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1. Introdução 

 

 As revistas Hora Presente e Permanência, com publicações iniciadas em 1968 nas 

cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, foram editadas por grupos 

integristas católicos logo após a realização do Concílio Vaticano II (1962-1965), que se 

caracterizou pelo diálogo com a modernidade e com as ciências sociais.  

Sendo assim, foi nesse contexto histórico que surgiram grupos e movimentos da Igreja 

católica que adotaram o marxismo como base teórica nas suas formulações teológicas e o 

socialismo nas suas práticas políticas, além de se posicionarem contra a ditadura militar 

instaurada em março de 1964. Em todo o mundo católico, esses grupos ficaram conhecidos 

pelo nome de progressistas. 

Após tais constatações, procura-se apresentar nesse artigo parte das reflexões do meu 

projeto de mestrado, intitulado: Discursos Teológicos e Políticos da Igreja católica Brasileira 

presente nas revistas Hora Presente e Permanência. Desse modo, pretende-se expor nesse 

trabalho o contexto social e cultural no qual se originaram as revistas integristas e, por meio 

de suas criticas, analisar o movimento progressista e a questão da modernidade em anos 

ditatoriais no Brasil. 

 

2. As revistas e o contexto histórico de sua formação 

 

2.1. Uma breve apresentação 

A revista criada pelo grupo Hora Presente, com sua primeira publicação em setembro 

de 1968, em São Paulo, recebeu o nome do grupo que o criou. Seus artigos caracterizavam-se 

por trazerem assuntos relativos aos fatos políticos da ditadura e sobre as ações políticas dos 
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grupos progressistas e comunistas. Ela não possuía um líder específico e o grupo não contava 

com a participação de religiosos na sua redação. 

 O periódico foi dirigido por Clovis Leme Garcia até o último número de sua 

publicação. Sua redação era composta por vários intelectuais que atuavam no grupo e, 

conseqüentemente, escreviam para a revista Hora Presente
1
. Seus escritores receberam forte 

influência dos grupos integristas estrangeiros, principalmente das revistas católicas francesas
2
. 

 Segundo Pe. Charles Antoine
3
, que escreve sua obra no contexto de criação das 

revistas, as análises contidas em Hora Presente tratavam dos vícios do sistema democrático 

brasileiro e apoiavam o regime militar.  

 Em relação à revista do grupo do Rio de Janeiro, Permanência nasceu em outubro de 

1968 e também recebeu o nome do grupo. Ao contrário de Hora Presente, os artigos contidos 

em Permanência eram de cunho teológico e filosófico. A liderança da revista, e do grupo do 

Rio de Janeiro, concentrava-se na figura do católico leigo Gustavo Corção
4
, e foi dirigida por 

Júlio Fleichman. 

 Além dos inúmeros artigos escritos por Corção, a revista contava com a participação 

de vários religiosos beneditinos do Rio de Janeiro e de intelectuais leigos, como Alfredo 

Lage, Gerardo Dantas, Nuno Veloso e outros. Como o pensamento de Gustavo Corção era 

influenciado pela corrente integrista francesa de Jean Ousset
5
 e da revista Permanences, os 

artigos escritos pelos seus membros receberam forte influência das idéias católicas vindas da 

França nesse período. 

 Sendo assim, os artigos da revista dirigiam-se contra o pensamento moderno na Igreja 

e apoiava o regime instalado, em 1964, pelos militares. A revista Permanência se caracterizou 

por seus comentários teológicos e polêmicos da vida da instituição e, por meio de citações de 

filósofos e teólogos católicos, “criticava o marxismo e os grupos progressistas da Igreja” 
6
.  

Diferente de Hora Presente, a revista criada no Rio de Janeiro parou de ser publicada 

em 1990, depois de 22 anos. Mas o grupo Permanência permaneceu em atividade até 2003, 

com Fleichman na sua presidência. Hoje em dia, o grupo veicula suas opiniões por meio de 

um site na internet com alguns artigos publicados.   
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2.2. O contexto histórico 

De acordo com a apresentação das revistas, elas foram editadas por dois grupos 

conservadores da Igreja católica brasileira e possuíam o mesmo nome dos períodicos: o grupo 

Hora Presente e o Permanência. No plano filosófico e teológico, ambos se caracterizaram por 

fazerem parte de uma corrente que se desenvolveu no mundo católico a partir da crise 

modernista, na qual fez que aparecesse um catolicismo moderno, “junção da razão com a fé, e 

um catolicismo integral ou intransigente, totalmente tradicional e hierárquico” 
7
. 

Assim, surge no final do século XIX a corrente integrista, que tinha por objetivo 

combater o pensamento moderno que se difundia na Europa nessa época. Mas o nome 

„integrismo‟ só foi criado no início do século XX; durante o pontificado de Pio X, conhecido 

como papa integrista (1903 – 1914); no qual os católicos intransigentes tinham por escopo 

reocupar os espaços perdidos pela Igreja católica no processo de secularização.  

Com isso, como afirma Pierucci
8
, o integrismo acolheu os grupos tradicionalistas, 

ultraconservadores, ultra-ortodoxos e antimodernos da Igreja Católica, com o intuito de 

combater a ofensiva ad intra, ou seja, perseguir os pensadores católicos progressistas. Para 

ele, o vocábulo integrista apareceu na França em 1910, na querela entre católicos 

intransigentes e modernistas, e possui as seguintes características: 

 

1) a autoridade sacra para a qual se pretende inerrância literal é o texto papal 

(melhor dizendo, certos textos de papas), não a Sagrada Escritura; 2) a 

motivação do zelo militante é a defesa de valores religiosos ameaçados de 

decomposição pelos efeitos da modernidade; 3) a modernidade, por 

conseguinte, é pensada como síndrome antagônica à tradição que se quer 

preservar; 4) numa sociedade condenada a se desagregar pelos próprios 

erros, o único e legítimo portador da boa ordem sociopolítica a restaurar é a 

Igreja hierárquica , o alto clero; 5) para a restauração de uma sociedade 

integralmente cristã, ou seja, confessional em seu conjunto, é indispensável a 

manipulação ou o exercício do poder político
9
.  

 

 

 Em relação ao desenvolvimento da corrente integrista no Brasil, o primeiro 

representante do catolicismo integral foi Jackson de Figueiredo, que criou nas décadas de 

1920 o Centro D. Vital e a revista A Ordem. Tal grupo se caracterizou pela sua posição 

contrarevolucionária, “em defesa da ordem cristã na sociedade e sua intransigência ao 

pensamento moderno em favor da teologia católica” 
10

. 
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 Após algumas décadas, a Igreja católica brasileira passou a sofrer algumas 

transformações na sua estrutura. Os autores Antonio Flávio Pierucci, Beatriz Muniz de Souza 

e Candido Procópio Ferreira de Camargo
11

, escrevem um artigo sobre essas mudanças. Para 

eles, com o fim da 2º guerra mundial, com o processo de industrialização e de urbanização da 

sociedade brasileira e com o surgimento de governos populistas no país - entre as décadas de 

1950 e 1960 -, a Igreja passou por uma mudança na sua organização e na sua ideologia, pois 

criticou o sistema capitalista que gerava, no início de seu desenvolvimento, a exclusão de 

camadas sociais que migravam do campo para os centros urbanos. 

Dessa maneira, descrevem que a instituição religiosa passou a criticar as desigualdades 

sociais geradas pelo avanço do capitalismo no país e mudou sua estratégia de influência ao 

atingir as camadas populares e afirmam: 

 

Numa palavra, se a Igreja começa a mudar nos anos 50, é porque as grandes 

massas de católicos, ao serem mobilizados pelo rápido processo de 

penetração e expansão do capitalismo industrial, começam a passar, 

visivelmente, da mera passividade política a uma certa atividade 

reivindicadora e passam a ser disputadas por correntes ideológicas decididos, 

não apenas de caráter profano mas também de caráter religioso
12

.  

 

  

Para exemplificar esse período de mudança pela qual passou a Igreja no Brasil, o 

artigo escrito por Rubem Alves
13

, de orientação marxista, traça os caminhos da sociologia da 

religião no Brasil e descreve que nos anos 50 a Igreja católica passou a fazer o uso da 

sociologia para entender sua crise institucional, devido ao crescimento de outras religiões 

advindas com o processo de urbanização e industrialização no Brasil. Dessa forma, o autor 

afirma: 

 

Os resultados desta aproximação são reconhecidos, em escala mundial, pelo 

impacto do Vaticano II e da Conferência dos Bispos Latinoamericanos em 

Medellín, ambos fortemente informados pelos resultados das ciências 

sociais
14

.  

 

 

 Sendo assim, é nesse momento histórico que surgem no Brasil e em toda América 

Latina, setores progressistas da Igreja católica que se voltaram à massa de excluídos do 

sistema capitalista.  
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Como analisa Michel Löwy
15

, a partir dos anos 60 surgem os progressistas católicos 

formados no meio de alguns setores da Igreja: nos movimentos religiosos laicos, nas 

intervenções pastorais de base popular e nas comunidades eclesiais de base. São dessa 

miscelânea de pensamentos e de ideias políticas que surgiu a Teologia da Libertação, que se 

caracterizou por ser contra o capitalismo e por utilizar o marxismo em suas formulações 

teológicas, por meio de uma releitura da bíblia. 

 Ocorre, portanto, uma clivagem no catolicismo brasileiro, pois os problemas sociais do 

país, como a fome, a miséria e o analfabetismo passaram a ser à base das preocupações e das 

reflexões dos setores progressistas, levando-os a um processo de esquerdização.  

Nesse período, o Brasil vivia o auge da guerra fria e o medo da infiltração comunista 

era uma constante, já que o país partilhava uma aliança econômica com os Estados Unidos. 

Sendo assim, tem-se o início da ditadura militar em 1964, que em nome da “civilização 

ocidental cristã” tomou o poder político do país e passou a perseguir os comunistas e os 

setores progressistas da Igreja católica brasileira
16

. 

 Dentro da ótica anticomunista, pensando no conceito de imaginário trabalhado pelo 

historiador Rodrigo Patto Sá Motta
17

, que trabalha com a representação do anticomunismo 

por meio de iconografias, jornais e revistas produzidas pelos setores conservadores da Igreja 

católica, as revistas Hora Presente e Permanência foram veículos de informação e de 

propagação do anticomunismo brasileiro e de defesa da ditadura militar, por preservaram a 

ordem cristã e combaterem, na ação política e teológica, a infiltração comunista no Brasil. 

Além disso, atacaram e combateram os setores progressistas da Igreja católica e a influência 

do pensamento moderno nesses grupos. 

 Nesse sentido, cabe a apresentação dos artigos das revistas sob a orientação de três 

temas recorrentes nas suas edições: críticas aos grupos progressistas da Igreja e de grupos de 

esquerda; críticas ao pensamento moderno e sobre sua influência em setores da Igreja e na 

sociedade e artigos de defesa e apoio ao governo ditatorial. 

 

3. Os artigos e as representações históricas no ambiente pós-conciliar 

De acordo com a nova História Cultural, a noção de representação evoca a maneira de 

como grupos de uma determinada sociedade dão sentido as suas práticas sociais e aos 

discursos que a permeiam. Nesse sentido, as relações sociais que ocorrem em um determinado 
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período histórico, entre diferentes grupos de uma mesma sociedade, “são marcadas pela 

maneira de como os indivíduos e os grupos se percebem e percebem os demais”
18

, por meio 

dos diferentes discursos que regem determinada sociedade.  

Por se tratar de ideias e doutrinas de dois grupos religiosos, refletidas nos artigos das 

revistas, o presente trabalho se utilizará do conceito de representação, do historiador Roger 

Chartier. Tal conceito remete a representações mentais de ideias e mensagens no qual os 

homens dão sentido a sua realidade. Mas, como define o próprio Chartier: 

 

As representações não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma 

realidade que lhes será externa, elas possuem uma energia própria que leva a 

crer que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é. Nesse 

sentido, produzem as brechas que rompem às sociedades e as incorporam 

nos indivíduos
19

.  
 

 Portanto, trata-se aqui de perceber a visão do grupo Hora Presente e Permanência 

sobre seus oponentes e sobre a política da época: como eles pensavam, sentiam, imaginavam 

e viam os progressistas católicos, a modernidade e a política da época. Mas, vale ressaltar, 

essas representações, segundo o autor supracitado, são construções embasadas na realidade e 

podem produzir visões deturpadas do real.  

 

3.1. Progressistas e Comunistas 

 Nos artigos analisados até o presente momento, tanto o progressismo como o 

comunismo foram os assuntos mais tratados e discutidos pelos dois grupos. Para eles, o 

progressismo é um movimento caracterizado pela aliança com o comunismo, sendo que a 

diferença entre os dois encontra-se no fato da ala progressista pertencer à Igreja católica. 

Encontram-se nas revistas artigos que analisam os diferentes grupos formados por esse viés: o 

catolicismo holandês, os grupos que formaram diversas revistas internacionais e brasileiras de 

cunho progressista e outros.   

 Dessa maneira, os artigos se caracterizam por denunciarem uma suposta infiltração do 

comunismo na Igreja e pelos males que essa união poderia acarretar para a moral cristã da 

sociedade brasileira e para vida política do país.  

Como exemplo, o quarto número da revista Hora Presente foi totalmente dedicado a 

denunciar a infiltração comunista na Igreja católica em âmbito mundial. Tendo por título: As 
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forças ocultas da Igreja: IDOC, CIDOC, PAX, “Grupos Proféticos”, a Igreja reconhece a 

força desse grupo por utilizar os meios de comunicação como grande propulsora de suas 

ideias. Desse modo, aparecem narrações como: sacerdotes-guerrilheiros, os escândalos de 

padres casadouros, as pregações sexualistas de freiras modernas, a mundanização da Igreja, 

dentre outros
20

.   

Sendo assim, para os grupos Hora Presente e Permanência, a ala progressista naquele 

período representava uma ameaça para os dogmas pregados pela Igreja católica. Por ser uma 

instituição religiosa com mais de dois milênios de história, os grupos afirmavam que o 

progressismo denegria todos os Concílios realizados e colocava em xeque a autoridade do 

Santo pontífice da Igreja católica, o Papa Paulo VI
21

. Para eles, tal ala, com o auxilio dos 

meios de comunicação, representava um sinal de grandes mudanças para o mundo católico: 

 

Os sinais exteriores, aferidos pela doutrina de vinte séculos, ou até 

simplesmente pelo credo de Paulo VI, bastam-nos para concluir que o 

“progressismo” não deve ser visto como uma ala da Igreja, e sim como a 

Anti-Igreja cuja organização se esboça com nitidez em todo mundo
22

 

 

 

3.2. O pensamento moderno na Igreja e na sociedade 

 Em relação ao pensamento moderno, segundo os grupos, ele surge com a Reforma 

Protestante e atinge o seu auge com o marxismo, sendo o responsável pela suposta crise 

interna no qual se encontrava a Igreja naquele momento histórico. De acordo com eles, o 

estopim da crise ocorreu por meio do diálogo entre o Concílio Vaticano II com as ciências 

sociais.  

 No artigo escrito por Julio Garrido, o autor defende a ideia de que com a mentalidade 

pós-conciliar surgiram doutrinas que subverteram a vida cristã e os dogmas da Igreja católica, 

acarretando graves problemas para a instituição religiosa: 

 

O decréscimo do número de vocações, as aberrações litúrgicas, a crise da 

disciplina, as destruições de tradições e obras de arte não podem deixar de 

preocupar-nos, porém mais graves são as infiltrações de ideologias 

acatólicas em certos meios eclesiásticos e o desenvolvimento de certas teses 

que se vão afastando paulatinamente da doutrina tradicional e vão 

constituindo, não uma nova doutrina, mas uma mentalidade muito distinta 

daquela a que estávamos acostumados e que o Sumo Pontífice chamou 
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“mentalidade pós-conciliar” expressando preocupações e inquietações acerca 

de suas possíveis consequências
23

. 

 

 

 Percebe-se, portanto, que a modernidade é representada pela influência do mal dentro 

do mundo católico. No artigo escrito pelo espanhol Eugenio Vegas Lataíé, que descreve a 

perseguição dos papas católicos ao modernismo - desde Leão XIII, no século XIX, até o seu 

auge, com o Concílio Vaticano II -, ele escreve sobre a manifestação do mal: 

 

A Igreja sofre hoje talvez a maior crise de sua história, quando os seus piores 

inimigos se acham instalados dentro dela própria, espalhando o erro e a 

confusão na mente dos fiéis. Manifesta-se, de novo, a “síntese de todas as 

heresias”, o modernismo, antigo nome do “progressismo”, cuja obra maligna 

foi levada avante, em silêncio, por organizações secretas, desde que São Pio 

X a fulminou com a encíclica “Pascendi Dominici Gregisd”. De tão nocivos 

e evidentes, os frutos do Mal não podem mais ser ignorados
24

.  

  

 Além dos reflexos da modernidade na Igreja, os grupos também discutiam e 

criticavam a sua influência na mentalidade da sociedade brasileira, sobretudo, no âmbito da 

moral. Têm-se inúmeros artigos e notas que tratam sobre anticoncepcionais
25

, educação 

sexual
26

, violência praticada pelos jovens
27

 e vários outros assuntos.  

  

3.3. A ditadura militar 

 Enquanto a ditadura militar, tanto o grupo Hora presente quanto o grupo Permanência 

eram favoráveis as medidas tomadas e aos atos de violência exercidos pelo governo militar no 

país.  Na revista Permanência do número de maio/junho de 1969, os redatores colocam a 

Igreja e Governo como vítimas de uma suposta infiltração comunista no Brasil e pela 

veiculação de informações falsas sobre os abusos de religiosos católicos: 

 

Há um verdadeiro plano para desmoralizar o Exército e o Governo. A estas 

horas D. Ivo Lorscheider e D. Castro Pinto se aprontam para percorrer todas 

as dioceses brasileiras com a finalidade de provar a inocência dos 

prisioneiros, torturados (no dizer deles) por elementos do Exército. (...) 

Vários eclesiásticos ousaram dizer que a Igreja estava sendo perseguida no 

Brasil, e nós não sabemos o que pensar de tão grave inverdade (...)
28

.  

 

 

 Embora o apoio incondicional à política ditatorial, como no decreto do Ato 

Institucional AI- 05
29

 ou nos elogios proferidos aos discursos dos presidentes militares
30

, as 
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revistas traziam em seus artigos criticas ao pensamento político do governo militar. No artigo 

escrito pela redação de Hora Presente, Impasse Político-Militar no Brasil, o grupo inicia o 

texto elogiando a política econômica dos militares, o governo e seus atos, mas, com certa 

sutileza na construção critica do texto, reconhece que existe um vácuo de poder: 

 

À falta de uma doutrina política corretamente formulada, recorreu-se 

simplesmente – qual panacéia – à ocupação militar da máquina 

administrativa, com vistas a assegurar a prevalência de critérios de 

moralidade e a real preocupação com o interesse coletivo da coisa pública. 

Como, no entanto, o problema não estava só em trocar homens e como nem 

sempre o uso de uma farda gloriosa constitui penhor de honradez pessoal e 

de capacidade técnica, pode-se mesmo considerar que, de uma perspectiva 

global, ao invés de avançar-se, na verdade houve retrocesso. A militarização 

do aparato governamental fez brotar um sentimento anti-militar que até 

então não existia, como fenômeno geral, no seio do povo brasileiro. Os 

militares, vítimas do mesmo sistema viciado de organização política e social 

dentro do qual têm de atuar, passam a ser identificados – não faltando para 

isso a pregação conscientemente dirigida pelos pescadores de águas turvas – 

com as dificuldades e os malogros observados
31

. 

 

 Portanto, a relação de cooperação por parte dos grupos à ditadura militar se construiu 

por meio da perseguição ao comunismo pelo governo ditatorial. Dessa forma, em nome da 

honra e da moral cristã, a revista veiculava informações aos católicos brasileiros sobre a 

ameaça do comunismo na Igreja, na sociedade e na política do país. 

    

4. Conclusão 

A exposição acima procurou demonstrar como uma fonte histórica, no caso as revistas 

Hora Presente e Permanência, possibilita o acesso do historiador a representação de uma 

realidade histórica que só existe por meio das linhas escritas pelos intelectuais do grupo. Nas 

revistas, são possíveis as análises dos discursos e das representações que remetem a leitura 

específica de um momento histórico. Desse modo, por mais que o grupo se preocupasse em 

denunciar a infiltração comunista no país e dentro da Igreja, os artigos das revistas propiciam 

o estudo das práticas e das ações dos grupos progressistas católicos em relação à ditadura 

militar, possibilitando, assim, a análise das mudanças sociais que ocorriam naquela conjuntura 

histórica. 

Sendo assim, os artigos escritos pelos intelectuais dos grupos, que fazem parte de um 

movimento conservador do catolicismo, revelam uma realidade que ocorreu em um tempo 
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histórico próximo, no qual grupos progressistas católicos foram identificados e denunciados. 

Portanto, foi possível conhecer e analisar uma realidade histórica por meio dos discursos e das 

criticas desses dois grupos conservadores da Igreja católica em ambiente pós-conciliar.  

 

Notas 

                                                           
1
 Entre eles estavam: José Guarany, Marcondes Orsini, José Pedro Galvão de Souza, Adib Casseb, Clovis Lema 

Garcia, José Fraga Teixeira de Carvalho, Lauro de Barros Sicicliano, Italo Galli, Ruy de Azevedo Sodré e 

Alfredo Leite. Alguns artigos da revista também eram escritos por membros da revista Permanência, como: 

Gerardo Dantas Barbosa, Leonardo Van Acker, Nilo Pereira, Armando Dias de Azevedo, Claudio de Cicco, 

Gladstone Chaves de Mello, Pedro Kassab e Luiz Delgado. 
2
 Vários escritores das revistas Permanences, Itinéraires, La Pensée Catholique e L´Homme Nouveau, 

escreveram para a revista. 
3
 ANTOINE, Pe. Charles. O Integrismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980. 

4
 Herdeiro do pensamento conservador católico do centro D. Vital (nos anos 30), transformou-se no maior 

símbolo do catolicismo integral no Brasil. 
5
 Segundo Antoine, Jean Ousset foi o coordenador de “Centre d‟Etudes Critiques et de Synthèse”, criado em 

1946, e que deu origem em 1949 à revista Verbe – La Cité Catholique. Em julho de 1963, Verbe é substituída 

pela revista mensal Permanences. 
6
 ANTOINE, Pe. Charles. O Integrismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980, p. 44. 

7
 IDEM, Ibidem, p. 11. 

8
 PIERUCCI, Antonio Flávio de Oliveira. Fundamentalismo e Integrismo: o nome e as coisas. In: Revista da 

USP, São Paulo, nº13, 1999, pp. 144-156. 
9
 IDEM, Ibidem, p. 150. 

10
 ANTOINE, Pe. Charles. O Integrismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980, p. 17. 

11
 PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira Et alii. A Igreja Católica: 1945-1970. In: FAUSTO, Boris (org). A 

História Geral da Civilização Brasileira, Tomo II. O Brasil Republicano (Economia e Cultura – 1930 a 1964). 

5ºed. São Paulo: Difel, 1984, p.p. 345-380. 
12

 IDEM, Ibidem, p. 335. 
13

 ALVES, Rubem A. A volta do sagrado: os caminhos da Sociologia da Religião no Brasil. In: Religião e 

sociedade, n. 3, out-nov, 1978. 
14

 IDEM, Ibidem, p. 124. 
15

 LÖWY, Michel. Marxismo e Teologia da Libertação. São Paulo: ed. Cortez e autores associados, 1991, p. 27. 
16

 ANTOINE, Pe. Charles. O Integrismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980, p. 19. 
17

 MOTTA, Rodrigo Patto. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São 

Paulo: Pespectiva\Fapesp, 2002. 
18

 CHARTIER, Roger. A história ou a Leitura do Tempo. Trad: Cristina Antunes. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 

2009, p. 49. 
19

 IDEM, Ibidem, p. 51-52. 
20

 Hora Presente, Agosto de 1969, p. 27. 
21

 São inúmeros os artigos que tratam, especificamente, sobre a crise da autoridade do Papa no mundo moderno. 

Entre eles: A Infalibilidade do Papa, escrito por Hubert Saint Jacques. Hora Presente, Fevereiro de 1970, p. 63-

83. A Crise de Autoridade e o Democratismo. Permanência, Junho de 1969, p. 6-18. 
22

 Artigo de Apresentação da Redação. Permanência, Junho de 1969, p. 3. 
23

 Concílio, Ano Zero. Hora Presente, Novembro/Dezembro de 1968, p. 77 
24

 O Velho Modernismo de Cara Nova. Hora Presente, Janeiro/Fevereiro, 1969. 
25

 Entre os artigos se destacam: A Pílula e a Emancipação da Mulher, escrito por Alfredo Leite. Hora Presente, 

Setembro/Outubro de 1968, p. 193-213. Alcance e Obrigatoriedade da “Humanae Vitae”, escrito por Bernardo 

de Monsegú. Hora Presente, Outubro de 1970, p. 187-237. 
26

 Destacam-se os seguintes artigos: Sexo, Simplesmente. Hora Presente, Janeiro/Fevereiro de 1969, p. 211-223. 

A Subversão Agora se Chama Sexo. Hora Presente, Fevereiro de 1970, p. 29-39. Intimidade e Publicidade, 

escrito por Gustavo Corção. Permanência, Novembro de 1968, p. 11-17. 



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 

 

                                                                                                                                                                                     
27

Temos como exemplo o artigo escrito por Henri Caffarel sobre a importância de uma educação cristã para que 

se evite a subversão dos jovens: Filhos Morrendo de Fome. Permanência, Janeiro de 1969, p. 73-75. 
28

 Artigo de Apresentação da Redação. Permanência, Fevereiro/Março de 1969, p. 2 e 3. 
29

 O Momento Político: Abertura para o nada? Hora Presente, Agosto de 1969, p. 211-213.  
30

 A Revolução à Procura de si mesma. Hora Presente, Fevereiro de 1970, p. 21-28. A revista cita o discurso 

proferido pelo General Garrastuzu Médici no dia 07/10 de 1969, que propôs o reerguimento político do Brasil 

por meio da efetivação dos princípios cristãos da cultura ocidental.  
31

 Hora Presente, Setembro/Outubro de 1968, p. 19. 


