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A GESTÃO DE D. JOSÉ MAURÍCIO DA ROCHA NA 

 DIOCESE DE CORUMBÁ 

 
 

Jérri Roberto Marin* 
 

Esse artigo analisa a romanização no Brasil a partir da gestão episcopal de Dom 

José Maurício da Rocha, segundo bispo da diocese de Corumbá, em Mato Grosso, de 

1919 a 1927. Diante do cenário religioso, o estilo de mando de D. José Maurício nem 

sempre correspondeu ao modelo idealizado de “bispo empresário”, preocupado em 

coordenar um programa extenso de realizações e investimentos, no afã de reeuropeizar 

o catolicismo e impor a presença da Igreja na sociedade. 

A historiografia acadêmica procura demonstrar que a romanização teria sido um 

processo homogêneo, vitorioso nas múltiplas frentes de atuação e de abrangência 

nacional. Nesse olhar teria sido um processo deliberado, intencional e racional, a partir 

de estratégias precisas, calculadas e homogêneas. Como resultado, ter-se-ia se 

desenvolvido de forma contínua e linear, em que a Igreja Católica afirmava-se na 

sociedade, ao conquistar espaços e aliados políticos, ao recristianizar a sociedade, as 

instituições, o Estado e ao purificar a fé dos católicos.  

O episcopado brasileiro, sintonizado com as diretrizes da Santa Sé, teria 

conseguido criar uma Igreja centralizada e hierarquizada, com sólida organização. O 

reforço hierárquico garantia a padronização doutrinária e de ação da Igreja Católica. 

Entre o Papa e um pároco no interior do Brasil havia uma sintonia que comprovava essa 

unicidade. O lexema romanizar aponta para a reeuropeização do catolicismo, aspecto 

que implicava homogeneização e hierarquização, uma vez que era um movimento de 

inspiração conservadora, pelo qual a Igreja tornou-se depositária e guardiã da ortodoxia 

e da verdade.  

Neste sentido, a romanização teria sido, quase sempre, infalível, triunfal, 

vitoriosa e de abrangência nacional. Afirma-se que os “bispos reformadores”, durante o 

Império, teriam enfrentado dificuldades para implantar o catolicismo romanizado e que, 

com o advento da República, após verem superadas as dificuldades iniciais, a ação 

reformadora do episcopado teria alcançado seus fins de forma triunfal. A separação 
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entre Igreja e Estado teria propiciado a liberdade de ação de que a Igreja necessitava 

para implementar várias medidas político-institucionais, com vista a conquistar seus 

objetivos pastorais e políticos.  

Enfim, essa tendência historiográfica reafirma e privilegia ao limite a idéia de 

que a ofensiva romanizadora teria sido coesa, a partir de uma ação política e pastoral 

uniforme do episcopado. Este, por ter consciência da sua missão apostólica e ser 

detentor de uma visão comum da situação política e social do Brasil, estaria empenhado 

em cumprir todas as disposições da Santa Sé em todas as matérias de interesse da Igreja, 

visando a ortodoxia religiosa e a consolidação da romanização da Igreja. Para tal, 

coordenaria uma ação conjunta para intervir na sociedade, de acordo com as orientações 

emanadas pela Santa Sé, que, por sua vez, nomeava bispos capacitados para 

implementar as reformas pretendidas.  

O cenário religioso e a gestão de D. José Maurício da Rocha revelam 

singularidades. D. José Maurício foi nomeado pela Santa Sé terceiro bispo da diocese de 

Corumbá. Ao assumir, em 12 de outubro de 1919, a diocese já contava com nove anos 

de existência. No entanto, para ele, encontrava-se no estado “mais primitivo que 

imaginar se possa ... sem clero, sem vida espiritual, e sem recurso algum de ordem 

material”.1 Ao completar dez anos, ainda se encontrava, “como se fosse no começo, e, 

aliás, em peiores condições do que muitas que começam”.2  

O clero regular era composto, em 1919, por cinco sacerdotes da Congregação 

dos Salesianos, sendo um deles encarregado da paróquia de Nossa Senhora da 

Candelária, em Corumbá. Os Salesianos dirigiam o Colégio Santa Teresa, de instrução 

primária e secundária, que na época era freqüentado por 180 alunos, em sua maioria, 

externos. As irmãs Filhas de Maria Auxiliadora mantinham o Colégio Imaculada 

Conceição para moças, com oitenta matrículas. Três irmãs se dedicavam ao hospital de 

Caridade, construído pela maçonaria e mantido pela Sociedade Beneficente 

Corumbaense. O primeiro ato de D. José Maurício foi o de consagrar a diocese ao 

                                            
1 ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha, bispo eleito de Bragança, 
despedindo-se da diocese de Corumbá, p. 7. 
2 ROCHA, J. M. da, Segunda Carta Pastoral de D. José Mauricio da Rocha – bispo de Corumbá – Sobre 
o patrimonio da diocese. p. 3. 
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Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, com o fito de cristianizar, 

sensibilizar e converter os diocesanos.3  

A diocese estava quase desprovida de igrejas. Estas eram poucas, sendo as 

melhores a catedral Nossa Senhora da Candelária e a de Ladário. A catedral 

correspondia nas proporções às necessidades da cidade episcopal, porém necessitava de 

reparos. Nas sedes das demais paróquias, havia somente capelas em mau estado de 

conservação. Sobre a paróquia de Aquidauana, asseverou D. José Maurício: “Carece 

totalmente de Matriz, pois a pequena capela mor ora construida como principio da 

Matriz não pode absolutamente ser aproveitada. ... Carecendo de Matriz falta-lhe 

tambem o necessario para o exercicio do culto”.4 Em Miranda, a igreja, em 1919, estava 

em ruínas e desprovida da maioria dos aparatos necessários para a realização da missa e 

da administração dos sacramentos. Na visita pastoral de 1920, D. José Maurício benzeu 

a pedra fundamental da nova matriz.  

Os recursos financeiros para o término da construção da nova igreja foram 

disponibilizados com a venda dos tijolos e das telhas da igreja demolida. As imagens 

foram conservadas na casa de um devoto, onde foram oficiados todos os atos paroquiais 

até a cobertura da capela-mor da igreja. Em Corumbá, o cemitério dos coléricos, apesar 

de ter sido criado em 1910, encontrava-se com os muros encardidos e em ruínas e seu 

interior mais parecia uma “selva” que ocultava “venenosos ofídios, que um campo 

santo”.5 Na região fronteiriça do Brasil com o Paraguai, havia ausência de igrejas e as 

missas eram realizadas em locais improvisados.  

A presença do clero regular amenizava parcialmente os problemas, mas a maior 

parte das paróquias estava privada dos serviços religiosos. Era comum o mesmo padre 

atender a duas paróquias, visitando a anexa quando as circunstâncias permitiam. Em 

1920, a paróquia de Miranda obteve um pároco como encarregado, com residência em 

Aquidauana, após mais de quinze anos sem um pároco.6 Em 1927, o pároco de Três 

Lagoas regia também a paróquia de Santana do Paranaíba, distante 180 km, visitando-a 

algumas vezes por ano. As visitas restringiam-se às sedes paroquiais, e a população que 

residia no interior ficava sem qualquer assistência religiosa. 

                                            
3 Mandamento, de 20 de Julho de 1919. In: ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Mauricio da 
Rocha - bispo de Corumbá - Saudando aos seus diocesanos, p. 55. 
4 Livro Tombo da Freguesia de Aquidauana, p. 5. 
5 Relatório apresentado em 1920 pelo Cel. Dr. Carmerio Gondim à Câmera Municipal.  
6 Mapas Parochiaes, Nossa Senhora do Carmo de Miranda – anno de 1920. 
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A escassez de clero levou à prática de anexar as paróquias vacantes àquelas que 

estavam providas. No entanto, as distâncias entre as paróquias e sua extensão tornavam 

essa medida ineficaz. As paróquias anexadas recebiam apenas uma visita anual, por 

ocasião da festa do padroeiro ou da desobriga. O vigário encomendado de Três Lagoas 

estava encarregado da paróquia de Santana do Paranaíba e o de Corumbá, responsável 

por Porto Murtinho. As paróquias de Miranda e de Nioaque estavam vacantes há vários 

anos e foram anexadas à de Aquidauana, cujo vigário estava encarregado de regê-la. 

Miranda passou a receber visitas quinzenais, depois de permanecer por quinze anos sem 

um pároco residente e sem vida espiritual. A sede episcopal era atendida com 

regularidade pelos Salesianos, com pregação regular nos dias santos e festivos, sempre 

precedidos por novenas e tríduos preparatórios. O ensino religioso era ministrado duas 

vezes por semana nos colégios católicos e na catedral.7 Em geral, a população que 

residia na sede das paróquias providas era mais bem assistida se comparada à população 

que residia no interior. 

A criação das paróquias de Ponta Porã, Porto Murtinho e Bela Vista, em 4 de 

abril de 1924, foi motivada pela grande extensão territorial das paróquias, as 

dificuldades de comunicação e as grandes distâncias de Campo Grande.8 Essas 

paróquias foram criadas sem que houvesse um pároco para provê-las, igrejas ou capelas 

em suas sedes. A ereção de novas paróquias acompanhava a criação de novos 

municípios em Mato Grosso. 

D. José Maurício afirmava que a religião era a maior necessidade da sua 

diocese.9 Neste sentido, determinou, cumprindo um dever episcopal, que fossem 

celebradas na catedral missas pela manhã e à noite, aos domingos e em dias 

santificados, além de conferências sobre a importância das práticas sacramentais. O 

bispo percebera que a população não freqüentava as cerimônias religiosas nem praticava 

os sacramentos. Referindo-se à situação da religião na sede episcopal e em toda a 

diocese, afirmou: “se o estado espiritual da catedral era este, fácil é concluir quanto ao 

resto da diocese”.10 

                                            
7 Relatório do movimento religioso da diocese de Santa Cruz de Corumbá do ano de 1918 apresentado ao 
D. Angelo J. Scapardini, Núncio Apostólico no Brasil, 28 de mar. 1919, p. 3. 
8 Livro Tombo da paróquia de São José de Ponta Porã, p. 14. 
9 ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha – bispo de Corumbá - Saudando aos 
seus diocesanos, p. 7 
10 O BRASIL desconhecido. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 29 set. 1929. n. 218, p. 1. 
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A diocese ainda não conseguira constituir um real patrimônio diocesano, nem 

um palácio episcopal, obrigando o bispo a alugar provisoriamente uma casa. Os 

arquivos paroquiais e da cúria inexistiam; as paróquias não estavam organizadas e o 

movimento na secretaria do bispado era nulo, pois das oito paróquias apenas duas 

estavam providas de párocos. Segundo D. José Maurício, “numa diocese tão vasta, 

contando somente dois vigários, não é possivel houvesse vida espiritual. E não a havia 

com effeito”.11  

A extensão territorial da diocese (450.158 km2), as grandes distâncias entre as 

paróquias, a ausência de padres, a falta de assistência religiosa aos fiéis e a mentalidade 

anti-religiosa parecem ter sido os maiores obstáculos à cristianização da população e ao 

decréscimo das práticas sacramentais. Quando o bispo tomou posse, havia dois vigários 

em todo o bispado, um em Corumbá e outro em Campo Grande.12 A situação era 

agravada em razão do grande número de visionários e de padres sem o uso de ordens ou 

jurisdição que percorria a diocese, conforme já foi referido neste estudo. Em 1922, o 

padre Hipólito Chovelon, pároco de Corumbá, soube que dois aventureiros estariam 

fingindo-se de padres em Ponta Porã. Os fiéis sentiam-se enganados e passavam a 

desconfiar da autoridade episcopal. 

D. José Maurício tentou implantar o estilo de mando europeizado, alinhando-se 

às diretrizes da política de romanização. Como bispo, estava investido de um poder 

eclesiástico que possibilitava faculdades decisórias bastante amplas. Cioso de suas 

prerrogativas, tentou colocar a diocese em sintonia com as demais circunscrições 

eclesiásticas brasileiras. Ao perceber o descompasso existente e as dificuldades que 

enfrentaria, procurou, mesmo assim, reverter o cenário religioso, implantando várias 

reformas e regularizando as fontes de renda regulares para que pudesse ostentar um 

padrão de vida condigno para si e para os empreendimentos da diocese.  

Contudo, a escassez de recursos impossibilitou-o de ostentar um padrão de vida 

que se aproximasse de seu elevado status na hierarquia eclesiástica e política. A diocese 

não tinha um palácio episcopal e uma catedral luxuosa, nem recursos para financiar a 

construção de igrejas, escolas, do seminário diocesano e a publicação de jornais. Os 

edifícios religiosos imponentes, segundo a tradição romanizante, representavam 

                                            
11 Ibid., loc. cit. 
12 ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha, bispo eleito de Bragança, 
despedindo-se da diocese de Corumbá, p. 10 
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simbolicamente a importância da Igreja na sociedade e reafirmavam a posição 

hierárquica do bispo como líder, além de avalizar suas pretensões políticas diante do 

Estado. O incremento da freqüência às práticas sacramentais e a realização de inúmeras 

obras ligavam-se às pretensões políticas de promoção na hierarquia católica e a 

transferência do bispo para dioceses mais importantes. As ambições pessoais de ostentar 

seu poder e a inviabilidade de realizar um programa mínimo frustraram as iniciativas 

episcopais do bispo de Corumbá. 

Como decorrência, D. José Maurício não cumpriu todo o mandato na sede 

episcopal. Para ele, o sul de Mato Grosso era um lugar atrasado, bárbaro, incivilizado e 

de clima insalubre. Emergia, assim, na visão do bispo, um distanciamento cultural, 

histórico e econômico em relação aos centros mais dinâmicos do Brasil, em particular 

Rio de Janeiro e São Paulo. Nas suas ausências da diocese, residia no Rio de Janeiro ou 

Maceió e realizava viagens para a Europa. A escolha das cidades litorâneas deixava 

transparecer o porquê da escolha, pois, para ele, o sertão era visto como o confim do 

mundo civilizado.  

O lexema Corumbá endossava a visão do bispo com relação à sede episcopal e 

ao sul de Mato Grosso. Significava lugar ermo, desprezado, isolado, longínquo e 

esquecido. Corumbá era, para ele, um inferno, e o paraíso estava nas ausências, quando 

se dirigia ao litoral ou à Europa, e na sonhada transferência para outra diocese. As 

rápidas passagens de D. José Maurício por Corumbá eram como visitas pastorais. Sua 

maior ausência foi de 14 meses e 24 dias seguidos. Dos 89 meses durante os quais D. 

José Maurício esteve na governo da diocese, permaneceu na cidade por 36 meses, 

estando ausente os restantes 53 meses.13 Durante suas ausências, o expediente da 

câmara eclesiástica foi exercido pelo governador do bispado, o pároco da catedral, que 

recebeu do bispo faculdades ordinárias e extraordinárias compatíveis à episcopal.  

Quando D. José Maurício retornava para uma visita pastoral à sede episcopal, as 

atribuições do governador do bispado reduziam-se parcialmente; ele mantinha apenas as 

faculdades de dispensar, em caso de necessidade, proclamações de certidões de 

casamento e de realizar ou autorizar comunhões ou batizados em oratório privado. As 

demais provisões deveriam ser solicitadas ao bispo. Em 1921, D. José Maurício 
                                            
13 O bispo se ausentou de 28-09-1920 a 03-03-1921; de 29-09-1921 a 15-02-1922, quando passou a 
administrar a diocese de Três Lagoas; retirou-se do bispado em fins de novembro de 1922 até 24-02-
1924; retirou-se outra vez de 3-11-1924 até 27-11-1925, e de 25-12-1925 até 17-04-1927, dia da posse do 
monsenhor Pedro Massa.  Carta de  20 de abril de 1927. 
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administrou a diocese de Três Lagoas e em 1924, transferiu a residência episcopal para 

Campo Grande, onde passou a residir. A secretaria do bispado foi transferida para 

Campo Grande, assim como todos os livros, objetos e bens pertencentes ao bispado.14 A 

permanência em Campo Grande também foi pequena e a diocese foi administrada, na 

maior parte de sua gestão, do Rio de Janeiro ou de Maceió. A terceira carta pastoral de 

D. José Maurício foi escrita em Maceió, em uma de suas constantes ausências, e a de 

despedida, da diocese do Rio de Janeiro.  

Os motivos das ausências foram expressos na primeira carta pastoral. D. José 

Maurício, ao anunciar sua escolha como bispo entre o clero brasileiro, escreveu: 

“Escolheu-Nos a Nós para maior confusão Nossa.” O desânimo, o desfalecimento, a 

resignação, as saudades, mesmo antes de partir, os sacrifícios e as privações faziam-no 

repudiar a escolha. O voto de obediência tornava apenas aceitável a nomeação. “Ó 

amada terra do Nosso berço! Quão doloroso é o sacrifício a Nós imposto de termos de 

deixar-te”. A diocese de Corumbá era para ele, o início da carreira, um período de 

treinamento para galgar postos em dioceses ou arquidioceses mais importantes que lhe 

garantissem prestígio social e melhores condições de vida, uma vez que ao serem 

empreendidas algumas reformas, os bispos davam por encerrada sua administração e 

aguardavam a transferência.  

D. José Maurício, apesar de suas posturas, era ultramontano e cônscio dos 

deveres, da sua missão episcopal e dos seus poderes.15 Em sua primeira carta pastoral, 

apresentara sua adesão ao projeto do episcopado nacional e às orientações de Roma. Sua 

ação episcopal pretendia a prosperidade religiosa da diocese, por meio da 

recristianização social e da luta contra a secularização e as religiões concorrentes.16 Por 

outro lado, suas posturas não condiziam com o zelo romanizante.  

Quando se ausentava, administrava a diocese por meio de mensagens 

telegráficas e do correio. Muitas vezes, a correspondência era expedida para o Rio de 

Janeiro e o bispo encontrava-se em Maceió, tornando a administração diocesana morosa 

e pouco eficiente. Na maioria das vezes, o bispo solicitava dinheiro para seu sustento 

pessoal, para as viagens que realizava e para comprar paramentos. As provisões para o 

governador do bispado e para os párocos não obedeciam a prazos determinados. O 
                                            
14 Carta de  26 fev. 1924. 
15 Referência às recomendações, acerca do catecismo, da Encíclica Acerbo nimis, de 15 de abril de 1905, 
do papa Pio X. Versa ainda sobre questões do Concílio de Trento e sobre a questão social. 
16 ROCHA, J. M. da, op. cit., p. 16-8. 
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extravio de correspondências, a perda de prazos e o custo do telégrafo geraram 

desentendimentos e tensões entre o bispo e o governador do bispado.  

As constantes ausências do bispo provocaram até mesmo uma alteração do 

calendário religioso. A procissão de Corpus Christi de 1921 foi realizada, na cidade 

episcopal, após a data oficial, em virtude da ausência prolongada do bispo.17 Nos anos 

subseqüentes, foi realizada sem a presença do bispo. Administrar a diocese de Maceió 

ou do Rio de Janeiro, o impossibilitava de conhecer a realidade religiosa. As visitas 

pastorais à cidade episcopal eram rápidas, como a realizada entre 24 de maio e 8 de 

junho de 1924. Os padres ressentiam-se das ausências do bispo, pois consideravam sua 

presença necessária para a resolução dos impasses que surgiam. As distâncias e o 

isolamento das paróquias favoreciam a autonomia e a negligência do clero com relação 

à prestação da assistência religiosa. Os Salesianos sentiam-se os mais prejudicados, por 

terem de administrar a paróquia de Corumbá e a diocese.  

Para o bispo, no sul de Mato Grosso, não havia civilização nem progresso, e a 

diocese de Corumbá era uma aberração, pois, para ele, as leis eclesiásticas não eram 

seguidas e não havia qualquer sinal de revitalização do catolicismo. A resposta do bispo 

ao governador do bispado, por ocasião de uma consulta, é significativa: 
Quando é então que hão de ser observadas as leis ecclesiasticas, que 
regem a especie, nessa terra, que é sede de bispado, há 14 annos, e 
conta de apostolado de ensino salesiano a respeitavel cifra de 30 
annos? 

Entretanto, como as prescrições da Pastoral são para serem seguidos, 
v. Rvma. de accordo com o seu critério e consciência, applique-as a 
casos que lhe parecerem adaptados á sua applicação.18 

Cabia ao governador do bispado administrar a diocese e aplicar a legislação 

eclesiástica. D. José Maurício admoestava o governador do bispado como forma de 

respeito por sua autoridade e para homogeneizar a administração diocesana.19 O clero, 

distante da autoridade episcopal, adquiriu grande autonomia, que se sobrepunha à 

episcopal, e passou a tomar iniciativas sem autorização, muitas vezes desrespeitavam a 

legislação eclesiástica. O bispo, por telegrama, repreendia o governador do bispado e o 

clero. Para ele, a autonomia do clero devia-se ao modernismo da época. Em 1925, 

considerou digno de compaixão o atraso de Mato Grosso, pois todas as iniciativas que 

                                            
17 Carta de  8 set. 1921. 
18 Carta de  8 out. 1924. 
19 Carta de  23 set. 1924. 
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empreendera foram “infrutíferas”, o que o desanimava e desesperançava.20 A 

indignação e a repulsa diante da situação religiosa da diocese e da atuação dos 

Salesianos levaram D. José Maurício a desprezar Mato Grosso, assim como o bispado 

que regia. Ele se justificava afirmando que o assolava um “sentimento de tristeza” ao 

dar-se conta de “quanto está longe o tempo de ver eu este pedaço do Brasil assemelhado 

ao resto do país”.21  

O clero era escasso e insuficiente para atender a todas as necessidades da diocese 

e estava sujeito a transferências e doenças. Em 1925, com a saída de um padre e a 

doença de outro, o bispo, do Rio de Janeiro e recém-regressado de Maceió, lamentou: 

“Só acceitando tudo como provocação para esse desventuroso Mato Grosso.”22 D. José 

Maurício representava a si como um “espírito superior e abnegado” e graças as suas 

“altas virtudes”, que surpreenderam o Papa Pio X, continuava administrando a onerosa 

diocese que considerava a mais extensa e trabalhosa do Brasil.23 

A falta de sacerdotes não impedia que o bispo admoestasse o clero ou 

suspendesse suas faculdades. Em 1921, destituiu o padre Jorge [Nacheiner?] da regência 

da paróquia de Campo Grande e das faculdades de confessar e pregar, podendo apenas 

celebrar missa na matriz, por ele se negar a comparecer diante do bispo e prestar exame 

das matérias designadas. O prazo foi prorrogado e o padre não compareceu. 

Posteriormente, ele retirou-se da Igreja e contraiu matrimônio civil, residindo em 

Campo Grande, cidade onde era vigário.24 

A ação pastoral de D. José Maurício centralizou-se na implantação de uma nova 

orientação doutrinária, com o fito de mudar o cenário religioso e a posição de 

lateralidade da Igreja Católica na sociedade. Para tanto, inúmeras estratégias foram 

utilizadas, dentre elas, a construção e reforma de igrejas, convite para que Congregações 

Religiosas masculinas e femininas atuassem na diocese e constituição de um patrimônio 

diocesano. A intenção era substituir as manifestações religiosas existentes pela 

tridentina, a recusa em internalizar as normas católicas pela vivência pública da fé 

católica e subtrair a condução dos assuntos religiosos dos leigos para o controle clerical. 

As associações religiosas, a introdução de novos cerimoniais e o reforço da pompa 

                                            
20 Carta de  25 maio 1925. 
21 Carta de  28 out. 1924. 
22 Carta de  13 fev. 1925. 
23 O BRASIL desconhecido. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 29 set. 1929, n. 218, p. 1. 
24 Carta de 16 ago. 1921. 
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procuravam sensibilizar os indiferentes e difundir os valores católicos. Para o bispo, o 

apostolado junto à população era a obra mais importante e necessária da Igreja em Mato 

Grosso.25 Para tal,  empenhou-se em mudar a opinião pública anti-religiosa e anticlerical 

da região. Procurou atrair, primeiro, as mulheres e principalmente as crianças, para 

depois tentar fazer o mesmo com os homens. Os párocos deveriam se esforçar para que 

o maior número de fiéis se aproximasse da Igreja.  

A difusão do ensino do catecismo para crianças e adultos, as conferências sobre 

a prática dos sacramentos, a organização de associações religiosas, a imposição de 

novos padrões litúrgicos e a realização de freqüentes procissões religiosas para os santos 

que possuíam maior número de devotos tinham como objetivo atrair um público 

masculino e feminino que se mantinha distante e hostil e que a Igreja Católica não 

conseguira chamar para si. Com relação aos casamentos, a Igreja procurou regularizar 

as uniões, realizando o casamento religioso com isenção de taxas. Os padres 

procuravam incutir nos fiéis que o casamento religioso, mais que uma formalidade, era 

uma obrigação de consciência. Apesar disso, o número de casamentos religiosos 

continuou a ser insignificante. 

A maioria das associações religiosas existentes na diocese foi erigida na sede 

episcopal. Nem sempre elas tinham sua situação canônica regularizada. A associação da 

Pia União das Filhas de Maria do Colégio Imaculada Conceição não estava organizada 

regularmente, faltando-lhe a ereção canônica. A estruturação das associações dependia 

de uma sólida vivência religiosa, o que inexistia na maioria das paróquias. Muitas vezes, 

as associações eram criadas e se dissolviam poucos meses depois. Nesses casos, era 

necessário um constante esforço do pároco para reativar as associações, convocando os 

membros, elegendo novas diretorias e realizando promoções que integrassem os 

associados.  

Outro recurso utilizado para atrair e sensibilizar os leigos foi o de revestir os atos 

religiosos com a maior pompa possível. Essa estratégia foi reduzida apenas à sede 

episcopal. Para tornar as procissões mais atrativas, em especial à da Semana Santa, D. 

José Maurício adquiriu em abril de 1925 três imagens, um pálio para as procissões e 

paramentos completos para as missas pontificais, que foram pagos com subscrições 

entre os membros do Apostolado da Oração, da Pia União Filhas de Maria e da fábrica 

                                            
25 Carta de 14 fev. 1925. 
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da catedral. Entre as reformas que o bispo empreendeu, estava a introdução da procissão 

do encontro e do Cristo ressuscitado, com o objetivo de impressionar e atrair os fiéis.  

As medidas implementadas para romanizar o catolicismo restringiam-se, em sua 

maioria, à sede do bispado. Ali o catecismo era pregado regularmente. Apesar disso, o 

número de pessoas que recebia a primeira comunhão correspondia a menos de 50% dos 

alunos que freqüentavam o catecismo. A presença de leigos nas missas e práticas 

sacramentais continuava exígua e as igrejas continuavam vazias.26 

Os vigários, em virtude das distâncias geográficas e das dificuldades de 

comunicação com a sede do bispado, recebiam faculdades e provisões bastante amplas, 

inclusive de absolver aspectos reservados aos bispos. Essa faculdade poderia ser 

aplicada em casos urgentes e quando não houvesse tempo para comunicar ou consultar 

o bispo. Nesses casos, o uso das faculdades recaía no foro da consciência individual do 

padre. Essas faculdades ampliaram-se no decorrer do tempo, tornando-se freqüentes e 

renovadas todos os anos. Muitas das faculdades, como as de dispensa de impedimentos 

matrimoniais e a administração da crisma, eram de responsabilidade única do bispo. 

Este podia delegá-las somente em casos muito específicos. Porém, na diocese de 

Corumbá, tornou-se costume delegar aos párocos e coadjutores essa faculdade. Muitos 

padres a delegavam a outros, quando estavam impossibilitados de administrá-la. As 

renovações eram, muitas vezes, verbais; os padres administravam-nas e posteriormente 

comunicavam o governador do bispado. 

Entre as diretrizes normatizadoras de D. José Maurício, estavam a regularização 

das festas religiosas tradicionais e a introdução das festas litúrgicas, que não eram 

conhecidas. A regulamentação procurava colocar os leigos e sintonizar as festas com a 

Pastoral Coletiva de 1915. Pretendia-se também a homogeneização dos atos e 

cerimoniais e a regulamentação de sua organização. Os programas das festas religiosas 

deveriam ser, em todos os detalhes, organizados juntamente com o pároco e somente 

seriam reconhecidos como autênticos quando tivessem o visto da autoridade paroquial. 

Com relação às coletas de donativos, deveria ser seguido o que prescrevia a Pastoral. As 

insígnias conduzidas por ocasião das coletas de esmolas deveriam ser recolhidas na 

igreja e não em casas particulares, como era o costume. Os leilões deveriam ser 

                                            
26 Carta de 10 abr. 1927. 
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realizados publicamente, em locais próximos às igrejas, e, após seu término, os festeiros 

deveriam prestar contas ao pároco.  

Era expressamente proibido desviar, para fins considerados profanos, as receitas 

das festas, pois “os usos contrarios ao espirito da egreja não constituem costume”. O 

decreto de D. José Maurício admoestava os diocesanos para que acatassem as 

determinações em matéria religiosa provinda da autoridade eclesiástica, pois isso 

evitaria a proibição de festas que contrariassem o decreto.27 As festas que não tivessem 

o aval da autoridade eclesiástica não poderiam ser realizadas. Muitas foram proibidas 

por contrariarem a legislação eclesiástica, estando os párocos autorizados a recorrer às 

autoridades policiais para reprimir os que desrespeitassem o decreto episcopal.   

As resistências as normatizações foram grandes e obrigou a Igreja a resignar-se 

com resultados parciais. O problema residia, mais uma vez, na escassez de clero e nas 

constantes ausências do bispo. As iniciativas não eram insistentes nem firmes. Nas 

paróquias que estavam providas e nas anexadas, as determinações do bispo eram 

implementadas. Nas paróquias que se mantinham vacantes, os leigos continuavam 

agindo com autonomia.  

Os métodos autoritários resultavam em impasses que fortaleciam as resistências 

e os leigos. Neste sentido, as iniciativas romanizantes eram isoladas e não tinham 

continuidade, o que reduzia sua eficácia. Os períodos de ofensiva alternavam-se com 

outros, maiores, em que os leigos retomavam a autonomia na condução dos assuntos 

religiosos. A pouca receptividade na internalização dos valores do catolicismo, a recusa 

em manifestar em público a fé e a mentalidade anti-religiosa e anticlerical denunciavam 

a permanência dos traços culturais da formação histórica do sul de Mato Grosso, que a 

Igreja não estava conseguindo mudar. A posição de lateralidade do catolicismo na 

sociedade persistia. A situação agravava-se em face da concorrência estabelecida pelo 

protestantismo, pelo espiritismo e pelas religiões afro-brasileiras. 

A constituição de um patrimônio diocesano era, após o religioso, o maior 

problema da diocese. Ao ser criada, foi dotada com um pequeno patrimônio e algumas 

paróquias extensas. O primeiro bispo, D. Cirilo, não encaminhou nenhuma iniciativa.28 

Quando D. José Maurício assumiu, o patrimônio foi considerado insignificante, o que 

era agravado graças à desorganização administrativa. Muitos empreendimentos 
                                            
27 Decreto n. 21 de D. José Maurício da Rocha, de 10 de set. de 1921. 
28 PRIANTE, V. B. M. De Relationibus Dioecesanis, 1938, p. 5. 
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realizados pelo antecessor baseavam-se em acordos e consentimentos verbais que não 

foram registrados e aprovados oficialmente.29 Após dois anos de vacância (1918-1919), 

a renda existente era de apenas de dois contos e quatrocentos mil réis. Servia de 

residência episcopal uma casa alugada, mal mobiliada e sem conforto.30 Parte dos 

móveis e utensílios existentes foram roubados em 1919, em uma das prolongadas 

ausências do bispo. Posteriormente, foi adquirida uma casa em Campo Grande para 

servir de residência episcopal e para onde D. José Maurício pretendia transferir a sede 

do bispado. Em 1924 a planejada transferência ocorreu.31 A maioria dos investimentos 

em imóveis localizava-se em Campo Grande.32 

A inexistência de uma vida espiritual, magno propulsor de um bispado, 

impossibilitava o estabelecimento de certas obras e instituições sociais e os meios para 

sua manutenção. A diocese não tinha condições para sustentar o bispo e o clero, como 

determinava a legislação eclesiástica. O patrimônio diocesano era considerado modesto 

se comparado com o de outras dioceses, porém estariam, segundo D. José Maurício, de 

acordo com a situação religiosa da diocese.33 Para o bispo, o sul de Mato Grosso corria 

perigo de regredir, pelo risco iminente de extinção da diocese. A formação de um 

patrimônio era condição sine qua non para sua permanência como bispo e para 

consolidar a viabilidade da diocese. A inexistência de movimento religioso nas 

paróquias impossibilitava prover as paróquias vacantes. D. José Maurício recebia vários 

apelos de paroquianos que desejavam um padre residente, porém, a falta de sacerdotes e 

de rendas impossibilitava o atendimento dos pedidos. Em Três Lagoas, o jornal A 

Notícia veiculou que uma das maiores necessidades do município era um sacerdote 

“forte, trabalhador e capaz”, pois “precisamos de Religião.”34 

Os diocesanos foram convocados a contribuir com o governo eclesiástico. O 

problema consistia em tentar organizar um patrimônio “em um meio sem formação para 

                                            
29 Carta de 27 de jan. de 1920. 
30 ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha, bispo eleito de Bragança, 
despedindo-se da diocese de Corumbá, p. 18-9. 
31 Denúncia do pároco da Catedral de Corumbá, Hipólito Chovelon. 
32 Relação dos bens pertencentes ao bispado de Corumbá, entregues pelo Sr. bispo D. José Mauricio da 
Rocha ao Revmo. Padre Theophilo Twórz em 29 de setembro de 1921, não pag. 
33 ROCHA, J. M. da, Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha, bispo eleito de Bragança, 
despedindo-se da diocese de Corumbá, p. 17-8. 
34 Id., Segunda Carta Pastoral de D. José Mauricio da Rocha – bispo de Corumbá – Sobre o patrimonio 
da diocese, p. 7-8. 
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isso.”35 Para tanto, formaram-se em todas as freguesias comissões pró-patrimônio, além 

do “Livro Aureo do Patrimônio da diocese de Santa Cruz de Corumbá”, para subscrição 

dos donativos e do nome do benfeitor, com objetivo de recolher ofertas entre as pessoas 

influentes da diocese. As paróquias também tinham dificuldades para formar um 

patrimônio paroquial. Muitas não tinham igrejas e o movimento paroquial era 

insignificante.  

Porém, no final da gestão de D. José Maurício, algumas igrejas paroquiais 

estavam sendo reformadas ou em construção, no entanto as obras eram interrompidas 

constantemente por falta de recursos. Com dificuldades de sobrevivência, D. José 

Maurício retirou-se de Corumbá em 1923, propondo a transferência da sede da diocese 

para Campo Grande. Posteriormente, consultou a Santa Sé sobre a extinção da diocese. 

Em 1925, o projeto de extinção persistia. Após a transferência do pároco de Campo 

Grande para Cuiabá, a fim de auxiliar D. Aquino, o bispo indagou: “E isso chama-se 

diocese? Onde o Bispo não pode ter nas parochias padres que julga necessário para o 

logar?”36 

Em 1925, D. José Maurício apresentou um projeto da Santa Sé para 

reorganização as dioceses de Mato Grosso. Nesse, previa a extinção da diocese de São 

Luis de Cáceres e a incorporação de seu território pela diocese de Corumbá. 

Posteriormente, a Nunciatura apresentou uma contraproposta em que seriam mantidos 

os dois bispados e criar-se-ia a diocese de Campo Grande. O projeto de reestruturação 

foi abandonado e a proposta de extinção persistiu no discurso da hierarquia eclesiástica 

mato-grossense. 

A proposta de extinção e as constantes ausências criaram um ambiente de 

antipatia em torno do bispo. A rejeição aumentou gradativamente até explodir em rixas 

e tensões que ecoaram pela imprensa de Mato Grosso, quando vários jornais publicaram 

artigos injuriosos sobre D. José Maurício. As acusações centralizavam-se no abandono 

da administração diocesana, principalmente nos últimos anos de gestão. Porém, o que 

agravou a situação foram os procedimentos do bispo que geravam, vindos de todos os 

lados, comentários desfavoráveis. O que mais desagradava aos diocesanos era o modo 

como D. José Maurício referia-se ao sul de Mato Grosso.  

                                            
35 Id., Carta Pastoral de D. José Maurício da Rocha, bispo eleito de Bragança, despedindo-se da diocese 
de Corumbá, p. 16. 
36 Carta de 17 mar. 1925. 
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Um fato que agravou a situação foi o discurso que D. José Maurício proferiu em 

São José do Rio Preto, São Paulo, com o objetivo de promover uma subscrição de 

donativos para o patrimônio da diocese. O bispo fizera referência a um estado primitivo 

de civilização em Mato Grosso, especialmente no aspecto religioso. Mato Grosso, numa 

escala hierárquica de evolução, seria mais atrasado e incivilizado que Goiás e o 

Amazonas. Essa representação contrapunha o sertão bruto, irreligioso, atrasado, bárbaro 

e incivilizado ao litoral civilizado, cristianizado e progressista. Mato Grosso estaria à 

margem do processo civilizatório, e D. José Maurício negava-lhe qualquer possibilidade 

de desenvolvimento religioso e moral. O discurso repercutiu de forma negativa em 

Mato Grosso, gerando críticas na imprensa. O jornal A Cidade, de Corumbá, publicou 

artigo criticando as declarações do bispo.  

A visita pastoral do bispo à cidade episcopal foi adiada, por motivo de 

prudência, até que cessassem as hostilidades. As declarações de D. José aguçaram o 

mal-estar e o recalque dos mato-grossenses. As elites da região procuraram então 

redefinir a identidade de Mato Grosso no Brasil e no exterior, exaltando a terra, o 

homem e suas potencialidades, a fim de superar o estigma de terra incivilizada, bárbara 

e atrasada. Posteriormente, os Salesianos denunciaram a atuação do bispo ao Núncio 

Apostólico, Egídio Lari. Referiram-se ao modo descortês de falar e agir nas visitas 

pastorais, aliado ao fato de reivindicar confortos (serviço cotidiano de automóvel, 

hospedagem nas melhores casas e hotéis) em locais desprovidos de tais recursos. As 

exigências geraram antipatia por parte de todos os diocesanos e do clero. Alguns 

pedidos do bispo eram negados pelo clero, em virtude de sua arrogância e da 

impossibilidade de atendimento.  

D. José Maurício criticava em público, com expressões rudes, as Congregações 

Religiosas e o clero que atuava na diocese. Criticava também as posturas da Santa Sé e 

da Nunciatura Apostólica. Nos púlpitos, manifestava publicamente sua irritação e ira, 

com repreensões públicas contra aos párocos, sujeitando-os a humilhações, atitude que 

provocava a indignação dos assistentes. Essas atitudes começaram a distanciar, desde o 

princípio, os diocesanos e o clero, sendo este último alvo de um desprezo quase geral. A 

autoridade episcopal tornou-se alvo de críticas, escárnio e antipatia geral.37 D. José 

Maurício atribuiu aos Salesianos a responsabilidade pela situação religiosa da diocese. 
                                            
37 Lettera alla Nunziatura Apostolica. In: Livro Tombo da diocese de Corumbá, Rio de Janeiro, 30 dez. 
1926, p. 8-11. 
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Os Salesianos, por sua vez, sentiam-se explorados pelo bispo, que não reconhecia a 

dedicação da Congregação. 

Por toda a diocese ecoavam comentários sobre a extrema avareza e ganância de 

D. José Maurício, pois seus pedidos de dinheiro eram constantes e freqüentemente 

referia-se às riquezas das famílias de Mato Grosso, exigindo gratuitamente serviços e 

objetos, retirando-se de hotéis, dentro e fora da diocese, deixando para os párocos a 

responsabilidade pelo pagamento das despesas, o que gerava desconfortos e críticas. 

Muitos afirmavam que o bispo ocupava seu tempo com jornais e revistas, sem 

preocupar-se com o bem-estar espiritual da diocese, da qual queria distância. A D. José 

Maurício era atribuída a afirmativa de que, como bispo, não poderia sujar a sua 

dignidade entre o povo.38  

Em suma, sua gestão durou oito anos, residindo apenas três na diocese, período 

durante o qual não capitalizou as simpatias do povo e do clero. Em Corumbá, D. José 

Maurício sentia-se um estrangeiro, um exilado em seu próprio país; para ele a diocese 

era uma aberração que merecia ser extinta. Por ocasião das visitas pastorais à diocese, 

sentia-se nostálgico, desconfortável e ansioso para retornar à civilização. No período em 

que foi bispo de Corumbá, trocou três vezes de residência, permanecendo um ano em 

cada sede. Ao retirar-se de cada uma das cidades, pronunciava palavras de desprezo que 

eram retribuídas pelo povo. Monsenhor Pedro Massa, administrador apostólico que 

sucedeu D. José Maurício, ao percorrer a diocese, não ouviu qualquer elogio ao bispo; 

ouviu sim palavras duras, chacotas e mesmo expressões de ódio. A dignidade de D. José 

Maurício era exposta como alvo público de gozação e aversão.  

D. José Maurício foi transferido para a diocese de Bragança, em São Paulo. Ao 

se despedir da diocese, em 1927, lamentou o insucesso dos empreendimentos realizados 

durante sua gestão, que poderiam ser considerados irrelevantes, mas para a região, 

diante de todos os problemas enfrentados, eram significativos. Segundo D. José 

Maurício, houve um incremento religioso nas paróquias onde antes não havia qualquer 

iniciativa. Referiu-se à primeira visita pastoral que realizou a Campo Grande onde, 

apesar de toda a divulgação, não distribuíra uma só comunhão. Na visita pastoral 

realizada em 1927, o movimento religioso foi considerado animador, mas ainda não era 

                                            
38 Ibid., loc. cit. 
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satisfatório.39 Sua gestão foi coroada de insucessos e tentativa dispersas e frustradas de 

mudar o cenário religioso da diocese. A romanização resumiu-se a estratégias difusas, 

sem lembrar a ofensiva aguerrida da Igreja Católica.  

A romanização no sul do antigo estado de Mato Grosso foi singular. Enquanto as 

demais dioceses apresentavam sinais de revitalização religiosa e alcançava os primeiros 

resultados, o cenário religioso da diocese de Corumbá permanecia inalterado. Em suma, 

observou-se um descompasso entre a realidade local e a situação religiosa no Brasil, 

pois a criação da diocese não implicou em mudanças significativas no cenário religioso. 

As reformas implementadas por D. José Maurício visavam implantar o 

catolicismo autoritário, tridentino e romanizador. Sua ofensiva, no entanto, encontrou 

resistências e impasses na escassez do clero romanizado, na recusa em internalizar as 

normas católicas e na pluralidade de usos e entendimentos do sagrado pelas culturas 

populares. A heterogeneidade cultural do sul de Mato Grosso mostrou ser resistente às 

tentativas disciplinares, individualizantes e homogeneizadoras propostas pela 

romanização e o cenário religioso da diocese conheceu poucos avanços desde sua 

criação em 1910. Enfim, os estudos regionais e comparativos entre as diversas regiões 

poderão registrar diferenças e semelhanças da romanização no Brasil.  
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