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Introdução 

 

A Igreja Católica brasileira, a partir de meados do século XIX, passou por um 

processo de reforma orientada pelo ideário ultramontano, consolidado no Concílio Vaticano I 

(1869-1870). Essa reforma implicou principalmente na clericalização da Igreja e no reforço da 

sua estrutura hierárquica, tendo o papa como autoridade infalível. No extremo sul do Brasil, 

na diocese do Rio Grande do Sul, esse processo foi iniciado de forma branda pelo bispo D. 

Sebastião Laranjeira e, de modo mais incisivo, por D. Cláudio Ponce de Leão. Para efetivar os 

propósitos romanizadores, os bispos, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, tiveram as 

congregações religiosas européias como importantes aliadas.  

O objetivo desse artigo é enfocar a ação de uma dessas congregações européias, a Pia 

Sociedade das Missões (P.S.M.), na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e enfatizar 

sua contribuição para o avanço do ultramontanismo. Esta congregação (também chamada 

Palotina) começou sua atuação no Brasil em 1886, num núcleo de colonização italiana – a 

Quarta Colônia de Imigração Italiana (RS) – e depois se expandiu pela região central do 

estado. Seu estabelecimento na cidade de Santa Maria, com a administração da paróquia local, 

a partir de 1896, foi fundamental para sua expansão e também para a concretização da 

reforma ultramontana na região central do Rio Grande do Sul. A construção de uma nova e 

monumental igreja (para a época, especialmente), entre os anos de 1902 e 1909, significou 

uma grande realização do ultramontanismo.  

 

A reforma da Igreja Católica brasileira  

 

O catolicismo que imperava no Brasil do século XIX era aquele forjado no período 

colonial: “luso-brasileiro, leigo, medieval, social e familiar”.
1
 O episcopado nacional, por sua 

vez, apesar de subordinado ao Estado imperial pelo sistema do padroado, lutava para impor 
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um catolicismo alicerçado na autonomia da Igreja. Nesse sentido, os bispos brasileiros se 

alinharam ao projeto ultramontano e romanizador que se expandia e se consolidava na Igreja 

européia – um projeto “romano, clerical, tridentino, individual, sacramentalista”.
2
  

Este projeto se evidenciou na década de 1870, quando os bispos de Olinda e Pará se 

insurgiram contra a legislação imperial que determinava a ação dos clérigos. Os bispos agiram 

de acordo com as normas estabelecidas pelo Vaticano, desobedeceram ao Imperador e foram 

presos. O problema foi contornado, mas ficou claro que havia uma inconformidade do 

episcopado brasileiro em relação aos seus vínculos com o Estado. Os bispos questionavam a 

manutenção do padroado e aspiravam à autonomia, pretendiam uma clericarização da Igreja, 

o controle das devoções e das romarias, assim como das rendas decorrentes das práticas 

religiosas (o que implicava na subordinação e controle das irmandades e confrarias, até então 

dirigidas por leigos). 

O bispo D. Sebastião Laranjeira, que governou a diocese do Rio Grande do Sul entre 

os anos de 1861 a 1888, posicionou-se de forma moderada quanto à reforma.
3
 O bispo 

avaliava como problemático o número pequeno e a baixa qualidade dos sacerdotes que 

atuavam na diocese e buscou religiosos estrangeiros. Dessa maneira, acolheu com simpatia a 

chegada da Pia Sociedade das Missões (os Palotinos), quando eles vieram atender a uma 

solicitação dos imigrantes italianos do núcleo colonial do Vale Vêneto. 

 

A Missão palotina no Vale Vêneto 

 

Os primeiros imigrantes que vieram ocupar a Quarta Colônia de Imigração Italiana 

chegaram em 1877. A sede estabeleceu-se em Silveira Martins e, em 1879, já se organizava o 

núcleo do Vale Vêneto. As lideranças locais deram origem a uma comunidade de capela e 

logo enviaram um emissário a Itália para tratar da vinda de sacerdotes. Em 1881, chegaram os 

padres seculares Vitor Arnoffi e Antonio Sório, os quais se dividiram entre a sede da colônia e 

o núcleo do Vale.
4
 A comunidade do Vale não se acertou com os padres e novamente enviou 

emissário a Europa. Houve contato com a Pia Sociedade das Missões e, por fim, em 1885, o 

Procurador Geral chegou ao Rio Grande do Sul, entendeu-se com o bispo e aprovou a idéia de 

fundar uma Missão. A missão iniciou no ano seguinte e logo os Palotinos estavam atendendo 

a diversos núcleos de imigração.  

Começou, dessa maneira, uma ação sistemática da Igreja Católica na área colonial 

italiana. Os Palotinos foram os pioneiros e poucos anos depois vieram os capuchinhos 
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franceses (Garibaldi, 1896) e também os carlistas italianos (1896). Os colonos italianos eram 

atendidos conforme aspiravam e o bispo via a sua diocese ser alvo de uma “organização 

pastoral sempre mais sólida”.
5
  

 

A difusão da Missão palotina  

 

A relação dos colonos com os Palotinos foi satisfatória desde o início. Luis Rosso, um 

dos líderes do Vale explicitou isto ao superior da congregação. A crônica da construção da 

igreja local evidencia que a comunidade acolheu o projeto da Pia Sociedade das Missões, 

canalizando boa parte de suas rendas e trabalho para os empreendimentos religiosos. A 

compensação vinha da satisfação de “possuírem tudo”, como dissera o líder Luis Rosso, e do 

povoado ser elevado à condição de curato (1889). Em 1903, a igreja do Vale estava coberta, 

mas seu acabamento só ocorreu em 1909, com 34 metros de comprimento e 14 de largura. 

Segundo Probst, reconhecendo o papel do Vale para a P.S.M., aquela era “a igreja-mãe das 

muitas que depois haviam de segui-la”.
6
 

A partir desse enraizamento no Vale, a Missão estendeu seus serviços para os núcleos 

coloniais próximos. Os dois sacerdotes existentes se dividiram para visitar a Colônia de Santo 

Ângelo (núcleo colonial alemão, futura cidade de Agudo), assim como os núcleos italianos de 

Soturno (futura Nova Palma), Geringonça (futura Novo Treviso) e Núcleo Norte (futura 

Ivorá). Na medida em que aumentou o efetivo de sacerdotes, alguns passaram a residir nessas 

capelas, as quais foram promovidas a curatos e, posteriormente, em paróquias. Foi tentada 

uma expansão para o núcleo colonial de Caxias, mas este fracassou. 

 

A conquista da cidade luso-brasileira Santa Maria 

 

Em 1896, o bispo D. Cláudio Ponce de Leão designou os Palotinos a ocuparem a 

paróquia N.S. da Conceição, em Santa Maria, que vivia momentos de conflito. No ano 

anterior, o bispo mudara o pároco da cidade e o novo sacerdote encontrou forte oposição na 

população. Carlos Becker, o novo pároco, seguia a orientação ultramontana do bispado e a 

população resistia e pedia de volta o antigo padre liberal, Aquiles Catalano.
7
 O confronto 

chegou a tal ponto que no dia 13 de novembro, padre Becker recebeu uma comitiva com um 

abaixo-assinado, pedindo que ele se retirasse da paróquia. Ele foi embora dois dias depois e 
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deixou registrado no Livro Tombo: “Que venham melhores tempos para este povo infeliz 

cujos destinos morais são dirigidos por homens sem lei.”
8
  

Devido à expulsão do padre, o bispo interditou a paróquia, isto é, proibiu que qualquer 

ato religioso fosse realizado no perímetro da cidade. A interdição durou quase quatro meses 

(17 de novembro de 1895 a 3 de março de 1896) e toda população católica foi punida. Neste 

contexto, os Palotinos receberam do bispo D. Cláudio a tarefa de governar a paróquia de 

Santa Maria e dar prosseguimento à orientação romanizadora da diocese. O sacerdote 

designado pelo Conselho da Missão Palotina foi o alemão Pedro Wimmer, o qual entrou 

“silenciosamente na cidade”.
9
 

Ao padre Wimmer sucedeu o padre Caetano Pagliuca, que tomou posse em dezembro 

de 1900. Segundo relatório de 1907, escrito por padre Caetano, as dificuldades encontradas 

por Wimmer foram enormes: “o espírito religioso e a freqüência aos sacramentos eram nulos, 

a assistência da missa aos domingos se reduzia a vinte pessoas (...). Houve intimações (...) e 

convite para a maçonaria”.
10

 A elite local se opunha ao governo Palotino e queria a volta da 

situação religiosa anterior. Vencer essa resistência ao projeto romanizador era a tarefa da Pia 

Sociedade das Missões.  

O relatório de 1907 revela um exagero missionário, mas é exemplar da atuação do 

modelo de atuação da congregação na região: em 1902, início da construção da nova matriz 

(concluída em 1909); 1903, inauguração do Hospital de Caridade (para o qual a Igreja cedeu o 

terreno, assumiu a direção da capela e entregou serviços domésticos às Irmãs Franciscanas); 

1904, abertura do Colégio São Luiz; 1905, criação do Ginásio Santa Maria (desdobramento 

do Colégio S. Luiz entregue aos Irmãos Maristas); 1905, criação do Colégio Sant’Anna (das 

Irmãs Franciscanas); 1905, reorganização do Apostolado da Oração; 1906, fundação da 

Congregação Mariana das Filhas de Maria e do Apostolado da Oração dos Moços. 

Nesse período, inicio do século XX, o município de Santa Maria era pequeno, mas 

passava por transformações, devido ao fato de ter se tornado o pólo de entroncamento 

ferroviário do Estado. A sua população, que era de 7.600 habitantes, em 1899, passava para 

30.650, em 1914.
11

 A chegada do trem (que ocorrera a partir de 1885, com o estabelecimento 

da primeira linha férrea), mais a posição privilegiada da cidade nas vias de comunicação do 

Estado, colocaram Santa Maria como espaço de disputas político-religiosas, como aponta 

Marta Borin.
12

 Desde 1873, a cidade já contava com um templo luterano e, em 1900 e 1901, 

respectivamente, chegavam missionários anglicanos e missionários para pregar para a 

população. Além disso, desde a década de 1870, a Maçonaria se estabelecia na cidade e seus 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

 5 

membros revelavam contrariedade com a orientação ultramontana da Igreja. Por volta de 

1900, havia quatro lojas na cidade: Paz e Trabalho, Luz e Fraternidade, Deus e Humanidade e 

União e Trabalho.  

Em relação a essas instituições maçônicas e outras igrejas, a Igreja Católica se 

defendia e as encarava como inimigas do seu domínio religioso – que fora incontestável nos 

tempos do Império e estava sendo colado em risco com a República e o fim da união entre 

Estado e Igreja.  Diante deste quadro, padre Caetano – como bom sacerdote ultramontano – 

colocava-se em posição beligerante. Os poucos textos que deixou são de caráter combativo e 

missionário, mas, no dia a dia, enfrentou a resistência anticlerical cooptando suas lideranças. 

Emblemático dessa atitude foi o que aconteceu com Gustavo Wauthier, um nome expressivo 

da maçonaria local, e que, após conversas com o padre, passou a colaborar na construção da 

nova matriz.
13

  

Padre Caetano também criou o ensino religioso local, favorecendo a vinda de 

congregações religiosas voltadas para a educação (Irmãos maristas e Irmãs franciscanas). 

Atuou na área da saúde colaborando com os médicos na construção do primeiro hospital da 

cidade. Fortaleceu as organizações religiosas submetidas ao seu controle – fez das senhoras 

do Apostolado da Oração um dos seus principais sustentáculos – e subjugou as antigas 

irmandades, como foi o caso da Irmandade de N.S. do Rosário.
14

  

O caso da Irmandade do Rosário, que resultou em processo judiciário pela posse do 

seu patrimônio (1915) com ganho favorável a Igreja, seguiu a orientação estabelecida pelo 

episcopado brasileiro. Padre Caetano alterou estatutos, dirigiu escolha a da direção da 

entidade e, por fim, enfrentou delegado de polícia e juiz para valer o princípio ultramontano 

de supremacia da hierarquia da Igreja na administração das organizações religiosas.
15

 O 

espírito combativo do padre se revelou nos relatórios do Livro Tombo: “O espírito religioso 

(...) vai se alargando todos os dias sempre mais, e agora seria impossível levar a efeito uma 

manifestação anticlerical”.
16

 

A partir do domínio de Santa Maria, os Palotinos capacitaram-se a cercar e conquistar 

a sede da Quarta Colônia de Imigração Italiana e outras paróquias luso-brasileiras do centro 

do Estado rio-grandense. A congregação revelou-se um braço importante do bispo na luta pela 

concretização da reforma. E a construção da igreja matriz, em Santa Maria, tornou-se 

emblemático desse esforço católico para se estabelecer como pólo religioso de reconhecido 

poder social e político. 
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A construção da igreja matriz 

Em 1884, a Câmara de Vereadores do município de Santa Maria firmou parecer 

favorável à demolição da Velha Matriz (construída em 1807). O pároco Marcelino Bittencourt 

reconheceu o estado precário da mesma, mas exigiu que as autoridades da Província 

restaurassem a capela ou construíssem uma nova. Como as autoridades se negaram a isto, ele 

(e também o bispo de Porto Alegre) se opôs à demolição, exibindo o prédio quase em ruínas 

(uma das paredes estava apoiada em escoras de madeiras e ameaçava desabar) como símbolo 

do descaso oficial em relação à religião. Em novembro de 1888, um recém empossado juiz 

decidiu pela demolição e o material da capela foi adquirido e utilizado para a construção de 

um teatro.
17

  

A partir dessa data, a igreja local passou a contar com apenas uma capela (Capela do 

Império do Divino Espírito Santo) considerada pequena e inadequada. Quando os Palotinos 

chegaram a Santa Maria, a construção de uma nova matriz era uma necessidade tanto para a 

realização das missas quanto para o fortalecimento do poder da instituição católica.  

Descrevendo o quadro precário da Igreja e da religião em Santa Maria no final do 

século XIX, o padre Caetano Pagliuca, em 1907, fez o seguinte registro no Livro Tombo da 

paróquia: “Durante a administração [do padre Aquiles Catalano, entre 1887 e 1895] (...) não 

foi feita coisa nenhuma. A igreja não era freqüentada, não havia prática dos sacramentos, nem 

missa diária e, às vezes, nem aos domingos”.
18

 Além de classificar o padre Catalano como 

“inepto ou imoral”, padre Caetano acentuou a presença dos inimigos da Igreja: os luteranos 

com um templo próprio e os maçons com lojas organizadas. 

A construção da nova matriz foi um símbolo da ação empreendedora de padre 

Caetano. Sua construção teve o caráter de um reerguimento do catolicismo na cidade e a 

reunião da comunidade em torno desse projeto foi o início de uma política de cooptação da 

elite local, levada ao cabo por Caetano Pagliuca, que assim registrou o começo do processo: 

 

Vendo que [a capela d]o Império não satisfazia as necessidades        

religiosas de Santa Maria, aos 20 de abril de 1902 convoquei, em minha 

residência, diversas pessoas distintas a fim de organizar uma comissão que 

se encarregasse da construção da nova Matriz.
19

 

 

Esta comissão reuniu pessoas com posição de destaque na cidade, como militares, 

comerciantes, diretor da ferrovia, entre eles alguns maçons: coronel Antero Correa de Barros, 

presidente; padre Pagliuca, vice-presidente; Aníbal di Primo, tesoureiro; Amadeu Waissmann, 
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secretário; Gustavo Vaulthier, consultor técnico; Augusto Álvares da Cunha, Augusto José 

Seixas e Daniel Fernandes, diretores. Mais tarde se juntou ao grupo o comerciante Antônio 

Alves Ramos, dono do armazém que servia os ferroviários e que foi o embrião da Cooperativa 

dos Ferroviários. 

Exemplificando o procedimento determinado de padre Caetano, Genésio Bonfada 

narra o modo como o vigário cooptava “as pessoas mais influentes” da sociedade local: 

 

O primeiro nome (...) foi o do dr. Gustavo Wauthier, engenheiro belga que 

trabalhava na construção da estrada de ferro. Sua esposa era católica 

praticante, e os padres [Caetano e seu coadjutor, pe. Carlos Kolb] resolveram 

atacar por ali. Foram-lhe fazer uma visita, expondo-lhe seus projetos. “Mas 

ele é maçon” – objetou ela. “Não tem importância” – a tranqüilizaram. “Nós 

precisamos de homens influentes na comissão, se queremos que a igreja se 

torne uma realidade. E entre eles encontra-se o seu marido. Quando podemos 

falar com ele?” Respondeu que à tarde estaria em casa, e prometeu falar-lhe. 

Dias depois, os padres voltaram e ouviram da senhora a feliz notícia: “Ele 

aceita!”
20

 

 

  No mesmo ano em que se reuniu a comissão, iniciaram os preparativos: “As obras, 

começadas no dia 8 de dezembro de 1902 [dia de N.S. da Conceição], nunca pararam por falta 

de dinheiro”.
21

 A primeira planta foi elaborada por João Grunewald e serviu para colocar os 

alicerces, o restante foi criado por Francisco Dayros, desenhista da estrada de ferro. As 

cúpulas foram idealizadas por Oscar Ewalde. Os empreiteiros da obra foram Luiz Grosse, 

Isidoro Grossi e Nicolau Pedriciane. O ritmo constante da construção evidencia a adesão da 

população ao projeto da Igreja. 

Além de congregar figuras influentes, os passos da construção eram devidamente 

solenizados e festejados. “No dia 14 de maio de 1905 foi colocada a cumeeira do edifício” e 

realizou-se missa campal nos arredores da cidade para marcar o acontecimento. “A 

concorrência foi enorme”, registrou o vigário no Livro Tombo. “Da Igreja matriz desfilou o 

povo e as sociedades (...) procedidos por uma banda de música”. Depois da missa, teve 

churrasco com vinho e pão. “Das reses abatidas, duas foram doadas pela sra. dona Domiciana 

Pinto e uma pelo major Ernesto Marques da Rocha. O vinho, dois quintos, foi doado pelo sr. 

Luiz Grossi. O pão, pelos padeiros da cidade.” 

No Livro Tombo também encontramos o registro dos valores das coletas durante as 

festas religiosas (N.S. da Conceição e do Espírito Santo) e de peças teatrais apresentadas com 

o mesmo fim, mais as mensalidades da Irmandade da Conceição, “fundada com o único fim 
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de contribuir mensalmente com a quantia de 1$000 por cada sócio para a conclusão da 

matriz”. Este último dado aponta uma mudança significativa implantada pela Igreja 

romanizada: o controle das irmandades pelo vigário. As irmandades e confrarias, 

sustentáculos do catolicismo tradicional, sociedades de caráter autônoma e regida por leigos, 

serão transformadas pelo ideário ultramontano e passadas para o controle imediato do pároco. 

No caso de Santa Maria, como em várias outras cidades do Brasil desde o início da reforma 

católica, os confrontos entre as irmandades e as paróquias ou dioceses serão tremendos. 

Nesse processo de transformação da estrutura de poder da Igreja e também de suas 

práticas religiosas, é significativa a observação feita por Probst a respeito dos recursos 

financeiros que eram canalizados para a construção da matriz. O dinheiro vinha de “donativos 

espontâneos, de campanhas e de festas da igreja. O que nessas festas, antigamente, se gastava 

sem sentido com os fogos de artifício e outros divertimentos populares, encontrou agora o 

caminho para a caixa da comissão construtora”. O vigário controlava os ganhos obtidos pela 

igreja e redimensionava o caráter das manifestações religiosas: diminuía os gastos com fogos 

e canalizava o dinheiro para o erguimento do templo, considerando este objetivo a maior 

prova da fé de uma comunidade. 

Em dezembro de 1909, a obra foi considerada pronta para receber a consagração e ser 

inaugurada. O bispo D. Cláudio veio de trem de Porto Alegre e chegou a Estação ferroviária 

em 9 de dezembro. Ao contrário do que acontecera anos atrás, não houve um grupo de 

oposição vaiando o bispo. As autoridades civis e eclesiásticas, as irmandades religiosas e mais 

uma grande multidão homenagearam D.Cláudio na sua chegada e acompanharam-no até a 

matriz. Representantes das cidades de Porto Alegre, Santa Cruz, Cachoeira, Rio Grande e 

Uruguaiana também compareceram para a festa de consagração. A direção da Estrada de 

Ferro concedera desconto de 50% do valor das passagens para incentivar os romeiros. 

Segundo Probst, a igreja “brilhava no esplendor do estilo de basílica e na sua novidade ainda 

imaculada”. Várias famílias constavam como benfeitoras da construção e seus nomes eram 

lembrados pelos palotinos como forma de evidenciar o seu êxito na cooptação da elite local. 

 

A sagração da Matriz marcou com sucesso essa data inesquecível (...). O 

Ex.Sr. Bispo chegou (...) acompanhado pelo pe. Luiz Mariano da Rocha. A 

recepção (...) foi magnífica. Toda a população, colégios, Apostolado, Filhas 

de Maria e autoridades civis e militares apareceram na estação da estrada de 

ferro. Parecia que Santa Maria em peso (...) queria desagravar a afronta 

sofrida pelo Ex.Sr. Bispo na última vez que tinha estado nesta cidade. (...) 

Não obstante a chuva, muita gente assistia a sagração que começou às oito 
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horas da manhã e concluiu às onze. (...) Estava assim inaugurada a nova 

Matriz, depois de sete anos de serviços, gastando-se a quantia de cento e 

cinqüenta contos de réis (...). Louvor merece o povo em geral que, 

depositando toda a confiança na comissão, sempre acudia presuroso ao apelo 

dela, contribuindo (...) conforme suas posses (...).
22

 

 

Em Silveira Martins, outra paróquia sob controle dos Palotinos, o pároco Frederico 

Schwinn também registrava no seu diário o apontamento dos ganhos materiais para Igreja. 

Seus registros eram feitos com o sentido não apenas de assinalar o engrandecimento material, 

mas também o quanto isso significava em termos de adesão da comunidade ao catolicismo.
23

 

Erguer uma igreja era erigir um símbolo da Igreja romana, ter o nome das famílias influentes 

nos bancos, nos vitrais e nas paredes era a prova da vitória entre a elite local. Era o 

estreitamento dos laços entre a paróquia e a comunidade, o enraizamento da Igreja, o 

crescimento do seu prestígio e poder. O conjunto desses signos materiais e simbólicos 

indicava a hegemonia católica no campo do sagrado e a derrota dos adversários da “frente 

liberal” (frente política com forte peso dos maçons) e também dos “protestantes” (englobando 

todos os adeptos de outras religiões, como os luteranos, anglicanos e metodistas – já atuantes 

em Santa Maria, neste período). 

No relatório de dezembro de 1907, Pagliuca apontou o enfraquecimento das “hostes 

adversárias”, tanto os maçons quanto os adeptos de outras igrejas:  

 

A maçonaria está num estado de letargia e muitos dos membros mais 

influentes ou se retiraram ou não freqüentam mais as lojas. Das três que 

existiam e floresciam há atualmente uma só e esta funciona com diminuto 

número de sócios. Os evangélicos levantaram uma capela bastante bonita 

(...) [mas] já estiveram melhor e agora está principiando a deserção e o 

abandono da seita. Os metodistas têm uma assistência nula e os luteranos 

não causam nenhum embaraço. A freqüência dos sacramentos é boa, 

chegando o ano passado o número de comunhões a 2.098 e este ano a 3.387, 

só na Matriz e capelas, não contando as comunhões feitas nos colégios e no 

hospital.
24

 

 

A distribuição de comunhões, o número de casamento e de encomendações de mortos 

passaram a ser anotados todos os anos no Livro Tombo, como prova do aumento da procura 

dos sacramentos e, conseqüentemente, do cumprimento do ideário romanizado e afastamento 

do catolicismo tradicional. O sucesso deste empreendimento era devido à atuação da paróquia 

e suas organizações internas, como o Apostolado da Oração, as Filhas de Maria e a 

Associação de Jovens, e também das novas congregações chegadas na cidade a partir de 1905: 
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as Irmãs Franciscanas e os Irmãos Maristas. Essas organizações e congregações foram 

fundamentais para concretização da chamada “conquista católica” de Santa Maria que 

queremos caracterizar. 

Probst aponta essa mesma realidade numa perspectiva mais religiosa: 

 

a regeneração do culto divino e da fé viva, que se manifestou em Santa 

Maria já durante os anos da construção da basílica, deve ser atribuída 

principalmente às associações religiosas, que foram fundadas 

progressivamente. (...) em primeiro lugar: o Apostolado da Oração. (...) 

criado pelo pe. Pedro Wimmer, em 1900, (...) reorganizada pelo pe. Caetano, 

[que] desenvolveu-se maravilhosamente depois de ter sido quebrada a 

camisa de aço do liberalismo [grifo nosso], que impedia qualquer 

demonstração de fé sobrenatural em público. No ano de 1907, contava com 

16 zeladores e zeladoras e 500 associados. (...) [Em segundo lugar:] a Pia 

União das Filhas de Maria (...) fundada em 1906 (...) [e composta por] 

“virgens brancas” (...). [Em terceiro lugar:] a Associação de Jovens (...) 

fundada para dar à juventude masculina um centro de refúgio (...).
25

 

 

 Conclusão 

 

 No final do século XIX e início do XX, o episcopado brasileiro esteve empenhado na 

reforma ultramontana. Na diocese do Rio Grande do Sul, o bispo D. Cláudio Ponce de Leão 

foi um agente importante desse projeto e contou, entre os seus aliados, com congregações 

estrangeiras, entre elas a Pia Sociedade das Missões (também conhecida como Congregação 

Palotina). Os Palotinos se estabeleceram inicialmente na Quarta Colônia de Imigração 

Italiana, no núcleo de Vale Vêneto, em 1886, e ali se consolidaram e se difundiram pela 

região central do RGS. 

Em 1896, os Palotinos foram designados pelo bispo D. Cláudio a governarem a 

paróquia N.S. da Conceição, em Santa Maria. O pároco local fora expulso pela comunidade 

católica e a igreja local interditada por quatro meses. A população resistia à orientação 

ultramontana do padre (o qual seguia as orientações da diocese) e desejava a volta do padre 

liberal que antes ocupava a direção da paróquia. Os Palotinos foram designados para mudar 

esse quadro, justamente por serem religiosos que se pautavam pela política romanizadora. 

Emblemático dessa nova postura na paróquia de Santa Maria foi o trabalho do padre 

Caetano Pagliuca, o qual ocupou a função de pároco entre os anos de 1900 e 1937. Neste 

artigo, interessou-nos suas realizações nos dez primeiros anos de governo – a qual foi coroada 

com a construção da Igreja Matriz e a sua inauguração. Padre Caetano empenhou-se na 
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concretização do ideário ultramontano e suas realizações abrangem um leque de atividades: 1) 

a construção da nova matriz (1902 a 1909); 2) o auxílio na construção do hospital da cidade 

(Hospital de Caridade, em 1903); 3) a colaboração para o estabelecimento de escolas católicas 

(para meninos, pelos Maristas; para as meninas, pelas Irmãs Franciscanas); mais uma série de 

atividades na área de beneficência, organização de grupos de oração e formação de jovens, 

assim como controle das irmandades (como no caso do conflito e vitória com a direção da 

Irmandade do Rosário). 

Emblemático de todo o esforço do padre Caetano foi a construção da igreja matriz. A 

paróquia se encontrava sem um templo adequado (a antiga matriz fora demolida em 1888) e o 

pároco logo se empenhou na criação de uma comissão para construí-la. A comissão foi criada 

em 1902 e contou com participação de diversos membros influentes da sociedade local, 

inclusive com maçons, vistos como adversários ferrenhos da Igreja ultramontana. Padre 

Caetano, apesar da sua ortodoxia, soube conciliar e compor com seus adversários no campo 

ideológico. 

Desta maneira, com uma comissão ampla, as obras da nova matriz nunca pararam por 

falta de dinheiro. Havia constantes contribuições e o pároco as controlava e encaminhava os 

recursos financeiros obtidos para a obra. A inauguração do novo templo se deu em 9 de 

dezembro de 1909 e simbolizou não apenas um grande empreendimento material da Igreja 

local, mas também a consolidação do seu poder na cidade. 
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