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Fedalto, ao comentar sobre a situação de crise da Igreja nacional nos finais do século 

XIX, apresentou a seguinte estatística:  

Em 1759 havia no Brasil 950 franciscanos, 320 jesuítas, 850 religiosos 

diversos, 580 sacerdotes seculares, 8 dioceses. Para uma população de 2 

700 000 habitantes, 2700 sacerdotes, ou seja, um sacerdote para cada mil 

almas. Em 1889, era diferente a situação: 10 franciscanos, 170 religiosos 

diversos, 520 sacerdotes seculares e 12 dioceses; 700 padres apenas para 

uma população de 14 500 000 almas aproximadamente. Como explicar este 

regresso? 
1
 

 

No entanto, não era apenas a ausência de quadros o fator decisivo para o encolhimento 

institucional no país, mas a conjunção de questões diversas que se entremeavam e produziam 

tensionamentos em maior ou menor escala. No Paraná, à época da emancipação política 

(1853), as relações entre as paróquias existentes e seus vigários foram atravessadas por 

inúmeros atritos, sugerindo um clima avesso às práticas religiosas. Alguns registros 

paroquiais permitem aferir que a vida clerical no Paraná nesse período pouco se diferenciava 

da vida dos homens comuns, “o que permitia que se emitissem comentários de que os padres 

eram ambiciosos, ávidos por dinheiro, negligentes em relação às necessidades da população”. 

2
 

No relatório apresentado à Assembléia Legislativa, em 16 de fevereiro de 1881, o 

Presidente da Província, Dr. José Pedrosa, assim se pronunciou: 

Muito descurado, senhores, vai o culto público. Uns atribuem o mal, faltas as 

devidas e raras exceções, ao pouco zêlo dos párocos pelo interesse da Igreja; 

outros explicam com o indiferentismo do povo pela causa da religião. Sou 

levado a crer, pelo que vejo e sei, que a primeira causa tem bastante 

contribuído para gerar a segunda e que ambas unidas dão-nos o triste 

resultado que presenciamos. Nunca houve, é verdade, fanatismo entre nós, 

pois que o nosso povo mostra-se sempre tolerante e hospitaleiro para com 

todos, pouco cabedal fazendo dos sentimentos religiosos alheios. Os templos 

outrora enchiam-se de fiéis, aos domingos, para ouvirem a missa conventual. 

Hoje, rareiam os assiduos e, nesta Capital, são os estrangeiros que se 

mostram mais devotos. 3 
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Essas representações sobre a religiosidade paranaense ecoaram no discurso do 

primeiro bispo de Curitiba, D. José de Camargo Barros, ao anunciar a primeira visita pastoral: 

“Permitti, porém, ó Filhos muito amados e veneráveis irmãos nossos, que revelemos a ponta 

de um espinho que vae sangrando fundamente nosso coração: é a triste perspectiva de nossa 

Diocese”. Dom José lamentava o “vasto e silencioso deserto” que era o seu espaço episcopal: 

paróquias sem vigários, “tantas ovelhas errando de cá e de lá, sem pastores, sem guia, sem 

direção, se encaminhando para pastagens nocivas e envenenadas”
 4

 e outras que,  outras, 

embora providas, tinham  

[...] pastores mudos, e phantasmas de pastores e, como os lobos se 

acostumaram com essas estatuas, que têm olhos, mas não vem, têm ouvidos, 

mas não ouvem, têm bocca mas não fallam, entram no redil, trucidam as 

pobres ovelhas, com a mesma calma, como se não houvera nem simulacros 

de pastores.
5
     

 

Separadas no tempo, as representações discursivas da autoridade provincial e do bispo 

diocesano de alguma forma compunham com as preocupações gerais da Igreja Romana desde 

meados do século XIX, quando ela ensaiava a retomada do papel de condutora das 

consciências e dos povos. 

A instituição católica na Europa, ao reelaborar Trento, apresentou uma leitura da 

sociedade de seu tempo e tentativas de implantação além-mar de um ideário e práticas que 

visavam transformar uma catolicidade de tradição lusa e caráter leigo em um catolicismo 

romano e clerical. No Paraná esse processo fez-se de forma tardia e tensionada, pois 

relacionado com as formas pelas quais o poder político-religioso foi sendo articulado na 

sociedade local.  O Paraná, que até 1892 pertencia eclesiasticamente ao Bispado de São Paulo, 

no período configurava-se num campo simultaneamente fértil e minado por ódios recentes: o 

estado, no qual a Igreja romanizadora iria testar seu projeto, ressentia-se dos episódios da 

Revolução Federalista (1893-1895), “o mais grave e violento conflito entre as diferentes 

frações da classe dominante do sul do Brasil”. 
6
 A chegada do primeiro bispo foi 

representada, na crônica institucional, como um lenitivo social, suavizando a lembrança dos 

traumáticos episódios da revolta:  

Apesar de tantas desgraças que enlutaram o Paraná, vião-se a alegria e o 

contentamento estampados no semblante deste povo generoso. [...] No meio 

de tão grande agglomeração de povo, não houve uma só desgraça, não se 

ouviu uma só nota dissonante.
7
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D. José de Camargo Barros tinha a incumbência de romanizar a nova diocese, 

processo conflituoso e multifacetado, pois ao mesmo tempo em que iniciava a organização 

burocrática e o patrimônio, negociava com a Europa a vinda de novas ordens e congregações 

e empreendia o estabelecimento do Seminário e de colégios confessionais, enfrentava novos 

desafios, representados pela presença dos diversos contingentes migratórios, pelo movimento 

anticlerical, pelos empreendimentos protestantes, a maçonaria, o espiritismo, o positivismo e 

outros. Em suma, projetos distintos que conviveram e se confrontaram, oscilando entre a 

modernidade e a tradição no Paraná republicano. 

Ponta Grossa inseriu-se no processo de estadualização das dioceses brasileiras
8
, 

intensificado a partir da década de 1890, e que visava ampliar, de forma efetiva e deliberada, 

as práticas romanizadoras. No entanto, na cidade, por intermédio de D. José de Camargo 

Barros, o processo reformador parece ter precedido em quase três décadas a implantação 

diocesana e, de certa forma, a preparou.  

Ralph Della Cava aventou a possibilidade de se fazer um mapeamento da expansão do 

processo romanizador, tomando por referência as datas de fundação das devoções afetas a 

esse processo nas paróquias e capelas, em especial a do Apostolado da Oração. 
9
 No caso do 

Paraná, isso pode ser percebido: quem fundou essa devoção foi D. José de Camargo Barros 

em 1895 em Curitiba. 
10

 Para Ponta Grossa a datação é contraditória conforme dizia 

textualmente o padre Desidério Deschand no Boletim Diocesano de 1901:  

[...] Apostolado da Oração. Esta salutarissima associação se acha 

canonicamente estabelecida em 32 Centros que são nas seguintes 

localidades: Corytiba, Colombo, Ponta-Grossa, São José da Boa-Vista, 

Palmas, Morretes, Antonina [...] em Ponta Grossa, [existem] 200 

associados. 
11

  

 

Na crônica das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo de 1906 consta: “Nesse 

mesmo dia [da festa do Sagrado Coração de Jesus] deu-se a fundação do Apostolado da 

Oração e Associação do Sagrado Coração de Jesus, na paróquia”. 
12

  Da mesma forma, na 

Crônica da Congregação do Verbo Divino:  

A Irmandade do Sagrado Coração de Jesus estava nos seus começos. 

Compunha-se exclusivamente de alemães que o Pe. Giesberts em Palmeira 

havia inscrito. [...] Foi feita propaganda também entre os brasileiros, 

mediante zeladores e zeladoras, e em pouco tempo uniram-se 500 

associados. A irmandade tornou-se uma entidade. [...] Faltava, porem, 

ainda, a ereção canônica [...] No dia 30 de dezembro, o Pe. Benevati (ou 

Benevenuti) fez a instalação canônica da Irmandade do Coração de Jesus. 
13
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Embora as divergências na datação, é inegável a introdução da devoção européia em 

Ponta Grossa, fundada primeiro entre os alemães, por padres igualmente alemães e depois 

divulgada entre os brasileiros. 

A chegada dos verbitas em 1903 e a fundação da Escola Paroquial em 1903, o início 

do colégio das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo em 1905, o empenho no 

atendimento espiritual dos numerosos imigrantes que se instalavam nas áreas urbana e rural, a 

pregação de missões populares também sinalizaram a introdução de práticas romanizadoras na 

região.  

Essas ações estavam relacionadas ao conjunto de problemas que preocupavam a Igreja 

nacional,  pautados por D. Antonio de Macedo Costa no documento “Alguns pontos de 

reforma na Igreja do Brasil”.
14

 Redigido em 1890, pode ser considerado como “a súmula do 

processo de romanização do catolicismo brasileiro”. 
15

 Em grandes linhas assinalava a 

urgência na adoção de medidas concretas num programa de reformas da Igreja.  

Assim, durante o episcopado de D. Lino Deodato de Carvalho (1873-1894), os bispos 

brasileiros reuniram-se em São Paulo sob a liderança de D. Antonio de Macedo Costa, na 

busca da construção de uma nova identificação eclesial dentro do contexto republicano.  

É com o olhar de um momento de crise, de insegurança, de medo do porvir 

que o bispo D. Lino Deodato junto com seus pares ultramontanos 

estabeleceram eixos de conduta e a reafirmação de princípios estabelecidos 

numa salvaguarda católica.
16

  

 

Esta Conferência e o documento que ensejou possibilitaram que quase todas as suas 

propostas fossem levadas a cabo nos anos seguintes. O senso prático de D. Macedo Costa 

possibilitou a elaboração de um diagnóstico da situação e sugestões de medidas concretas. A 

lógica que norteou o documento era a „reforma‟ da instituição eclesiástica no Brasil: todos os 

demais pontos abordados só adquirem significado à medida que se relacionam com o clero e 

sua afirmação como “mantenedor da vida de fé, do culto e da moral da população.”
17

  

Mesmo que algumas propostas do processo romanizador já estivessem sendo 

colocadas em prática no segundo império pelos bispos reformadores, D. Macedo Costa 

inovou no sentido de propor uma ação coletiva e orquestrada do episcopado nacional. Esse 

texto pode ser considerado como o primeiro projeto para uma ação pastoral de conjunto. 
18

 

Dividido em nove capítulos, destaca, de forma geral: a necessidade de uniformização de 

discursos e práticas; o controle das devoções; a formação de novas dioceses e o adequado 
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suporte para as já existentes; a disciplinarização do clero; a atividade missionária e a 

assistência  ao imigrante. 

D. Macedo Costa, no capítulo V, artigo I, tratou das missões “ao povo”:  

Todas as populações que pressurosas e numerosíssimas acodem à voz dos 

Missionários pode-se dizer que se regeneram e fortificam por muito tempo 

[...] E os pais, no entusiasmo da geral regeneração mais facilmente estão 

dispostos a dar os filhos para o serviço da Igreja. 
19

 

 

Nesse sentido propunha uma nova prática missionária que visava não apenas 

missionar o gentio mas sobretudo garantir a presença da Igreja em terras já cristianizadas ou a 

recristianizar.
20

 Muito embora as numerosas congregações que adentraram o país já no século 

XIX
21

 tenham se empenhado na europeização da religiosidade nacional, na docência nos 

seminários e no atendimento às paróquias urbanas e rurais ocuparam-se também com a 

catolicidade dos imigrantes. Todo o capítulo VI voltou-se a esse grupo, tanto no que refere às 

suas dificuldades e necessidades espirituais, quanto aos meios para atendê-las:  

Chegados ao Brasil e dirigidos ou aos grandes núcleos coloniais, ou às 

fazendas, não acham mais aquela maneira de viver em seus países. Baldos de 

escolas e dos cuidados dos pais, de todo ocupados no trabalho para viverem, 

crescem os meninos quase abandonados a si mesmos sem instrução e 

educação religiosa. 

 

Reconheceu, no entanto, as dificuldades que se apresentavam: “Os bispos fazem o que 

podem; mas a deficiência de sacerdotes, que nem para os nossos compatriotas chegam, os 

impede, mais ou menos, de virem em socorro aos colonos”. 22 

Dom José de Camargo Barros tomou providências em relação a essa meta missionária, 

no atendimento prioritário aos quadros imigrantes: chamou para Curitiba a Pia Sociedade dos 

Missionários de São Carlos (1895) para o atendimento aos imigrantes italianos, os Padres 

Lazaristas da Província Brasileira da Congregação da Missão (1896) para o corpo docente do 

Seminário que fizera construir, os padres do Verbo Divino, padres franciscanos e padres 

lazaristas poloneses para as colônias dessa nacionalidade, dentre outros. 

Nesse espírito, a paróquia de Ponta Grossa, ainda no início do século XX, recebeu dois 

sacerdotes lazaristas que vieram pregar missões populares. No entanto, esta proposta de D. 

Macedo Costa, vista como “imensa vantagem [...] para despertar entre o povo a chama da fé e 

a prática das virtudes cristãs”
23

 não foi bem aceita pela população local, que respondeu de 

forma talvez inesperada.   
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Eram o padre Antonio Falci e M. (Manuel) Gonçalves. O 1º pregou na 

igreja do Rosário, o 2º na matriz. Pe. Antonio não teve muito sucesso na 

igreja do Rosário. E a missão na matriz teve pouca participação: algumas 

velhas alemãs e religiosas com alguns alunos - foi tudo. Isso indignou 

sobremaneira o Pe. Manuel, e na sua última pregação, apostrofou com toda 

a veemência a frieza e o indiferentismo do povo, e rematou sua oratória 

bradando: “Vá-te embora! Vá-te para o inferno, desgraçada Ponta 

Grossa!!!”   
24

 

 

O ato de instituição, no caso específico da identidade tridentina da qual as missões 

populares eram uma das expressões, pode ser visto como um ato de comunicação que 

pressupõe porta-vozes autorizados, isto é, aqueles que têm a competência para tal. Os dois 

missionários entendiam-se portadores de um “privilégio e um dever” de “fazer ver a alguém o 

que ele é e, ao mesmo tempo, lhe fazer ver que tem de se comportar em função de tal 

identidade”. Falando em nome da instituição eles buscaram comunicar  

[...] a alguém sua identidade, quer no sentido que [...] a exprime e a impõe 

perante todos [...] quer notificando-lhe assim com autoridade o que esse 

alguém é e o que deve ser. Pode-se observar isso com a injúria, espécie de 

maldição (sacré também significa maldito) que tenta enredar sua vítima 

numa acusação que funciona como um destino. 
25  

 

No caso, padre Manuel Gonçalves, porta-voz da institucionalização tridentina, disse à 

comunidade quem ele era, qual o seu dever, o que esperava desse povo e, não obtendo a 

resposta esperada, condenou. 

Se a separação entre a Igreja e o Estado impactara a hierarquia católica, para o povo 

em quase nada alterara a religiosidade vivida, exceto pela interferência esporádica das novas 

orientações eclesiásticas nas festas de padroeiros e devoções tradicionais. 
26

 Mesmo assim, os 

bispos entendiam que a população, embora não participasse diretamente das novas 

orientações da Santa Sé, deveria responder de maneira mais devota à voz e à presença dos 

pastores, adequando-se ao espírito de romanização da Igreja. 

O episódio com os padres lazaristas não foi caso isolado. O então bispo diocesano D. 

Duarte Leopoldo e Silva, no ano anterior, por ocasião de visita pastoral, percebeu a frieza da 

população em sua recepção, o que o desagradou: “Aos 26 de setembro, veio em visita pastoral 

o Exmo. Sr. Bispo D. Duarte Leopoldo e Silva [...] S. Excia. não escondeu seu grande 

descontentamento, vendo que as autoridades se mantinham muito ariscas”.
27

E assim se 

manifestou: 

Deixa muito a desejar o espirito religioso da população que, tendo bons 

sentimentos, não tem sido cultivada como o requer o serviço de Deus e das 
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almas. Graças, porém, à misericórdia de Deus, temos a consolação de ver à 

frente desta parochia os Pes. do Verbo Divino, aos quaes tanto deve a 

Diocese. Muito esperamos do seu zelo e dedicação para reforma deste bom 

povo, e para esse fim, muito lhes recommendamos o Apostolado da Oração, 

as escolas catholicas e o ensino do catecismo.  [...]  Duarte,  Bispo 

Diocesano 
28

  

 

A reação do bispo sugeria que “este bom povo” ainda não se enquadrara naquilo que 

Roma esperava das dioceses brasileiras no período. No interior do Paraná, distante da sede 

diocesana e das práticas reformadoras, a única paróquia local tinha somente três anos de 

presença dos verbitas, congregação missionária de origem alemã, e apenas um ano da chegada 

das co-irmãs Servas do Espírito Santo. É compreensível que o bispo tenha recomendado a 

participação dos fiéis na devoção romanizadora do Apostolado da Oração e o recurso da 

freqüência das crianças e jovens às escolas católicas e ao catecismo, dada a reação dos 

habitantes às novas e importadas demandas da instituição. Seu estranhamento foi proporcional 

às expectativas do episcopado nacional em termos do espírito religioso dos fiéis e do 

empenho dos sacerdotes no seu cultivo: as vivências da população local e as práticas do clero 

que até então se encarregara da paróquia não eram as esperadas, nem por ele nem pela 

instituição de quem era porta-voz.  

A reação dos missionários lazaristas à ausência de fiéis pode ser entendida em duas 

perspectivas: primeiro, pela resistência da população local, “cujo espírito religioso deixa 

muito a desejar”. Nesse aspecto, os missionários custavam a entender que a expansão da nova 

identidade romanizadora muitas vezes chocava a população pelas práticas de outra tradição 

católica, distintas das suas vivências religiosas até o momento. Segundo, pela ausência dos 

imigrantes católicos, já presentes na cidade e de quem se esperava que a religiosidade 

vivenciada nos seus países de origem seria automaticamente transplantada para o Brasil.  

Ao mesmo tempo em que os bispos se empenhavam na vinda de congregações 

estrangeiras, tinham um péssimo conceito sobre os padres estrangeiros avulsos, em especial 

os italianos. A carência de sacerdotes, em geral, e o desamparo do sacerdote que chegava, em 

particular, levaram muitos bispos a fazer vistas grossas ao rigor da normatização. D. Macedo 

Costa externou sua opinião:  

O grande flagelo das dioceses, principalmente do sul, vem de padres 

estrangeiros, sobretudo italianos, um ou outro dos quais virá para cá movido 

do zelo das almas, quase todos, porém, vem para ganhar dinheiro ou levar 

vida escandalosa, muitas vezes para um e outro fim.
29
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A Sé romana, no caso, impunha duas condições: que o bispo do Brasil antes de 

permitir o exercício do ministério por esses sacerdotes, prescindindo dos documentos 

apresentados – muitas vezes falsos – se pusesse em relação direta com o bispo da diocese de 

origem; que para a admissão desses padres italianos nas dioceses brasileiras seria 

indispensável a permissão da Sagrada Congregação do Concílio. Tais disposições, 

[...] algumas vezes, ou não tem sido observadas, ou têm sido frustradas. A 

comiseração de um sacerdote estrangeiro, que no longo espaço de tempo 

necessário a pôr em regra os seus papéis, não tem de que viver, leva o bispo a 

permitir-lhe, primeiro provisoriamente, e depois, visto o bom procedimento, 

que o padre para melhor enganar tem no princípio, definitivamente, o 

exercício do Sagrado Ministério. 
30

  

 

A imagem dos padres estrangeiros construída pelos bispos brasileiros e veiculada por 

D. Macedo Costa é representada de forma pouco favorável: “se apresentam documentos, são 

geralmente falsos; se comportam bem, é para enganar e se querem trabalhar é para enriquecer-

se e levar vida escandalosa!”.
31

 

Tal situação, recorrente em todo o país, era vista como um abuso que deveria ser expurgado. 

Segundo D. Macedo Costa, a necessidade de um clero “piedoso e moralmente irrepreensível”
32

 era 

indiscutível, pois sobre ele irá assentar a autoridade episcopal; padres preparados para exercer 

autoridade sobre a população e que possibilitassem também ao laicato entrar no espírito da reforma. 

No longo capítulo III, com 24 parágrafos organizados em 3 artigos, D. Macedo Costa tentou 

demonstrar que o “afrouxamento da disciplina clerical no Brasil” fora causado 

[...] pela decadência do clero português na época de nossa emancipação 

política; a extinção e a ruína dos institutos religiosos que davam a têmpera 

ao clero secular; o regalismo, o padroado, a influência enervante e muitas 

vezes corruptora do antigo regime; a imperfeição da instrução e educação 

eclesiásticas bebidas nos seminários; a impureza do meio social que 

respiramos; o isolamento em que vivem os nossos párocos; a quase 

nenhuma vigilância e ação do Episcopado, impedidas pelas grandes 

distâncias. 
33

  

 

Nesse aspecto, o empenho de D. José de Camargo Barros na romanização da novel 

diocese enfrentou não poucos conflitos. Um deles foi o caso de insubordinação à hierarquia 

eclesiástica por parte do vigário da paróquia de Palmeira. Em carta pastoral endereçada ao 

clero e aos fiéis, D. José deixa bastante clara a autoridade de seu papel de epíscopo 

reformador: 

 
Um grande escândalo, gerado pela rebellião de um padre, esquecido dos 

seus graves deveres, veio a estabelecer a desordem e a desolação no seio 
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d‟esta nossa querida diocese. O ex-vigario da Palmeira, completa e 

legitimamente suspenso de suas ordens, continua a exercer alli as mesmas 

ordens, compromettendo d‟esta maneira a sua salvação eterna e a d‟aquelles 

que por ventura o vão seguindo neste plano inclinado de imprudências, de 

erros e de pecados. E explorando indignamente este caso de suspensão de 

um padre, caso aliás tão commum no governo das dioceses, alguns 

indivíduos teem aproveitado o ensejo para assoalhar no meio do povo 

doutrinas totalmente errôneas, e até subversivas da ordem pública e teem 

gritado tanto, emittindo opiniões heréticas e inteiramente falsas, que talvez 

tenham conseguido levar a confusão de idéias ao espírito de muita gente. 

[...] Ora, apezar de toda a nossa incompetencia e incapacidade, Nós, graças 

a Deus, estamos em união com a Santa Sé. Portanto, todas aquellas pessoas, 

sacerdotes ou leigos, que nesta Diocese separaram-se de Nós, subtrahirem-

se de nossa auctoridade, poderão, sem duvida, ser o que quizerem, 

schismaticos, apostatas, herejes, musulmanos, judeos etc., mas, com 

certeza, não serão catholicos. 
34

 

 

Padre Vicente Guadinieri foi o último de longa lista de padres seculares que estiveram 

à frente da paróquia da cidade de Palmeira, permanecendo como vigário por apenas um ano 

(1898-1899). Embora D. José o tenha acusado de insubordinação, o padre Guadinieri, pouco 

antes, havia enviado, como outros párocos da diocese, relatório datado de 2 de novembro de 

1898, relativamente minucioso sobre as atividades da paróquia, finalizando-o da seguinte 

forma: “É o que me cabe informar e sempre estou prompto a informar o que souber ou pouder 

obter e me seja ordenado”. 
35

 

No artigo III do capítulo III, parágrafo 2º, D. Macedo Costa tinha sido categórico: 

 
Dar [...] ao Conselho Episcopal o (encargo) de rever os relatórios anuais dos 

párocos [...], a fim de que o bispo, depois de haver tudo examinado e 

discutido em Conselho possa ter em vista os párocos diligentes para o 

provimento das melhores paróquias e melhores postos no Clero, exercitar os 

remissos e dar nota má aos desobedientes. A ocupação contínua do Clero 

nos exercícios do sagrado ministério é a sua salvaguarda! 
36

 

 

No entanto, mesmo tendo respondido à obrigatoriedade formal do envio de relatório, o 

padre Guadinieri resistia a enquadrar-se a esse novo perfil de sacerdote almejado pelos bispos 

reformadores. O motivo de suspensão das ordens não é explicitado de forma direta nas 

pastorais e mandamentos sobre o caso, onde a palavra mais destacada é „insubordinação‟. 

Cruzando essas fontes com outras paralelas encontrou-se o seguinte:  

 
[...] é nesta loja tão pujante no início do século XX, que se deve o ingresso 

na maçonaria do vigário da Paróquia Nossa Senhora do Porto de Morretes, 

o padre Vicente Guadinieri, religioso austero que por ter sido feito maçom, 
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viria sofrer medidas punitivas por parte das autoridades eclesiásticas, sendo 

na oportunidade transferido para a cidade de Palmeira, onde, após despir-se 

das vestes sacerdotais, seria o fundador da loja maçônica Conceição 

Palmeirense no ano de 1898.
37

 
 

 

O padre Guadinieri, segundo o bispo, ao invés de obedecer ou mesmo utilizar de 

recurso de apelação ao Tribunal Eclesiástico,  

[...] em vez de tomar o caminho [...] do bom senso, entrou cegamente pela 

senda tortuosa e escura da rebellião e do desatino e continuou a exercer 

actos para os quaes não tinha a minima sombra de jurisdicção.
38

  

 

Continuou o bispo: 

 

[...] esse padre não só continua suspenso em virtude do nosso citado 

decreto, mas ainda tem incorrido uma e muitas vezes em irregularidade 

canônica ex delictu violationis censurae e também em diversas suspensões 

decretadas pelo direito canonico. (...) o que se tem reproduzido aqui na 

capital e em algumas parochias do interior, não se tem visto em nenhum 

Estado do nosso paiz. Por toda a parte tem havido padres apostatas, 

schismaticos e herejes, mas esses padres, mais coherentes com a sua 

dignidade pessoal, largaram immediatamente a batina [...] Entretanto aqui 

em nosso Estado applaude-se, festeja-se um padre, que rompendo a túnica 

inconsútil da unidade da Egreja, se faz de bispo e de papa, violando leis 

ecclesiasticas altamente respeitáveis pelo seu fim e origem. Para 

reprovarem-se os desatinos de um tal padre, não é preciso ter-se fé, crer em 

Deus, e admittir-se a existência do inferno; para sentir-se, deplorar-se e 

repellir-se tal procedimento irregularissimo, basta ter-se razão, basta ter-se 

bom senso, seja-se muito embora ateu ou livre pensador. 
39

 

 

De forma ampla, D. José expôs as escolhas do padre Guadinieri, relacionando-as ao 

clima anticlerical presente no período no Paraná, e aproveitou o ensejo para mais uma vez 

reprovar veementemente posturas ainda correntes no clero católico. A forma pela qual este 

caso exemplar foi trabalhado pelo bispo revela as premissas fundamentais da ação 

reformadora: a vinculação e a sujeição à Sé romana da qual o bispo local seria o eminente 

representante.  

D. José seguiu a proposição de D. Macedo Costa: 

 
Creio que poderemos desde já estabelecer, como norma em todas as 

dioceses, o seguinte: 

§1º: Dado o caso da pública imoralidade de um sacerdote, sobretudo de um 

pároco, devemos em razão de um escândalo que ele dá ao povo a seu zelo, 

proceder contra ele com todo o vigor dos Sagrados Cânones. 
40
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Para que casos como o do relato fossem paulatinamente eliminados dentro da 

instituição, era necessária a correta formação do clero, significando adequar-se às políticas da 

reforma da Igreja no Brasil, pois a romanização dependia essencialmente de um novo tipo de 

padre: virtuoso, isolado da política, desembaraçado de laços sociais e, sobretudo, obediente e 

celibatário. 
41

  

As paróquias criadas após 1894, em geral, já eram providas com religiosos europeus. 

Estes foram chamados pelos três primeiros bispos de Curitiba, entre 1894 e 1930, para que 

realizassem, pelo carisma específico, a adequação doutrinária e pastoral da diocese, em 

consonância com a Sé romana. Houve casos de provisão de padres seculares nacionais, como 

por exemplo, na catedral de Curitiba, os quais, em sua maioria, já tinham ocupado funções 

administrativas na estrutura da instituição. Ou eram padres seculares de origem estrangeira, 

como alemães, poloneses e franceses e que igualmente gozavam da confiança do bispado. As 

paróquias menores alternavam seus párocos entre passionistas, carlistas, franciscanos, verbitas 

e padres da Missão, estes dois últimos mais numerosos, em termos de paróquias atendidas.  

A diferença entre a postura do antigo clero e aquele nacional ou estrangeiro, mas 

formado pelo novo modelo romanizador, expressou-se nos registros documentais diocesanos 

nos finais do século XIX. D. José de Camargo Barros, no início de seu episcopado, pediu em 

forma de circular, de 6 de agosto de 1898, que cada pároco enviasse  

[...] algumas informações a respeito de suas parochias. Para facilitar as 

respostas, formulou os seguintes quesitos: “1º. Quando foi creada a 

parochia? 2º. Qual a população provável, incluindo as colônias? 3º. Qual é a 

distancia da matriz ao extremo da parochia, nos quatro pontos cardeaes? 4º. 

A matriz tem patrimônio em terreno ou em casas? Em poder de quem se 

acha? 5º. Tem fabriqueiro provisionado? 6. Tem sachristão provisionado? 7. 

A matriz tem boas alfaias? 8º. Quaes são as Irmandades existentes? 9. 

Quantas Egrejas, capellas e oratórios públicos existem na parochia? Todas 

ellas tem parimonio? Estão provisionados com a Provisão quinquennal? 10. 

Os Parochos pregam aos domingos e dias santos? Nestes mesmos dias 

ensinam o catechismo? Celebram a missa pro-populo nos dias indicados? 

11º.Em que proporção estão os matrimônios ecclesiasticos com aquelles que 

ficam só com o vinculo civil? 12º. Quanto a recepção dos sacramentos nota-

se progresso ou regresso? 13º. Ques são as festas annuaes da parochia? 14º. 

Há hospitaes? Quem os administra? 15. V. Rvma. Tem ainda algumas outras 

informações a dar?  

 

Justificou-se essa circular e as “respostas que foram enviadas a Sua Exa. Revma., a 

fim de que fiquem archivadas como preciosos subsídios para a historia desta Diocese”.
 42

  A 
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rigor, D. José desejava averiguar em que medida as diversas paróquias de sua extensa diocese 

estavam respondendo tanto às demandas de Roma quanto às propostas de D. Antonio de 

Macedo Costa em relação ao envio de relatórios paroquiais à diocese e, assim, avaliar o 

sucesso da empresa reformadora. 

As respostas enviadas pelos diferentes párocos variaram, não só em termos 

quantitativos, mas também qualitativos, porém em geral as informações eram precisas e 

enviadas na mesma ordem das perguntas formuladas. Alguns párocos, inclusive, entenderam 

ao pé-da-letra a solicitação de D. José e esmeraram-se na historicização do “rebanho” a eles 

confiado, na situação da religiosidade dos fiéis e nos progressos alcançados, a tudo atribuindo 

a interferência divina. Mesmo os responsáveis por capelas de difícil acesso, como as situadas 

em colônias de pescadores no litoral, redigiram minuciosos balanços numa linguagem que 

representava a preocupação com a sintonia às referências do bispo diocesano. 
43

  

No entanto, uma das paróquias cujas informações foram as mais lacônicas, 

apresentando inclusive dados defasados, foi a de Ponta Grossa. Respondendo em 20 de 

setembro de 1898, o pároco João Baptista de Oliveira não assina como “vigário” ou “pároco”, 

como quase todos os demais, mas como “encarregado da paróquia”. As respostas às questões 

anteriormente mencionadas são vagas, ocupam poucas linhas e são usados termos como “mais 

ou menos”, “aproximadamente”, “é raro”, “calcula-se”, pressupondo-se que o sacerdote não 

deve ter consultado os dados constantes no Livro-tombo da paróquia, sob sua guarda.
44

 Esta 

atitude pode dar margem a algumas hipóteses: ou o pároco já estava cansado do trabalho 

paroquial, ou era refratário à normatização exigida pela diocese, ou já sabia que novas 

congregações de matriz européia estavam chegando a Curitiba e, paulatinamente, iriam 

substituir os sacerdotes com „antigas práticas‟ no espaço da paróquia. A leitura da crônica e 

do Livro-tombo abre essas possibilidades de interpretação.    

Nessa perspectiva, é possível observar no Paraná, a partir de finais do século XIX, a 

substituição dos sacerdotes seculares, em boa parte das paróquias, por sacerdotes religiosos de 

origem e/ou pertencentes a congregações estrangeiras. Quando os seculares foram mantidos 

ou mesmo alternavam-se com os religiosos, presumimos que de alguma forma se 

enquadravam no novo perfil de sacerdote a ser formado ou „reformado‟ pela instituição. 

Ressaltamos que, nas zonas que acolheram imigrantes poloneses, ucranianos, italianos e 

alemães, a presença dos institutos europeus foi maciça e contínua. Para que a substituição 

fosse feita sem grandes transtornos, uma das estratégias utilizadas era colocar os padres 
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religiosos, a princípio, como coadjutores dos seculares nacionais, para o reconhecimento da 

realidade local e o estabelecimento de boas relações com eles. Foi o caso de Ponta Grossa, 

quando o pároco secular João Batista de Oliveira, recebeu, em 1903, o padre verbita Aloys 

Berger como coadjutor.  

No ano da salvação de 1903 a Sociedade do Verbo Divino assumiu o mister 

paroquial em Ponta Grossa dando início à sua atividade pastoral. Coube ao 

Padre Aloísio (Aloys) Berger a honra e a glória de ter sido o nosso 

primeiríssimo pioneiro neste campo de trabalho. No dia 24 de maio de 1903 

Pe. Al. Berger despediu-se de São José dos Pinhais, onde havia trabalhado 

como coadjutor desde os começos de 1899, e viajou para Ponta Grossa, para 

ser aí igualmente coadjutor do Vigário diocesano Pe. João Baptista de 

Oliveira naquela época.
 45

  

 

Desde 1905, a mudança vinha sendo anunciada: “[...] Ainda mais que o vigário de 

então o R. Pe. João Baptista de Oliveira tinha a intenção ceder o quanto antes a paróquia à 

SVD”.
46

 Assim, em 1906 os verbitas já tinham assumido integralmente a única paróquia local, 

a de Sant‟Ana.  

Com a vinda do Pe. Lux, o Pe. João Bapt. de Oliveira renuncia de vez a seu 

cargo da paróquia. Aos 04 de fevereiro entregou definitivamente ao Pe. Lux 

(SVD) os livros paroquiais, bem como a caixa da matriz: um cofre com uma 

porção de moedinhas de cobre, num total de 2$000 e uns quebrados. 

„Dívidas a igreja não as tem, mas grande patrimônio igualmente não 

possui.‟ – disse o Pe. João B. de Oliveira. Pe. Lux assumiu o título de pró 

pároco, pois estava em vista para vigário o Pe. Leopoldo Pfad. Só no ano 

seguinte, Pe. Lux tornou-se vigário. 
47

  

 

O tom da crônica sugere uma transição tranqüila e sem resistência por parte do vigário 

secular, e o conflito, se houve, foi escamoteado exatamente com essa intenção, isto é, velar 

toda e qualquer menção a um possível desconforto entre as duas categorias eclesiásticas. 

Nesse aspecto, os registros paroquiais anteriores à chegada dos verbitas apresentavam-se em 

outros moldes, o que não era devido apenas a uma questão de estilo do cronista. 
48

 Após a 

entrega dos livros paroquiais aos verbitas, a escritura do Livro-tombo apresentou-se de forma 

asséptica e cartorial em seus registros, simplesmente demonstrando cifras e quantificações em 

termos de comunhões, visitas paroquiais, substituição de sacerdotes, atendimentos etc. 

Entendendo que o processo romanizador foi desigual, não homogêneo, tardio em 

determinadas situações, reelaborado e ressignificado, podemos dizer que foi, sem dúvida, um 

empreendimento para o qual foram feitas gestões a partir de Roma em prol de sua consecução 

no Brasil. A forma pela qual esse projeto foi sendo implementado, no entanto, considerando 
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as suas especificidades, abre outras possibilidades de percepção do processo: o sentido e a 

complexidade da ação institucional da Igreja em determinados períodos históricos são 

também produzidos nas relações dos agentes eclesiásticos com as comunidades nas quais se 

insere. E mais, essas relações, marcadas por encontros e desencontros, embates e trocas 

culturais também desiguais e não homogêneas, são 

 
[...] parte necessária de um processo de ampliação da identidade da fé 

católica que para se expandir, necessita se enraizar em culturas particulares. 

É um processo de tensão constante entre a possibilidade de diluição e perda 

da identidade institucional e a necessidade de convívio com outras formas de 

expressão. 
49
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