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A criação da Diocese de Jacarezinho, Paraná, ocorreu através da 

Constituição Apostólica do Santo Padre o Papa Pio XI, “Quum in dies”, em 10 de maio 

de 1926. Por meio desta Constituição Apostólica Jacarezinho se “desliga da Igreja 

Arquiepiscopal de São Paulo, fazendo-a sufragânea de Curitiba que se divide em 

quatro, tendo por sedes respectivas: Curitiba, Ponta Grossa, Jacarezinho e a prelazia 

de Foz de Iguaçu” (50 ANOS: DIOCESE DE JACAREZINHO, p.11). A importância da 

separação se dá pela autonomia da região, isto é, uma maior presença institucional da 

igreja com a presença de um bispo para lhe assistir.1 

Vejamos o que diz sua santidade o Papa Pio XI em sua Bula Pontifícia: 

“Visto crescer dia para dia o número de fiéis, é oportuno se desdobrem as Províncias 

eclesiásticas já existentes em novas dioceses se erijam para que possam, os bispos 

assim, e facilmente, apascentar e reger o rebanho do senhor” (PIO XI, 1926, p.77). 

Enquanto a Diocese ainda não tinha bispo, Dom João Francisco Braga, 

Arcebispo de Curitiba, ficou sendo o Administrador Apostólico. A escolha do bispo 

recaiu sobre o padre italiano Fernando Taddei, da Congregação da Missão2, sendo 

sagrado bispo no Rio de Janeiro na Igreja do Colégio da Imaculada Conceição aos 29 

de junho de 1927. 

Antes de adentrarmos em seu pensamento, é necessário fazer um 

retrospecto de sua vida: Fernando Taddei nasceu em 9 de fevereiro de 1867, em 

Cassallatico, Itália, filho de Sebastião Taddei e de Columba. Foi educado num 

pensamento cristão, de tal modo que seus pais, segundo o cinqüentenário da diocese, 

“primavam pelo cumprimento dos seus deveres, como bons católicos” (50 ANOS: 

DIOCESE DE JACAREZINHO, p.12). 

                                                
* Acadêmico de História da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho – PR. 
Pesquisador do NPHR (Núcleo de Pesquisa – História das Religiões). E-mail: 
paulosomensi@yahoo.com.br 
1 Neste caso é valido comentar que para a criação de uma diocese é avaliado se a região tem condições 
econômicas para a estruturação da instituição, ou seja, a região tem condições de manter uma cúria, 
construir uma catedral, estruturar um seminário para manutenção de clérigos. 
2 Congregação da Missão (Congregatio Missionis, CM), Lazaristas (pegou-se o costume de se chamar 
de ordem Lazarista, porque a primeira casa da Congregação, se chamava “Casa de São Lazaro”) ou 
ainda os Padres e irmãos Vicentinos, é uma congregação religiosa masculina católica fundada em Paris, 
no dia 7 de abril de 1625, por São Vicente de Paulo (1581 – 1660). 
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Ainda jovem, aos 16 anos, deixa sua família para dedicar-se a vida 

religiosa, ingressando na Congregação da Missão em Paris. Taddei, fez seus estudou 

de Filosofia e Teologia em Paris, terminando-os, partiu para o Brasil já como diácono, 

onde recebeu em 1º de novembro de 1890 o grau de sacerdócio, no Estado da Bahia. 

Segundo ESTEVES, no início de sua carreira sacerdotal “trabalhou 

como Capelão de hospitais, como por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro” (2006, p.67), trabalhou também como missionário em grande parte de 

Minas Gerais. É importante ressaltar que Taddei trabalhou como professor em um dos 

mais importantes Colégios do país, o Colégio do Caraça (50 ANOS: DIOCESE DE 

JACAREZINHO, p.12), do Estado de Minas Gerais, realizando sua profissão com muito 

sucesso, Taddei lecionou para “figuras de realce como Artur Bernardes e Afonso Pena, 

ambos mineiros e presidente do Brasil no período da República Velha... governantes 

do Estado, como Mello Viana, Augusto de Lima e Oligário Maciel” (ESTEVES, 2006, 

p.61) 

Há de se perceber então, que Taddei procurou sempre estar no meio 

educacional. Deste modo, talvez tenha percebido que através da formação educacional 

de pessoas instruídas no catolicismo, a igreja poderia concretizar seu projeto: a 

salvação das almas.  Tanto era sua preocupação com o meio educacional e sua 

eficiência na área que foi nomeado Diretor do Internato Paranaense, em Curitiba, onde 

procurou “dirigir o estabelecimento com tino e sucesso de verdadeiro mestre” (50 

ANOS: DIOCESE DE JACAREZINHO, p.12). 

Vale dizer, que Taddei sempre se emprenhou em defender a Igreja 

Católica e a sua doutrina, enquanto ainda estava com Diretor do Internato Paranaense, 

escreveu para jornais e revistas no intuito de defender a doutrina da Igreja. 

 

Processo de romanização 

 

Ainda como diretor do Internato Paranaense, o Papa Pio XI, o nomeia 

como 1º bispo de Jacarezinho. Durante a sua formação, nota-se uma educação 

romanizadora, sendo que a própria ordem Lazarista é voltada para uma formação com 

estes pressupostos. 

Portanto, “sua ação no Brasil foi juntamente nessa direção de reformar 

o clero brasileiro em seus aspectos morais, espirituais e intelectuais... conforme os 

preceitos do Concílio de Trento”. (ESTEVES, 2006, p.63), ainda mais numa época em 
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que os ideais liberalistas, positivistas, anarquistas e marxistas estavam sendo 

difundidos, assim a Igreja Católica Romana de modo geral e no Brasil se sentia 

ameaçado em seus ideais: ordem, hierarquia, supremacia católica, seus problemas 

eram fruto de uma sociedade secularizada, que, na visão eclesiástica, abandonou os 

preceitos religiosos da Igreja.  

Tendo em vista, o contínuo crescimento das ciências nos últimos anos, 

surgem novas explicações não religiosas às questões políticas, sociais e até mesmo 

existenciais. A sociedade laicizada mudou também os trâmites éticos. Ora, questões 

éticas que eram instruídas pela Igreja, depois do processo secularista, já não se faziam 

tão presente nas questões sociais.  

No caso, a secularização no Brasil se dá sobre influência do paradigma 

positivista, tal processo tem origem a partir de meados do século XIX. Com 

Proclamação da República, em 1889, a Igreja Católica perde seus direitos de estar 

presente aos meios sociais e educacionais. A República acaba com o padroado régio3 

e reconhece o caráter leigo do Estado garantindo a liberdade  religiosa.  Assim 

descreve Ivan Manoel: 

 

Laicização do estado – esta palavra de ordem dos liberais e positivistas, 
que propunha a abolição do Padroado Régio, secularização do sistema 
público de ensino, a secularização dos cemitérios, instituição do 
casamento civil, o afastamento religioso das Forças Armadas e no 
sistema carcerário. Enfim, o completo afastamento de qualquer relação 
entre Estado e Igreja Católica e outras religiões. (1997, p.68). 
 

Com tais acontecimentos, da secularização, desencadearam a 

neocristandade4, que é propriamente dita, fruto da romanização basicamente. “A Igreja 

precisava cristianizar as principais instituições sociais, desenvolvendo um quadro de 

intelectuais Católicos e alinhar as práticas religiosas populares aos procedimentos” 

(MAINWARING, 1985, p.41). 

                                                
3 Segundo Jostein Gaader o padroado é uma “recompensa pelos envolvimentos do Estado português na 
conversão dos ‘infiéis’, o papa concedeu a Coroa o controle sobre as novas Igrejas. Cabia ao rei de 
Portugal conquistar, junto com as novas terras, nova almas. Devia construir templos e mosteiros, dotá-
los de padres e religiosos e, principalmente nomear bispos. O Clero fazia parte do funcionalismo público, 
remunerado pelo Estado”. (2005, p. 300-301) 
4 O termo neocristandade foi criado por Bruneau na obra The Political Transformation of the Brazilian 
Catholic Church, para expressar uma fase da Igreja que se destaca como conservadorismo católico e na 
sua luta para conquistar novamente o seu espaço. Em Mainwaring este mesmo termo é novamente 
retomado onde delimita o seu grande propagador D. Sebastião Leme, tendo o período da Era Vargas 
como auge, da neocristandade, vale dizer que a neocristandade é uma resposta ao processo de 
romanização no Brasil 
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Vale dizer que com a romanização, procurou reforçar um 

estabelecimento de união da Igreja com o Estado, segundo DELLA CAVA: “Roma 

preferia... uma Igreja unida oficialmente ao Estado, ou então, pelo menos uma 

concordata entre a Santa Sé e um Estado secular”. (1975, p. 12). 

Portanto, vale comentar, que a romanização tinha por objetivo colocar 

as igrejas nacionais em conformidade com a romana. No Brasil tínhamos uma igreja 

muito mais abrasileirada do que romana, assim sendo, a romanização tem por 

conseqüência o modelo denominado de neocristandade, isto é, uma igreja presente e 

influenciando a sociedade. 

Com a aproximação da Igreja com o Estado, deste da metade da 

década de 1920 e pouco antes, tivemos um grande número de diocese e seminários 

sendo criados. Exemplo desse processo de reestruturação da Igreja Católica na 

sociedade é a Diocese de Jacarezinho, fruto da romanização, conseqüentemente, 

partindo das ações de Dom Fernando Taddei que buscou organizar sua diocese: 

 
Ao tomar posse, encontrou 8 padres e ao morrer deixou 42. As 
paróquias eram apenas 8, e hoje são 23 [...] Antes, nem uma família de 
religiosas; atualmente na Diocese as Irmãs de Caridade de São Vicente 
de Paulo, no Colégio e na Santa Casa [...] Alem disso, as 
excelentíssimas Irmãs de Nossa Senhora do Apostolado Católico, 
(vulgo Palotinas). (ESTEVES, apud: Pe. Pires, apud: ATA DO 
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO). 

 

Vemos o grande desempenho de Dom Fernando Taddei, em trazer 

para a Diocese de Jacarezinho mais sacerdotes, criar mais paróquias e trazer 

Congregações religiosas para a Diocese. 

 

Cartas Pastorais 

 

Fazendo uma análise de suas Cartas Pastorais que são conseqüências 

do modelo da neocristandade, demonstra os seus pensamentos neocristãos, 

principalmente em relação a educação. 

O importante de se notar que Dom Fernando, em sua Carta Pastoral “O 

Moderno Espiritismo: Perante os Fatos, a razão e a Fé”, rebate os ideais do espiritismo, 

que para ele não passa de uma “realidade supersticiosa”. Esteves demonstra que, 

quando Dom Fernando Taddei coloca o termo “moderno” atribuindo ao espiritismo, é 
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num termo “pejorativo e adverso ao pensamento moderno” (2006, p.64). Onde 

podemos notar a afirmação do seu pensamento: 

 

Essa tristíssima praga hoje se alastra, com maior ou menor intensidade, 
por toda a parte, quer nas grandes aglomerações urbanas, quer nos 
mais humildes lugarejos, comprometendo a saúde de muita gente, 
arruinando-lhe a fé e despenhando as almas na tremenda voragem da 
eterna perdição. Ante esse (sic) lutuoso quadro, que algures oferece 
esta nossa diocese, não podemos em consciência manter-nos em 
silenciosos, porquanto aos nosso ouvidos pastores de almas: Eis aí te 
pus na tua boca (sic) as minhas palavras... para arrancares e destruíres, 
e para arruinares, e para edificares e plantares. (ESTEVES apud: 
TADDEI, 1931, p.6-7). 

 

Em sua segunda Carta Pastoral “O Inefável Benéficio da Redenção” 

podemos encontramos indícios de uma contra secularização: 

 

Penetrando no âmago da questão, perguntamos se os hereges 
públicos, que negão uma ou mais verdades da Fé, e professam a 
heresia, pertencem a Igreja de Jesus Cristo? Sem hesitar respondemos 
que não... Ora os hereges públicos, negando uma ou mais verdades da 
Fé, rejeitam a autoridade divina no magistério eclesiástico e autoridade 
do próprio Deus... (TADDEI, 1933, p. 56). 
 

Sendo que a intenção desta Carta Pastoral é referenciar o ano jubilar, 

decretado pelo Papa Pio XI, no intuito de comemorar o 19º centenário da Redenção da 

revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, manifestando uma “profunda 

aproximação com Roma”, demonstrada nesta Carta Pastoral enquanto corpo 

eclesiástico. 

Dom Fernando Taddei expressa seu pensamento tendo uma 

concepção da Igreja Católica como “sociedade Perfeita”, quando ele diz que “o primeiro 

cristão e o primeiro membro da Sociedade Perfeita, que Jesus Cristo organizou, muitos 

séculos mais tarde, com o nome de Igreja Católica” (TADDEI, 1933, p.30). 

 

Os Colégios Cristo Rei e o Colégio Imaculada Conceição. 

 

Consideremos que o processo romanizador teve uma grande influência 

na formação de Dom Fernando Taddei, principalmente na instrução e educação cristã 

das crianças, levando-o a construir dois Colégios para a educação católica, o Colégio 

Cristo Rei, para educação para meninos e o Colégio Imaculada Conceição para 

educação para meninas. 
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Quando Dom Fernando Taddei tomou posse da Diocese de 

Jacarezinho, encontrou na mesma, uma falta de padres. Numa de suas viagens a São 

Paulo encontrou-se com dois padres Palotinos, no Mosteiro de São Bento, como Dom 

Fernando venerava São Vicente Palotti, convidou-os para visitarem a Diocese de 

Jacarezinho. Na falta de padres na diocese, Dom Fernando Taddei ofereceu aos 

Palotinos paróquias para trabalharem, mas o intuito de Dom Fernando é para que se 

fundasse na cidade de Jacarezinho um colégio para instrução e educação da 

juventude. 

Os padres vendo um campo de trabalho para sua Congregação 

naquela região, ainda em falta de padres, se propuseram a recomendar um projeto 

junto ao processo da província. “O Núncio estava interessado em outras atividades aos 

padres Palotinos alemães no Brasil, por isso a resposta não tardou, enviando ao 

Paraná... o Padre Isidoro Klepper em novembro de 1929” (SANDRO, 2006, 25). Em 

dezembro do mesmo ano veio para a diocese o Padre José Klamer, e além desses 

dois palotinos, encontrava-se na Diocese somente 2 padres seculares e 9 padres 

Capuchinhos da Província de Pádua. 

De acordo com o contrato com a Cúria Diocesana a Sociedade dos 

Padres Palotinos aceitaram o compromisso de se fundar, o então prometido colégio 

para educação masculina, que levaria o nome de o “Colégio Cristo Rei”, que somente 

em 1934 se iniciava a construção, e que em março de 1935 abriu pela primeira vez as 

aulas, assim a educação cristã para os meninos começava. O intuito do colégio, 

segundo MARCELO (2006, p. 35), era: 

 

Cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito 
cristão, abraçando toda a sua extensão da vida humana, sensível, 
espiritual, intelectual, moral, individual, domestica e social. Por isso o 
verdadeiro cristão é fruta da inexorável educação cristã, é o homem que 
pensa, que julga e opera segundo a sã razão iluminada pela luz 
sobrenatural dos exemplos de Cristos. 
 

Ainda não satisfeito de haver auxiliado a instrução da “mocidade 

masculina, Dom Fernando cuidou também da educação das meninas, para este fim 

convidou as Irmãs de Caridade, entregando-lhes um prédio, que adquirira para nele 

instalarem um colégio” (ANUARIO ECLESIÁSTICO DA DIOCESE DE JACAREZINHO, 

1942-1943, p.12). 

O Colégio da Imaculada Conceição está moldada no processo de 

romanização, partindo desta premissa na natureza social, educacional e religiosa da 
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diocese, “a Irmã cronista revela a data de 1º de julho de 1930, dia em que se 

inauguram as aulas, qual era a situação das crianças... sua preocupação não se 

resumiria a ensinar-lhes, mas sim também, o ensino religioso, logicamente o Católico” 

(ESTEVES, 2006, p.67), portanto, vemos que a falta de instrução das crianças era 

tanto na área da educação como na área religiosa, tendo o intuito de corrigir essa 

precariedade educacional e religiosa. 

Desta forma, a educação do Colégio não estava somente voltada para 

as letras, mas sim para um ensino religioso, sendo que seu objetivo era de catequizar 

as crianças, “através de um meio que nos faz lembrar da ação dos jesuítas com os 

índios, que para catequizá-los, ensinavam-lhe cantos Católicos” (ESTEVES, 2006, 

p.67), este método foi muito difundido no Colégio, onde a cultura musical era 

incentivada para os alunos, em que as músicas eram de maneira que representava o 

“espírito doutrinário da Igreja”. 

Portanto, a instrução educacional dos alunos estava projetada a um 

ensino partindo das premissas e doutrinas da Igreja Católica, “pois acima de tudo está 

a fé e Religião, e sem esta, o conhecimento cientifico é morto” (ESTEVES, 2006, p.75). 

 

Considerações finais 

 

A pessoa de Dom Fernando Taddei reflete, o pensamento católico do 

começo do século XX. Como intelectual católico buscou desenvolver a fé de seus féis 

através da educação, como tantos outros bispos de seu tempo. A frente da Diocese de 

Jacarezinho lançou bases que serão usadas por seus sucessores. Seu corpo a ser 

transferido para a catedral diocesana, vez surgir a mito de sua santidade5. Devido a 

sua idade e por outros problemas de saúde Dom Fernando Taddei veio a falecer em 9 

de Janeiro de 1940. 
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