muitos e todos fazem o 

corpo que é um . E não pode o olho dizer à mão:-não preciso de teus 

préstimos; nem a cabeça poderá dizer aos pés:-não tenho necessidade  

de vós.-Se sofre um membro todos os outros sofrem juntos; quando um 

membro passa bem, todos compartilham seu bem estar. E vós? Sois o 

Corpo de Cristo, e sois membros de seus membros .8 

 

A  doutrina do Corpo Místico de Cristo será constantemente utilizada 

para justificar as desigualdades sociais  e condenar as lutas de classe, já que  cada 

parte que se rebela “  todo o corpo padece “  . 

A alusão ao Corpo Místico de Cristo pode ter sido inspirada na Encíclica 

Mystici Corporis  de Pio XII, uma vez que a mesma afirma que a Igreja é o corpo de 

Cristo : Cristo é o fundador e a cabeça desse corpo.  Assim :  

“Não se julgue que seu governo se limita a uma ação invisível, ou 

extraordinária . Ao contrário,  o divino redentor governou o seu corpo místico de modo 

visível e ordinário por meio de seu vigário na terra” . 9 

É  muito significativa a adoção da doutrina do Corpo Místico de Cristo 

em sua pastoral de saudação, uma vez que caberia ao Papa governar esse corpo e , 

segundo a Encíclica : 

Os bispos não só devem ser considerados como membros mais 

eminentes da Igreja Universal, pois que se unem com nexo 

singularíssimo à cabeça de todo o corpo, e com razão se chamam” os 

primeiros dos membros do senhor”, mas nas próprias dioceses, como 

                                            
8 SIGAUD,  Geraldo de Proença. Pastoral de Saudação . São Paulo [s.n.] : 1947.p.07-08.  
9 Pio XII. Mystici Corporis. Roma, 1943. p.9 disponível em 
<http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_290619....>Acesso em 7  
set.2005. 
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verdadeiros pastores, apascente, e governem em nome de cristo os 

rebanhos que lhes forem confiados.10 

 

A alusão ao corpo humano enquanto sistema de sustentação política 

não era novidade. Para LENHARO11 teóricos como Hobbes, Rousseau e Comte, se 

utilizaram dessa metáfora para justificar os mecanismos de dominação social. Esta 

colocação da diocese como parte do Corpo Místico de Cristo e, ao mesmo tempo, 

como parte do corpo da nação, pode  representar um posicionamento que sugere uma 

participação direta da Igreja na política,  influenciando e sendo influenciada por esta ,” 

tanto nas horas de prosperidade quanto nos momentos de luta”12. A atuação do Bispo 

junto aos fiéis vai confirmando esta possibilidade .  Em sua primeira reunião com os 

párocos da diocese determina que :  

“Após todas as missas dominicais se rezem de acordo com as rubricas 

as orações de Leão XIII, precedidas das seguintes fórmulas : Rezemos pela conversão 

da Rússia e pela derrota mundial do comunismo  “ 13 

Para o bispo, além  de uma luta contra um regime político  hostil à 

religião, havia   uma luta contra o próprio Satanás. Para ele,  

 

No momento presente a Igreja, nossa Santa Mãe. Atravessa na Europa 

gravíssimos perigos e a própria pessoa do Santo Padre se vê 

ameaçada pelas hordas comunistas a serviço de Moscou e dos patrões 

que dominam e manejam a máquina do comunismo14.  

 

O período de 1945 a 1970 foi uma época de acentuada “ mudança 

global “ , ou seja , além da bipolarização ideológica do mundo, temos um avanço 

tecnológico fantástico que alcançará  todos os setores da sociedades e todas as 

classes sociais, independentemente do status financeiro de cada pessoa. Num primeiro 

momento,  isto é sentido pela disseminação da comunicação de massa como o rádio e 

o cinema e no final dos anos 50 da televisão. Tais veículos de comunicação ajudaram 

as empresas norte-americanas a inserir aos poucos o american way of live como uma 

filosofia de vida a ser seguida. Não se tratava porém  exportar a ideologia puritana nos 
                                            
10 PIO XII, op.cit.  p.10 
11 LENHARO, Alcir. A sacralização da política. Campinas: Papirus, 1986.p.139-143. 
12 SIGAUD,  Geraldo de Proença. Pastoral de Saudação . São Paulo [s.n.] : 1947.p.08.  
 
13 Livro de circulares da Diocese de Jacarezinho. V.1.  p.7 
14 Ibid,p.7. 
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moldes weberianos ( como uma ética da austeridade e do trabalho ) , mas sim, de um 

modo de vida onde se valorizava o consumismo e o prazer de viver. É fato  que tal 

estilo de vida tinha pouco a ver com o grosso da sociedade brasileira, acostumado a 

estar à margem do progresso social e econômico. As pessoas mais abastadas aos 

poucos vão se rendendo a este novo estilo de vida incentivado por uma propaganda 

cada vez mais agressiva no pós-guerra. A Igreja da neocristandade havia feito uma 

opção pela elite e era justamente esta elite a mais afetada pelos “ novos tempos” . Na 

verdade, a crise da era moderna estava se transformando em algo mais assustador, 

uma verdadeira encruzilhada para os setores mais conservadores da Igreja que ainda 

não tinham percepção de como lidar com os novos tempos. O estupor por esta 

situação é perceptível em documentos de algumas associações de leigos da época, 

como por exemplo, as atas das reuniões das Congregações Marianas. Nelas se  revela  

um verdadeiro horror aos bailes de carnaval e aos cinemas,  considerados todos estes 

“perigos” como um sinal da falta de religião e da proliferação de idéias nocivas 

ao”verdadeiro cristianismo“. De modo que  o  “carnaval, festa esta terminantemente 

proibida pela Igreja. Diversão que só os homens de pouca fé podem compartilhar, 

criaturas que nem em um momento sequer pensaram na justiça divina”15. 

O temor pelos reflexos dos “ novos tempos” na vida dos fiéis já ocorria 

há muito tempo dentro da Igreja da Neocristandade. A diversidade religiosa e 

ideológica causava uma preocupação cada vez maior assim , durante as reuniões das 

Congregações marianas dizia-se :  

Os  espíritas  com suas loucuras, os ateus, os materialistas, maçons, 

comunistas, os naturalistas, todos com  idéias  diferentes, acham  que  

Jesus Cristo existe, mas é  desnecessário, é ópio é veneno e deve ser 

banido,  tirado das maças (sic) cristãs.16 

 

Ao mesmo tempo que havia  a disseminação deste novo estilo de vida e 

o avanço nos meios de comunicação, colocando em risco a influência dos sacerdotes 

católicos sobre a população, havia  um agravamento da situação da Igreja no Brasil 

perceptível no número cada vez menor de sacerdotes ordenados. As “ seduções do 

mundo” faziam frente aos interesses institucionais, novas opções de profissão iam 

surgindo e o sacerdócio vai deixando de interessar às classes mais abastadas,  Della 

                                            
15 Livro de ata da Congregação Mariana de Quatiguá . V.1. p. 8. 
16 Ibid.  p.63. 
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Cava17 , chama a atenção  que a origem de classes era  um importante fator de “ 

vocação “. Quando os seminários não eram gratuitos, a maioria do clero era 

proveniente de famílias abastadas. Esta situação foi se alterando ao longo do século 

XX mas, as transformações sociais acabaram levando a uma crise mais ampla no 

sacerdócio. Percebia-se que : 

Enquanto o status social do sacerdócio se manteve alto, pôde competir  

razoavelmente com outras ocupações possíveis abertas aos mesmos 

estratos sociais. 

O avanço da sociedade industrial no Brasil ( e da sociedade “ pós-

industrial” na Europa Ocidental e na América do Norte ) vem  alterando 

rapidamente o quadro acima. Mais ainda, a educação pública a baixo 

custo está mais disponível, enquanto novas alternativas ocupacionais 

tornam o sacerdócio menos atraente. Com exceção dos filhos homens 

de grandes famílias rurais – que formam mais de 50% do Clero 

brasileiro hoje – o número de candidatos ao sacerdócio está em franco 

declínio18.  

 

Num panorama de demanda crescente por sacerdotes, aliado ao 

declínio pela procura por esta “ vocação” , Dom Geraldo funda o Seminário Menor 

Diocesano num projeto que envolveu a compra de uma fazenda,   que será cuidada 

pelos próprios seminaristas. Ao longo das próximas décadas, a origem dos sacerdotes 

mudaria substancialmente, prevalecendo no seminário diocesano, candidatos ao 

sacerdócio de origem humilde cujos pais não teriam a menor condição de proporcionar 

a mais básica escolaridade. Estas crianças eram educadas para a religião e também  

para o trabalho. Desde a infância enfrentavam alguma forma de  trabalho no campo , 

condição para permanecerem no seminário .  

Acompanhando o processo de urbanização-industrialização dos anos 

50-60 ,  ocorre um crescimento de credos alternativos.  Neste processo,  é importante 

compreender que  a mudança do campo para as cidades gerava  uma insegurança 

muito grande nas famílias humildes que enchiam os bolsões de pobreza das  cidades 

como São Paulo e Rio de Janeiro . Não se sentindo à vontade para freqüentar às 

missas disputadas por pessoas da alta sociedade, acabavam procurando outras 

alternativas religiosas,  muitas delas mais em consonância com os anseios populares. 

                                            
17 DELLA CAVA, Ralf . Igreja e Estado no Brasil do séc. XX .  Estudos Cebrap, São  Paulo, Ed. Brasileira 
de Ciência, n.12, p.5-52 , abr.-jun., 1975. 
18 DELLA CAVA, loc.cit.. 
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O pentecostalismo protestante acaba ganhando cada vez mais adeptos uma vez que 

há um distanciamento entre o Catolicismo Popular principal fonte de fiéis para o 

pentecostalismo protestante e o catolicismo da neocristandade. Do modo que ,   

 

Além do fator urbanização-industrialização, o sucesso do 

pentecostalismo pode ser explicado por dois outros fatores. O mais 

óbvio deles é que a religião original do imigrante, a saber, o catolicismo 

popular, facilita sua presteza em aceitar a mensagem da nova fé  

centrada em Cristo. Menos óbvio é o papel da contradição na 

conversão. O pentecostalismo se apresenta como uma contradição 

básica do catolicismo:enquanto a estrutura deste se estriba no clero, a 

daquele repousa nos leigos; um dá ênfase ao celibato,  o outro ao 

casamento; um é hierárquico, o outro comunitário; um apresenta graus, 

o outro é igualitário. Evidencia-se, a partir  disto, que a conversão 

individual se aproxima da realização experimental de importante 

princípio pedagógico, articulado por Paulo Freire: a contradição é a 

práxis da libertação. Mais interessante ainda é notar que este processo, 

entre migrantes nordestinos analfabetos e pobres, ocorre “ 

espontaneamente”, sem ajuda ( e sem impedimento) de patrões, 

burocratas ou intelectuais.19 

 

Os projetos da  Igreja da neocristandade acabam se esvaziando na medida 

que não foram capazes de se adequarem a uma realidade sócio-cultural que de certa 

forma representava uma ruptura com a “ordem“ buscada . Parte do clero vai 

compreender os “novos tempos” e buscar alternativas para lidar com esta situação. A 

criação da CNBB ( Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ) foi                    

importante neste contexto. Uma minoria conservadora de bispos continuaria a temer 

qualquer mudança  na Igreja  ou negar a fazer qualquer concessão  aos “modernistas”. 

Sem dúvida , D. Geraldo Sigaud era um dos mais intransigentes  representantes desta 

ala .  

A acentuação das mudanças ocorre também no plano internacional,  

com  o acirramento da guerra-fria, enquanto no plano interno, tem-se a reorganização 

dos movimentos populares, a despeito da restrição constitucional ao registro do 

Partido Comunista Brasileiro. 

                                            
19 DELLA CAVA, op.cit. p. 28. 
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Neste contexto, as práticas religiosas de Sigaud vão buscar  um 

estreitamento entre o bispado, o clero e os fiéis. O culto à Virgem Maria é fortalecido 

pelo  apoio dado pelo Bispo às Congregações Marianas . Isto é importantíssimo  na 

busca do sagrado, na tentativa de fazer frente ao “mundanismo” proveniente das “ 

novas idéias ”.  

Em 1947,  Jacarezinho já possuía dois colégios católicos, o Colégio 

Cristo Rei, controlado  pelos padres Palotinos visando à educação de meninos e o 

Colégio Imaculada Conceição, para meninas, controlado pelas Irmãs de São 

Vicente de Paula. Os dois colégios contavam com alunos das mais diversas 

procedências tanto do sul de São Paulo quanto de todo o Norte do Paraná. Eram,  

locais oportunos para propagação  da doutrina católica na formação cultural da 

população regional. 

                  No imaginário dos jacarezinhenses,  sua cidade havia se transformado 

numa referência cultural. Perspectiva esta que será alimentada por Sigaud, a partir de 

seu posicionamento religioso e do seu incentivo à educação católica. 

                  O bispo era ligado ao grupo de intelectuais que articularam a criação  da 

TFP (Tradição, Família e Propriedade). Dessa ligação resultou o livro “ Reforma 

Agrária Questão de Consciência”, onde se  condena energicamente a reforma agrária 

pregada pela esquerda,  e onde se analisa a questão fundiária sob o ponto de vista 

integrista. Propaga-se,  também, a luta contra o comunismo, através do livreto 

“Catecismo Anticomunista”, publicado várias vezes até o Golpe de 1964. Dessa forma :  

O anticomunismo também foi objeto de discussão e de pregação 

por parte da Tradição , Família e Propriedade – TFP – criada em 

1960 por Plínio Correia de  Oliveira , que tinha um curriculum de 

muitos serviços prestados à Igreja e ao movimento Integralista . A 

TFP era uma organização civil anticomunista que tinha como 

objetivo primordial  combater a vaga do socialismo e do 

comunismo e ressaltar, a partir da filosofia de Santo Tomás de 

Aquino e das Encíclicas, os valores positivos da ordem natural, 

particularmente , a tradição, a família e a propriedade 20 

 

Diante desta perspectiva anticomunista e anti-reformista,  talvez  o 

bispo tivesse um projeto mais amplo quando em 1959, articulou a criação da 

                                            
20 BELOCH, Israel;ABREU, Alzira Alves de ( Coord.). Plínio Correa de Oliveira. In: Dicionário Histórico-
biográfico Brasileiro(1930-1983).São Paulo:Forense Universitária/Finep/FGV, 1984, v.3.p.2443. 
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Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. O que   chama a 

atenção em termos históricos é o fato de que,  exatamente naquele momento histórico, 

de luta entre os “defensores do bem” e da Igreja, (como a ala conservadora se 

intitulava )  , contra a proliferação das idéias comunistas,  associadas freqüentemente 

às “legiões satânicas” ( comunistas, socialistas e modernistas), funde-se uma 

Instituição de Ensino Superior com o objetivo de formar professores  para as Escolas 

da região. Em sua pastoral de saudação o bispo ressalta que : “A primeira parte de 

nosso programa, amados irmãos, que terá sobre as demais uma certa precedência de 

tempo, como a tem na ordem lógica, é a conquista das inteligências para a doutrina 

católica, as idéias construtivas do catolicismo. “21 

A chamada conquista das inteligências se faria segundo ele, num 

primeiro momento com o catecismo, logo após, transmitindo aos adolescentes e aos 

“homens” a “doutrina católica total”, para que “pensem de tudo como pensa a Igreja”,. 

Assim conclui : “No dia em que a massa dos católicos brasileiros souber como a Igreja 

pensa de tudo e abraçar o pensamento, a doutrina católica como sua atitude pessoal, 

estará dado o primeiro passo para a reconstrução da Cristandade”22.  

                                            
21 SIGAUD,  Geraldo de Proença. Pastoral de Saudação . São Paulo [s.n.] : 1947.p.30. 
22 Ibidem.,p. 30. 


