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O sujeito moderno, observador do mundo e foco da própria observação, passa a 

questionar a hegemonia das Escrituras nas interpretações da existência, visto que ele, em 

constante processo de autonomização, assume a dificuldade de endossar uma verdade a priori 

considerada como revelada. A própria concepção cristã do mundo, pautada em seu passado 

(revelação e Encarnação) e na expectativa escatológica e soteriológica do futuro, entra em 

conflituoso diálogo com a sociedade moderna que, paulatinamente, separa estas duas 

experiências temporais (passado e futuro). Certamente, as mudanças na concepção do tempo e 

da própria história exigiram da Igreja novas reformulações teológicas e políticas.  Com o 

racionalismo das Luzes, principalmente a partir do século XVIII, a reconfiguração da retórica 

religiosa mostrou-se, ao mesmo tempo, um desafio e uma urgência à Igreja Católica, 

sobretudo porque tal reformulação deveria ser promovida sem renúncia a uma visão 

providencialista da história. 

Neste sentido, o trabalho que se apresenta insere-se em uma pesquisa – desenvolvida 

em afinidade com as discussões promovidas pelo Grupo de Pesquisa em Historiografia 

Religiosa da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – voltada à compreensão do esforço 

de resposta do catolicismo aos desafios postos por uma cultura moderna, indicando não 

somente as estratégias discursivas da Igreja para sustentar-se em plena modernidade como, 

em paralelo, os elementos retóricos que, já formulados no século XIX, transitavam – sob o 

apanágio de uma concepção providencialista – de um imaginário religioso para uma narrativa 

histórica. Seu foco de interpretação reside, sobretudo, no estudo das alegorias integrantes do 

discurso do padre João Batista Cornagliotto, sacerdote da Congregação da Missão e reitor do 

Seminário de Mariana/MG entre 1855 e 1902. Tido por memorialistas do período como um 

dos expoentes dessa reelaboração discursiva em terras mineiras, ele não só era considerado 
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um eminente pregador, como empenhou-se em redigir vários opúsculos sobre o catolicismo, a 

maioria publicada sob anonimato.  

Tendo em vista que a prática discursiva, desdobrada nas cartas pastorais, nos sermões 

ou nas encíclicas papais, foi uma estratégia fundamental ao catolicismo para a implementação 

de reformulações diante dos tempos modernos, o objetivo específico deste trabalho é refletir 

sobre as contribuições do estudo da escrita eclesiástica para a melhor compreensão das 

estratégias utilizadas pela Igreja católica para manter como performativa sua mensagem de fé, 

diante dos desafios epistêmicos que lhe foram lançados pela modernidade, bem como a 

legitimidade de sua posição institucional. Assim, buscar-se-á refletir, em paralelo, sobre as 

reformulações teóricas e metodológicas recentemente implementadas no domínio da 

historiografia eclesiástica. 

 

A escrita eclesiástica 

Enquanto a historiografia eclesiástica produziu quase sempre uma história moral e 

apologética, sob um viés providencialista, os autores seculares, em grande parte, reduziram as 

práticas religiosas em sua dimensão cultural e política, sendo essas consideradas puramente 

expressivas de manifestações imaginárias e disputas de poder
3
. É certo que as dimensões 

sociais e políticas não se ausentam do discurso eclesiástico, sendo esse uma forma expressiva 

na manutenção da hegemonia e do poder (espiritual e temporal) da Igreja perante o mundo, 

sobretudo a partir da modernidade
4
, por isso o foco do catolicismo sobre as variadas formas 

de enunciação – escritas e faladas
5
. Contudo, a fim de realizar o que Michel de Certeau 

propõe como objetivo para as ciências humanas, o ato de conhecer e compreender o outro
6
, é 

preciso considerar não só a dimensão social e política que perpassa o discurso religioso, mas 

os aspectos teológicos e retóricos empreendidos
7
, caso almeje-se efetivamente compreender 

essa alteridade, fugindo de uma historiografia memorialista, apologética ou reducionista. 

Logo, faz-se necessário que o foco de interpretação da nossa proposta resida, sobretudo, no 

estudo das alegorias integrantes do discurso do padre João Batista Cornagliotto, haja vista que 

o emprego da retórica religiosa mostrou-se crucial ao processo de auto-afirmação do 

catolicismo na modernidade. 

No tocante à elocução, o cristianismo, desde santo Agostinho, distinguia duas 

modalidades de alegoria, in verbis e in factis. A alegoria verbal apropriou-se de elementos da 

retórica greco-romana propondo uma relação de analogias entre palavras, construindo ao 

mesmo tempo um discurso figurado significando algo profético
8
. Esse uso metafórico é, 
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sobretudo, linguístico, como, por exemplo, na passagem do livro de Gênesis, no qual a 

palavra “diabo” é substituída pela “serpente” (Gn, 3, 1-5), ou no Novo Testamento, quando se 

usa “ovelhas” para referir-se aos seguidores de Cristo. Nota-se que o modo é semelhante à 

retórica clássica, porém seus usos não são meramente instrumentais, mas objetivam produzir 

um conhecimento moralizante e atemporal, como é o caso do uso das parábolas proferidas por 

Jesus. Contudo, a allegoria in verbis retrata um valor imanente, e não transcendente do 

discurso. Ainda que carregada de valor espiritual, devido o contexto de sua inserção, sua 

interpretação é feita pela semântica das palavras no texto, e não pela “semântica” da realidade 

propriamente revelada
9
 que essas palavras podem expressar.  

Já a allegoria in factis, de cunho teológico e não apenas literário, utiliza de um 

simbolismo linguístico que remete a um simbolismo natural – real e histórico –, porém de 

cunho espiritual e transcendente. Interpretá-la é mais que um esforço de desvendar a 

semântica da palavra, mas sim uma busca por entender o mistério de uma realidade 

supostamente revelada nos dois “livros” compostos por Deus – a Bíblia e o mundo. Para os 

padres primitivos da Igreja, e mesmo para a tradição teológica posterior de São Tomás de 

Aquino, a linguagem seria capaz de revelar as vontades e leis do Criador, visto que o Verbo se 

faz matéria
10

, ou seja, a palavra precede os próprios “mundos” criados por Deus. Contudo, 

essa “alegorização funciona, portanto, como a memória de um saber que se ausentou: faz 

recordar esse vazio, figurando-o [...]”
11

. Na escrita bíblica presenciamos o uso dessa alegoria 

quando, por exemplo, é proposta uma analogia entre a figura do sacrifício de Isaac com o de 

Cristo, como se o sacrifício de Isaac fosse um acontecimento profético do passado, remetendo 

a algo que estava por vir
12

. Esse exemplo liga passado (Antigo Testamento) e futuro (Novo 

Testamento), porém mantêm a realidade histórica e a singularidade de ambos os 

acontecimentos. 

Na escrita bíblica neo-testamentária, a alegoria factual liga-se de maneira profética a 

um acontecimento passado – histórico e “real” – reforçando o sentido espiritual e a 

legitimidade de seu uso no presente, conectando Antigo e Novo Testamento. Assim sendo, a 

escrita dos primeiros padres da Igreja e mesmo as formulações teológicas posteriores 

retomariam esse princípio em seus discursos, não mais se interligando ao Antigo Testamento, 

mas sim ao Novo. O papa, por exemplo, sendo o “novo Pedro”, o qual Cristo havia delegado 

as “chaves da Igreja”, expressa o uso da alegoria em questão, visto que não é apenas uma 

simples ferramenta retórico-metafórica, mas está imbuída de um sentido transcendente (a 

passagem de Pedro para o papa como novo representante da Igreja na terra) e teológico, ao 
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mesmo tempo em que se mostra como um instrumento de legitimação do poder pontifício e 

do catolicismo perante o mundo. A competência fornecida ao “novo Pedro” não é terrena, 

mas providencial. Aqui, sentido espiritual e histórico se ligam de maneira austera, conectando 

passado e futuro na justificação teológica e política do poder eclesial. Logo, a falta da 

interpretação das alegorias nos mostra o perigo em reduzir o discurso eclesiástico a sua 

dimensão política, retirando dele a especificidade de suas propostas –  religiosas e políticas
13

. 

A produção teológica católica, nessa perspectiva, não só retomou os livros “escritos” 

por Deus, mas ofereceu continuidade na reflexão acerca dessas composições. Assim, a escrita 

religiosa retomará não somente as Escrituras, mas os teólogos continuadores dessa tradição 

iniciada pela Providência. A escrita eclesiástica também se valerá desses usos alegóricos 

presentes na tradição cristã na elaboração de variadas modalidades discursivas, tanto escritas 

quanto faladas.  

A enunciação religiosa, que pode ser compreendida tanto em sua dimensão alegórica 

verbal quanto factual, denota a singularidade na qual o corpus eclesiástico percebe o homem e 

o indivíduo, assim como assume maneiras específicas de se expressar, o que Michel de 

Certeau chama de “maneiras de falar”, pautando sua teoria na escrita mística
14

. Para Certeau, 

dizer é crer, logo, os discursos eclesiásticos se apresentam não somente em sua dimensão 

representativa da crença, mas como uma modulação da mesma
15

. Dessa forma, os opúsculos 

católicos produzidos durante a modernidade apresentam-se como uma importante ferramenta 

de afirmação e difusão da doutrina cristã e da própria Igreja.  

Os usos metafóricos, nessa perspectiva, não foram inocentes. Objetivando manter a 

força das pregações e da afirmação da doutrina, as alegorias constituíram-se como elemento 

central na difusão de uma mensagem de cunho abstrato e, muitas vezes, de difícil 

compreensão, facilitando a expressão desses conteúdos, uma vez que “as palavras metafóricas 

produzem maior evidência e estímulo da atenção, pois expressam e se imprimem na memória 

de modo mais eficaz”
16

. Os usos alegóricos são mais que meios de expressão retóricos, mas 

condição indispensável na enunciação e entendimento dos conteúdos religiosos.  

Utilizaremos como fonte deste artigo, na tentativa de interpretação das propostas 

eclesiais do padre João Batista Cornagliotto frente à cultura moderna, as correspondências por 

ele emitidas em sua atuação eclesiástica no Brasil. Contudo, é preciso antes fazer uma breve 

pontuação acerca da estrutura e pressupostos presentes nesse tipo de documentação
17

.  

A moderna escrita epistolar veicula, de forma destacada, a dimensão subjetiva do 

remetente, articulada à vivência de questões religiosas, mas sociais e culturais
18

. Por isso, é 
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necessário um esforço analítico voltado à compreensão do contexto de sua produção, assim 

como na identificação dos envolvidos no processo de comunicação, ou seja, o escritor e o 

destinatário.  

A produção epistolar é mais do que um meio de comunicação; trata-se de um gênero 

literário no qual o autor apresenta sua subjetividade, suas ideias e concepções teóricas, sem, 

contudo, excluir os laços sociais no qual está envolto
19

. Nessa perspectiva, também pode ser 

entendida como literária visto que as cartas de muitos religiosos adquiriram circularidade e até 

foram organizadas em publicações
20

, como ocorreu com as correspondências dos missionários 

Jesuítas
21

 no Brasil nos séculos XVI e XVII e com os lazaristas no século XIX. Devido a essa 

divulgação e leitura pelos coirmãos dos missionários, essa modalidade discursiva também 

objetivava promover a edificação espiritual, como forma de incentivo à prática sacerdotal e, 

mais ainda, missionária. 

Os missionários que vinham ao Brasil deveriam prestar contas às Casas de origem, a 

fim de que os superiores mantivessem a unidade e o controle das localidades atendidas
22

. 

Faziam isso por meio das correspondências, que abarcavam assuntos que ultrapassavam o 

simples relato, dando espaço às angústias, aos medos e desafios enfrentados nos locais para 

onde foram enviados. Essa documentação, além de deixar entrever um viés psicológico de 

seus autores, caracteriza-se como uma fonte rica de informações sociais e culturais. 

 

A produção discursiva do padre João Batista Cornagliotto 

O padre João Batista Cornagliotto, reitor do Seminário Menor de Mariana entre 1855 a 

1902, constituiu fama como eminente pregador desde os tempos do Colégio da Bahia (1852), 

quando proferia sermões duas vezes ao dia, “a fim de que os fiéis pudessem comparecer, visto 

que as igrejas não comportavam a grande quantidade de ouvintes”
23

. Em Mariana, suas 

homilias da Quaresma e da Paixão, pronunciadas entre os anos de 1859 a 1877, não deixaram 

de ser citadas pelas obras memorialistas. Durante sua carreira como reitor no Seminário de 

Mariana, publicou em média quatro livros de significativa expressividade e difusão, dentre os 

quais se encontram o Thesouro do Christão; Thesourinho do Christão; Trezentas e Sessenta e 

cinco Meditações; Tríplice devoção de Jesus, Maria e José e Meditações da Paixão, todos 

publicados sob anonimato
24

. 

Sua produção discursiva foi extremamente importante para a legitimação de suas 

propostas concernentes ao projeto de Igreja e ao modelo de sacerdote em que o reitor 

objetivava formar no Seminário de Mariana durante sua vigência. O Seminário serviu como 
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modelo e pioneiro de uma série de reformulações na formação do clero em todo o Brasil. 

Além disso, suas obras, e, portanto, suas propostas, foram utilizadas em vários seminários 

brasileiros e lidos por religiosos de vários países, sobretudo associados à Congregação da 

Missão. Suas obras foram identificadas nos Annales de la Congrégation de la Mission de 

1903, publicados anualmente em Paris, mostrando a repercussão internacional das mesmas.  

Outra modalidade discursiva promovida pelo padre Cornagliotto, que será a 

documentação central em nossa análise, consiste nas suas correspondências, trocadas com 

seus companheiros de viagem ao Brasil e com seus superiores franceses. Algumas de suas 

cartas foram divulgadas nos Annales de la Congrégation de la Mission, publicados 

anualmente em Paris, relatando a situação da localidade e os feitos executados pelo 

missionário, dentre outros assuntos. No interior dos anais, uma seção especial é reservada à 

província brasileira, com destaque à diocese de Mariana, reunindo um conjunto de cartas 

referentes aos missionários presentes no bispado, dentre elas as do padre Cornagliotto. É 

interessante notar que tal publicação era lida por religiosos no mundo inteiro, inclusive no 

Brasil, servindo, portanto, para a difusão da doutrina católica e de instrumento de incentivo à 

fé aos leitores de suas cartas. Destarte, algumas dessas correspondências foram provavelmente 

selecionadas para publicação. 

Devido a essa seleção, nem todas as propostas e intenções do padre Cornagliotto 

foram divulgadas, contudo, tal circunstância não nos impede de referendarmos nossa 

proposta, haja vista que as poucas cartas encontradas nos dão subsídios para desenvolvermos 

nossa análise. Apesar das “paixões” e angústias serem reveladas no epistolário, mesmo que de 

maneira contida, não devemos descartar o fato de que as cartas não expressam somente a 

intimidade do autor, mas sim a relação estabelecida entre o remetente e seu destinatário
25

. 

Desse modo, o uso de alegorias não foi descartado, visto que ambos os envolvidos (remetente 

e destinatário) eram religiosos e compartilhavam de instrumentos retóricos e concepções de 

mundo similares.  

O projeto de igreja e de formação do clero presentes no discurso do padre 

Cornagliotto, ainda que vinculados ao processo de romanização empreendido na diocese de 

Mariana, não deixaram de comportar suas especificidades, além de terem sido compartilhados 

em âmbito nacional, sobretudo devido a grande circularidade de suas obras e cartas. Portanto, 

o estudo da escrita do padre João Batista Cornagliotto elucida uma reelaboração discursiva 

que foi essencial à Igreja Católica brasileira no século XIX, na medida em que se constituiu 
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como ferramenta importante na resposta às afrontas racionalistas e na permanência do 

cristianismo na cultura moderna. 

 

O perfil de sacerdote na diocese de Mariana, 1855-1902: desafios perante uma cultura 

moderna 

O advento da modernidade trouxe consigo transformações na concepção do mundo, 

experienciadas por uma nova organização e percepção do tempo. O passado é abandonado e 

não mais determina o presente (apesar de ainda o constituir), como ocorria nas sociedades 

pré-modernas. Logo, o futuro é experimentado por meio da expectativa, ou seja, pelo 

adiantamento do que está por vir. O futuro é, portanto, o lugar do progresso. Todavia, esse 

porvir em tempos modernos não é mais escatológico, mas temporal
26

, ausentando-se do plano 

metafísico. Enquanto no medievo a tradição cristã visualizava o “Fim dos tempos” nos 

variados acontecimentos catastróficos, na modernidade é abolido o “fim do mundo previsto”, 

surgindo então “um tempo diferente e novo”
27

.  

As mudanças ocorridas nas sociedades modernas, vivenciadas em um paulatino 

processo de secularização, destituíram-se de qualquer orientação escatológica. Como manter 

performativa uma mensagem que, mesmo voltada para o plano terreno, permanecia orientada 

por um viés sotereológico e escatológico? Um novo perfil de sacerdote precisaria ser forjado a 

fim conseguir manter o vigor da mensagem cristã e da Igreja Católica numa sociedade na qual 

a religião perdeu a hegemonia na produção de sentido para a existência e práticas humanas.  

No século XVIII muitas das admoestações foram proferidas guiadas por uma pregação 

do medo, no qual os elementos da “geografia do além”
28

 – céu, purgatório, inferno – eram 

utilizados a fim de causar temor nos ouvintes, fazendo-os seguir as condutas exigidas pelo 

Igreja
29

. A preocupação da vida do cristão deveria ser centralmente o alcance à salvação da 

alma, seguindo um ascetismo já não mais vigente numa sociedade moderna. A pregação do 

medo e a vida ascética objetivando o porvir compuseram o discurso da Igreja em grande parte 

do medievo, contudo, tal estratégia não mais se apresentava coerente na sociedade 

setecentista. Na modernidade, o homem se insere e percebe o tempo, observa o mundo e é 

foco da própria observação, criando laços mais austeros com a vida na terra, mantendo 

dificuldades em acatar o sentido transcendente e escatológico posto pelo cristianismo. Essa 

“pregação do medo” foi mais que um instrumento retórico do século XVII e XVIII, como 

mostra Jean Delumeau
30

, mas uma “maneira de falar” singular e importante na transmissão e 

no cumprimento da mensagem cristã, visto que “a força da palavra não é constituída apenas 
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sobre a base da argumentação lógica, mas sobre as da imaginação, da memória, das paixões, 

dos sentidos e do corpo”
31

. 

O processo de laicização da sociedade, que já era visível no século XVIII, gerava uma 

certa descrença na ação divina, motivando a propensão ao pecado e às práticas 

concupiscentes, tidas pela Igreja como empecilhos à salvação
32

. Essa cultura “desregrada”, na 

visão católica, fazia-se presente não só na vida dos fiéis, mas na do próprio clero setecentista. 

Era, então, emergente a mudança dessa situação. Várias tentativas foram empreendidas no 

século XVIII na diocese de Mariana a fim de modificar o “desleixo” religioso dos padres e da 

população, contudo, tais intentos se edificariam de forma austera somente na segunda metade 

do século XIX, visto pela historiografia como um período de reforma na Igreja brasileira. 

Nota-se a urgência em estabelecer um protótipo de sacerdote que referendasse essas 

reformulações. Tais esforços foram empreendidos pelo padre Cornagliotto a partir da 

formação de um modelo de sacerdote de “caridade e de zelo pelo bem das almas, como 

verdadeiro missionário” 
33

, um perfil que ele mesmo representava. Nessa perspectiva, o 

espaço do Seminário foi local privilegiado para cumprir tal proposta, sendo o padre 

Cornagliotto um expoente na reconstrução do clero na diocese de Mariana e mesmo em outras 

localidades do Brasil. 

A alegoria “coroa para o céu”
34

, utilizada por Cornagliotto na carta endereçada ao Sr. 

Martin, Diretor do Seminário da Congregação da Missão em Paris, explicita uma das 

preocupações centrais no projeto de igreja do reitor, que em alguns momentos incorporava e 

em outros afastava ou reelaborava a cultura moderna vigente. A “coroa para o céu” 

significava o merecimento da vida eterna, alcançada pela santificação do homem no mundo. 

Eis, então, o aspecto que a Igreja e o sacerdote deveriam assumir na visão do padre 

Cornagliotto: um perfil missionário, preocupado com a salvação das almas. Desse modo, 

coloca-se como desafio ao sacerdote no século XIX estar preparado tanto intelectualmente, a 

fim de responder às afrontas do racionalismo das Luzes
35

, quanto estar apto espiritualmente e 

moralmente, objetivando propor um novo modo de vida, até então raro nas Minas: 

 

Quando poderei estar irrevogavelmente colocado pelos Votos no número dos 

filhos de são Vicente? Quanto começarei a trabalhar pela salvação das 

almas? 

[...] Não é somente verdade que existe uma grande ignorância nesses pobres 

escravos; é bem mais espantoso de ver sua fé tão viva em meio a tanta 

ignorância, da qual pode-se dizer que eles não são absolutamente os 

responsáveis. Grifo nosso (Carta do Sr. Cornagliotto, Missionário no Brasil, 
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ao Sr. Martin, Diretor do Seminário da Congregação da Missão, em Paris. 

Congonhas, 27 de novembro de 1849). 

 

1º Este Seminário tem por fim educar a Mocidade na ciência e na piedade, e 

prepará-la principalmente para o Estado Eclesiástico, por isso não se 

admitem senão aqueles que se querem conformar com as regras deste 

Estabelecimento. Grifo nosso (Regulamento do Seminário Episcopal de 

Mariana, 1878). 

 

 

O perfil missionário implicava em três esforços centrais que deveriam ser 

empreendidos na formação do clero: a preocupação com a moral e com o alinhamento à Igreja 

– ambos objetivando alçar uma vida em santidade – e por último a salvação das almas. Não 

foi por acaso que os temas das obras produzidas pelo padre Cornagliotto fossem sobre 

espiritualidade, e que o foco de suas pregações, proferidas em Mariana entre 1859 e 1877 

sobre a Quaresma e a Paixão de Cristo, também abordassem tais temáticas. Enquanto as 

homilias da Quaresma referiam-se às temáticas destinadas ao tratamento das “enfermidades 

da alma”, as pregações da Paixão envolviam uma dimensão da emotividade voltada para a 

conversão dos ouvintes, ambas ligadas ao projeto missionário do reitor
36

. 

A formação moral implicava em uma postura adotada pelo sacerdote, que deveria 

servir de exemplo não só aos coirmãos, mas a toda população. A ordem social estava 

pressuposta nessas ideias, junto a um clero organizado, apartado de toda espécie de confusão 

e mantendo uma relação respeitosa com o gênero feminino, práticas que no século XVIII não 

eram tão costumeiras: 

 

É sobretudo durante as procissões de Corpus-Christi, e aquelas que 

costumamos realizar durante a Semana Santa, que é encantador vê-los todos, 

maiores e menores [seminaristas], com sobrepeliz
37

, caminhando em duas 

filas, calmos, recolhidos e na mais perfeita ordem. (Carta do Sr. 

Cornagliotto a M. Chalvet, padre de Missão em Sens. Mariana, 8 de 

fevereiro de 1882). 

 

Ela [irmã Dubost] foi sempre para nós uma verdadeira mãe, e nós choramos 

[sua morte] como se chora a morte de uma mãe [...] Ela [irmã Rigail] é, 

continuamente, de uma maravilhosa santidade. Diria-se verdadeiramente que 

quanto mais ela avança em idade, melhor ela se porta. (Carta do Sr. 

Cornagliotto, padre da Missão, ao Sr. Chalvet. Seminário de Mariana, 8 de 

agosto de 1887). 

 

 

Vários esforços foram promovidos na diocese de Mariana durante o reitorado do padre 

Cornagliotto, a fim de que as “paixões” fossem controladas, alçando uma vida de santidade, 
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pois “olhando-se para o país, no que concerne ao estado espiritual, deparamo-nos com uma 

prova de extremo abandono”
38

. Os retiros espirituais
39

, incentivados por Conragliotto e 

empreendidos no bispado de Dom Benevides (1877-1896), tornaram-se um meio expressivo 

na manutenção desse controle e do incentivo à fé.  

Uma obra erigida aqui e que produz um enorme bem é aquela dos retiros 

eclesiásticos [...] O número de padres que tomam parte neles é de sessenta a 

setenta. Nada de mais edificante que a atenção com a qual eles escutam as 

orientações que lhe são dirigidas e a dedicação com as quais eles promovem 

todos os exercícios. (Carta do Sr. Cornagliotto, padre da Missão, ao Sr. 

Chalvet, em Sens. Seminário de Mariana, 8 de agosto de 1887). 
O modelo de sacerdote que era objetivado formar no Seminário de Mariana durante o 

reitorado do padre João Batista Cornagliotto (1855-1902) pressupunha um perfil missionário, 

que através da moral e das meditações espirituais buscava a meta de uma vida em santidade, 

imitando aos discípulos e ao próprio Cristo, a fim de que também possam ser imitados pela 

sociedade: “Não, desejo eu dizer com o grande Apóstolo: nem as dificuldades, nem a morte, 

nem o próprio Inferno não poderá me separar da caridade de Jesus Cristo”
40

. As preocupações 

com a moral e com a espiritualidade, ou seja, com a santidade do clero e dos fiéis, nada mais 

eram que o cumprimento de uma proposta missionária: a salvação das almas. E se essas duas 

características eram parte de um processo de romanização, então podemos identificar uma 

relação desse processo com as propostas do reitor. Seria preciso um sacerdote bem preparado 

nessas qualidades para a reformação de uma Igreja e de uma população desregrada e 

despreocupada com as questões espirituais e, desse modo, preocupada somente com as 

paixões individuais e terrenas. O padre Cornagliotto, antes mesmo de projetar o protótipo de 

cristão que o seminarista deveria seguir, mostrava-se ele mesmo como um exemplo de 

missionário, como fica evidente em suas palavras: “ainda que a messe está pronta, e que pode-

se recolher brevemente os frutos e se preparar em pouco tempo a coroa para o céu”
41

. 

 

Considerações finais 

A alegoria “coroa para o céu”, utilizada pelo padre João Batista Cornagliotto em nossa 

análise, denota a maneira pela qual a experiência do tempo moderno e sua decorrente 

concepção de mundo foram reelaboradas pelo discurso eclesiástico na segunda metade do 

século XIX, objetivando restabelecer o poder da Igreja Católica e a eficácia de sua mensagem 

numa sociedade em processo de secularização.  

A pregação do medo do século XVIII, utilizada para a admoestação dos fiéis e para o 

controle de suas práticas, foi substituía por um discurso que visava elucidar a importância da 



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 

_________________________________________________________________   

11 

 

vida terrena, seguindo uma busca pelo aperfeiçoamento do homem, ou seja, seu progresso, 

que abarcava a dimensão material, intelectual e espiritual, sendo essa última característica 

privilegiada.  Esse ascetismo orientado pela “geografia do além” é alterado por uma maior 

preocupação com o presente – na formação intelectual, no zelo ao próximo e na vida regrada e 

em santidade. Assim como na organização moderna do tempo, a expectativa do futuro se faz 

necessária na orientação da vida terrena, contudo, tal direção não é secularizada no 

catolicismo, pois permanece pautada num viés transcendente. A salvação da alma e a vida 

após a morte ainda são motivações centrais para as práticas do cristão no século XIX.  

Houve, portanto, uma re-apropriação de alguns elementos da cultura moderna, haja 

vista que o “horizonte de expectativa”
42

 continuava a orientar a vivência dos religiosos, porém 

esse futuro não assumia tão somente um viés histórico, mas escatológico. Para a modernidade, 

o progresso volta-se à dimensão temporal, o que o catolicismo não descarta. Por outro lado, o 

ápice do desenvolvimento humano, na visão cristã, não estaria neste mundo, mas na vida após 

a morte. Para a Igreja, o futuro derradeiro ainda permanece escatológico, e a finalidade última 

do missionário ainda é fazer com que todos alcancem “a coroa para o céu”. 

No presente texto, o cerne de nossa proposta foi perceber de que maneira os esforços 

retóricos do padre João Batista Cornagliotto foram utilizados a fim de dialogar, ainda que de 

maneira tensa e na maioria das vezes combativa, com os auspícios modernos, a partir de sua 

produção discursiva, que incorporou, afastou ou reelaborou algumas categorias da 

modernidade. Nosso estudo incide na análise dos pensamentos, ideias e concepções presentes 

no discurso eclesiástico, que orientaram a formação do clero mineiro entre 1855 a 1902. 

Logo, não se constituiu como nosso foco a avaliação da efetividade dos projetos do padre 

Cornagliotto, delineados de modo ideal em sua escrita.  
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