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 Segundo o livro de comemoração dos 50 anos da Diocese de 

Jacarezinho, Geraldo de Proença Sigaud nasceu em 26 de setembro de 1909 na 

cidade de Belo Horizonte - MG, filho de Paulo da Nóbrega Sigaud e de Maria Proença 

Sigaud. Após concluir o curso secundário e filosófico na congregação do Verbo Divino, 

foi enviado para a Universidade Gregoriana, em Roma, onde fez teologia. Concluiu seu 

doutorado e foi ordenado padre em 1932. Em seguida, seguiu para Steyl, onde 

lecionou por um tempo. Regressando ao Brasil, foi professor de Teologia em Santo 

Amaro - SP. 

Aos 48 anos, o Padre Geraldo de Proença Sigaud, é escolhido pelo 

então Papa Pio XII para ser o terceiro bispo da diocese de Jacarezinho. Sua ordenação 

episcopal ocorreu à 1º de maio de 1947, em São Paulo, e no dia 4 do mesmo mês, 

tomou posse na incomensurável diocese, haja visto, na época, abranger grande parte 

do território paranaense. 

No mesmo mês em que era eleito bispo de Jacarezinho, o supremo 

tribunal eleitoral, após denúncias, decidiu cassar o registro do Partido Comunista, 

havendo uma intervenção em quatorze sindicatos e o fechamento de uma central 

sindical controlada pelos mesmos.                 

 Em sua carta pastoral, Dom Geraldo faz um breve comentário sobre a 

vasta e isolada diocese e adverte que a mesma não deve se alienar dos 

acontecimentos sucedidos no restante do país. 

 
A diocese de Jacarezinho em que viveis, irmãos diletissimos, não deve ser 
considerada como uma região isolada que possa realizar sua vida à parte, 
como um Tibet ou uma China de outrora encurralada de traz 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 
generosa... Assim sobre nossa diocese se exerce a influencia de todo corpo 
da Nação, tanto nas horas de prosperidade como nos momentos de luta, tanto 
em dias claros como em tardes sombrias. (SIGAUD, 1947, p. 7).  

 

Deste modo, Dom Geraldo enfatiza a importância de que a diocese, 

assim como todo restante da Igreja, permaneça unida, tendo em vista que nesse 

período aconteciam várias mudanças na mesma e os rumos políticos do Brasil seguiam 

o mesmo curso. 
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Em junho, surge uma nova política econômica, a qual o governo 

estabelece uma licença para importar. O cruzeiro foi mantido em altos níveis em 

relação ao dólar, com isso houve um desestímulo às importações e um estímulo à 

produção interna. Em 1948, se concretiza a lei aprovada pelo congresso nacional que 

determina a cassação dos membros eleitos do PCB. Tais medidas levaram o partido à 

clandestinidade. 

Adepto da neocristandade1 e integrista2, dentro de suas funções, Dom 

Sigaud tornou-se uma forte influência política e, por varias vezes, escreveu ao clero, 

em suas circulares, o desejo de que seus padres ajudassem o povo a escolher o 

melhor caminho. 

 

Amados filhos a proximidade do pleito eleitoral que vai ser aferido no dia 3 de 
outubro próximo, nos obriga a vos dirigir esta carta circular, portadora de 
nossas orientações. Em primeiro lugar devemos inculcar o principio de que a 
Igreja não se envolve na luta partidária... porem tem filhos que tomam parte na 
luta política. A eles deveis dar a orientação dos grandes princípios da moral, 
do direito e da sociologia, para que procedam como bons católicos, filhos da 
luz. (SIGAUD, Circular nº 21, 8 de setembro de 1950).  

      

Para melhor entendermos esta visão neocristã de Dom Geraldo, faz-

se necessário um breve levantamento sobre a neocristandade para, só então, 

percebemos a forma de governo aplicada por ele em seu bispado. 

Quando Dom Sebastião Leme publica sua carta pastoral, a qual 

argumentava que o Brasil era uma nação católica e que a Igreja deveria tirar proveito 

disso, cristianizando as principais instituições do país e desenvolvendo um conjunto de 

intelectuais católicos, em 1916, há o surgimento de uma nova orientação na Igreja 

nacional. Tendo sempre uma menor força no Brasil do que no resto dos paises 

sulamericanos colonizados pela Espanha, sendo como ponto mais crítico a primeira 

metade do séc. XIX, onde seu chefe titular era Dom Pedro II, católico de escasso 

fervor, a Igreja brasileira tinha frágeis vínculos com o Vaticano, e seus padres e freiras 

se extinguiam desde 1855, quando o Estado proibiu novas adesões às ordens 

religiosas. 

Na segunda metade do século XIX, dá-se início ao processo de 

romanização da Igreja católica nacional, com isso o Vaticano fez que houvesse um 

                                                
1  Fase da Igreja que se destaca o conservadorismo católico e a luta para conquistar o prestigio que detinha na 
monarquia.   
2Pessoa que te uma radicalização ideologia, política ou religiosa com o objetivo de protegê-la.  
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catolicismo mais oficial e promoveu uma verdadeira presença católica dentro da 

sociedade. Assim sendo, os líderes da reforma, em sua maioria conservadores e 

intimamente ligados a Roma, promoveram um integrismo no Brasil. 

Segundo Silva Júnior:  

 
Integrismo se traduz em atitudes conservadoras a respeito de sua religião, 
contendo uma postura da radicalização de uma ideologia político-religiosa 
contra qualquer transformação que entre em choque com seus princípios. 
(SILVA JÚNIOR, 2006. p.31). 

 

 Desde então houve uma intolerância aos maçons, aos grupos 

religiosos rivais e uma persistência no cumprimento de uma orientação hierárquica. 

Estas novas direções fizeram com que gerasse uma grave discórdia com o Estado. 

Estes conflitos geraram em 1889 uma ruptura dos vínculos oficiais entre Estado e 

Igreja, sendo depois incorporada na constituição de 1891. 

Nos anos seguintes há uma preocupação da Igreja na consolidação 

das reformas internas, embora alguns líderes começassem a promover uma presença 

mais marcante na sociedade, isto pode ser chamado como um precursor da 

neocristandade, que ocorreria anos mais tarde. 

A partir de 1930 é que a neocristandade começou a caminhar em 

passos largos, e a Igreja reverterá toda sua decadência. Com uma difusão maior das 

doutrinas católicas nos meios governamentais, aos poucos os empenhos feitos para 

influenciar a educação do país, inserir a moralidade católica e o ferrenho embate contra 

os comunistas vão sendo alcançados. Desde então, há um fortalecimento da Igreja 

dentro da sociedade. Com a propagação da Ação Católica, tem-se uma busca maior de 

alianças com o Estado para defender os interesses e promover uma restauração 

católica em todo o país. 

Papa Pio X escreve sobre a Ação Católica: 

 

Antes de mais nada, deve ficar profundamente gravado no coração que o 
instrumento de nada vale, se não se ajusta à obra que se quer executar. A 
Ação Católica, por querer restaurar tudo em Cristo, constitui um verdadeiro 
apostolado para honra e glória do mesmo Cristo. Para cumpri-lo cabalmente, 
faz-se mister a graça de Deus, que não é dada ao apostolo que não vive unido 
com Cristo. Quando houvermos formado a imagem de Cristo em nós mesmos, 
então, e unicamente então poderemos mais facilmente transmiti-la às famílias 
e a sociedade. (PIO X, 1947, p. 9).  
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Desde a reforma romana, a fé foi encarada de forma a ser somente 

um encontro íntimo com Cristo. Não existia um senso, entre o clero, de que a fé deveria 

ter um compromisso político ou que a Igreja necessitasse realizar trabalhos dirigidos à 

sociedade, criando-se assim, uma barreira entre o mundo e a instituição católica. 

Portanto, a visão de fé da neocristandade, era diferente da de meados do século XIX, 

onde os padres eram ativos nas questões políticas.  Neste novo encetar, a Igreja tinha 

como precedência, cristianizar a sociedade e propagar-se dentro do maior espaço 

plausível das principais instituições.       

A maneira como a Igreja agia para influenciar a sociedade, era de 

integrar o mundo moderno a Jesus Cristo. Em sua Encíclica Qui pluribus, o papa Pio IX 

relata sobre a fé.  

 

Mas quantos argumentos há! Maravilhosos e esplêndidos, com que a razão 
humana se vê inteiramente obrigada a reconhecer que a religião de Cristo é 
divina e que todo princípio de nossos dogmas tem sua raiz no alto, no senhor 
dos céus, e que por isso nada há mais certo do que a nossa fé, nada mais 
seguro, nada mais santo e que se apóie em mais firmes princípios. 
(COLLANTES, 2003, p 57).   

 

Criada em 1932 a LEC (Liga Eleitoral Católica), por Dom Sebastião 

Leme, foi um dos algoritmos mais destacados do período neocristão. 

... a LEC alcançou muitos de seus objetivos... A constituição de 1934 
incorporou as principais exigências da LEC, incluindo o apoio financeiro do 
Estado a Igreja, a proibição do divórcio e o reconhecimento do casamento 
religioso, a educação religiosa durante o período escolar e subsídios do 
Estado para escolas católicas. (MAINWRING, 1985, p. 48).  

 

Posteriormente a primeira guerra mundial, ocorre uma rápida 

transformação na sociedade brasileira, criou-se um manifesto antimodernista por parte 

da instituição católica, sendo este em vão, visto que a mesma não poderia evitar que 

tal progresso se desenrolasse. Por fim, em 1955, ocorrerá uma divisão dentro da Igreja, 

desencadeando três novas bancadas, o da neocristandade, os modernizadores 

conservadores e os reformistas.       

Haja visto o por que de Dom Geraldo ser tão preocupado com tais 

assuntos políticos e econômicos. Mesmo com a neocristandade em declínio no 

montante do país, tentou aplicá-la em Jacarezinho. 

 

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 
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conquista das inteligências para a doutrina católica, as ideais construtivas do 
catolicismo (...) havemos de transmitir a Nossos adolescentes e a Nossos 
homens a doutrina católica total, de sorte que nossos fiéis pensem de tudo 
como pensa a Igreja (...) encarar toda realidade com olhos católicos. 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. (SIGAUD, 1947, 
p.30).         

 

Durante os primeiros anos de seu bispado, investiu fundo na 

educação comprando e construindo escolas católicas. Em 1949, adquire do então 

professor Pedro Pereira Martins, a escola de comércio Dom Fernando Taddei. No ano 

de 1950, Dom Geraldo incentivou a construção de Colégio Marista na cidade de 

Londrina, neste mesmo ano cria em Jacarezinho a LEC (Liga Eleitoral Católica). Em 

carta circular, Dom Geraldo relata sobre a Liga:  

 

 

Liga Eleitoral – pela presente mandamos que em todas as paróquias sejam 
constituídas as comissões paroquiais da Liga Eleitoral Católica, e que seja 
aberto um posto de alistamento. (SIGAUD, Circular nº 16,  22 de fevereiro de 
1950). 

 

 

Com a criação da LEC, Dom Geraldo pôde movimentar e orientar os 

rumos políticos da diocese. Uma prova disso é a circular enviada ao clero devido à 

chegada das eleições:  

 

... será um período agitado e importante. Entre os nomes apontados, pelos 
vários partidos no Paraná a LEC não encontrou um que pudesse capitanear 
com êxito e autoridade uma batalha de tal envergadora. Daí o interesse com 
que a LEC patrocinou os esforços do Partido Democrático Cristão de entrar no 
Paraná por meio do grande líder mariano... trabalhem junto do eleitorado 
católico no intuito de garantir uma forte votação em favor do Drº Plínio Corrêa 
de Oliveira. Igualmente, através da liga local, cada vigário garanta uma 
votação razoável aos lideres católicos estaduais. (SIGAUD, Circular nº 21, 8 
de setembro de 1950).           

       

Vemos então neste trecho claramente o posicionamento de Dom 

Geraldo a respeito da Campanha a favor de Drº Plínio o qual era um fervoroso católico 

que politicamente já havia atuado na Assembléia Federal Constituinte a partir de 1934 

até 1937, visando a introdução de princípios católicos na Constituição que estava 

sendo elaborada neste período. Depois dedicou-se ao magistério universitário 
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lecionando História da Civilização, História Moderna e Contemporânea em diversas 

faculdades.   

Mesmo demonstrando uma forte tendência a determinado candidato 

ou seguimento, Dom Sigaud, na mesma, circular mostra que não se deve deixar a 

Igreja presa a políticas partidárias: 

 

Como ledes na circular da LEC este apoio não é exclusivo, devendo ser 
apoiado também outros candidatos católicos locais para a Câmera Estadual e 
os candidatos escolhidos pela LEC para a Câmera Federal. Como vedes a 
nossa firme vontade é deixar a Igreja fora da política partidária, e apenas 
encaminhar o eleitorado católico, e dar seu apoio aos bons e aos melhores 
candidatos. (SIGAUD, Circular nº 21, 8 de setembro de 1950.).   

 

Assim nota-se claramente a tendência neocristã de Dom Geraldo, mas 

vemos que ele vai muito mais além de que a princípio propunha Dom Sebastião Leme 

que chamava a atenção para as fragilidades da Igreja como instituição, a falta de 

padres e do estado precário da educação. Dom Sigaud apoiava os pensamentos de 

Dom Leme, porém muito mais agressivo, já que queria almejava as conquistas das 

mentes: 

 

Nosso programa será: Espalhar “idéias” e “idéias” católicas. Catolizar as 
“idéias” da elite e da massa.( SIGAUD, 1947 p. 33). 

  

Por isso sempre tentou direcionar os rumos de sua diocese, e investiu 

tanto na educação, pois acreditava que se obtivesse um direcionamento católico e 

conservador, poderia levar seus fiéis a uma verdadeira conversão social, moral e 

política, onde estes teriam uma nova visão cristã do mundo.     

 Segundo registros no livro tombo da diocese de Jacarezinho no mês 

de novembro, Dom Geraldo vai para Roma, onde esteve presente na proclamação do 

dogma da Assunção de Nossa Senhora, na ocasião, optou por conhecer melhor a Ação 

Católica, a qual introduziria mais tarde em Jacarezinho. Na Alemanha, fez conferências 

sobre o Brasil, além de conseguir algumas congregações para a diocese, como a 

congregação das irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado que se estalaram em 

Cambará, igualmente vieram as irmãs Franciscanas de Malta que se fixaram em 

Jaguapitã e as irmãs Carmelitas da Caridade em Maringá. 

No ano de 1953 ocorre em Londrina uma forte ação do colégio 

protestante. Dom Geraldo para tentar frear tal educandário, constrói com o apoio de 



 

 

7 

autoridades locais e o financiamento do Banco do Brasil, o colégio Diocesano e, a partir 

desta idéia, surge a intenção de implantar no mesmo, cursos universitários, os quais 

mais tarde, seriam vinculados com a Universidade Católica do Paraná. Em 1954, Dom 

Sigaud reuniu-se com o governador do estado e o prefeito municipal de Londrina para 

dar início à criação das dioceses de Maringá e de Londrina. Em dezembro de 1956, 

ocorre a nomeação dos bispos das mesmas sendo enviado para Maringá Dom Jaime 

Luis Coelho e para Londrina Dom Geraldo Fernandes. 

A partir deste pensamento visando à possibilidade de educar o jovem 

através do direcionamento católico, e propondo-se para que este pensasse “de tudo 

como pensa a Igreja” (SIGAUD, 1947, p. 30), como disse em sua carta pastoral, Dom 

Geraldo com a ajuda do então prefeito municipal de Jacarezinho Benedito Moreira, 

começa a idealizar a criação da Faculdade de Filosofia. 

No ano de 1958 começa uma maratona de viagens e reuniões em 

Curitiba, com o governador Moysés Lupíon, para concretizar a idéia da instalação da 

qual seria a primeira faculdade no interior do Paraná. Após várias viagens, em 17 de 

junho de 1959 com o decreto 23.829, fica sancionada a lei de criação da Faculdade de 

Filosofia. No dia 26 do mesmo mês, Dom Geraldo é nomeado como primeiro diretor da 

Faculdade.   

Em 4 de janeiro de 1960, Dom Sigaud vai até Curitiba levando consigo 

a documentação necessária para, de lá, partir ao Rio de Janeiro onde se encontrou 

com o diretor de Ensino Superior do país, o qual ultimou as exigências requeridas. 

Assim, em meados de janeiro, a diretoria de Ensino Superior autoriza o funcionamento 

da faculdade em calendário normal. 

 

Em fevereiro realizaram os exames de habilitação, a que compareceram 80 
candidatos. Em março demos inicio as aulas. No dia 2 de abril, com a 
presença do governador Moysés Lupíon... o Drº Plínio Corrêa de Oliveira 
preside a aula inaugural, sobre o tema: Papel da Universidade na cultura de 
um povo. (Livro tombo da Diocese de Jacarezinho p. 148 v - 1960).          

 

Dom Geraldo permaneceu pouco tempo no cargo de diretor da 

Faculdade, pois, no final de 1960, é nomeado Arcebispo de Diamantina, arquidiocese 

que assume em 1961. Com o passar do tempo, o intuito de D. Sigaud, no que condiz a 

criação da faculdade, acaba sendo laicizado. Porém, sua pessoa marca de maneira tal, 

a educação e a política do norte paranaense, que mesmo passados anos de sua 

partida, ainda vemos resquícios de seus empreendimentos nos dias atuais. 
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