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RESUMO: A proposta deste trabalho é a de refletir sobre o discurso e as práticas do clero de Bauru-SP, 
veiculado pelo jornal católico “A Fé”, na década de 1950, sob a perspectiva de transição do catolicismo 
tradicional para o progressista. Esse discurso é analisado no contexto de esperanças e possibilidades de 
mudanças no campo político e eclesiástico no pós-guerra, particularmente na América latina. A leitura 
interpretativa dos textos do jornal foi realizada à luz de estudos teóricos que interpretam o período como 
de transição. Buscou-se identificar  no interior do discurso conservador certas características do 
catolicismo progressista que se apresenta em boa medida velado ou, menos frequentemente, explícito. A 
pesquisa revela, sob vários aspectos analisados, a opção do clero de Bauru pela ênfase na doutrina 
tradicional conservadora em coerência com o pensamento emanado de Roma, quando confrontado com 
alguns discursos mais progressistas produzidos no período em apreço. O fio condutor, em torno do qual 
esse movimento de mudança eclesiástica se efetiva, pode ser sintetizado no discurso e nas práticas 
pastorais motivadas pelo movimento da Ação Católica.     
 
PALAVRAS-CHAVE: Catolicismo tradicional; transição; catolicismo progressista; Igreja católica.   
 

 

Contextualização 

 

 Com a criação das associações religiosas como a Congregação Mariana, Filhas 

de Maria, Vicentinos, Liga Jesus, Maria, José, o Jornal “A Fé”, a consolidação da 

primeira comunhão solene, nos inícios da década de 1930, estava concluída a obra de 

romanização do catolicismo na região de Bauru. (PRIMOLAN, 1993). 

 As associações obedeciam ao intuito de recristianizar a sociedade, 

particularmente as classes médias (estudantes e intelectuais) que, por sua vez, seriam 

multiplicadores da doutrina e do modo de vida desejável pela hierarquia. 

 O esquema da visão histórica obedecia àquele desenvolvido na Europa com seus 

temas próprios de combate ao mundo moderno e mitificação da Idade Média como 

período exemplar da vivência do cristianismo. 

 A partir deste período, entretanto, com a introdução oficial da Ação Católica, a 

Igreja no Brasil reconhece a necessidade da ação dos leigos para a continuidade dos 

seus projetos de influenciar a sociedade que se convencionou como recristianização. O 

leigo católico deveria dar seu testemunho de católico nos  ambientes de sua vivência: 
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família, trabalho e rua. Neste sentido promovem-se a entronização a imagem do 

Sagrado Coração de Jesus nos lares e do crucifixo nos ambientes públicos, grandes 

concentrações populares, procissões, festa dos santos com grande afluência de católicos 

e das autoridades locais.   

 Nada ou pouco foi feito para as categorias sociais populares pelo menos até a 

década 1950. Afora a criação da sociedade de São Vicente de Paula (vicentinos), os 

pobres foram ignorados e ficaram à margem ou a reboque do que pensava e fazia a 

classe média. Deste modo, aos poucos as práticas religiosas populares autônomas foram 

abandonadas e substituídas pelas práticas europeizadas impostas pelo clero. 

(PRIMOLAN, 1993).  As paróquias de Bauru e região, por terem sido dirigidas 

por padres europeus, a maior parte deles holandeses da congregação dos Missionários 

do Sagrado Coração (MSC), com formação em seminários europeus, difundiram um 

discurso doutrinário europeizado como se as questões religiosas e sociais do Brasil 

fossem as mesmas da região de suas origens. 

 A década de 1950 abre-se propícia para mudanças em função de acontecimentos 

internacionais como o fim da 2ª guerra mundial, o retorno do liberalismo reforçado com 

a derrota dos países totalitários na guerra, a expansão do socialismo, as ideologias 

reformistas de cunho liberal ou socialista. Internamente, o Brasil viu-se impingido a 

acompanhar as mudanças por pressões externas e internas: regime democrático, política 

liberal, programas reformistas, maior liberdade e pluralismo social. 

 De acordo com Bruneau (1974), o estudo da Igreja no Brasil deve considerar que 

a década de 1950 foi importante para a entrada da Igreja no Brasil nos caminhos da 

mudança social. Em função das agitações rurais e dos demagogos na área urbana, a 

Igreja tomou consciência do atraso das estruturas sociais e da injustiça. Porém, sua 

análise reflete o discurso de alguns bispos em particular, portanto de parcela diminuta 

da hierarquia. Por outro lado, reflete posições doutrinárias, pastorais e sociais que se 

difundirão para outras dioceses e paróquias do Brasil. 

 Nesta perspectiva de mudança da Igreja pode-se citar o documento que, ao que 

parece, inaugura a nova posição em torno do social, assinado pelo bispo de Campanha, 

MG, D. Inocêncio Engelke (1950, p. 44) que, ao analisar a situação do trabalhador rural 

questiona: “merecem o nome de casa os casebres em que moram? É alimento a comida 

de que dispõem? Pode-se chamar de roupa os trapos de que se vestem? Pode-se chamar 
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de vida a situação  em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem ideais?” 

Esse tipo de questionamento aponta para uma ruptura com o discurso tradicional da 

Igreja que, até então, circunscrevia  sua preocupação apenas com os aspectos religioso e 

moral do ser humano, com a salvação da alma. O reconhecimento da existência 

corpórea do homem no mundo e sua necessidade de uma vida digna neste mundo 

terreno colocam a questão da urgência da mudança social para a construção de uma 

sociedade mais justa já neste mundo.    

 A ideologia adotada em termos de catolicismo no Brasil na década de 1950 foi 

muito variada e adaptada à problemática sócio-econômica de cada região bem como à 

opção política dos membros da hierarquia quanto à missão da Igreja. 

 Na segunda metade da década, 
a ação social católica sofre processo de conscientização política, 
facilmente detectável e consegue, em nível de práxis, teto razoável de 
articulação e de realização. É mister citar alguns exemplos típicos, 
embora, em planos bem diversificados de ideologia e de objetivos 
apresentem conforme as regiões, as lideranças e outros fatores, 
propostas e programas que vêm uns marcados com tintas fortes de 
neo-capitalismo, outros com as soluções reformistas, outros enfim 
com os esquemas revolucionários. (LUSTOSA, 1991, p. 153). 

 
Essas tintas diversificadas é que tornam relevante esse estudo a fim de se 

confirmar ou não as generalizações feitas em torno de estudos em âmbito mais gerais 

como, por exemplo, falar de catolicismo brasileiro como se não houvesse variação no 

discurso e nas práticas pastorais. (MANOEL, 2000) 

 Neste mesmo sentido das mudanças ocorridas nas posições ideológicas e 

pastorais dos bispos que se tornaram mais favoráveis ao empenho da Igreja em direção à 

mudança social, Azzi (1981, p. 39) expõe que,  
[...] especialmente após 1946, a Igreja passa a aceitar parcialmente os 
novos padrões liberais e democráticos. A partir dos anos 50, começa a 
haver por parte da igreja do Brasil maior sensibilidade pelo problema 
social. No governo de Juscelino K. uma parte da hierarquia 
eclesiástica tenta mesmo alinhar-se ao lado do governo em prol de 
reformas sociais.  
 

 A tendência verificada é que somente a partir de 1961, com a publicação da 

encíclica Mater et Magistra de João XXIII, haveria uma maior adesão por parte da 

hierarquia no sentido de adotar um discurso de mudança social e de ações práticas 

concretas de conscientização e organização popular.  

 É neste contexto da década de 1950, que circulou o Jornal católico “A Fé”, 
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editado desde 1932, mas lido em todas as paróquias do decanato de Bauru, que viria 

tornar-se, em 1964, a Diocese de Bauru, desmembrada da arquidiocese de Botucatu. O 

discurso predominante no jornal nesta década ainda será no estilo da neocristandade: 

uma religiosidade intelectualizada, destinada à classe média, aliança com o poder local, 

forte preocupação com a defesa da doutrina ante as ameaças das doutrinas oriundas do 

mundo moderno: protestantismo, espiritismo e comunismo. Além disso, há uma 

insistência na divulgação da Ação Católica, mas no sentido genérico tradicional de 

recristianização da sociedade. 

 No bojo desse mesmo discurso emergem vocábulos e temas contraditórios com o 

catolicismo tradicional. Pelas características da construção dos artigos torna-se 

complexa, às vezes, duvidosa a posição adotada pelos editores do jornal. Por vezes é 

explícita a intencionalidade de expor temas novos com novos enfoques, outras parecem 

que as novidades entram no texto quase que como descuido ou involuntariamente. São 

essas contradições dentro do discurso conservador que apontam para a mudança da 

Igreja que pretende-se analisar a seguir, separados por temas recorrentes no universo 

eclesiástico na década de 1950, veiculados pelo jornal católico “A Fé”, vinculados entre 

si pela noção de Ação Católica.  

  

Paróquia  

 
 O ano de 1954 iniciou-se com a divulgação de alguns artigos que abordaram a 

nova função da paróquia. Nesses artigos podem-se notar algumas tímidas colocações 

inovadoras, mas o conteúdo fundamental firma-se na visão tradicional da doutrina 

conservadora. Se, por um lado, considera-se que “a Paróquia é uma comunidade que 

ora, que vive, que se ama, que age, no mesmo fervor espiritual e na mesma união da 

caridade divina”, (A FÉ, 14/02/1954) por outro, expõe que a atividade da paróquia é a 

conquista das almas que estão no seu território. A função da paróquia é entendida como 

aquela tradicional de recristianizar a sociedade moderna que se afastara da Igreja, 

depois da Idade Média: “É lamentável a falta de sentido comunitário no mundo 

moderno. [...] O naturalismo pagão da Renascença, o individualismo da Reforma, o 

racionalismo e o laicismo dos séculos que se seguiram causaram terríveis danos ao 

espírito comunitário cristão”. (A FÉ, 14/02/1954). A idéia de “sentido comunitário” e 

“espírito comunitário” indicam uma mudança de concepção da espiritualidade 
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tradicional individualista e intimista, para um retorno àquela identificada com o 

catolicismo popular predominante no período anterior à pregação do catolicismo 

romanizado na região. (PRIMOLAN, 1993).  Não há qualquer referência ao lugar 

ocupado pelos leigos na comunidade ou à relação entre o pároco e os leigos. 

 A paróquia é enfatizada, também, como o lugar de formação cristã, não somente 

de oração e devoção: 
é uma coletividade onde todos são ativos e interessados, onde, sem 
isso cessa-se de se fazer com ordem.Ela é o lugar de formação da 
consciência cristã pelo catecismo e instrução dominical: ela é como a 
família, o lar onde se burila a personalidade profunda, com a qual se 
viverá e reagirá toda a vida. (A FÉ, 21/02/1954). 
 

O fato desse tema aparecer no jornal constitui-se uma novidade naquele momento, 

porém, a função da paróquia ainda se inscreve na esfera da recristianização da sociedade 

no sentido tradicional de combate ao mundo moderno. Ao mesmo tempo, o chamado 

para a ação dos leigos em comunidade, representa uma mudança de posição em lugar 

daquela tradicional na qual o leigo aparece como objeto da ação do clero e em 

submissão a ele. 

 

Ação Católica 

 

Ao se expor no jornal a importância da instrução religiosa como instrumento 

para erradicação da ignorância e da superstição nos meios populares, convoca os 

cristãos para essa tarefa através da Ação Católica no sentido ainda atribuído por Pio XI, 

e conclui: 
o verdadeiro sentido da vida católica, a prática vivificante da piedade 
cristã, a religião vivida e não sentida, só poderão florescer, dar frutos 
de vida eterna, onde maior for a cultura católica, maiores os 
conhecimentos religiosos e científicos. Os membros da Ação Católica 
muito poderão fazer neste sentido; a eles eu lembraria as palavras de 
Pio XI:  o catecismo é  primeira de todas as obras da Ação católica. 
São poucos, porém, os que estudam a religião. Há verdadeira negação 
para esta ciência mais necessária de todas. Poucos são aqueles que se 
entregam a este mister tão santo e apostólico da catequização, 
auxiliando os vigários na difusão do ensino do catecismo. (A FÉ, 
07/03/1954) 
 

O sentido dado à Ação Católica ainda é aquele geral de recristianização da 

sociedade. Mas aparece o chamado para a vivência da religião, que indica uma 
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tendência de se valorar o aspecto qualitativo das práticas religiosas, aqui incentivada 

pela dedicação do leigo à atividade da catequese. Para o clero, as práticas religiosas 

populares e o saber popular são caracterizados como supersticiosos. Há, assim, um 

nítido distanciamento entre a religião do povo e aquela do clero intelectualizado, 

particularmente, nesse caso, exacerbada pelo elemento da hierarquia de origem européia 

e pouco ou nada sensível à cultura popular local.  

Pouco se fala no período abordado sobre a Ação Católica especializada. Em 

janeiro de 1954, foram divulgadas as conclusões de um encontro diocesano do JOC que 

demonstra sua existência na diocese e a simpatia do clero de Bauru em relação à 

organização do operariado católico. As conclusões do encontro evidenciam o tom 

conservador das preocupações de que se ocupa a organização diocesana. Lamenta a 

carência de organizações sindicais “adequadas”, a migração do campo pra a cidade em 

virtude dos baixos salários e das dificuldades da vida no campo; reclama dos patrões 

que não observam a lei ao contratar por um salário por um determinado valor e pagar 

outro menor aproveitando-se das dificuldades dos jovens de não terem opções no 

mercado de trabalho; e também,  
constatou-se um afastamento considerável da prática religiosa, e  ao 
mesmo tempo um alastramento do espiritismo e das superstições.Isto 
se explica pela falta de sacerdotes e de militantes auxiliares da Igreja, 
assim como pela falta de profundas convicções cristãs, por parte dos 
católicos. (A FÉ, 14/03/1954). 

 
Apesar da orientação assistencialista da JOC local, discute-se no semanário “A 

Fé” alguns temas relativos à necessidade de organizações sindicais de orientação 

católica e relativos à realidade sócio-econômica local. Mas a preocupação maior da 

hierarquia ainda é a adesão à doutrina católica e a salvação da alma. A referência às 

“superstições” revela ainda a insensibilidade do clero às formas de pensar e de resolver 

problemas do dia-a-dia por parte dos jovens trabalhadores católicos.    

  A 25 de agosto de 1957 efetivou-se uma peregrinação mundial da JOC 

em Roma. A Diocese de Botucatu foi representada naquele evento, pelo jovem Carlos 

Antonio Rosa, (A FÉ, 11/08/1957), o que evidencia certo desenvolvimento da 

organização local. Naquele encontro com o papa, o jornal salienta a concentração de 

30.000 jovens. Dava-se importância aos números em função do impacto social e político 

do catolicismo no mundo, numa perspectiva de neocristandade.  

Na oportunidade, destaca o jornal, que muitos jovens não conheciam a “doutrina 
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libertadora” da Igreja, a única capaz de resolver a questão da opressão, da fome, do 

sofrimento, da educação dos jovens trabalhadores. Reconhece que cresce 

assustadoramente o numero de trabalhadores no mundo. Enfatiza que o fim do 

paganismo e o conhecimento da doutrina cristã são as soluções para os problemas. (A 

FÉ, 28/07/1957).  

As concentrações de multidões pelo clero católico, planejada em torno de certos 

eventos religiosos, seja no âmbito da paróquia ou diocese, seja em Roma, constitui-se 

em parte de sua estratégia de demonstração de poder político. Em parte para 

impressionar e tirar vantagens políticas, em parte para demonstrar poder religioso frente 

às outras igrejas não católicas e, mesmo, demonstrar para as esquerdas um presumido 

controle sobre as massas e o possível convencimento da inviabilidade de uma revolução 

do tipo comunista nos países de população predominantemente católica. Aparece ainda 

a idéia de que somente a Igreja detém a receita para a solução dos problemas do mundo.           

No Brasil essa estratégia foi utilizada, particularmente, a partir da década de 

1930, sob liderança do Cardeal Leme que desejava os cristãos na rua, longe da sacristia, 

para recristianizar a sociedade. Coincide com período em que o Brasil se urbanizava e a 

política de Vargas apelava para as práticas populistas com a organização de grandes 

concentrações populares particularmente na comemoração do 1º de maio.  

 Ao noticiar a criação de um programa de rádio pela Federação dos Círculos 

Operários do Estado de São Paulo com a finalidade de divulgar informações do 

interesse dos trabalhadores, afirma que “o momento que atravessamos é de decisões 

difíceis e exige a união dos trabalhadores e a determinação de construir um mundo 

melhor, mais humano e mais cristão”. (FÉ, 03/11/1957). Intencional ou não, essa idéia 

de construir um “mundo melhor e mais humano” aparece pela primeira vez no jornal. 

Até então o discurso passava pela missão do trabalhador de aceitar este mundo como ele 

é, e esperar pelo outro, pela salvação da alma.  

 
 
Igreja e  Mundo Moderno 

 
 
Paralelo à leitura tradicional do mundo moderno caracterizado como lugar da 

maldade, vale de lágrimas, desvio histórico da humanidade dos rumos da história da 

salvação planejada por Deus, salvação que se realizaria somente através da Igreja 
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católica, lança a idéia de que os católicos devem cooperar na obra da Igreja. Entretanto, 

a ação estimulada é de cunho individual, entendida como fator de influencia nos 

ambientes do que para agir na transformação das estruturas econômicas e sociais.  

Assim, entende que   
o mundo está mal encaminhado, porque perdeu o caminho certo, e 
perdeu o caminho certo porque lhe faltou e falta a luz para enxergar! 
A luz é Cristo e o caminho certo é Sua salvadora doutrina. Por isso, 
mais uma vez: a nossa salvação é – RECRISTIANIZAR O MUNDO – 
e só! 
Mas, para isso, faz-se necessária a cooperação de todas as pessoas de 
boa vontade, de ti leitor, quer sejas rico ou pobre, importante ou 
humilde, forte ou fraco. A tua cooperação para melhorar o mundo é 
indispensável. Não imaginas o poder que tens em tuas mãos, para a 
renovação do mundo! Assim como também o tem, aqueles que se 
empenham na sua destruição [...]. Isto significa que depende da ação 
individual e indispensável de cada pessoa de bem, para esta 
maravilhosa transformação [promovida pela doutrina cristã]. E, 
quando todos compreenderem e atribuírem a si esta responsabilidade e 
agirem como Cristóforos, já estaremos na aurora de uma nova era, 
deste tão almejado Mundo Melhor. (A FÉ, 20/06/1954). 

       
Nesta citação são apresentados dois dos novos movimentos difundidos na 

diocese de Botucatu e adotados em Bauru, na década de 1950: Cristóforos e Movimento 

por um Mundo Melhor. Foram importados dos países envolvidos na Segunda Guerra e 

enfatizavam a idéia de que as guerras e males do mundo eram conseqüências do 

afastamento do homem em relação a Deus. São de cunho espiritualista e alimentam 

práticas cristãs individuais.  

Durante o ano de 1954, o jornal difunde esses movimentos que originados, um  

nos EUA e o ouro na Itália, tinham como propósito fortalecer a fé na Igreja e difundir o 

catolicismo no cenário de descrédito no homem do pós-guerra e no cenário de expansão 

do comunismo no mundo. Os editores do jornal justificaram a função do seguidor do 

cristoforismo nos seguintes termos: 
o materialismo ateu poderá ser vencido por bombas atômicas; mas 
será superado só por outra ideologia, mais vital e mais energicamente 
vivida, e esta ideologia é o cristianismo, quando integralmente vivido 
e apostolicamente divulgado. Esta é a tua oportunidade, prezado leitor, 
pelo cristoforismo! (A FÉ, 19/12/1954) 
 

 A leitura pessimista do mundo pode ser evidenciada em publicação por ocasião 

do congresso eucarístico nacional de 1955, reveladoras da doutrina católica tradicional: 
e é, sem dúvida, do abandono do espírito do Evangelho que vêm todas 
as calamidades de nossos dias, quer no âmbito internacional, quer no 
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nacional, quer na vida pública, quer na particular. De outro modo não 
se explicariam tantas apreensões pelo futuro, no campo internacional; 
as dificuldades da vida no país; o declínio da moralidade pública; os 
maus exemplos do cinema, rádio e revistas de escândalo; a ausência 
de lealdade nas relações individuais; a desonestidade dos negócios; a 
ambição e a ganância sem freios. Nada disso se remedeia e sana sem 
uma transformação nas almas e nos corações, que só pela fé vivida se 
alcança. (A FÉ, 04/07/1954) 
 

Reafirma que a solução para os males do mundo passa pela mudança das almas e dos 

corações, ou seja, bastaria uma nova atitude moral individual de conhecimento do 

evangelho para transformar o mundo. O congresso eucarístico seria uma oportunidade a 

mais para aquelas transformações.  

 Há, também, uma insistência constante em relação à compreensão sobre o 

sofrimento. Em consonância com o catolicismo tradicional, destaca-se a concepção de 

que este mundo é lugar de passagem, uma única vez, e “loucos seríamos se 

procurássemos lugar de repouso neste vale de lágrimas”. Se a vida de Cristo foi um 

contínuo sofrimento, portanto,  
nenhum homem se deve deixar iludir, pensando encontrar felicidades 
onde atualmente vivemos. Se esta atinge todos os homens, tanto mais 
de perto toca aos ministros de Deus, os sacerdotes. [...] Entre prazeres, 
diversões e devaneios não se formam sacerdotes santos e fecundos, 
mas encontrá-lo-emos nas escolas da dor e do sofrimento. [..] Sofrer 
faz parte da vida sacerdotal, que é contínuo martírio, vida de cruz; por 
que no dia em que o sacerdote abandonar a cruz, abandona também 
sua vocação, por que só na cruz se encontra a salvação. O Salvador 
Jesus Cristo só  espalhou o bem pela  terra, e como recompensa 
pendeu do madeiro da cruz, sentindo os cravos penetrarem sua carne 
virginal. Estará o servo acima de seu Senhor? Cristo gozou ou sofreu? 
(BISAGGIO, 1956, p. 1). 
 

Em outras palavras, significa que neste mundo terreno não se encontraria a 

felicidade;  a dor é interpretada como parte intrínseca da condição da existência terrena  

e o gozo seria vivenciado somente na outra vida após a morte. A missão da Igreja é 

concebida como aquela que prepara moralmente a humanidade para a salvação das 

almas depois da passagem pela história. A aceitação do sofrimento como intrínseco à 

natureza humana pecadora torna-se uma condição para a salvação eterna.  

 Um outro movimento católico introduzido em Bauru em 1957, foi a Legião de 

Maria. Embora de criação recente, sua tarefa se inscreve dentro do propósito de 

recristianização da sociedade nos moldes tradicionais. De acordo com notícia do jornal, 

uma militante veio de São Paulo especialmente para instruir um grupo de católicos de 
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Bauru para a organização do movimento na cidade. Sobre as perspectivas da 

importância do movimento, assim se expressou Mariano (1957, p.1): 
o contato com a Legião de Maria fez nascer-se um novo sentimento de 
esperança na salvação da sociedade, pois um dos principais trabalhos 
da L.M. é o apostolado domiciliar. A Legião é um movimento católico 
mundial. É o sangue novo da religião católica. É uma organização 
severíssima, que exige o máximo de seus membros. [...] A Legião de 
Maria é um novo exército armado por Nossa senhora para vencer os 
inimigos da religião católica e o indiferentismo entre os que se dizem 
católicos, mas na realidade, não o são por negarem os princípios 
básicos da fé cristã.  

 
O paralelo entre certas associações católicas com o exército é recorrente nas imagens do 

catolicismo romanizado. Assim como os Congregados Marianos são os soldados do 

Senhor, a Legião de Maria forma o exército de Nossa Senhora para pugnar pelos ideais 

do catolicismo. A idéia de formação de um exército faz crer na existência de inimigos, 

adversários a serem derrotados, que se identificavam, neste período, particularmente, 

com o protestantismo, o espiritismo e comunismo.  

 
 
 Igreja e os Sindicatos 
 
 
 A posição ideológica adotada pelo jornal em pauta também se caracteriza por 

uma interpretação conservadora da doutrina social da Igreja. Isto pode ser constatado ao 

se difundir palavras de contenção do ímpeto da ação dos dirigentes sindicais, exortando-

os ao seguimento da orientação católica de se evitar a luta de classe nas reivindicações 

de direitos para os trabalhadores, que se restringissem ao campo genérico da luta pelo 

bem comum. Deste modo, adverte que 
para promover a ordem cristã no mundo dos trabalhadores é ainda 
mais importante um genuíno espírito de fé e piedade. Não é suficiente 
alistar membros. É necessário acima de tudo dar-lhes uma crença 
firme e uma norma de vida cristã. É desejo da Igreja haja esforço 
maior para a colaboração mais acentuada entre os representantes 
operários e patronais, ainda quando este ideal de paz seja contraditado 
pela aspereza da vida cotidiana. A Santa Sé recomenda que, ao 
denunciar-se a injustiça, seja evitado cuidadosamente todo excesso 
nos julgamentos e ações. Aquele que amar seus companheiros de 
trabalho até o ponto de sacrificar seu tempo e, às vezes, a segurança de 
seu trabalho por eles, deve também afastar-se do prejudicial espírito 
de classe. (A FÉ, 11/07/1954)  
 

Ressalta, portanto, a recomendação tradicional de Roma de manter a colaboração 
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de classe nas negociações entre patrões e empregados. 

 

Igreja e Política  

 
Por ocasião da preparação das eleições de 1954, encontram-se dois artigos que 

revelam a compreensão do que se pensava da participação política dos católicos neste 

campo. Em artigo assinado por um juiz de direito católico, destaca-se que para uma 

decisão consciente do povo nas urnas exige-se, antes de mais nada, que se comece uma 

revolução interior, com o primado da vida espiritual sobre a vida material. Que somente 

a verdade revelada poderia conduzir a nação para o campo da paz. A política é 

compreendida como conduzida e dependente do sagrado ou “cristandade sacral” como 

define Comblin (1968, p. 108). Defende que as eleições exigiam do católico uma atitude 

de “soldados da fé” para salvar o Brasil de seus vícios, pois: 
quanto mais nos elevarmos, quanto mais nos sacrificarmos, quanto 
mais lutarmos, desinteressadamente, quanto mais pulsar em nós o 
amor ao Cristo, quanto mais tivermos a coragem de perdoar os que 
nos ofendem e os que não nos compreendem tanto melhor, porque 
assim agindo, assim lutando, assim sofrendo, estaremos sendo 
armados Cavaleiros da Fé, com as virtudes de Mártir e de Santo, 
tendo-nos a animar a Flâmula do Ideal Supremo que é redimir o Brasil 
dos seus vícios execrandos. (MAGALHÃES, 1954, p. 3) 
 

A salvação do Brasil passaria pela conversão de todos à Igreja católica, numa 

atitude de aceitação e passividade da doutrina católica.  

 A concepção conservadora da relação entre Igreja e Estado, denominada de 

neocristandade, é revelada numa publicação de uma entrevista do bispo d. Helder 

Câmara, concedida a um jornal no Rio de Janeiro e publicada pelo “A Fé” em 1954. 

Indagado quanto aos candidatos para a eleição presidencial daquele ano, 

ponderou que era atribuição da LEC indicar os candidatos nos quais o eleitorado 

católico deveria votar. A participação da igreja nas eleições somente se faria de maneira 

indireta. Posiciona-se contrário à legalização do PCB, cujas conseqüências logo seriam 

sentidas. Ainda em 1954, a Igreja matinha a posição doutrinária de excomunhão dos 

espíritas e protestantes de acordo com a doutrina tradicional.  

Sobre se deveria haver separação entre Igreja-Estado, ponderou: “Em teoria não, 

porque o Estado, como os indivíduos, são obrigados a ter religião, a verdadeira religião. 

Na prática, como frisei, estamos contentes com o sistema de relações que têm o poder 
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temporal e o poder espiritual no Brasil”. (A FÉ, 15/08/1954) 

A reforma agrária poderia ser aceita desde que fosse feita de acordo com as 

diretrizes da Igreja e se ajustasse à realidade brasileira, segundo D. Helder. (A FÉ, 

15/08/1954).  

 Em 1957, o jornal se manifesta em apoio à reforma agrária, porém, com 

restrições, mas aceitando discutir um tema que agitava a opinião pública. Assume que: 
esse movimento revolucionário no bom sentido está tomando cada dia 
mais corpo, intensifica-se, avulta, agiganta-se. Aumenta o número de 
mentores das idéias de distribuição racional de terras devolutas e 
semeaduras assistidas pelos poderes públicos. O Brasil entraria numa 
fase de produção intensiva. Aumentariam os paióis e os silos. Haveria 
pão só nosso sobre as mesas. As turbas teriam sua independência 
econômica. (A FÉ, 20/10/1957). 
 

Em seguida expõe que poderia ser solução em parte. Revela temor de que depois 

das terras públicas, terras de propriedades particulares também fossem ocupadas, o que 

considerava “uma injustiça social” já que foram conquistadas com suor dos 

“proprietários legítimos”. Rechaça a solução comunista, claro. Enfoca os riscos dos 

excessos do Estado e o aniquilamento do indivíduo. Significativo a utilização do termo 

“turba” referindo-se à população dos “sem-terra”, que revela ainda o temor de 

perturbações sociais por parte das camadas mais pobres. Todavia com distribuição de 

terras, que garantiria pão na mesa dos pobres desorganizados, poderia ser afastada a 

ameaça da revolução socialista.  

Enfatiza, a seguir, a solução tradicional para os problemas da reforma agrária:  
a solução do problema só pode ser cristã, porque somente o 
cristianismo possui a chave das liberdades humanas. A democracia só 
pode emanar do evangelho – o mais gigantesco e soberbo livro do 
mundo. O pobre, enfim, só pode ser feliz dentro de independência 
disciplinada, produzindo e gozando seus frutos. [...] A questão do 
Brasil não é tanto a distribuição de terras. É mais de inércia. A 
preguiça é monstro que nos devora e empobrece. (A FÉ, 20/10/1957) 
 

Para o clero bauruense, a reforma agrária não seria, naquele momento, a solução para 

questão agrária. Apenas algum paliativo enquanto o Brasil não se tornasse um país 

totalmente católico. Há em certa medida manifesta um preconceito ao se falar da 

distribuição de terras, mesmo as que pertenciam ao Estado, pois se estaria criando 

possíveis precedentes para a violação da tão defendida propriedade privada pelos 

documentos pontifícios. A pobreza é culpa dos próprios pobres que são preguiçosos e 

não em razão de uma estrutura social e fundiária injusta. 
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Com regularidade, “A Fé” publicou manifestações do romano pontífice.  Nas 

declarações de Pio XII aos diretores e funcionários de uma firma italiana, defendeu o 

sistema de livre iniciativa numa clara posição em favor economia de mercado 

capitalista. A posição da Igreja naquele momento era de criticar qualquer tentativa de 

intromissão do Estado no campo da economia ou da política, bem em oposição à 

posição política adotada pela Igreja antes da segunda guerra.  O papa declarou que  
a ingerência excessiva do Estado na economia conduz a uma “incrível 
ruína” para o indivíduo, a família, a nação e a religião.[...] afirmou que 
a Igreja Católica “se opõe , em nome dos princípios da moral, a da 
tentativa de uma excessiva ingerência do estado nas questões 
econômicas”.Declarou o Santo Padre que “a iniciativa privada bem 
entendida e adequadamente livre contribui para aumentar a riqueza 
comum, aumentar a capacidade de riqueza comum, aliviar a fadiga do 
homem, aumentar a capacidade de produção, reduzir os custos de 
produção”. (A FÉ, 06/05/1956) 
 

Portanto, foi uma declaração nítida de adesão ao sistema capitalista de produção.  

 Há orientação dos eleitores católicos em relação ao voto nas eleições. Na 

década de 1950, a LEC já não funcionava mais em Bauru. Por ocasião da proximidade 

das eleições o clero alertara os eleitores católicos para renovar os títulos de eleitores 

para estarem aptos a votar. Conclama o eleitor para a responsabilidade do voto: 
nosso voto tem um valor insubstituível. Vivemos num regime 
democrático: é da escolha do povo – esse povo que é cada um de nós 
– que procedem os governantes. Já não podemos nos queixar das 
autoridades que regem os destinos de nosso barco comum. Somos nós 
que a colocamos lá. Demos nosso voto conscientemente. (A FÉ, 
01/09/1957) 

 
A tônica da participação nas eleições não mudara em relação à década de 1930. 

Ou seja, a Igreja indicava os candidatos que se comprometessem com suas 

reivindicações e deixava o eleitor escolher entre os indicados. 

          Expõe uma manifestação pública da maçonaria quanto a seu projeto político e 

idéias a serem defendidas: divórcio, secularização dos cemitérios. Se eles podem, 

questiona, por que a Igreja não? Reclama da reação que existiria por parte dos inimigos 

da Igreja contra ação política do clero: se os espíritas, os comunistas, os protestantes, 

todos se fazem representar nas assembléias legislativas em defesa de suas idéias, o clero 

por que não? 

 Ao defender a participação do clero na política, relata que  
os Sacerdotes não farão política com a religião, mas farão pura 
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religião no campo da política. O que os adversários, e os libérrimos 
católicos pretendem é confinar os sacerdotes nas quatro paredes do 
templo, condená-los na passiva espera da formação de conjunturas 
contrárias! Não são tão ingênuos! Sabem que, então, serão expulsos 
dos templos e fuzilados em praças publicas, os fiéis reduzidos a 
silêncio sepulcral, e os templos reduzidos a estábulos e armazéns. 
Sabem enxergar os verdadeiros objetivos das táticas já iniciadas neste 
‘catolicíssimo’ Brasil. Conhecem os líderes e suas tropas auxiliares e 
todas as cores e feitios. As hostes espíritas e zaruristas, p. e., prestam 
excelentes serviços aos grandes patrões anti-cristãos. Quando os 
católicos sinceros abrirão os olhos e abandonarão seu nefasto papel de 
inocentes úteis...? (A FÉ, 20/07/1958)  

 
 A reivindicação de que o clero teria o direito de “fazer religião no campo da 

política” ignora o processo de secularização que se difundira desde o século no século 

XIX. Remete para o sistema da neocristandade que se instalou no Brasil a partir da 

década de 1930.    

 A autoridade eclesiástica, em 1958, fez uma advertência no cabeçalho da 

primeira página do jornal, a respeito das eleições, que teriam lugar naquele ano, nos 

seguintes termos: “Cidadão cristão! Sua consciência proíbe-lhe, pecado grave, votar no 

candidato, que tácita ou publicamente, pessoal ou ‘politicamente’, assumiu 

compromissos com o Comunismo ou com os comunistas”. (A FÉ, 31/08/1958) A reação 

conservadora contra a liberdade de voto é ameaçada com pena de pecado grave. O que 

se pode inferir dessa postura autoritária e ameaçadora, parece ser que os meios 

tradicionais de convencimento do clero aos seus leitores não surtiam mais os efeitos 

desejados. Os meios de persuasão utilizados até então estavam se esgotando e era 

chegada a hora de se criar novas estratégias de convencimento dos leigos para os 

objetivos de influência social da Igreja.  

 

Catolicismo, Protestantismo, Espiritismo e Seitas 

 

 A partir de 1956, desenvolve-se através do jornal uma campanha acirrada em 

defesa da doutrina católica, esclarecendo os leitores sobre os perigos representados 

pelas instituições surgidas a partir de uma concepção modernista do mundo, na 

perspectiva do catolicismo romanizado.  

Coloca que a Bíblia passou a ser impressa e, por isso, possibilitou sua difusão e 

leitura. Combate a heresia protestante da “bíblia só bíblia” que só foi possível graças à 
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impressão da bíblia. Pois nos primeiros quinze séculos a Igreja teve seu período áureo 

sem a necessidade de leitura da bíblia pelo povo já que as cópias eram manuscritas e 

lidas somente nos atos litúrgicos. Quanto aos primeiros quinze séculos do cristianismo, 

“esses foram os melhores tempos do cristianismo! Mil vezes mais santas, mais puras do 

que a nossa vida moderna, eram a moral e a vida familiar desses 15 séculos de 

cristianismo”.  (STRABELLI, 1956, p. 1) 

 É curiosa a contradição entre a ênfase da perniciosidade da leitura da bíblia a 

partir da emergência do mundo moderno e, ao mesmo tempo, o lançamento de uma 

campanha intensa pela leitura da bíblia pelos católicos. A única diferença, e não deve 

ser menosprezada, está no incentivo para a leitura coletiva em lugar da leitura individual 

realizada pelos protestantes. Entretanto, não deixa de ser uma atitude nova o bojo do 

movimento bíblico que, junto com o movimento litúrgico, se constituíram em alavanca 

para a renovação da Igreja que teria lugar no concílio Vaticano II 1962 e 1965.   

Há uma orientação do bispo diocesano para a instituição da Congregação da 

Doutrina Cristã nas paróquias. É uma equipe paroquial composta pelo clero, catequistas 

e associados para a responsabilidade de cuidar do ensino da doutrina cristã na paróquia 

e nas escolas. Essa preocupação vem de encontro com a difusão de várias igrejas ditas 

protestantes na região que, segundo o clero local, “ameaçavam e atacavam” a Igreja 

católica, a única verdadeira e fundada por Cristo. (A FÉ, 15/11/1956). Parece fazer 

sentido afirmar que o excessivo zelo pela doutrina é concomitante às experiências e 

discursos de setores da hierarquia no sentido da mudança interna da igreja e o seu 

envolvimento com as mudanças sociais.   

Ainda no ano de 1957, inicia-se uma contenda contra o espiritismo e o 

protestantismo que se alardeava em Bauru, como os missionários mórmons norte-

americanos. 

 A campanha contra o espiritismo conta com os artigos escritos pelo frei 

franciscano Hugo Baggio. Entre, suas manifestações no jornal, relata o que tinha sido 

divulgado pelo episcopado brasileiro em 1953 por ocasião do Congresso Eucarístico, no 

qual se discutiram problemas da Igreja no Brasil, o espiritismo e sua ameaça.  Nas 

palavras de Baggio (A FÉ, 1957, p.1):  
sem dúvida, o espiritismo representa o maior perigo para a Igreja. Pois 
o povo brasileiro com sua natural religiosidade, torna-se presa fácil 
das iscas espíritas. Para fazer frente ao crescente avanço da heresia 
espírita, o episcopado declarou: ‘Resolvemos reafirmar que o 
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espiritismo é o conjunto de todas as superstições e erros da 
incredulidade moderna; que negando a eternidade, o inferno, o 
sacerdócio católico e os direitos da Igreja, destrói o cristianismo. Os 
espíritas devem ser tratados tanto no foro interno como no foro 
externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresias. E não 
podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que antes 
reparem os escândalos dados, abjurem o Espiritismo e façam profissão 
de fé’. As palavras dos senhores bispos são claras. Afirmam 
simplesmente: o espiritismo é o mais perigoso desvio doutrinário para 
o povo brasileiro.  Não se contenta com negar algumas verdades 
católicas. Nega-as todas. Destrói assim o cristianismo.   

 
Aos leitores do jornal não restavam dúvidas acerca do significado da doutrina 

espírita em relação à católica.    

Inicia-se uma campanha também contra a umbanda, considerada, não sem dose 

de desprezo, uma importação africana. Esta também recebe do jornal a seu veredito: 

“frente à doutrina umbandista a atitude do católico deve ser de franca condenação, pois 

são panteístas e reencarnacionistas”. (A FÉ, 05/05/1957) 

Ainda em 1957 o jornal inicia campanha contra os “Testemunhas de Jeová” e 

contra a “Legião da Boa Vontade” que se instalaram em Bauru e passaram a concorrer 

com o catolicismo. (A FÉ, 04/08/1957) 

 

Clero, Doutrina, Pastoral 

 

Faz-se reunião anual do clero na diocese de Botucatu, noticiada a partir de 1957. 

Apesar do fato novo, o conteúdo tratado avança pouco. Entretanto, a atitude é 

inovadora. O fato é que ao colocar o clero em contato uns com os outros possibilitará, a 

troca de idéias e discussão dos problemas individuais, que levaria, aos poucos, à 

formação de uma consciência coletiva e a programação de ações em conjunto: dos 

padres entre si e dos padres com o bispo diocesano. Entretanto, a abordagem dos temas 

ainda é voltada para preocupações sobrenaturais. 

Entre as novas orientações do bispo a seu clero, em 1957, constam: 
1)Haja muito contato de todos com o povo, sobretudo com as crianças 
e doentes. Devem ser os sacerdotes sempre muito acolhedores.  
2) não olvidar jamais que a função do padre é ensinar: donde a 
importância da catequese. Haja a preocupação de dar sólida formação 
aos membros das Associações e ao povo fiel em geral. 
3) Nunca se insistirá o suficientemente na cuidadosa preparação das 
crianças para a primeira comunhão. [...] Nunca deveria haver exibição 
de luxo nas vestes das crianças. 
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4) Cuidem os revmos. Srs. Sacerdotes, de intensificarem seu 
apostolado junto aos homens e moços. 
5) No mês de julho far-se-á na sede uma Semana da Doutrina Cristã.  
6)Mais uma vez se falou na necessidade de prosseguir na campanha 
para moralização das vestes e das modas. 
7)Também avisou o sr. Bispo que as Servas do Senhor poderão 
atender os pedidos  dos revmos. sacerdotes, para trabalhos de 
apostolado rural. 
8) O sr. Bispo Falou sobre a Legião de Maria, atual e providencial 
movimento de recristianização, deixando a critério dos srs. sacerdotes 
a fundação nas paróquias. (A FÉ, 10/02/1957) 

 
Digno de nota são as preocupações do contato do clero com o povo, a acolhida. 

As atitudes do clero tradicional eram normalmente elitistas, autoritárias, viam-se como 

autoridade acima do povo simples a quem atribuíam o adjetivo de supersticiosos, 

viviam enclausurados em suas sacristias, com raras exceções é claro. A atitude do bispo, 

de certo modo já atendia um dos sinais dos tempos que seria o conceito e prática da 

Igreja-povo de Deus da década seguinte.  

 Por outro lado, a insistência na atividade da catequese e no múnus de ensinar que 

cabe ao clero, o insere numa missão de educar para a fé e não mero zelador da doutrina 

através da pregação e administrador de sacramento, embora essas funções fossem 

destacadas concomitantemente.  

 O apostolado rural e a criação da legião de Maria são naquele ano (1957) 

implantadas nas paróquias da diocese, incluindo as de Bauru. Abria mais uma 

possibilidade de participação leiga no apostolado paroquial. Frise-se que as relações 

pastorais ainda são controladas pelo clero e os leigos não são mais que acólitos nas 

atividades eclesiais em termos práticos. 

 No ano de 1957, ainda se lê frequentemente no jornal o refrão: “fora da Igreja 

não há salvação”. À questão sobre quem Jesus exclui da salvação, responde-se sem 

meios termos:“1º) Os que não são batizados. 2º) Os que recusam obstinadamente a crer 

alguma verdade proposta por sua Igreja. 3º) Os que não se submetem aos legítimos 

pastores da sua Igreja”. (A FÉ, 10/11/1957) No campo doutrinário não há tergiversação 

por parte do clero cuja formação tinha sido realizada em seminários fechados nos 

moldes da reforma ultramontana introduzida em São Paulo a partir de 1850. (WERNET, 

1987). Mantêm-se ciosos de suas seguranças e fidelíssimos à doutrina apesar das 

mudanças que estavam ocorrendo no mundo e na Igreja do Brasil em outras regiões. 

Portanto, o batismo, a fé na doutrina católica e a submissão à vontade da hierarquia são 
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passaporte para a salvação. Deste modo, não faltavam motivos para se abrir espaço para 

outras igrejas cristãs e não cristãs e para novas seitas se desenvolverem. 

Neste ano (1957) de intensificação da orientação para a difusão da doutrina 

católica, sua defesa e ensino às crianças e jovens, um Breve Curso de Teologia 

Fundamental foi levado a efeito em Botucatu, como curso de extensão da FAFIL de 

Bauru, pelo jovem padre João Álvaro Ruiz. (A FÉ, 25/08/1957) Esse tipo de ação foi 

importante para a mobilização do laicato consciente no engajamento crítico na pastoral 

na década seguinte. 

 Uma das paróquias de Bauru, por influência da grande colônia portuguesa na 

cidade, consagrou uma de suas paróquias, inaugurada em 1934, a N. Sra. de Fátima. No 

ano de 1957, por ocasião da comemoração dos quarenta anos de sua aparição aos 

pastores de Belém, o seu vigário Pedro Paulo Koop, MSC, organizou uma grande 

comemoração envolvendo toda a cidade. Empresários e autoridades locais e financiaram 

o evento. Apesar da avaliação da participação de aproximadamente dez mil pessoas, a 

ênfase recai sobre a quantidade de pessoas e o tom do discurso gira em torno da 

vibração da cidade de Bauru católica, da manifestação de fé da cidade. Reconhecia que,  
[...] o que a própria Bauru Católica praticou com enorme participação, 
confirmou-nos mais uma vez a profunda convicção de que esta cidade 
privilegiada – apesar de todas as investidas heréticas, fanáticas ou 
sorrateiramente inimigas, apesar da atitude traiçoeira, relaxada e 
liberalista de tantos de seus filhos católicos – ainda permanece filha 
fiel da Santa Igreja Católica, da Santa Fé Apostólica romana, que é a 
fé do Brasil, que é a Fé Brasileira. (KOOP, 1957, p. 1)  

 
Este fato remete para a tradicional atitude em defesa do direito que a Igreja 

tradicional se atribuía de exclusividade sobre o povo brasileiro. Isto, em virtude das 

origens católicas do Brasil, por se considerarem como integrantes da única Igreja 

verdadeira e que detinha o único caminho para salvação das almas. Politicamente, sua 

intenção era o de garantir o controle e influência exclusiva sobre a sociedade.   

  

Considerações finais 

 

Apesar da novidade de alguns dos temas tratados no jornal, sua compreensão e 

leitura são feitas à luz da doutrina tradicional da Igreja. Em outros termos, embora os 

temas sejam novos, a roupagem não se modificara até então.  

O discurso do clero de Bauru pode ser considerado aquém dos  avanços que tinham 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 19 

ocorridos   em comparação com as iniciativas que, desde os inícios da década, 

apontavam para um compromisso de reforma social. 

No caso de Bauru, tudo indica que a intensidade e extensão com que fora 

implantada a romanização do catolicismo iniciada desde a segunda década do século 

XX, colocou dificuldades para algum tipo de mudança mais significativa nesta década 

analisada. Isto, tanto da parte do clero quanto da parte dos leigos que assimilaram 

durante um período considerável a pregação da doutrina tradicional. Além da catequese 

paroquial e escolar e das pregações orais do clero, nesta década em estudo havia quatro 

escolas confessionais católicas na cidade. Essa hipótese pode ser ainda justificada se for 

considerada o longo período de permanência dos padres Missionários do Sagrado de 

Jesus que, desde 1913, estiveram no comando de várias paróquias de Bauru e região, até 

sua elevação à categoria de Diocese em 1964, mantendo uma orientação de 

continuidade em suas atividades pastorais.  

O espaço de participação para os leigos nas atividades da Igreja ainda limitou-se 

ao  chamado para um tipo de ação católica voltada para a catequese e dentro dos limites 

das associações religiosas tradicionais e algumas novas, mas sob o estrito controle do 

clero. Para além de poucas preocupações assistencialistas (vicentinos), no campo social 

nada foi realizado de significativo.  
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