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O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei e 

apresenta como objetivo analisar como a Igreja Católica utilizou da imprensa a fim de 

propagar sua doutrina, e como por meio destes boletins a entidade católica veiculava notícias 

que combatiam as escolas laicas em defesa do ensino religioso. Para tanto esta pesquisa 

apoiou-se nos jornais O Lampadário e Lar Católico, já que tais periódicos ajudaram 

significativamente na compreensão do papel da imprensa como propagadora da fé católica no 

município de Juiz de Fora, como também procurou basear-se na literatura pertinente ao tema.  

Quanto ao recorte temporal adotado neste estudo, 1945 a 1960, cumpre salientar que 

este está submetido ao recorte temporal da pesquisa de mestrado. Além disso, o período 

recortado revela-se rico pelo acirramento da luta católica frente à ameaça representada pelo 

comunismo e contra a ascensão de práticas religiosas „ameaçadoras‟ a seu ideário. Dessa 

maneira, a Igreja Católica, com o objetivo de assegurar uma unidade ideológica no interior de 

um sistema social, tentou impor suas crenças e valores visando difundir sua doutrina e 

impedir a ascensão dos oponentes ao seu discurso. 

Pode-se afirmar que a imprensa foi um dos principais recursos utilizados pela Igreja 

Católica para propagar sua doutrina. Neste sentido, cabe destacar também que estes 

periódicos não eram publicações isoladas, mas integravam-se a outras estratégias 

empreendidas pelos religiosos, no intuito de aumentar a influência cristã entre os fiéis e 

estabelecer diretrizes católicas propostas à sociedade. 

A abordagem dos jornais enquanto fonte própria de investigação histórica surgiu com 

a ampliação de novos objetos de estudos forjados pela Nova História. Os proponentes desse 

novo fazer historiográfico assumiram o cotidiano e seus desdobramentos como fontes 

históricas para além dos relatos políticos e econômicos até então. Dessa forma os jornais 
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passaram a constituir importantes materiais para pesquisa, uma vez que possibilitaram 

descortinar uma das realidades que fazia parte do contexto estudado. Neste sentido a impressa 

tornou-se um rico objeto de compreensão e investigação no campo da história promovendo 

possíveis novas interpretações como também o desbravamento de múltiplos horizontes a 

serem analisados.  

Nessa perspectiva esse novo corpus documental oferece aos pesquisadores 

diversificados dados para a compreensão da história, auxliando-os a estudar o pensamento de 

determinado setor ou grupo social a partir das inferências produzidas pelo discurso veiculado 

em tais periódicos. (CATANI e BASTOS, 2002, p. 5)
1
. Reafirmando o que foi dito, cumpre 

ressaltar que determinado texto é produzido por algum setor da sociedade e que por isso 

mesmo ele não corresponde fielmente à realidade, mas sim à uma representação
2
 do real, do 

concreto, forjada por este determinado grupo, influenciado pelo momento e por concepções 

vigentes em um determinado tempo e espaço. 

As análises dos jornais eleitos para esta pesquisa: Lar Católico e O Lampadário se 

inserem num contexto em que a Igreja tenta se fazer mais presente na sociedade como 

também combater movimentos ideológicos que iam de encontro aos seus preceitos, 

perpassando, por conseguinte, toda a problemática do abalo do poderio da instituição cristã 

instaurada juntamente com a República
3
.  

Com efeito, pode-se perceber que os discursos imbuídos no ideário católico presentes 

em tais periódicos encontravam-se entrelaçados ao contexto sócio-político, pois como nos diz 

Focault: “o discurso e o enunciado está ligado não apenas a situações que o provocam, e a 

conseqüências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade 

inteiramente diferente a enunciados que o precedem e o seguem”. (FOUCAULT, 2007, p. 31-

32)
4
. Portanto, a análise do campo discursivo não pode ser orientada apenas para uma 

realidade física, mas é necessário inseri-lo na esfera social, a fim de torná-lo inteligível, uma 

vez que o discurso proferido é de certa forma parte integrante de uma problemática ideológica 

dominante à época, ele responde a alguma coisa, refuta, corrobora, enfim projeta uma visão, 

uma posição.  

Neste sentido, percebe-se que os discursos presentes nos jornais mencionados se 

mostram influenciados pela teia social que os circundava, já que considerando a linguagem 

numa perspectiva macroscópica, ou seja, numa totalidade, a comunicação deve ser 

compreendida dentro de sua íntima ligação com determinada situação concreta, seu universo 

social.  
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Com o objetivo de afirmar a supremacia do catolicismo no Brasil, a Igreja Católica 

utilizou a imprensa tanto como recurso produtor de sentidos e identidades quanto espaço de 

sustentação de um projeto cultural mais amplo, ou seja, como espaço de sedimentação e 

legitimação do ideário católico na sociedade brasileira. Pode-se inferir que tal comportamento 

foi uma manifestação reativa da entidade católica frente à laicização crescente da sociedade e 

de movimentos subversivos que se mostravam cada vez mais perniciosos à doutrina cristã. 

Segundo Gonçalves data de 1890 a primeira expressão da Igreja contrária à situação 

promovida pelo advento da República. Na „Pastoral dos Bispos do Brasil‟, o então líder dos 

prelados brasileiros, Dom Antônio Macedo Costa elencou como uma das principais condições 

para que se reordenasse institucionalmente o catolicismo no país a difusão da „boa imprensa‟.  

Percebe-se a partir de então “uma série de tentativas, muitas delas frustradas, para ampliar o 

número de revistas e de jornais católicos e reafirmar a imprensa como um canal privilegiado a 

fim de rebater idéias que fugiam aos princípios doutrinários do catolicismo”. (GONÇALVES, 

2007, p. 2)
5
. 

No decorrer no século XX a Igreja mobilizou a imprensa católica como um dos 

diversos mecanismos de atuação junto à sociedade para se fazer mais presente em seu interior. 

Por conseguinte, pode-se caracterizar o jornalismo não somente como um mero veículo de 

informações, sob a bandeira da imparcialidade e da neutralidade diante dos fatos, mas sim 

como um instrumento propagador e manipulador de interesses e de intervenção na vida social. 

 

2.2 Lar Católico e O Lampadário: periódicos a serviço da Igreja Católica 

 

Apesar de grande parte do jornalismo juizdeforano ter apresentado uma duração 

efêmera, a cidade se caracterizou pela circulação de diversos periódicos
6
. A existência de 

numerosos jornais no município se justificava, mormente pela proximidade de Juiz de Fora 

com o Rio de Janeiro, o que assegurava um intenso intercâmbio econômico e cultural entre as 

respectivas localidades. Tal fato é corroborado por Christo quando esta afirma que “até a 

década de 20, Juiz de Fora é apontada como o centro cultural do Estado, seja pelo seu número 

de jornais e teatros, seja pela expressão de suas escolas e instituições culturais.” (CHRISTO, 

1994, p.1)
7
. Dessa forma, vê-se como a cidade da zona da mata mineira era um espaço 

auspicioso para o engendramento de uma intensa produção cultural. 

Segundo Albino Esteves, o primeiro semestre de 1870, provavelmente foi a data de 

surgimento do primeiro jornal que circulou na cidade. (ESTEVES, 1915, p. 317)
8
. Após o 
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lançamento de O Constituinte sucederam diversas publicações, dentre jornais, periódicos, 

almanaques e revistas, até início dos novecentos. Entre os jornais, houve aqueles que tiveram 

uma única edição, outros se apresentaram por mais de um ano, outros ainda se relacionavam a 

partidos políticos, e alguns eram literários ou humorísticos. 

Aproximadamente em meados da década de 1870 observou-se a primeira menção do 

aparecimento de um jornal católico na cidade, A Luz, fomentado em reuniões de Grêmios 

Literários pelos estudantes do Colégio Santa Cruz, do Monsenhor De Las Casas, teve a 

duração de um ano. A partir de então percebe-se na cidade uma intensa produção de jornais 

religiosos
9
, todavia em nosso trabalho destacaremos dois: Lar Católico e O Lampadário, por 

verificarmos que ambos impressos ajudarão significativamente na compreensão do papel da 

imprensa como propagadora da fé católica no município de Juiz de Fora, uma vez que tais 

jornais tiveram uma duração mais longa que os demais e um alcance mais profundo e íntimo 

junto à sociedade local
10

.  

Em 1892 é posto em circulação o impresso Lar Católico, dirigido pelo Padre Venâncio 

Ribeiro de Aguiar Café – conhecido como Padre Café, vigário da Matriz de Santo Antônio. 

Era um jornal bissemanal que passou por diversas interrupções ao longo de sua existência até 

que saiu das bancas juizforanas no ano seguinte, entretanto, em 1912 teve início a sua 

segunda fase sob a tutela da Congregação do Verbo Divino, caracterizava-se então como um 

semanário cultural-religioso que tinha grande penetração entre os católicos de todo o Brasil
11

. 

Durante o período estudado esteve à frente da redação e gerência do Lar Católico o Padre 

Newton Pimenta pertencente à Sociedade do Verbo Divino.  

A Diocese de Juiz de Fora, através da iniciativa do bispo D. Justino José de Sant`Ana 

cria em março de 1926 o semanário O Lampadário. Órgão oficial da Igreja de Juiz de Fora o 

impresso funcionou durante 42 anos e 10 meses – 1/03/1926 a 5/01/1969 –, sendo extinto pela 

Comissão de Administração da Arquidiocese e transformado em suplemento do boletim 

católico semanal Lar Católico
12

. Tal periódico tem como subtítulo a inscrição Pro Deo et 

Patria; Por Deus e pela Pátria, deixando transparecer que a fé católica era um componente 

essencial do “verdadeiro patriotismo”. (AZZI, 2000, p. 219)
13

.  

 As pesquisas realizadas em ambos os jornais, durante o período de 1945 à 1960, 

permitiram perfilá-los como periódicos que traziam em suas páginas reflexões acerca do papel 

da religião na vida dos católicos, sobre temas morais e regras de comportamentos em 

sociedade, embates que buscavam salientar o papel pernicioso de movimentos ideológicos 

ameaçadores à Igreja, além de publicar anúncios diversos e recomendações ou censuras 
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literárias e cinematográficas. O jornal Lar Católico apresentava ainda uma revista bimensal 

denominada Estrelas das Missões, editada pelos Missionários do Verbo Divino “em prol das 

Missões sob a égide de Sta. Teresinha do Menino Jesus e protetora das Obras de S. Pedro para 

a formação do clero indígena” (JORNAL LAR CATÓLICO, 21/01/1945, p.1.)
14

. Tal 

suplemento noticiava as diversas missões empregadas pelos sacerdotes ao redor do mundo a 

fim de espraiar a doutrina da Igreja, catequizar os povos e inculcar-lhes preceitos e valores de 

acordo com o catolicismo. E a partir de meados da década de 1950 inicia a publicação de uma 

seção feminina, inicialmente denominada de Página Feminina e posteriormente Orientação 

Familiar – uma vez que os homens cada vez mais compunham a gama de leitores abarcada 

por tal seção. Integravam estruturalmente essa parte do periódico notícias acerca do 

comportamento feminino, receitas culinárias, modelitos de roupas, dicas de como cuidar das 

tarefas domésticas como também perguntas feitas pelas leitoras(es) respondidas pela redação 

do jornal, que em sua maioria se tratavam de questões amorosas. 

 As análises em torno dos discursos veiculados nos periódicos se direcionaram, 

sobretudo, no sentido de investigar registros que abarcassem o tema da educação e religião, 

entretanto tais análises não deixaram de lado outros temas presentes nos respectivos jornais e 

que se mostraram relevante para a contextualização de nossa pesquisa. 

 Destacaremos como um desses temas inúmeras publicações as quais alertavam que a 

situação crítica em que se encontrava a sociedade era proveniente de uma vida sem Deus e do 

abandono da religião católica: 

 

[...] Em todas as Enciclicas dos ultimos Papas lemos as mesmas queixas: O 

mundo está ruim; calamitosos são os tempos. Por que? Por que o mundo está 

ruim? O tempo atual então, está ruim de todo. Porque abandonou o caminho 

da verdade. Reina a mentira [...] O mundo abandonou Deus [...] Não 

havendo Deus, dele não se tem temor, não há legislador. Em lugar de Deus 

pôz-se o “Eu” em suas multiplas formas; a caridade desapareceu, tomando 

seu lugar o egoísmo mais cruel e desavergonhado, do qual resultam a 

anarquia, a revolta, o ódio, a guerra a destruição. (LAR CATÓLICO, nº11, 

11/03/1945, p.123)
15

. 

 

 O artigo continua afirmando ainda que a família desempenha um papel fundamental na 

construção de uma „nova‟ sociedade: 

 

[...] A questão, pois, versa sôbre um problema de máxima importância, que 

é: a volta do indivíduo para Deus. O indivíduo recebe a sua formação 

psíquica e moral na família. A família sem Deus cria os filhos sem Deus e 
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longe de Deus, forma, portanto, uma sociedade sem Deus [...] O que se 

observa no indivíduo na família sem Deus, tem sua repercussão na 

sociedade, e na vida das nações. Por toda parte muita hipocrisia, muita 

falsidade, muito orgulho, vaidade e absoluta falta de senso e moral [...] (LAR 

CATÓLICO, nº11, 11/03/1945, p.123)
16

. 

 

Ao preterir Deus a favor do crescente materialismo que se instalava na sociedade o 

indivíduo corrompia-se, sucumbindo seus costumes e sua moralidade a um novo estilo de 

vida, o qual segundo a Igreja contribuía para a corrupção e o desmoronamento da nação. Era 

preciso, portanto, refazer o caminho para encontrar Deus e a religião católica, pois somente 

esta poderia salvar a população de seu caos total. 

Um ambiente familiar católico também se constituía como um outro importante 

elemento na construção da sociedade almejada pela Igreja, ladeada pelos bons costumes e 

pelo fiel seguimento à sua doutrina: 

 

A família é o berço, a célula-mater do indivíduo, da sociedade, da Pátria, da 

Igreja mesma. Tudo dependa da família... Se as famílias: forem realmente 

cristãs, os indivíduos serão realmente cristãos, a sociedade realmente cristã, 

e por conseguinte haverá a verdadeira paz e bem social. Se, porém, a família 

não for cristã verdadeiramente, os seus filhos não poderão ser cristãos de 

fato [...] (O LAMPADÁRIO, nº1320, 13/10/1951, p.1)
17

. 

 

No tocante as famílias, observou-se ainda através das pesquisas nos jornais, que estes 

traziam em seu bojo por diversas ocasiões notícias condenatórias à idéias divorcistas. 

Afirmavam que: “o divórcio nada mais é que a destruição da família com ares de liberdade 

dos conjuges; é a farra conjugal em fórma de lei; é a monstruosidade pairando sobre os textos, 

com sombra sinistra de corrupção dos sentimentos”. (JORNAL O LAMPADÁRIO, nº 1050 

13/07/1946, p.2). Ainda neste sentido concebiam o casamento como “indissolúvel pela lei 

natural, pela lei divino-positiva, pela lei canônica, pela lei civil brasileira, logo o divórcio 

seria um criminoso atentado a Pátria, contra a Natureza, contra Deus” (JORNAL LAR 

CATÓLICO, nº10, 09/03/1952, p.85)
18

. 

Outro tópico recorrente nos boletins trata-se de matérias que buscavam combater 

movimentos contrários à ideologia católica que atuavam junto à população. A tônica do 

discurso girava em torno da consolidação do pensamento de que tais movimentos não só eram 

perniciosos à Igreja como contribuíam de maneira incisiva para a dilaceração da ordem social. 

Isso fica evidente na notícia exibida pelo O Lampadário no ano de 1947: 
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Dirigimos este nosso apêlo aos católicos que, conscientes de suas 

responsabilidades e agradecidos a Deus pelo precioso dom da fé, assistem 

com profunda mágua ao crescente desenvolvimento em nossa Pátria, do 

protestantismo, espiritismo e outras instituições inimigas da Santa Igreja [...] 

(O LAMPADÁRIO, nº1077, 18/01/47, p.3)
19

. 

 

Recomendações eram feitas aos leitores no sentido de evitar e combater tais dogmas, 

como por exemplo, a notícia intitulada “Pode um católico ser maçon? NÃO!” publicada no O 

Lampadário no ano de 1947 a qual discorreu que  

 

[...] só o desconhecimento da natureza e dos fins da Maçonaria tem levado 

pessôas, até católicos, a defender e mesmo a filiar-se à “terrível seita anti-

cristã” que é a Maçonaria. A Maçonaria é profundamente anti-cristã: Sua 

principal finalidade é “destruir” a Religião Católica, instituida por Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Como póde portanto um católico ligar-se a uma 

sociedade “essencialmente má na sua constituição, nos seus fins,” no 

procedimento e na execução dos seus tenebrosos planos? (O 

LAMPADÁRIO, nº1104, 02/08/1947, p.2)
20

. 

 

Observou-se ainda através dos exames realizados em tais jornais reiteradas exortações 

aos católicos em oposição ao protestantismo, espiritismo e comunismo. Chamaremos a 

atenção para este último, pois este tema apareceu recorrentemente em ambos periódicos, 

permitindo-nos inferir que tal ideologia era concebida como uma das maiores ameaças as 

bases da religião católica.  

Nesta cruzada contra o pensamento comunista foram elaborados diversos discursos a 

fim de garantir e até mesmo ampliar as esferas de atuação da Igreja. Verificou-se um grande 

empenho no sentido de consolidar entre os leitores de tais boletins um sentimento de que 

apenas a religião católica e Deus poderiam salvar a sociedade da „anarquia moral‟: 

 

[...] não é possível, portanto, da parte dos católicos, qualquer solidariedade 

para com um movimento [comunismo] capaz de arrastar o mundo ao bárbaro 

da pior de tôdas as diáteses sociais – a anarquia moral [...] É um desertor e 

um traidor aquele que dá seu apoio material, seus serviços e seus talentos aos 

partidos e às forças que negam a Deus, que colocam a violência em lugar da 

liberdade, que fazem da mentira, da injustiça e da incitação das massas à 

revolta das armas impossível a paz nacional e internacional [...] (LAR 

CATÓLICO, nº35, 29/09/1948, p.416)
21

. 

 

Em Juiz de Fora notamos que além da veiculação de notícias contrárias ao 

comunismo, a Igreja local bem como a população católica da cidade se organizavam no 
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intento de combater esta ideologia. Isso fica evidente através da matéria trazida pelo jornal 

Lar Católico no ano de 1945
22

: 

 

 
 

Fonte: Jornal Lar Católico, nº46, 11/11/1945, p.551. Biblioteca Municipal Murilo Mendes 

 

Cabe destacar que as manifestações da ação católica empregada contra o regime 

comunista a fim de orientar a população para que ficasse alerta e obstaculizasse sua 

implantação na teia social perpassou os jornais por todo o período estudado. Ainda neste 

sentido apresentaremos a reportagem presente no „Lar Católico‟ no início da década de 1960, 

reafirmando, portanto, a observação de que este assunto recebia por parte dos periódicos 

extrema atenção e cuidado: 

 

Não deve haver ilusões quanto ao comunismo internacional. Seus 

objetivos,por mais camuflados que se apresentem, visam sempre ao domínio 

do mundo a à subjugação dos povos livres da terra. Êsse é o pensamento da 

Igreja Católica empenhada na cruzada em defesa do princípio espiritual e da 

conduta moral do homem [...] (LAR CATÓLICO, nº13, 27/03/1960, p.7)
23

. 
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E conclui o artigo “convocando todos os católicos a que se mantenham... vigilantes 

contra a ação insidiosa do comunismo que não assegura a felicidade do homem e apenas 

destrói na alma do cidadão... a fé e a esperança cristãs”. (JORNAL LAR CATÓLICO, nº13, 

27/03/1960, p.7)
24

. 

Para além dessas temáticas O Lampadário e o Lar Católico apresentam em seus 

números seções que abordam a questão da moralização dos filmes, das leituras e da imprensa: 

“Católicos, repeli com desprezo o mau jornal, as revistas indecorosas... os costumes exóticos 

que vão arrancando a pureza dos corações e proclamando a hegemonia da matéria plástica 

sobre a Beleza do Espírito!” (JORNAL O LAMPADÁRIO nº1097, 14/06/47, p.1)
25

. 

No discorrer dos anos estudados numerosos textos aparecem aconselhando ou 

desaprovando obras literárias e cinematográficas que se lançavam cada vez mais no seio da 

sociedade. Em determinado momento o Lar Católico descortinou uma “tabela de cotações 

para a classificação moral dos filmes” apresentada pelo “Serviço de Informações 

Cinematográficas da Ação Católica Brasileira”, a qual elencava uma série de categorizações e 

seus respectivos significados com o intuito de auxiliar aos católicos nas „escolhas‟ dos filmes 

que pretenderiam, melhor dizendo, deveriam assistir ou declinar à sua exibição. Estas 

classificações se dividiam em: “1) Todos; 2) Adolescentes; 3) Adultos; 4) Adultos com 

reservas; 5) Prejudicial e 6) Condenado”. (JORNAL LAR CATÓLICO, nº40, 05/10/1958, 

p.7)
26

.  

As exortações constantes que aparecem em seguidos exemplares dos boletins com 

relação a censura ou não de filmes e leituras compõem um quadro de ações empreendidas pela 

Igreja brasileira a fim de inculcar modos de pensar e agir, contribuindo para a reprodução e 

consolidação de certo paradigma católico a ser seguido.  

Tais recomendações se estendiam ainda ao comportamento feminino. O cerne das 

reportagens residia num modelo de agir que deveria ser solidificado e cultivado pela mulher. 

O papel dela na sociedade, veiculado nos boletins, era o de mãe, esposa e educadora. A 

mulher era a senhora do lar devendo, pois, cuidar deste com zelo e carinho, e quando 

manifestações oposicionistas se instalavam na tentativa de minorar tal ortodoxia, a Igreja as 

concebia como uma tentativa de promover o caos na sociedade, visto que “[...] arrancar a 

mulher do lar para outra missão na politica, na vida publica e em trabalhos incompatíveis com 

a sua dignidade e recato, é prejudicar-lhe a missão nobilissima de Mãe e espôsa, é uma 

calamidade [...]”. O artigo continua ainda complementando que a missão da mulher na teia 
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social além de esposa e mãe era a de “[...] dar e educar os filhos para a Igreja e a pátria.” 

(JORNAL LAR CATÓLICO, nº23, 06/06/1948, p.266)
27

. 

As preocupações com a educação ficam evidentes nas várias publicações editadas 

pelos jornais. Não bastava somente educar o corpo era necessário a educação do espírito, a 

formação moral do indivíduo, e para tanto o ensino religioso – católico – era uma disciplina 

indispensável no interior da escola: 

 

[...] A educação, para ser completa, jàmais poderá prescindir da Religião, 

pois a formação científica, física, estética, cívica e qualquer outra, ou tôdas 

juntas, só se conseguem educar realmente sôbre o fundamento da moral. 

Esta, porém, em que se baseará, se lhe faltar a sanção divina, a Autoridade 

Suprema, da qual dimanam tôdas as demais? Sem Deus não há deveres, não 

há direitos, há só anarquia. Portanto, a formação religiosa é indispensável. 

Em nossos dias o teor de vida das famílias é tal que exige da escola – do 

jardim da infância a universidade – uma colaboração cada vez mais intensa 

com a Igreja na obra sagrada de educar a infância e a adolescência[...] (O 

LAMPADÁRIO, nº1337, 09/02/1952, p.1)
28

. 

 

A moralização da sociedade estava resignada, portanto, aos cumprimentos do dogma 

católico, justificando a inserção do ensino religioso no espaço escolar, já que acreditava-se 

que “se a escola de hoje estiver corrompida pela indiferença religiosa, amanhã a sociedade 

despertará na corrupção” (JORNAL LAR CATÓLICO, nº47, 20/11/1947, p.552)
29

. Sendo 

assim “a sociedade que não está fundamentada no respeito e no culto aos direitos de Deus 

criador, vive sem fundamento estável, e expõe-se ao desmantelamento total” (JORNAL LAR 

CATÓLICO, nº19, 12/05/1949, p.5)
30

. 

A formação religiosa adquirida na escola serviria como um complemento àquela que o 

educando recebera primeiramente no lar através dos ensinamentos administrados por seus 

pais: “os filhos têm o direito de receber dos pais, em primeiro lugar, a formação física, 

intelectual, moral e religiosa; da escola, um complemento desta formação [...]” (JORNAL 

LAR CATÓLICO, nº47, 20/11/1953, p.4)
31

. “Os pais com a primeira educação, é que fazem o 

bom filho, o bom cidadão, o bom cristão [...]”, infere-se, assim, que educação advinda de um 

ambiente familiar católico desempenhava um importante papel na construção da sociedade, 

composta por homens e mulheres honrados, tementes a Deus e servidores da Pátria. 

(JORNAL O LAMPADÁRIO, nº1409, 03/09/1953, p.1)
32

. 

 Constantes eram os conselhos direcionados aos pais no sentido de que estes “deveriam 

meditar seriamente no papel e importância que um colégio desempenha na vida de seu filho” 

(JORNAL O LAMPADÁRIO, nº1030, 23/02/1946, p.6)
33

. A educação leiga era considerada 
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um insulto à formação integral pretendida pelo catolicismo para o alunado, a qual almejava 

forjar „cidadãos bons, honestos e de vida irrepreensível‟, como fica evidenciado pela notícia 

publicada no Jornal Lar Católico em agosto de 1951
34

.  

 

 
 

Fonte: Jornal Lar Católico, nº33, 19/08/1951, p.350. Biblioteca Redentorista. 

 

 Assinalava-se, portanto, a importância de se ministrar uma educação alicerçada em 

bases católicas para se forjar um ambiente social moralmente sadio, estabelecendo um diálogo 

constante entre as ações e o cotidiano do indivíduo com os preceitos e valores pregados pelo 

catolicismo. Ainda nessa perspectiva, cabe destacar que o estabelecimento de tal educação 

transcendia a meros objetivos instrucionais, sua atuação residia-se, sobretudo, na inculcação 

de uma gama de valores e preceitos que deveriam ser introjetados por seus seguidores. Dessa 

forma, a presença do ensino religioso no espaço escolar consitui-se como uma das mais 

importantes estratégias empregadas pela Igreja para a construção de uma civilização católica 

brasileira. 

 No tocante a professora, esta era vista como uma “[...] outra-mãe, cabendo a ela cuidar 

dos alunos maternalmente”. (JORNAL O LAMPADÁRIO, nº1322 27/10/1951, p.1)
35

. Além 

desse papel, a educadora teria o dever de cumprir uma série de responsabilidades para com a 

educação das crianças, isto fica evidente em diversas notícias contidas nos jornais, que não só 

exortavam o professorado como também amedrontavam-no caso não efetuasse sua respectiva 
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tarefa: “imensa é a vossa responsabilidade. Imenso o bem que fazeis. Imenso será a vossa 

glória, se souberdes cumprir os vossos deveres, como imenso seria o vosso castigo eterno, se 

traisseis a vossa missão.” (JORNAL O LAMPADÁRIO, nº1322 27/10/1951, p.1)
36

. 

  

Considerações Finais 

 

 A difusão da doutrina católica se fazia necessária em todas as camadas sociais e a 

escola serviria como um lugar ideal para a realização de tal projeto. Propagar e ampliar a 

influência do catolicismo era o que se almejava, suplantando-se os movimentos heréticos e 

retomando a moralidade para com isso consolidar a supremacia da Igreja no país. Para além 

da inculcação nos alunos da doutrina católica, o ensino religioso adquiriu a função de servir 

como instrumento para a edificação de uma determinada ordem social em conformidade com 

o pensamento da Igreja.  

 De fato, a investigação dos jornais evidencia a existência de um empreendimento 

católico no sentido de se configurar uma rede impressa empenhada em explanar modos de 

comportamento e atitudes a serem observados na vida cotidiana, admoestar seus fiéis com 

relação às leituras deturpadoras do caráter e da moralização, enaltecer o modelo cristão da 

mulher – esposa e mãe –, inculcar o sentimento de repulsa aos movimentos ideológicos 

oposicionistas à doutrina da Igreja e por fim afirmar a Religião Católica como algo 

indispensável para se alcançar uma boa educação, isto é, uma “educação fundamentada nos 

princípios da religião de Cristo e impregnada de seu espírito”. (JORNAL LAR CATÓLICO, 

nº10, 09/03/1952, p.84)
37

. 

A cruzada incitada pela Igreja a fim de estabelecer uma sociedade afinada aos moldes 

católicos apoiou-se nos jornais Lar Católico e O Lampadário, que foram elaborados com o 

objetivo de propalar os princípios básicos da religião católica buscando estender os 

fundamentos e a influência da Igreja na teia social. Tais boletins constituíram uma das mais 

importantes formas de veiculação e sedimentação do catolicismo, uma vez que auxiliavam na 

manutenção da fé lembrando sempre os leitores de seus deveres e direitos, bem como 

ampliando o poder de atuação do campo religioso no interior da sociedade.  
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1
 CATANI, Denice Barbara; BASTOS, Maria Helena Camara (Org.). Educação em revista: a imprensa 

periódica e a história da Educação. São Paulo: Escrituras, 2002. 

 



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 

_____________________________________________________________________ 

13 

 

                                                                                                                                                         
2
 O conceito de representação abordado neste trabalho se refere ao sentido apresentado por Chartier (1990, p. 

17), quando o autor afirma que “as representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 

forjam.” CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela 

Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 

 
3
 “O crescente distanciamento entre Igreja e Estado produziu o arrefecimento do poder político religioso e a 

tendente secularização dos vários setores de poder, principalmente pela disseminação de idéias positivistas”. 

(Carvalho, Araújo, Neto, 2002, p. 78). 
4
 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe Baeta Neves. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2007. 
5
 GONÇALVES, Marcos. Uma reflexão sobre a intelectualidade católica. Revista de Sociologia e Política, 

Curitiba, n. 28, p. 1-8, jun. 2007. 
6
 Oliveira, 1981, p. 35. 

7
 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A Europa dos pobres: Juiz de Fora na Belle Époque Mineira. Juiz de 

Fora: UFJF, 1994. 
8
 ESTEVES, Albino. Álbum do município de Juiz de Fora. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas, 1915. p. 317-333.  (Reedição feita, em 1989, pela Prefeitura de Juiz de Fora; edição facsimilar pela 

Esdeva Empresa Gráfica de Juiz de Fora). 
9
 O Metodista Católico – 1886, A Aurora – 1887, Lar Católico – 1892/1ª fase e 1912/2ª fase, A Cruz – 1895 

(Esteves, 1915, p. 318-321.) Jornal Espírita – 1904, O Paládio – 1905, Sacrário Amor – 1917, O Lampadário – 

1926 (Oliveira, 1981, p. 47-48). 
10

 Cumpre destacar, que o boletim „O Lampadário‟ encontra-se no Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora 

1945-1960, e o impresso „Lar Católico‟, acha-se na Biblioteca Municipal Murilo Mendes no período de 1945 à 

1950 e na Biblioteca Redentorista pertencente à Igreja da Glória no período de 1950 à 1960. 
11

 Oliveira, 1981, p. 47. 
12

 Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
13

 AZZI, Riolando. Sob o báculo episcopal: a igreja católica em Juiz de Fora 1850-1950. Juiz de Fora: Centro 

da Memória da Igreja de Juiz de Fora, 2000. 
14

 AGÊNCIA MISSIONÁRIA S. V. D. Estrela das missões. Lar Católico, Juiz de Fora, p. 1, 21 jan. 1945. 

Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
15

 LEHMANN, João B. Para que se volte à verdade e à retidão na vida particular e pública. Lar Católico, Juiz 

de Fora, n. 11, p. 123, 11 mar. 1945. Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
16

 Idem. 
17

 CORRÊA, P. J.. Uma responsabilidade das famílias. O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.320, p. 1, 13 out. 

1951. Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
18

 FERNANDES, Sampaio. O problema educacional. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 10, p. 84, 9 mar. 1952. 

Biblioteca Redentorista. 
19

 COSTA, A. Apêlo aos católicos. O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.077, p. 3, 18 jan. 1947. Arquivo 

Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
20

 DNDFM. Pode um católico ser maçon? NÃO! O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1104, p. 2, 2 ago. 1947. 

Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
21

 ATEÍSMO em ação. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 35 p. 416, 29 set. 1948. Biblioteca Municipal Murilo 

Mendes. 
22

 PELO BRASIL. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 46, p. 551, 1945. Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
23

 SÃO INTEIRAMENTE incompatíveis o comunismo e o cristianismo. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 13, p. 7, 

27 março 1960. Biblioteca Redentorista. 
24

 Idem 
25

 CORRÊA, P. J. Católicos! O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.097, p. 1, 14 jun. 1947. Arquivo 

Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
26

 SERVIÇO de informações cinematográficas de ação católica brasileira. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 40, p. 

7, 05 out. 1958. Biblioteca Redentorista.  
 



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 

_____________________________________________________________________ 

14 

 

                                                                                                                                                         
27

 BRANDÃO, P. A mulher e sua missão. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 23, p. 266, 6 jun. 1948. Biblioteca 

Municipal Murilo Mendes. 
28

 EDUCAÇÃO. O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.337, p. 1, 9 fev. 1952. Arquivo Arquidiocesano de Juiz de 

Fora. 
29

 A EDUCAÇÃO religiosa dos filhos dentro do lar. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 47, p. 4, 20 nov. 1953. 

Biblioteca Redentorista. 
30

  
31

 A EDUCAÇÃO religiosa dos filhos dentro do lar. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 47, p. 4, 20 nov. 1953. 

Biblioteca Redentorista. 
32

 CORRÊA, P. J.. Aos pais. O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.409, p. 1, 3 set. 1953. Arquivo Arquidiocesano 

de Juiz de Fora. 
33

 CORRÊA, P. J.. Aos pais. O Lampadário, Juiz de Fora, n. 1.409, p. 1, 3 set. 1953. Arquivo Arquidiocesano 

de Juiz de Fora. 
34

 NUNES, Adalberto de Paula. O ensino da religião nas escolas. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 33, p. 350, 19 

ago. 1951. Biblioteca Redentorista. 
35

 CORRÊA, P. J.. As professoras e as vocações. O Lampadário, Juiz de Fora, n.1.322, p. 1, 27 out. 1951. 

Arquivo Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
36

 Idem 
37

 MACEDO, Manoel Correia de. O divórcio. Lar Católico, Juiz de Fora, n. 10, p. 85, 9 mar. 1952. Biblioteca 

Redentorista. 

 


