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A Religião do Livro: o poder da palavra escrita. 

 

“E o Verbo se fez carne, e Habitou entre nós.” (Jo. 1, 14.) 

 

A religião cristã, juntamente com o judaísmo e o islã são conhecidas como as 

religiões do Livro. Os escritos sagrados, considerados de inspiração divina ocupam um 

lugar central no interior destas grandes religiões. O cristianismo, além de assumir parte 

importante dos textos sagrados hebraicos, tratou de construir sua própria literatura 

sagrada. No centro desta se encontram os Evangelhos e, ao seu lado, documentos 

teológicos, textos apocalípticos e um extenso corpus epistolar.  

Escritas por vários autores diferentes em um arco de tempo de quase cem anos, 

as coleções epistolares do novo testamento ocupam um importante lugar na Teologia, na 

espiritualidade e na liturgia cristãs. Além de serem fundamentais para a compreensão do 

Mistério cristão e por trazerem em si os fundamentos de toda a construção dogmática do 

cristianismo as epístolas serviram de modelo para a comunicação que se estabeleceria, 

ao longo dos séculos, entre pastores e rebanho no interior da Igreja Cristã. 

A partir do exemplo dado pelos Apóstolos do Senhor, que transmitiram a 

Verdade revelada pelo próprio Cristo, as gerações seguintes também trataram de erigir 

importante tradição epistolar que passou a funcionar como o modelo mais importante de 

transmissão e interpretação da Revelação para a comunidade cristã e para o mundo no 

qual ela está inserida. 

Esta tradição continua até os dias de hoje. Tanto magistério petrino, quanto o 

episcopal ainda hoje costumam lançar mão deeste importante elemento de comunicação: 

as cartas pastorais. Elas estão estreitamente unidas a outra prática que remonta os 

tempos apostólicos: as visitas pastorais. Ambas têm objetivos complementares: anunciar 
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e testemunhar o Evangelho, ao mesmo tempo em que confirma, anima e apóia a 

caminhada das comunidades cristãs espalhados por tudo o mundo.  

Nos séculos que sucederam à Reforma e à Contrarreforma, a Igreja católica 

empreendeu um esforço grandioso por manter a Unidade e a ortodoxia m meio ao 

torvelinho de novas eclesiologias nascidas dos questionamentos dos reformadores. As 

cartas e as visitas pastorais foram parte importante deste projeto. Ao visitar 

regularmente as comunidades os bispos deveriam mantê-las em contato constante com o 

centro da ortodoxia, ou seja, os ensinamentos do Magistério eclesial (do papa em união 

com o episcopado). Para este fim é que serviriam as Cartas pastorais. 

 

A escrita Eclesiástica no Brasil Império. 

O século XIX foi, por excelência, um século da leitura para o Brasil. Não 

estamos querendo afirmar com isso que antes não tenham sido introduzidas leituras na 

colônia portuguesa, nem tampouco que naquele século tenha havido um esforço da parte 

do Estado por alfabetizar a imensa população de escravos e de homens livres pobres que 

compunham a esmagadora maioria da população do Império. Os números referentes ao 

analfabetismo que aparecem nos recenseamentos de 1872, 1890 e 1900 são bastante 

eloqüentes neste sentido. O que está nos parece muito claro é que, nunca até então, 

tantas e tão variada quantidade de livros, panfletos e tratados entrou ou foi escrito, 

impresso e distribuído pelo vasto território de colonização portuguesa no continente sul 

americano. Um dado significativo, principalmente para a nossa história religiosa, mas 

que é bem pouco considerado, pois boa parte deste material era de cunho confessional - 

ou católico ou protestante. 

Os protestantes, recentemente chegados ao Brasil e subsidiados pelas poderosas 

Sociedades Bíblicas dos EUA e da Inglaterra, espalhavam um verdadeiro exército de 

colportores
i
 por todo o país. Enquanto isso, um clero cada vez mais ativo não cansava 

de produzir e reproduzir os textos recebidos de Roma e, como mandava o Concílio de 

Trento, não deixava de velar para que estes chegassem às paróquias mais distantes onde 

deveriam ser lidos e ensinados a todo o povo, sem distinção de condição social ou de 

nível intelectual. Considerando unicamente o aspecto da penetração social que estas 

obras tiveram, podemos avaliar o seu significado histórico e daí perceber como um 

trabalho que explore o rico mundo das cartas pastorais do episcopado do século XIX 
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pode ser rico para levantar questões a respeito da sociedade brasileira naquele período, 

mormente no que tange aos usos e ao consumo de bens culturais e simbólicos. 

Só no Ceará, dentro do contexto da criação e consolidação da diocese, 

encontramos uma farta documentação – entre cartas e instruções pastorais, ofícios e 

circulares – produzidas por D. Luís Antônio dos Santos e por D. Joaquim José Vieira 

sozinhos ou em união com o restante do episcopado, além de documentos do Estado e 

de jornais da época. As cartas pastorais que encontrar na documentação eclesiástica de 

então, pode ser catalogada da segundo o seguinte critério: 

A)  Documentos de cunho doutrinário e pastoral: cartas que 

tratavam de questões práticas como a sacramentalização 

(casamentos, confissões e missas), festas, atendimento de 

fiéis, devoções, associações pias, retiros para o clero. 

B)  Sobre moral e costumes: essas tratavam de questões 

relativas á relação entre os casados, definiam o 

comportamento do clero, apontavam erros e depravações 

morais. 

C)  Documentos disciplinares e normativos: traduziam para o 

povo e para o clero aquelas normas que deveriam ser 

seguidas no culto e na vida diária para que se pudesse viver 

de acordo com os preceitos da Igreja. 

Juntos, todos estes documentos podem lançar luz sobre um importante momento 

da história da Igreja no Ceará. São fontes de valor inestimáveis seja pelo seu caráter, 

seja pelo importante lugar ocupado por elas na vida e na organização eclesial católica do 

século XIX. As cartas pastorais, juntamente com o púlpito, a iconografia e a arquitetura, 

eram os espaços privilegiados de comunicação entre a Igreja e seus fiéis. E 

representavam também lugar privilegiado de formação social e política para o povo 

mais simples e iletrado que , de outra forma , não teria acesso às grandes discussões que 

se travavam no mundo dos letrados.  

As cartas poderiam ser enviadas a toda a diocese ou só aos fiéis de uma 

determinada região. Poderiam ser mandadas somente ao clero, somente às irmandades, 

dependendo do conteúdo e do objetivo das mesmas. Em “Pastoral Coletiva” datada de 

1915, os bispos do centro -norte do Brasil definem as “Pastoraes” como importantes 
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documentos para a edificação dos fiéis e que por isso: “Se comunicarão aos outro 

bispos; serão explicadas nos seminários; serão lidas e explicadas ao povo, registradas e 

arquivadas (grifo nosso).”
ii
  

Tais características chamam bastante a atenção, pois sendo lidas e explicadas ao 

povo nas missas, nas reuniões das associações de leigos, nos seminários, esses 

documentos eram em certo sentido os mais “lidos” pela sociedade brasileira do século 

passado. Principalmente por aqueles estratos sociais mais baixos e com menos acesso à 

cultura letrada. Num certo sentido, podemos dizer que eram as idéias que mais fundo 

penetravam na sociedade brasileira. Em certa medida mais que a imprensa, mais que a 

literatura e infinitamente mais que os escritos filosóficos, científicos e políticos da 

intelectualidade de então. Ao mesmo tempo, a exigência do registro das cartas pastorais 

nos arquivos paroquiais era uma forma de os bispos manterem o controle sobre os 

párocos e saber se os mesmos estavam cumprindo a determinação de dar publicidade 

aos documentos. Importante lembrar que, o cumprimento desta orientação era 

supervisionado pelos bispos por ocasião das visitas pastorais às paróquias. 

  

As Visitas Pastorais e a Construção da Diocese do Ceará. 

Os bispos luso-brasileiros, até o século XIX, descuidaram abertamente de um 

dos principais mandatos do Concílio de Trento - as visitas pastorais periódicas a todos 

os recantos da diocese. Segundo o Concílio, os bispos diocesanos deviam visitar as 

paróquias de suas dioceses de dois em dois anos, pelo menos. Vários fatores podem ser 

apontados como responsáveis por esse descuido. Os principais são as distâncias 

imensas, os perigos nas viagens e a dispersão da população. O fato é que, fora algumas 

raras iniciativas individuais de alguns prelados, somente no século XIX é que os bispos 

brasileiros vão demonstrar verdadeiro zelo pastoral
iii

. 

Ao chegarem ao Ceará, os primeiro bispos diocesanos, D. Luiz Antonio dos 

Santos (1864) e D. Joaquim José Vieira (1883), tinham diante de si a tarefa de construir  

a instituição eclesiástica na região. Desmembrada da, àquela altura, já secular diocese 

de Olinda, o Ceará deveria construir, quase do zero a instituição diocesana: melhorar a 

rede de paróquias, formar um clero renovado, construir, para isso um seminário 

diocesano e controlar bem de perto as manifestações religiosas populares eram algumas 

das tarefas difíceis que se impunham. 
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Tudo isto em contexto de infraestrutura precária (estradas, p. ex.) e de poucos 

recursos.  Os elementos mais importantes desta estratégia de construção da estrutura 

diocesano no Ceará serão as cartas e as visitas pastorais. Um modo de planejar e de 

lançar as bases do projeto ultramontano na região e para contrabalançar a presença, cada 

vez mais “inoportuna”, da literatura protestante distribuída pelos colportores. O Ceará, 

parte do território da diocese de Pernambuco, nunca havia recebido a visita pastoral de 

um de seus bispos até 1834. D. João da Purificação Marques Perdigão, vencendo as 

distâncias, veio pessoalmente visitar o Ceará. Segundo testemunhos da época, foi 

desolador o cenário encontrado pelo prelado pernambucano. Em especial a situação do 

clero era calamitosa: encontrava-se “diminuído e decaído”. Para o mesmo autor, é 

possível que as impressões da visita de D. Perdigão tenham reforçado a idéia de se criar 

uma diocese para o Ceará
iv

. 

Com a chegada de D. Luís na década de 1860, a prática das visitas pastorais se 

tornou, paulatinamente corriqueira, na vida da Igreja cearense. Mesmo sem as 

facilidades de transporte, D. Luís percorreu os sertões do Ceará acompanhado por uma 

pequena comitiva que incluía escravos, empregados e um cozinheiro. Essa pequena 

comitiva episcopal era responsável pelo bem-estar e pela segurança do bispo e por toda 

infraestrutura das viagens. Conhecendo a situação de pobreza da maior parte das 

paróquias do interior, D. Luís avisou aos párocos em carta pastoral que precedeu à 

viagem: “Não querendo de modo algum que a visita episcopal seja pesada aos reverendos 

párocos, só pedimos que nos previnam (sic) uma casa provida de fogo e água, correndo o mais 

por nossa conta.”
v
  

Foram ao todo duas viagens percorrendo todas as freguesias do Ceará. A 

primeira visita durou nada menos que seis anos. Por isso, as visitas eram realizadas por 

partes e não na Província toda de uma vez. Com certeza, esse era um dos maiores 

desafios dos primeiros bispos do Ceará. 

Uma viagem pastoral começava com o envio de uma carta pastoral pela qual os 

párocos e vigários das freguesias a serem visitadas eram avisados. Alguns avisos 

importantes aos párocos e ao povo eram passados por meio dessas pastorais que 

deveriam ser lidas nas principais missas e anotadas. Depois o bispo e sua comitiva 

saíam por cada freguesia visitando as matrizes e as capelas maiores. Sobre as visitas de 

D. Luís encontramos somente a pastoral de sua segunda visita e a notícia de que ele 
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visitou diligentemente toda a diocese nos vinte anos em que a pastoreou
vi

·. Já sobre as 

visitas de D. Joaquim, encontramos, além de uma pequena pastoral de anúncio de uma 

visita, o seu caderno de anotações pessoais das visitas pastorais. Precioso material ainda 

pouco estudado pelos historiadores. 

Na pastoral em que D. Luís anunciou sua segunda visita, encontramos bem 

claramente definidos os seus objetivos. De uma forma geral, as visitas objetivavam dar 

ao prelado um melhor conhecimento de seu bispado. Conhecer as distâncias, a 

topografia, as pessoas, especialmente os párocos e vigários espalhados pelo sertão. Essa 

era uma forma de ter algum controle sobre a vida do clero. Sabendo que o bispo poderia 

chegar à paróquia a qualquer momento, ficava difícil para os párocos viverem “de 

portas adentro” com mulheres e filhos. As coisas tinham que ser feitas agora de forma 

mais discreta, com filhos virando sobrinhos e concubinas passando a ser primas. 

Os objetivos específicos das visitas eram fiscalizar o modo como eram 

administrados os sacramentos, especialmente o modo como eram celebradas e assistidas 

as missas. Sobre esse ponto em especial, D. Luís concluiu horrorizado sua primeira 

visita afirmando que: “O culto divino,..., como dissemos com dor, acha-se inçado de 

intoleráveis abusos na maior parte das paróquias desse bispado.”
vii 

 

Outro alvo da fiscalização episcopal durante as visitações eram as associações de 

leigos. Irmandades, confrarias, casas de caridade e associações pias eram visitadas em 

cada paróquia como uma forma de coibir os abusos, evitar os escândalos e garantir que 

as mesmas iriam cumprir com fidelidade seu papel no interior da instituição eclesial 

que, segundo D. Luís, era: “O maior esplendor do culto divino e o exercício da 

caridade.” 
viii

  

As visitas pastorais revestiam-se, portanto, de um forte caráter policial. O bispo 

procurava “conhecer de perto os vícios mais dominantes do povo e do clero, para 

aplicar-lhe o devido remédio”
ix

.Um exemplo claro de um fruto dessa ação “policial” de 

D. Luís foi a publicação de uma extensa pastoral: 

É dos abusos que se tem introduzido na administração do sacramento 

do matrimônio que vos queremos falar, abusos, com o pesar o 

dizemos, que a experiência de cinco anos de administração pastoral 

tem feito descobrir e lamentar
x
 

 

Por último, as visitas eram um momento privilegiado de contato entre o bispo 

diocesano e seu rebanho. Isso acontecia, de modo especial, no momento em que o bispo 
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administrava o sacramento do crisma. Na época, a administração desse sacramento era 

reservada ao bispo. Esse era mais um motivo para que a população das freguesias 

acorressem a assistir as visitas dos bispos. 

De acordo com as anotações de D. Joaquim, referentes à sua segunda visita 

pastoral realizada entre 1883 e 1884, esse trabalho obedeceria a um esquema 

anteriormente preparado e que deveria ajudar ao bispo no cumprimento de sua missão. 

Depois de ser recepcionado pelas autoridades locais e pelo povo, o bispo 

adentrava a igreja matriz e fazia um exame de todos os detalhes. De suas observações 

pessoais, D. Joaquim anotava dados importantes sobre o estado de conservação e a 

arquitetura dos templos. Depois passava a um exame detalhado do sacrário e dos altares, 

da pia batismal, dos paramentos e dos livros paroquiais. A inspeção dos livros era 

fundamental, tanto para saber como estavam anotados os processos de matrimônio e de 

batismo, mas também para ver se as cartas pastorais enviadas estavam devidamente 

anotadas. Depois o bispo partia para visitar os cemitérios, as capelas filiais. Também 

fazia reuniões com as associações de leigos e visitava as casas de caridade. No final de 

seus apontamentos, D. Joaquim ainda acrescentava algumas notas sobre o grau de 

instrução religiosa e laica do povo de cada paróquia. 

 

As Cartas Pastorais de D. Luiz e D. Joaquim 

Pela sua natureza de texto sagrado as Cartas Pastorais, também conhecidas 

como “Letras Apostólicas”, exigem um “modelo” de interpretação diferente daquele 

que dá conta de uma “história das idéias” situada somente no plano histórico-

sociológico. Segundo M. de Certeau, a análise desta natureza que não considere essa 

especificidade: “Torna impensável a especificidade das organizações ideológicas ou 

religiosas. Transforma-as em „representações‟ ou „reflexos‟ de estruturas sociais.” 
xi

 

A proposta de M. de Certeau não aponta, no entanto, para uma visão ingênua ou 

mesmo sacralizadora, no sentido de perder de vista a historicidade do documento 

estudado. Aponta sim para a necessidade de se pensar a produção de um documento 

religioso (e neste sentido documentos de qualquer natureza - seja ele político, 

econômico, etc.) dentro da relação entre os diversos campos que os produzem. Em 

outras palavras, partimos da concepção de que as diferentes dimensões (política, 

econômica, religiosa, etc) articulam-se entre si, mas com suas lógicas e seus ritmos 
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próprios. Também se deve atentar para as tensões presentes no interior do grupo: como, 

por exemplo, os “modelos” de percepção do mundo que são utilizados para dar conta de 

uma realidade que pode escapar à lógica do mundo em que vive o pesquisador. 

Quando estudamos, por exemplo, um documento da Igreja, principalmente a 

partir do século XIX, devemos ter em mente que nos encontramos diante de conceitos 

que já não dariam conta da realidade, segundo os “cânones” da racionalidade 

cientificista e materialista dominante a partir daquele século. Em outras palavras, 

estamos lidando aqui com o conceito “pré-moderno” de Revelação. Para a concepção 

católica, a história é a progressiva Revelação de Deus aos homens. Movimento este que 

começa no Antigo Testamento (primeiro com a aliança entre Deus e Noé e depois com a 

aliança entre Deus e Abraão) e se torna plena com a Encarnação do Verbo de Deus na 

história. Assim, depois de Cristo (depois do Novo Testamento) não há nada de novo na 

Revelação. Tudo já está dado seja na Escritura, seja na Tradição Apostólica e que é 

interpretado corretamente pelo Sagrado Magistério (os bispos em união com o Papa). 

Em suas Cartas Pastorais, por um lado os bispos falam com base nessas duas 

fontes da Revelação e por outro falam como membros do Magistério em união com o 

todo do Magistério. O próprio nome do documento, “Carta Pastoral” ou “Letras 

Apostólicas”, nos remete aos livros canônicos do Novo Testamento, às cartas de São 

Paulo, de S. Pedro e de outros Apóstolos de Cristo. Esta coincidência de denominação 

não é aleatória, mas pretende mostrar o sentido e a autoridade das mesmas. Quando o 

bispo (pastor), utilizando-se de suas prerrogativas de Sacerdote, Profeta e Rei, fala aos 

seus fiéis diocesanos, ele compartilha da mesma autoridade dos primeiros apóstolos. 

Entende-se assim, por que em suas Pastorais alguns bispos chegavam a copiar trechos 

inteiros de Pastorais de outros bispos. Afinal uma Carta Pastoral não pretende ser, 

senão, a voz de Deus que comunica aos homens a Verdade. 

 

Arrolamento de Fontes: 

Como contribuição da o trabalho dos pesquisadores interessados em aprofundar 

o estudo sobre as cartas pastorais do episcopado brasileiro do século XIX anexamos ao 

final deste trabalho uma listagem com as cartas pastorais dos dois primeiros bispos do 

Ceará presentes no arquivo da Sala de História Eclesiástica do Ceará pertencente à 

Arquidiocese de Fortaleza. 
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Pastoral do Ilmo. Sr. Bispo do Ceará D. Joaquim José Vieira Quando de sua Entrada 

na Diocese. Fortaleza1883. SHEAF. 

Manuscritos: 

Pastorais de D. Luiz 

1. Primeira Pastoral do Ilmo. Sr. Bispo D. Luís Antônio dos Santos Saudando a 

seus Diocesanos. Livro de registro de pastorais do primeiro bispo do Ceará. 

Freguesia da Imperatriz: Mariana:1861. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

2. Pastoral anunciando a Primeira Visita Pastoral de D. Luiz em 16.11.1862. Livro 

de registro de pastorais do primeiro bispo do Ceará à freguesia da Imperatriz. 

Fortaleza: 1861. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

3. Pastoral de D. Luís no Sentido de Angariar Esmolas Para a Fundação do 

Seminário. Livro de registro de pastorais do primeiro bispo do Ceará à freguesia 

da Imperatriz. Fortaleza: 1861. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

4. Pastoral do Ilmo. Sr. D. Luís Sobre a Administração do Sacramento do 

Matrimônio. Livro de registro de pastorais da freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 

1866. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

5. Pastoral de D. Luís sobre a Visita Pastoral em Alguns Lugares. Livro de registro 

de pastorais da freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 1871. . Sala de História 

Eclesiástica do Ceará. 

6. Pastoral de D. Luís Publicando o Breve de S. S. Pio IX. Livro de registro de 

pastorais da freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 1873. Sala de História 

Eclesiástica do Ceará. 

7. Pastoral de D. Luís Mandando Fazer Três Dias de Prece para Aplacar a cólera de 

Deus na Seca de 1877. Pastorais, circulares, mandamentos, instruções e 

regulamentos da cúria episcopal para esta freguesia de Conceição do Barro. 

Fortaleza: 1877. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

8. Letras de D. Luís Anunciando a Morte de Pio IX. Pastorais, circulares para esta 

freguesia de Conceição do Barro. Fortaleza: 1878. Sala de História Eclesiástica 

do Ceará. 

9. Pastoral de D. Luís Anunciando a Devoção do Sagrado Coração de Jesus. 

Pastorais, circulares para esta freguesia de Conceição do Barro: Fortaleza: 1878. 

Sala de História Eclesiástica do Ceará. 
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10. Circular Proibindo Que se Faça Festas na Capelas Filiais das Freguesias. 

Pastorais, circulares para esta freguesia de Conceição do Barro. Fortaleza: 1879. 

Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

11. Carta Pastoral Pela qual D. Luís convida o Clero ao Retiro Espiritual. Pastorais, 

circulares para esta freguesia de Conceição do Barro. Fortaleza: 1879. Sala de 

História Eclesiástica do Ceará. 

12. Pastoral de D. Luís Referente a Alguns Abusos Praticados Quando da 

Administração do Matrimônio. Livro de registros de pastorais, provisões e 

portarias de Trairi. Fortaleza: 1865. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

13. Pastoral de D. Luís Sobre a Captura de Roma Pelas Tropas Italianas. Livro de 

registro de pastorais de Trairi. Fortaleza: 1868. Sala de História Eclesiástica do 

Ceará. 

14. Observações sobre Procedimentos e Confissões (1864 - 1875). Sala de História 

Eclesiástica do Ceará. 

15. Livro de Notas e Observações Particulares Sobre as Visitas Pastorais à Diocese 

do Ceará - D. Joaquim (aberto em 23.05.1884). Sala de História Eclesiástica do 

Ceará. 

 

Pastorais de D. Joaquim: 

1. Pastoral do Ilmo. Sr. Bispo do Ceará D. Joaquim José Vieira Quando de sua 

Entrada na Diocese. Fortaleza1883. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

2. Pastoral de D. Joaquim Recomendando ao Clero o Recolhimento e o Exercício 

Espiritual. Fortaleza 1884. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

3. Pastoral de D. Joaquim Sobre Maria Santíssima. Fortaleza: 1884. Sala de 

História Eclesiástica do Ceará. 

4. Pastoral Comunicando e Publicando a Circular do Internúncio Apostólico de 

14.09.1886, que Aconselha a Realização de um Sínodo Diocesano que Elabore 

uma Constituição Para o Bispado. Fortaleza: 1886. Sala de História Eclesiástica 

do Ceará. 

5. Carta Pastoral Convocando o Clero Para um Sínodo Provincial. Fortaleza: 1887. 

Sala de História Eclesiástica do Ceará. 
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6. Pastoral Coletiva do Episcopado Brasileiro (Sobre a situação política do país 

depois da proclamação da República). 1890. Sala de História Eclesiástica do 

Ceará. 

7. Pastoral Coletiva dos Exmos. Revmos  Srs. Arcebispos e Bispos Que Foram ao 

Concílio Plenário Latino Americano. Roma: 1899. Sala de História Eclesiástica 

do Ceará. 

8. Pastoral Coletiva dos Srs Bispos do Brasil Setentrional Prevenindo Contra o 

Protestantismo. Fortaleza: 1911. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

 

Impressos: 

1. Pastoral do Exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim José Vieira Anunciando à Diocese de 

Fortaleza a promulgação dos Decretos do Concílio Plenário Latino-Americano. 

Fortaleza: Typ. Minerva, 1901. Sala de História Eclesiástica do Ceará. 

2. Carta Circular do Exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim José Vieira Bispo do Ceará 

Publicando Donativos Feitos. Fortaleza: Typ. Do Cruzeiro do Norte: 1907. Sala 

de História Eclesiástica do Ceará. 

3. Pastoral do Exmo. Sr. Bispo do Ceará D. Joaquim José Vieira Exortando os seus 

Diocesanos a Orarem Pela Igreja e Pela Pátria e premunindo-os Contra os Vícios 

Opostos à Santa Religião. Fortaleza: Typ. Econômica, 1893. Sala de História 

Eclesiástica do Ceará. 

4. Pastoral do Exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim José Vieira Transmitindo a seus 

Diocesanos a Pastoral Coletiva. Fortaleza: Typ. Moderna a Vapor, 1899. Sala de 

História Eclesiástica do Ceará. 

5. Carta do Exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim José Vieira Comunicando aos Fiéis 

Desta Diocese Sua Renúncia. Fortaleza: Typ. Minerva, 1912. Sala de História 

Eclesiástica do Ceará. 

Notas 

                                                           
i
 Colportores eram ministros leigos encarregados de distribuir bíblias e literatura religiosa. 

ii
 PASTORAL COLLETIVA DOS SENHORES BISPOS DO CENTRO - NORTE DO BRASIL. Fortaleza: 

1915 (manuscrito) Sala de História Eclesiástica do Ceará. 
iii

 HOORNAERT, Eduardo et Allii. História da Igreja no Brasil: primeira época – período colonial. 

Petrópolis: Vozes, 2008, p. 172. 
iv
 CAMARA, João. Almanaque de Fortaleza. Fortaleza: 1895, p. 53. 

v
 Pastoral de D. Luís anunciando sua Primeira Visita Pastoral. Livro de registro de pastorais da freguesia 

da Imperatriz. Fortaleza: 1862. (Manuscrito). Sala de História Eclesiástica do Ceará, doc. No. 47, 1863, p. 

35. 
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vi
 Pastoral de D. Luís sobre a Visita Pastoral em Alguns Lugares. Livro de registro de pastorais da 

freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 1871. (Manuscrito). Sala de História Eclesiástica do Ceará, doc. No. 

47, 1863, p. 53. 
vii

 Pastoral de D. Luís sobre a Visita Pastoral em Alguns Lugares. Livro de registro de pastorais da 

freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 1871. (Manuscrito). Sala de História Eclesiástica do Ceará, doc. No. 

47, 1863, p. 53. 
viii

 Idem, p. 54. 
ix

 Primeira Pastoral do Ilmo. Sr. Bispo D. Luís Antônio dos Santos Saudando a seus Diocesanos. Livro 

de registro de pastorais do primeiro bispo do Ceará. Freguesia da Imperatriz: Mariana:1861 (Manuscrito). 

Sala de História Eclesiástica do Ceará, doc. 47, 1863, p. 30. 
x
 Pastoral do Ilmo. Sr. D. Luís Sobre a Administração do Sacramento do Matrimônio. Livro de registro 

de pastorais. Freguesia da Imperatriz. Fortaleza: 1866.(Manuscrito). Sala de História Eclesiástica do 

Ceará, doc. No. 47, p. 65. 
xi

 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 125. 


