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Este trabalho tem por objetivo analisar a Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá, 

no período de 1924-1935. O estudo da atuação da Liga das Senhoras Católicas de 

Cuiabá permite-nos analisar como a Igreja Católica participou da organização de 

associações de cunho religioso no país e na capital de Mato Grosso e ainda levantar 

questões sobre aspectos da atuação da Ação Católica em Mato Grosso entre  1920 a 

meados da década de 1930.    

A Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá foi instituída em 1924 na Arquidiocese 

de Cuiabá e funcionou provisoriamente até 1925, quando foi oficialmente reconhecida e 

inaugurada na capital de Mato Grosso.  Já no ano de criação foi elaborado um Estatuto 

Provisório da Liga, “sob o patrocínio de Santa Anna, mãe de Maria Virgem”. 

  Conforme registro do Estatuto Provisório da Liga das Senhoras Católicas de 

1924, dentre os objetivos da referida Liga, encontravam-se os de desempenhar diante da 

sociedade católica a assistência social da caridade e corresponder às preocupações, 

anseios aos preceitos do movimento precoce da Ação Católica.  

Em relação aos Capítulos do Estatuto Provisório, particularmente o artigo 

terceiro, notamos que é o mais extenso de todos e nele estão também as referências de 

compromisso com a família, o matrimônio e o batismo dos filhos. Há também um 

reforço para com a educação dos jovens, os “perigos da rua”, das leituras, dos teatros e 

dos bailes, que poderiam “ofender a Fé e a Moral”. Logo em seguida, encontram-se os 

compromissos com o assistencialismo, com os doentes, os pobres e crianças órfãs. 
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 Como apresentado no Estatuto em estudo, essas mulheres tinham percepção da 

importante influência da Ação Católica no momento em que geraram o Estatuto.  

Grandes eram as preocupações com o “zelo” pela Família e a reafirmação da fé diante 

do compromisso de levar junto à sociedade todo o apelo que a Ação Católica propunha.  

O trabalho de caridade da Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá era 

desempenhado  no Asilo Santa Rita, sob os auspícios do arcebispo, conforme o Capítulo 

terceiro, artigo seis, em seu parágrafo primeiro: “1º Ao menos uma das Irmãs do Asylo 

Santa Rita fará parte da Directoria com as atribuições de que for investida pela 

autoridade Metropolitana”. 

  A Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá, atuava sob os cuidados da Reverenda 

Madre Lang, que dedicava seus trabalhos no Asilo Santa Rita, juntamente com outras 

irmãs, que também trabalhavam fazendo caridade. A Madre Lang dava apoio às 

associações femininas da época, como a exemplo a União das Moças Católicas e a Liga 

das Senhoras Católicas.
i
 

  Em uma das atas de reunião do ano de 1925, foi possível observarmos a 

intenção por parte das Senhoras da Liga de efetuarem a inserção no Estatuto, no quesito 

caridade, a atividade da assistência aos pobres e doentes junto às “Senhoras de 

Caridade”.
ii
  

No artigo terceiro do Capítulo I, há um detalhamento dos fins e princípios, 

como a importância das “boas leituras”, das manifestações públicas de fé, momento em 

que é apresentado o compromisso de afirmar a celebração, pelo menos duas vezes por 

ano, da Comunhão Solene, da Páscoa e a Festa de Santa Ana
iii

. 

  A Liga das Senhoras Católicas, desde a sua fundação, realizava todo ano 

no mês de abril, a Comunhão Pascal, que normalmente era realizada com a festa Nossa 

Senhora das Dores. Nesse evento era realizada a “Missa de Comunhão”, de modo geral, 

celebrada pelo Arcebispo Dom Aquino Corrêa, na Capela do Asilo Santa Rita.  

  A Festa de Santa Ana pode ser considerada um momento marcante para a 

Liga das Senhoras Católicas.  Isso é pertinente  se compreendermos que a referida santa 

era tida pela Igreja Católica como mãe educadora e esposa santa, “mãe que guia” e  

sobretudo, a “mestra”, ou seja, uma representação da Igreja capaz de construir um perfil 

de mulher. Nada melhor do que seguir, segundo o arcebispo, os exemplos “daquela” 

que representou a mãe perfeita e ainda sob o signo da pureza. 
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       Tudo indica que tais mulheres acompanhavam também, o momento de forte 

efervescência política e de defesa do Estado de São Paulo, cujo auge se deu na derrotada 

Revolução de 1932, que tentou exigir do então presidente Getúlio Vargas a 

promulgação de uma nova Constituição para o país. Tal momento era tomado pela 

recente ascensão de Getúlio Vargas ao poder e pelos movimentos populares que 

prenunciavam a instalação do Estado Novo que ocorreria no ano de 1937. Isso nos leva 

a crer que mais uma vez essa Liga de Senhoras Católicas participava e estava atenta 

sobre o que ocorria na vida social e política da época.  

Essas preocupações também foram encontradas nos discursos e falas do 

Arcebispo de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Corrêa que tinha por finalidade iniciar 

o movimento de Ação Católica em Mato Grosso.  

 Importante enfatizarmos que a referida Liga foi incentivada desde a sua 

formação, pelo então Arcebispo de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Corrêa, que  

ainda nos anos vinte assim afirmava,  [...] “as associações femininas, eram em geral 

bem animadas e zelosas, fazem em toda parte, tão grande bem, com eloquência 

insinuante do seu apostolado e dos seus bons exemplos.”
iv

 

O referido arcebispo, preocupado com os concursos de beleza, fazia apelo às 

jovens e mulheres que se afastassem dessas “modernidades”. Em seu discurso datado de 

1930 exemplificava como as mulheres deveriam seguir o modelo inspirado na Virgem 

Maria 
v
:  

 

E só me resta agora concluir, como deverá ter começado em breve e 

despretensioso comentário a cerca dos concursos de beleza. Ao 

contrario do que usavam, no começo dos seus contos, os clássicos 

poetas, só agora, no fim, é que invocarei a Musa desses pensamentos, a 

Musa do céu, a Virgem Maria, porque mais do que sobre minhas 

pobres palavras, é sobre vós, ó minhas filhas, e sobre a vossa vida, que 

imploro, neste instante, os seus auspícios. 

Invoco-a sobre vós, para que paire neste ambiente, numa síntese viva e 

radiante de quanto vos tenho dito, o espírito da mulher sem par, bendita 

entre todas as mulheres. 

Invoco-a sobre vós, para que vos encante a sua beleza, beleza virginal, 

que, alvorecendo por entre as poéticas alegorias do cantar dos cantares, 

culminou para sempre, em toda a sua resplandecência, na simplicidade 

divina dos evangelhos.  

Invoco-a sobre vós, para que vos sorria, nesta hora, a sua imagem, 

imagem de Virgem-Mãe, cuja formosura enflorou de primores as telas 
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de Rafael, e cuja pureza irradia, tão suavemente, na transparência 

luminosa dos painéis de Murillo. 

Invoco-a sobre vós, enfim, para que em todos os dias da nossa vida, 

vos acompanhe Ela, visão saudosa desta noite de gala, ideal supremo 

de beleza de alma e de corpo, porque Ela é a cheia de graça, a 

imaculada, a toda bela: tota pulchra!
vi
 

 

 Dom Aquino, mediante seus discursos, buscava apregoar a reafirmação da 

“mulher pura”, sem vaidades com o corpo. Mas também há uma preocupação com as 

virtudes morais, nas quais o exemplo de Maria simbolizava um modelo a ser seguido. A 

imagem da simplicidade, sem exibições do corpo, uma beleza “pura”, que deve ser 

seguida, deixando de lado as invocações e atribuições do mundo moderno. 

 O “modernismo”, para a sociedade cuiabana das décadas de 1920 e 1930, 

chegava a preocupar os costumes e crenças católicas, de modo a prejudicar também o 

andamento dos casamentos católicos. Lembramos que no Brasil, até o ano de 1891, o 

casamento religioso era considerado oficial e indissolúvel perante a sociedade. Logo 

após a instauração da República, foi instituído o casamento civil, provocando 

desconforto e descontentamento da Igreja Católica e da sociedade tradicional, que 

reconhecia no casamento religioso a única forma viável de união familiar.
vii

  

Em Cuiabá nos anos de 1920, a preocupação da Igreja Católica referente ao 

casamento era expressa mediante vários instrumentos, como nas prédicas realizadas 

durantes as missas, nas visitas pastorais dos bispos, nos boletins impressos e 

distribuídos durante festividades e também mediante órgãos da imprensa local, a 

exemplo do jornal A Cruz. Na ótica desse jornal, a “vida moderna” é responsabilizada 

pela queda do matrimônio. 

Para Marina Maluf e Maria Lúcia Mott,
viii

 essas posições configuradas, eram 

expressões de intelectuais de ambos os sexos que, como “responsáveis” pela “suposta 

ordem”, esforçaram-se para “disciplinar” toda e qualquer iniciativa que pudesse ser 

interpretada como ameaçadora à ordem familiar, tida como o mais importante “suporte 

do Estado” e única instituição social capaz de represar as intimidadoras vagas da 

“modernidade”.
ix

  

Percebemos que a Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá encontrava-se ligada 

aos discursos sociais conservadores apregoados pela Igreja.  Podemos observar que cada 

grupo possuía suas particularidades e que a espacialidade urbana de Cuiabá, com sua 
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formação étnica heterogênea e cultural, também possuía as suas singularidades. É 

possível dizer que essas mulheres católicas, junto a sua comunidade, permeavam um 

conservadorismo diferenciado. Embora a mulher pudesse ser participante da vida 

pública, não deveria atrever-se a se igualar ao homem. No entanto, eram consideradas as 

responsáveis pela formação social e religiosa de suas famílias.  

Essas mulheres, em sua maioria, eram pertencentes às camadas abastadas da 

cidade de Cuiabá. Isto é possível reconhecer nos seus sobrenomes “ilustres” das 

famílias: Corrêa, Mamoré, Moreira dentre outras que compunham sobrenomes de 

famílias importantes da época e, ou,  reconhecidas por terem  relação de parentesco com 

médicos, como Corina Novis.  

Ao buscar analisar aspectos da vivência dessas senhoras católicas cuiabanas no 

período citado, compreendemos que o conservadorismo que as mantinha voltadas a 

família não as limitava de participar da vida política da sociedade da época. Podemos 

dizer que elas, como senhoras, em sua maioria de elite, tramitavam nos mais variados 

campos. No entanto, é importante ressaltar, que o faziam de maneira ponderada. Ou 

seja, não ultrapassavam os limites recomendados pela Igreja. 

As senhoras da Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá desenvolviam também 

atividades junto a Obra dos Tabernáculos, uma associação que trabalhava como 

“obreira” dos mais pobres. Esta Obra contava igualmente com o auxílio e participação 

da União das Moças Católicas de Cuiabá.
x
 

  Outro trabalho da Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá, na comunidade 

católica de Cuiabá, consistiu na Obra do Catecismo. O foco desse movimento 

catequista era a pregação dos princípios da doutrina católica para  crianças e jovens. 

Segundo Dom Francisco de Aquino Corrêa, “a Obra do Catecismo atuava em Mato 

Grosso há vários anos, com ótimos resultados.”
xi

  

De início, a Obra do Catecismo contou com o trabalho desenvolvido pelas 

beneméritas religiosas, as Filhas de Maria Auxiliadora, da Conferência Vicentina “São 

José”, da União da Moças Católicas e, por fim, da Liga das Senhoras Católicas.  

Para Dom Aquino Corrêa, a Obra do Catecismo era importante para “fazer 

difundir ao povo o conhecimento das verdades da fé, para poder praticá-la e não deixar 

que se levem pelas crenças supersticiosas ou de um catolicismo vago e falho.” 
xii

 Nesta  
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perspectiva, a formação de catequistas tinha lugar de  destaque na Arquidiocese de 

Cuiabá, com frequente divulgação no jornal A Cruz.    

Uma atuação das Senhoras da Liga de Senhoras Católicas de Cuiabá que 

consideramos importante, foi na Liga Eleitoral Católica. Algumas senhoras 

pertencentes à Liga das Senhoras Católicas também se filiaram à Liga Eleitoral 

Católica onde tiveram participação, e até mesmo, exerceram certa influência  de cunho 

político. É bom lembrar que em 24 de fevereiro de 1932, saía o novo Código Eleitoral, 

com as novas normas eleitorais, que permitia às mulheres o direito de votar. Segundo o 

referido Código poderiam votar mulheres de qualquer idade (acima de 21 anos), sem 

que o voto para mulheres correspondesse a uma obrigatoriedade.
xiii

 

 Era função das Senhoras da Liga das Senhoras Católicas, também trabalhar 

pela obra das “Vocações Sacerdotais”. A falta de padres no Brasil e, inclusive, em Mato 

Grosso, ainda na década na primeira metade do século XX era um fato. A Igreja 

Católica justificava os insucessos e explicava as lacunas da instituição quase sempre em 

decorrência da falta de padres. E a mulher, a mãe, era tida comumente como 

“responsável” e até “salvadora”, visto ser ela aquela que poderia influenciar a vocação 

de seus meninos. Inclusive, como parte das iniciativas especiais da Ação Católica, uma 

parcela destinava-se à função das Senhoras. 

Há uma preocupação especial com a família, ou a mãe do seminarista, visto ser 

naquele momento, de inteira responsabilidade dos pais, a manutenção dos estudos dos 

filhos com devoção sacerdotal, dentro do Seminário episcopal.  E a Igreja lançava mão 

das camadas populares e menos favorecidas economicamente, o recrutamento de padres. 

Assim, caberia às Senhoras, a “caridade” de auxiliar a mãe do futuro sacerdote, assim 

como incentivar e inspirar através de estudos os dons sacerdotais dos jovens. 

Nos dizeres de Dom Francisco de Aquino Corrêa, a mãe também tinha o papel 

de educar e incentivar o filho a seguir o caminho do sacerdócio. Em seu discurso o 

Arcebispo chama a atenção para a “importância” de se ter um filho padre: “Façamos 

compreender, especialmente as mães, que não pode haver maior glória para a 

maternidade do que um filho sacerdote e ministro do Rei imortal dos séculos, que é 

Deus.”
xiv

 

Ainda em relação à participação das mulheres na vida pública e política do país, 

encontramos nos documentos levantados, nomes de senhoras integrantes da Liga das 
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Senhoras Católicas que participaram de outras entidades sociais e políticas, como a Liga 

Pró-Norte de Mato Grosso
xv

que reivindicava melhorias para o norte de Mato Grosso.  

Marianna Moreira, Azélia Mamoré de Mello e Anna Jacintha de Mesquita, que 

atuavam na Liga de Senhoras Católicas também participavam desta Liga Pró-Norte. É 

bom salientar que nas duas ligas elas participaram fazendo parte da diretoria e vice- 

diretoria das associações. 

Fernando Tadeu de Miranda Borges
xvi

 em seu livro Esperando o Trem. Sonhos e 

Esperanças de Cuiabá, aborda o esforço da elite política de Mato Grosso e a expectativa 

da população na construção de uma estrada de ferro que viesse interligar o Estado com 

o Centro-Sul do país como anseio que se originou nos primórdios da Primeira República 

e atravessou décadas. Em sua obra, é possível observarmos, mediante depoimentos de 

homens e mulheres, que vivenciaram esta luta - autoridades políticas e pessoas comuns, 

como esse sonho permanece ainda no imaginário de todos sem que tenha sido 

concretizado. 

Em 1930, a Liga das Senhoras Católicas de Cuiabá encontramos, novamente, o 

envolvimento com questões da vida  política do país e desta vez  com o movimento 

denominado Cruzada Feminina Deus e Pátria. 

 Neste mesmo ano uma circular de Porto Alegre, Rio Grande do Sul chegou até 

essas senhoras.
xvii

 Na circular a presidente da Cruzada Feminina Deus e Pátria, de 

Porto Alegre, a senhora Luiza de Freitas Aranha, convidava as mulheres da Liga das 

Senhoras Católicas de Cuiabá a se unirem ao movimento.  

A Cruzada Feminina coincidia com o contexto histórico em que a Igreja tentava 

se utilizar-se do momento da instalação do Governo Provisório com a elevação de 

Getúlio Vargas ao Governo Provisório da presidência da república, para reivindicar 

direitos e manter algumas regalias da Igreja Católica. Dentre essa reivindicações 

encontravam-se a reposição nos tribunais e escolas das imagens de santos católicos ou 

de Jesus Cristo; a implantação do “catecismo” nas escolas públicas; proibição dos 

métodos contraceptivos e defesa da família.  

As reivindicações católicas sobre temas como, família, métodos contraceptivos, 

símbolos católicos nas instituições públicas e a manutenção do ensino religioso católico 

nas escolas foram objetos de preocupação e temas amplamente discutidos por parte da 

elite intelectual brasileira e pelos católicos no fim do século XIX e inicio do século XX. 
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Em relação à família, partia-se do pressuposto de que era dessa instituição a função de 

formar cidadãos: “A família era composta como o esteio da sociedade, pois é ela que 

poderia formar os núcleos de irradiação da “ordem e do progresso”. 
xviii

  Um outro ponto 

de forte preocupação  da Igreja Católica no Brasil,  nas primeiras décadas do século XX, 

remetia à manutenção do ensino católico nas escolas. 

      Em Mato Grosso, segundo Maria Benício Rodrigues,
xix

 o ensino laico ganhou 

expressão, baseado nos ideais do progresso e nos movimentos modernistas. Foi um 

movimento bem aceito por parte de alguns elementos da elite dirigente.  A criação de 

uma liga intitulada: Liga dos Livres Pensadores, foi significativa¸ ela objetivava 

“imprimir novas diretrizes morais à sociedade mato-grossense,”
xx

 e combater as teorias 

e influência da Igreja, especialmente no que se refere ao conhecimento cientifico. Por 

outro lado, a Igreja reagiu através da “Liga Eleitoral Católica”, convocando os católicos 

a fortalecer e averiguar recursos para estabelecer e manter o ensino católico nas escolas. 

As críticas da Igreja ao ensino laico foram expressivas, e os variados discursos 

acentuavam em torno daqueles que se consideravam inimigos da Igreja, alertando a 

todos dos perigos de se ter uma população sem religiosidade.
xxi

 

Assim, consideramos que a Liga das Senhoras de Cuiabá, fora criada em 

sintonia com os anseios da Igreja Católica, tendo em vista as ações caritativas e de 

colaboração em obras de formação de catequistas. Nem por isso, as senhoras católicas 

deixaram de acompanhar o movimento social e político do país e de apontar 

preocupação de ordem moral e política sobre o momento em que viviam. Podemos 

entender, portanto, que a devoção das Senhoras da Liga podia mesclar coração/alma às 

suas próprias tradições mantendo a defesa do matrimônio e resistência às inovações 

capitalistas.  

 

Notas 

                                                           
i
 Dados retirados do Jornal A Cruz, nos anos de 1924 a 1925. NDIHR. Caixa 103. Rolo 65. Cuiabá.  

ii
 Ata de reunião. Reunião da Diretoria da Liga das Senhoras católicas de Cuiabá. 19- VII – 1925. 

iii
 O jornal A Cruz, 1925 a 1935, traz artigos em que se pode constatar a presença da Liga das Senhoras 

Católicas em festas religiosas. Nesse jornal, encontramos convites de festas religiosas em homenagem à 

Santa Anna e a Nossa Senhora das Dores. De modo geral esses convites seguiam o mesmo padrão dos 

convites dos anos acima citados. 
iv
 CORRÊA, Francisco de Aquino. A Fé e a Ação Católica: primeira pastoral coletiva da província 

eclesiástica de Cuiabá. In: SILVA, Corsíndio Monteiro da. (Org.) Pastorais. Vol. III, Tomo I. Cartas 

Pastorais (1922-1934). Brasília, 1985. p. 236. 
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