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CATOLICISMO EM FRANCA NO INÍCIO DO SÉCULO XX: A TENTATIVA 
DE CRIAÇÃO DO BISPADO. 

 
Leonaldo Cardoso Beneti 

 
RESUMO: Investiga as características do catolicismo em Franca. Identificando os aspectos de sua 
romanização através dos vários meios; clero religioso, os colégios e a imprensa católica. Até chegar a 
meados da década de vinte, com a tentativa de elevar Franca como diocese, sob a autoridade de um bispo.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 O tema abordado nesta pesquisa é a tentativa de criação da diocese na cidade de 

Franca/SP no início do século XX.  

Existem vários trabalhos na linha de investigação sobre história das religiões e 

do catolicismo em Franca. O que nos permite contar com fontes para uma sólida 

estrutura que nos faz entender os meandros do catolicismo francano.  

Portanto, ao trabalharmos o tema da diocese em Franca, assumimos a tarefa de 

prosseguir cooperando para melhor entendermos a presença e a organização deste 

catolicismo. 

   Utilizamos como forma de pesquisa a investigação de documentos manuscritos e 

impressos, no período que compreende a primeira metade do século XX delimitada na 

década de vinte. 

  

INTRODUÇÃO 

Em meio ás inúmeras iniciativas do catolicismo francano no início do século XX 

nos deparamos com um movimento em vista de tornar Franca a sede de uma diocese. 

Percebemos que é uma iniciativa vertical, ou seja, parte principalmente da hierarquia 

eclesiástica identificada por dois personagens principais: D. Alberto José Gonçalves, 

primeiro bispo da diocese de Ribeirão Preto (1909-1945) e Frei Gregório Gil das 

                                            
 Resumo da monografia apresentada no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto sob a 
orientação da professora Dra. Nainôra Maria Barbosa Freitas. 
 Graduado em filosofia pelo Instituto Agostiniano de Filosofia / Franca-SP em 2006 e graduando em 
teologia pelo Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. 
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Mercês, primeiro pároco agostiniano da Matriz Imaculada Conceição de Franca (1918 – 

1931). 

O movimento em vista de elevar Franca a categoria de bispado é percebido na 

década de vinte.  Bertoloni situa esta iniciativa no final da década de 1920 e início de 

1930.1No entanto, o Livro de Tombo da Diocese traz a seguinte nota: 
A idéia da criação do Bispado de Franca é antiga, antes de 1919. 
Folheando um velho exemplar da revista “Ave Maria”, encontrei 
um mapa de São Paulo dividido em cinco dioceses: São Paulo, 
Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto e Franca, com esta 
observação: a Diocese de Franca ainda não foi criada, mas com o 
será em breve, por isso já a incluímos nas circunscrições 
eclesiásticas de São Paulo.2 

 
 Segundo as fontes do jornal católico da cidade de Franca, “O Aviso de Franca”, 

a mais antiga referência à possível criação da diocese é de 1925. 3 Junto a esta notícia 

sobre a criação de novas dioceses corresponde também ao artigo do jornal de Ribeirão 

Preto intitulado “A criação de novos bispados”, por motivo da visita de D. Alberto a 

São Paulo no ano de 1925 trazendo até a circunscrição da futura diocese. 
(...)E disse-nos que pretende, também, dividir o seu bispado e, 
para isso, trabalha afim de que seja dado à Franca a sede da nova 
circunscripção, que será composta dos municípios de Patrocínio 
do Sapuchahy, Igarapava e Ituverava, os quais poderão 
comportar umas doze ou quinze parochias.4 
 

Por fim, numa citação em 1928 notamos uma menção à criação do Bispado de 

Franca já em 1924.5 Desta maneira datamos o surgimento da tentativa da criação do 

bispado em Franca no início da década de vinte. Cabe ao ano de 1930 o primeiro ponto 

final neste longo percurso histórico. 

 Mas porque D. Alberto queria tornar Franca a sede de um bispado? Quais as 

condições da cidade para que despertasse o interesse ao prelado de Ribeirão Preto, em 

dividir seu próprio território pastoral? Algumas perguntas neste sentido nos orientam 

por buscar respostas ao entender o que se passa em Franca na primeira metade do século 

XX. 

 

                                            
1 BERTOLINI, Juliano Brito. A criação da diocese de Franca. Monografia. UNESP- Franca. 1997. p.14 
2 LIVRO DE TOMBO da Diocese de Franca: 1971 a julho de 2004. Cópia Digital. N. 01. p. 03. 
3 AS NOVAS DIOCESES. O Aviso de Franca. Franca. Num. 68. 17 de Maio de 1925. 
4 D. ALBERTO GONÇALVES EM SÃO PAULO. Diário da Manhã. 13 de Setembro de 1925. 
5 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca. Num. 252. 08 de Dezembro de 1928. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO GERAL 

A década de vinte traz novos desafios para mundo. A reorganização geopolítica 

pós I Guerra Mundial (1914 – 1918) e o poder do capitalismo fazendo emergir os EUA 

no cenário internacional.6 A Igreja diante das atrocidades da Grande Guerra e da 

violência dos regimes totalitários, mesmo frente ao Estado Liberal, deverá exercer o 

papel de defensora do ser humano e da paz 

Neste período denominado “entre guerras”, presenciamos o surgimento dos 

regimes totalitários. Na Europa, o Estado Totalitário se impõe na Itália em 1920 com 

Mussolini e a criação do partido Fascista. Em 1933 Adolf Hitler na Alemanha derrota o 

partido comunista e instaura o Nazismo. O Estado Fascista na Espanha liderado por 

Francisco Franco se instaura em 1939. 

Ao entrar para o século XX o catolicismo também enfrentará drásticas 

mudanças. Sua relação com um Estado nacionalista e liberal, a concorrência com os 

protestantes e a crescente onda de secularismo, irá exigir da Igreja nova postura.7 

Um dos pontos fortes que a Igreja terá que se impor é contra os projetos liberais, 

que encontrava no Estado, grande identificação. No entanto, a contestação não vinha 

somente de fora da Igreja. Leigos e até padres também apoiavam algumas destas idéias, 

e pretendiam uma Igreja Livre, num Estado Livre. 

 A ruptura entre Estado e Igreja se instaurou no Brasil com a República em 1889 

levou a Igreja brasileira buscar socorro em Roma. A reação vem de várias maneiras para 

instaurar no Brasil um catolicismo romanizado. 
No primeiro impacto da implantação da República (1889), a 
Igreja, como os demais setores da sociedade brasileira, foi 
apanhada de surpresa. A desorientação dos primeiros meses foi, 
pouco a pouco, superada pelo esforço da hierarquia em traçar 
uma linha coerente de comportamento frente as novas condições 
político-religiosas do pais. Mas não se tratava de problema que 
interessasse apenas aos dirigentes eclesiásticos. O povo, ou mais 
propriamente as elites católicas deviam reagir a toda uma rede de 

                                            
6 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. p.101-102. 
7 “No campo religioso as modificações foram também profundas. O antigo monopólio católico, apoiado 
na união entre a Igreja e o Estado, sob a égide do padroado régio hispano-português ou dos novos estados 
nacionais, dissolveu-se juridicamente, com a liberdade de cultos das constituições liberais, com a chegada 
de missões protestantes norte-americanas e a entrada maciça de imigrantes pertencentes a distintos credos 
religiosos: [...].” BEOZZO, José Oscar. A Igreja frente aos estados liberais: 1880-1930. In: DUSSEL, 
Enrique (org). Historia liberationes: 500anos de história na América Latina. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1992. p. 178 
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medidas oficiais que atingiam de cheio, as tradições religiosas do 
país.8 

 
 Dois momentos importantes vão consolidar esta influência romana na América 

Latina: o Concílio Vaticano I (1869-1870) e o Concílio Plenário Latino-Americano 

(1899). Eles caracterizam a Igreja que reage a esse estado de coisas de várias maneiras. 

Na continuidade histórica, defende seus direitos tradicionais procurando o acordo ou a 

aliança com os oligarcas conservadores; aposta na educação e na família desenvolve os 

empreendimentos pedagógicos, a imprensa católica, as praticas de devoção. 9 

 A década de vinte terá como chefe católico o papa Pio XI10 que governará de 

1922 até 1939. Com o princípio “Pax Christi in regno Christi” (A paz de Cristo no 

Reino de Cristo) procura a fusão dos programas de seus predecessores Bento XV e Pio 

X num clima de horror por causa da Grande Guerra e dos regimes totalitários. 
Na época de Pio XI, que simpatizou com os “nacionalismos” 
desconfiando do socialismo, destacaremos dois anos 
fundamentais. Em 1931, quando escreve a encíclica 
Quadragésimo Anno (dia 15 de maio), onde critica o socialismo, 
e Non abbiano bisogno (29 de junho), colocando limites ao 
fascismo de Mussolini. Em 1937, quando condena o nazismo de 
Hitler com MIT brennender Sorge (14 de março) e põe limites ao 
socialismo com a encíclica Divini Redemptoris (19 de março). A 
isto acrescentamos certa tendência a assinar “acordos”, entre os 
quais não devemos esquecer aquele tão ambíguo feito com o 
nazismo no dia 20 de julho de 1933.11 
 

 A eclesiologia que norteia o pontificado de Pio XI esta na transição de duas 

concepções: Igreja “sociedade perfeita” e Igreja “corpo místico de Cristo”. Alguns 

aspectos defendidos alicerçam sua maneira de entender a Igreja sem rompimento entre a 

Igreja-comunidade (corpo místico) e a Igreja-Instituição. 

                                            
8 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. A Igreja Católica no Brasil-Republica: cem anos de compromisso: 
1889-1989. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 17 
9 BEOZZO, José Oscar. A Igreja frente aos estados liberais: 1880-1930. In: DUSSEL, Enrique (org). 
Historia liberationes: 500anos de história na América Latina. São Paulo: Edições Paulinas, 1992.p. 
194 
10 “O cardeal Achille Ratti, arcebispo de Milão, foi eleito papa em 6 de fevereiro de 1922, escolhendo o 
nome de Pio XI. Nascera em 31 de maio de 1857, em Desio, junto a Monza. Atuou como professor no 
seminário sacerdotal de Milão. Tornou-se, em 1907, prefeito da Biblioteca Ambrosiana e, em 1914, 
prefeito da Biblioteca do Vaticano. Em 1918, Bento XV nomeou-o visitador apostólico na Polônia e, em 
1919, o fez núncio naquele país. Em 1921, tornou-se arcebispo de Milão e cardeal.” ( WOLLPERT-
FISCHER, Rudolf. Os papas. 2 ed. Petrópolis, Vozes. 1997. p. 160.) 
11 DUSSEL, Enrique. História da Igreja Latino-Americana (1930-1985). 2 ed. São Paulo, Paulus. 
1995. p. 12.  
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 Contudo, seu ponto de partida eclesial é a Igreja como sociedade perfeita. Pois, 

como há um só Espírito que unifica a Igreja, deve haver também um ponto de unidade 

visível da Igreja: o papa. Na sua relação com o Estado, prevalece a liberdade e 

autonomia. Mas sem deixar seus direitos de lado, principalmente dois: educação e moral 

cristã.12 

 A missão da Igreja no mundo equivale a sua natureza. Sendo a própria natureza 

da Igreja depositária da fé que é a salvação para todos os povos, resta a ela, penetrar no 

mundo para transformá-lo. Assim como a graça de Deus penetra e conta com a natureza 

para edificá-la também a Igreja deve atuar no mundo de tal forma a transformá-lo. Isto 

é, implantar o reino de Cristo no meio dos homens. No mundo a Igreja encontra como 

lugar de ação três planos da vida humana; individual; familiar e social. Cujo papel do 

leigo emerge colaborando com os ministérios hierárquicos.13   

 Por fim, ao identificar os mais importantes elementos do pontificado de Pio XI 

ressaltamos: a Ação Católica, a solução da “questão Romana”, as numerosas 

concordatas, o apostolado leigo e o incentivo ao clero dos locais que recebiam missões. 

Isto revela um pontificado de Pio XI de grande importância na história da Igreja e dos 

últimos papas. Considerando estas características do papado na década de vinte, 

olharemos de modo particular para o catolicismo presente na cidade de Franca neste 

período.  

 

2. CONTEXTO PARTICULAR 

 Em Franca o início da primeira metade do século XX conta com algumas 

modificações que serão fundamentais para o crescimento da cidade nas suas várias 

estruturas: político, econômica e também religiosa.  

2.1. Franca na primeira metade do sec. XX: nos trilhos do desenvolvimento. 

 O Brasil, neste período pós-guerra, transita da economia simplesmente agrícola 

para o aumento da exportação de café, pelo investimento dos EUA e da Alemanha, 

motivando as importações para o processo de industrialização. “Em outras palavras, o 

                                            
12 ANTON, Angel. El Mistério de la Iglesia: evolução histórica de las ideas eclesiológicas. Vol. II. 
Madrid, La Editorial Católica, 1987. p. 520. 
13 A promoção do laicato por Pio XI ocorreu por vários aspectos da vida eclesial. 1) Por causa na nova 
relação entre Estado e Igreja. 2) Pela doutrina social da Igreja 3)Pela Ação Católica. Além da crescente 
descristianização e pela escassez de clero. ANTON, Angel. El Mistério de la Iglesia: evolução histórica 
de las ideas eclesiológicas. Vol. II. Madrid, La Editorial Católica, 1987. p. 534-535. 
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Brasil estava diversificando sua economia afastando-se da dependência da 

agricultura”.14  

 Em Franca na década de vinte podemos também perceber os reflexos deste 

avanço econômico através da exportação cafeeira e, por conseguinte, do incentivo a 

industrialização. Um dos colaboradores deste crescimento socioeconômico foi a 

chegada da ferrovia. Ela que fez a ligação de São Paulo com regiões mais distantes da 

capital, possibilitando maior circulação monetária através do vinculo entre as regiões 

produtoras e os centros de consumo. 

 Segundo Pedro G. Tosi, foi com a chegada da Mogiana (1890) que Franca foi 

qualificando-se como importante local de relações do complexo cafeeiro da época. Bem 

como, graças à ferrovia a cidade pode desenvolver grande atividade mercantil tornando-

se via importante entre São Paulo e o Triangulo mineiro.  
(...) O fato de a ferrovia ter passado por Franca, para atingir 
Minas Gerais, estava uma vez mais condicionado às condições de 
transposição do rio Grande. (...). 
Entre Ribeirão Preto e o Triangulo Mineiro, as duas cidades 
mais importantes eram Batatais e Franca, a passagem mais fácil 
era sobre o rio Sapucaí, construir uma ponte sobre a Jaguará era o 
mais viável.15   
 

 A primeira metade do século XX Franca presenciou a cafeicultura como 

responsável direto pela acumulação local. Juntou a isto o aumento populacional, graças 

aos imigrantes vindos principalmente da península Itálica e da Espanha, põe em relevo 

um novo tipo de economia: o comércio. 

2.2. Catolicismo francano: Romanização 

A Igreja Católica em Franca na década de vinte está subordinada à Diocese de 

Ribeirão Preto desde 1908 quando esta foi criada como diocese sufragânea da 

Arquidiocese de São Paulo16. O trabalho pastoral do primeiro bispo de Ribeirão Preto, 

                                            
14 SKIDMORE, Thomas E. Uma história do Brasil. 3 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 141. 
15 TOSI, Pedro G. Cultura do Café e cultura dos homens em Franca: a influência da ferrovia para a sua 
urbanização. In:___. Estudos de História: revista do curso de pós-graduação em história da FHDSS- 
campus de Franca. Franca, v. 5, n. 2. p. 130-1.(Grifo nosso) 
16 No dia 7 de Junho de 1908 o papa Pio X assinou o decreto que criava a província eclesiástica de São 
Paulo. Com isso São Paulo passava a ser arquidiocese, com cinco dioceses sufragâneas: Taubaté, 
Campinas, Botucatu, São Carlos e Ribeirão Preto. SOUZA, Ney de. (org). Catolicismo em São Paulo: 
450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2004. p.417 
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D. Alberto (1909-1945), se fez notar nos arredores da cidade de Franca pelo crescente 

número de paróquias.  

Apontamos a seguir um quadro com as paróquias em Franca e da atual região 

diocesana, por ordem de idade  e que estavam presentes até a criação da Diocese de 

Ribeirão Preto.17 

Local Data de criação da Paróquia Orago 

1. Franca 29 de Agosto de 1805 N. Sra. da Conceição 

2. Ituverava 18 de fevereiro 1847  N. Sra. do Carmo 

3. Rifaina 1848 [instalada em 14 de dezembro de 1909] Santo Antonio 

4. Igarapava 10 de janeiro de 1854 Santa Rita 

5. Patrocínio Paulista 30 de junho 1875 N. Sra. do Patrocínio 

6. Nuporanga Junho de 1875 Divino Espírito Santo 

7. São José da Bela Vista Novembro de 1889 São José 

Até meados da década de vinte, D. Alberto, aumentou o número de paróquias 

criando as seguintes: 1) Em Orlândia no dia 31 de Março de 1911 a Paróquia Santa 

Genoveva. 2) Sales Oliveira 31 de Março de 1911 Paróquia Santa Rita de Cássia. 4) 

Paróquia São Joaquim 31 de Março de 1911 em São Joaquim da Barra. 5) Cristais 

Paulista19 de Março de 1924 -N. Sra. da Abadia. 

Deste modo, percebemos que a organização da Igreja é uma das preocupações da 

Diocese de Ribeirão Preto na primeira metade do século XX. Justamente quando o 

contexto socioeconômico do interior do Estado permitia tal investida.18 

A cidade de Franca neste período conta com a chegada dos Agostinianos 

Recoletos que se instalam na matriz. “A 10 de Março de 1918, conforme prévio 

entendimento do Rev. Bispo Diocesano de Ribeirão Preto, D. Alberto Gonçalves, 

chegava a Franca, uma plêiade de padres pertencentes à ordem dos Agostinianos 

Recolétos, com séde em Espanha.” 19  

                                            
17 Este quadro conta com duas principais referências: CORREIA, Pe. Francisco de Assis. História da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto. Franca, Editora Santa Rita. 1983. p. 36-43. e CIPOLINI, Pe. Pedro 
Carlos e FREITAS, Irmã Terezinha. A diocese de Franca 1971-1978. p. 29-30. 
 
18 CORREIA, Pe. Francisco de Assis. História da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Franca, Editora 
Santa Rita. 1983. p. 43. 
19 SOUZA, Antonio Ricardo Jr. Catolicismo na Franca – subsídios à sua história. In: ___. Almanaque 
Histórico de Franca. Franca, Tipografia “Renascença”, 1943. p. 12. 
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 Frei Gregório Gil20 torna-se vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição 

substituindo o pároco local Pe. Luis Goes de Conrado. Com isto D. Alberto sofrerá certa 

pressão por parte do próprio Pe. Conrado que não aceitava a transição e incentivava a 

população, que muito lhe estimava, pedir sua permanência. Mas tarde, Pe. Conrado se 

encontra como pró-paroco em Patrocínio Paulista (1920).21 

 Além da substituição do clero local, a romanização da Igreja brasileira utilizou o 

sistema educacional. Com a República em 1889 e a laicização do ensino, a Igreja 

reacionária encontrará no ensino, outra brecha para lançar suas idéias. 

 
Essa é a razão que tornava o controle do sistema de ensino 
fundamental para a Igreja. A romanização do catolicismo 
brasileiro não podia se restringir à doutrinação difusa das 
homilias, das missões ou das publicações periódicas. Era 
necessário acostumar as mentalidades aos modelos e práticas 
devocionais e à concepção de natureza, homem e sociedade 
desenvolvida pelo catolicismo ultramontano e essa formação de 
mentalidades encontrava terreno propício na educação da 
infância e da juventude. 
Ao controlar o sistema educacional a Igreja poderia, na verdade, 
controlar o sistema de difusão de idéias.22 

  
 Para a Igreja com o projeto de romanização este espaço educacional para as 

elites fornecia certa segurança. Ela poderia consolidar, ao menos na oligarquia, seus 

valores e alcançar o território político, rompido em 1889. Firmando assim, forte barreira 

contra o positivismo e o protestantismo. 

 A oligarquia ao avançar para o moderno, na política e nas organizações 

produtivas, procurava conservar valores principalmente na educação feminina. Com o 

                                            
20 Frei Gregório Gil das Mercês, sacerdote Agostiniano que chegou a Franca em 1918, para ocupar o 
lugar de pároco. Nasceu em Corella (Espanha – 1864). Ao terminar seus estudos embarcou para as 
Filipinas a serviço da Ordem. Voltou para a sua terra natal, onde foi designado presidente da Residência 
de Granada. Chegou ao Brasil em 1901, na oitava expedição dos Recoletos, tornando-se superior do 
colégio São José de Ribeirão Preto. Posteriormente foi transferido para o Triângulo Mineiro, onde D. 
Eduardo, bispo de Goiás, convidou-o para acompanhá-lo nas visitas pastorais. Em 1908 com a criação da 
Diocese de Ribeirão Preto, acompanhava D. Alberto José Gonçalves como Visitador Oficial dos 
Religiosos, foi quando conheceu Franca. Transferido para a residência do Pará em 1911 e em seguida 
para a Bahia, voltou novamente a diocese de Ribeirão Preto e ocupou o cargo de pró-paroco da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição em Franca (1918). Permaneceu até 1931, quando voltou para Espanha e ali 
faleceu pouco depois.  DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. Os Agostinianos Recoletos e a 
romanização do catolicismo em Franca-SP (1918-1958). Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca, 
1998. p. 100  
21 DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. Os Agostinianos Recoletos e a romanização do catolicismo 
em Franca-SP (1918-1958). Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca, 1998. p. 100-105. 
22 MANOEL, Ivan A. Igreja e educação feminina (1859-1919). Uma face do conservadorismo. São 
Paulo: UNESP, 1996. p. 21. 
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auxilio do sistema educacional católico romanizado, este objetivo era alcançado por 

quatro meios: A) Era reforçado o tradicionalismo patriarcal da sociedade paulista. B) 

Além de rechaçar as idéias modernas que amedrontava a oligarquia, o sistema 

educacional católico, era a alternativa com a falta de um sólido sistema de ensino. C) O 

internato representou a segurança das famílias ao investir na educação dos filhos. D) Ao 

estudar num colégio católico, a jovem estava ligada mais próxima do ingresso na vida 

religiosa, um dos ideais das famílias paulistas.23  

 A aceitação do sistema educacional católico pelo Estado imperial e depois pelo 

republicano resolvia o sério problema da educação no país. Pois o Estado não dedicava 

os esforços necessários para uma adequada educação, delegando aos particulares tal 

função. 

Nesta relação entre romanização da Igreja e sistema educacional aparecem as 

ordens religiosas. Elas cumprem esta dupla exigência. Vêm da Europa e mantêm estrita 

ligação com Roma. E incentivadas pela hierarquia local irão se dedicar à educação. 24 

Em Franca aparece todo este contexto eclesial de romanização, ao observarmos 

que justamente ocorreu a implantação de dois fortes colégios católicos: o Colégio das 

Irmãs de São José, instalado em 1888 e ocupava-se com a educação feminina. E um 

pouco mais tarde o Colégio Marista em 1902, se dedicava a educação da juventude 

masculina. Ambos os colégios se apoiavam e eram estimulados por D. Alberto bispo de 

Ribeirão Preto e pelo clero francano. 25 

Em todo este percurso do catolicismo em Franca uma personalidade se destaca: 

monsenhor Cândido Martins da Silveira Roza.26Foi ele que desde 29 de junho de 1860 

                                            
23 MANOEL, Ivan A. Igreja e educação feminina (1859-1919). Uma face do conservadorismo. São 
Paulo: UNESP, 1996. p.25 
24 AZZI, Riolando. História da educação católica no Brasil: contribuição dos Irmãos Maristas. Vol. 
1.São Paulo: Simar. p. 37 
25 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 211. 
26 Cândido Martins da Silveira Roza nasceu em Jacareí – SP no dia 16 de Janeiro de 1838. Matriculou-se 
no seminário episcopal no dia 23 de junho de 1857 na qualidade de aluno teólogo. No dia 09 de Abril de 
1859 recebeu a tonsura e as ordens menores e no dia 17 de mesmo mês e ano, recebeu o subdiaconato. 
Em 16 de março de 1860, recebeu o diaconato na Capela da residência Episcopal. No dia 25 de Março de 
1860 na Igreja Matriz de Itu, conjuntamente com seus quinze companheiros é ordenado Presbítero pelas 
mãos de D. Antonio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo. A 23 de junho de 1860 chega a Franca, 
tomando posse da Paróquia a 29 de junho do mesmo ano. Recebe o título de Monsenhor em 1896. No dia 
21 de setembro de 1903 falece em Franca-SP. TAVEIRA, Geraldo Alves. ALFAIAS X –Monsenhor 
Cândido Martins Rodrigues da Silveira Roza. Franca-SP, 2006. p.13-35. e SOUZA, Antonio Ricardo Jr.  
Catolicismo na Franca – subsídios à sua história.In: ___. Almanaque Histórico de Franca. Franca, 
Tipografia “Renascença”, 1943. p. 07-10 
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tomou posse da Matriz Imaculada Conceição e em 1903 com sua morte, deixa a 

paróquia. Segundo as obras realizadas, o catolicismo francano ganhava um novo ardor. 

Monsenhor Cândido não influenciou somente o âmbito católico, foi além, todo 

município francano pode contar com seus empreendimentos.. 

Assim como identificamos o presença do sistema educacional católico em 

Franca neste período como mecanismo de uma Igreja romanizada. Podemos também 

identificar monsenhor Cândido como parte deste mesmo mecanismo. Sendo que ele foi 

um dos principais mentores destes colégios católicos. 

O combate a algumas idéias liberais e securalizantes são as investidas do 

catolicismo romanizado. O positivismo, a maçonaria, protestantismo e o espiritismo, são 

inimigos que devem ser combatidos com braço forte. Eles favorecem a gradativa perda 

de influência da Igreja sobre a sociedade, desde o plano intelectual, caritativo e 

religioso.  

Algumas medidas práticas acompanham estas idéias liberais. Tais como: o 

registro civil para nascimentos e mortes, a secularização de cemitérios e o 

estabelecimento de leis para o casamento civil e o divorcio. Enfim, o projeto liberal 

consistia em reduzir a todo custo o poder da Igreja nos vários âmbitos da vida social.27 

 Em Franca no período que abrande o final do século XIX e início do século XX 

percebemos certas nuanças deste projeto liberal responsável por uma reação da Igreja 

romanizada. E junto a estas idéias vinham novas manifestações religiosas, que disputava 

o espaço religioso no solo francopolitano até chegar na década de vinte.  

 Seguindo o decurso do catolicismo em Franca desde final do século XIX 

percebemos contínuos elementos que favorecem uma Igreja aos moldes romanos. Desde 

colégios católicos, padres formados a partir das idéias conservadoras, fortalecendo o 

combate as idéias contrárias ao catolicismo. E quando criada a diocese de Ribeirão 

Preto em 1908 este projeto romanizado ainda mais é acentuado, principalmente com o 

fim de combater idéias contrárias ao catolicismo. 

 “Em Ribeirão Preto, a criação da diocese teve por objetivo, entre outros, barrar a 

entrada ou impedir o crescimento das forças contrárias aos ensinamentos católicos.”28 

                                            
27 BEOZZO, José Oscar. A Igreja frente aos estados liberais: 1880-1930. In: DUSSEL, Enrique (org). 
Historia liberationes: 500anos de história na América Latina. São Paulo: Edições Paulinas, 1992.p. 
194. p. 190 
28 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 234. 
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Com esta afirmação da Dra. Nainôra podemos encontrar luzes para entender algumas 

das motivações da primeira tentativa da criação de uma diocese. Uma vez que, estando 

ligada a Ribeirão Preto, Franca é um território de preocupação também de D. Alberto. 

Pois ao firmar os princípios do catolicismo, a hierarquia católica em Franca enfrentará 

as múltiplas expressões religiosas disputando um mesmo espaço de influência. 

 Nesta disputa por destaque social, influência política e controle de idéias, vão 

colidir com a Igreja as várias forças contrárias. Motivadas por princípios liberais e 

baseados na constituição da República, desde a maçonaria, o espiritismo e 

protestantismo, vão investir na conquista do espaço filantrópico e religioso da 

sociedade. 

Em Franca a maçonaria chega num contexto de expansão e de reorganização da 

Ordem pelo país. Haja vista o combate ultramontano por parte da Igreja Católica que 

culminaram na “questão religiosa”.  

A instalação da primeira Loja cuja denominação é “Amor à virtude”  data 

oficialmente no dia 08 de Março de 1871. Está sob obediência do Rito Escocês Antigo e 

Aceito. O grande mentor desta Loja teria sido Ignácio Barbosa Lima29. Franca foi 

escolhida graças sua estratégica localidade..30 

 Em solo francano a maçonaria estreitou laços políticos com o Partido 

Republicano Paulista e o Partido Liberal. Estando filiada a várias personalidades 

influentes: Francisco Barbosa Lima, Gaspar da Silva, César Augusto Ribeiro, Henrique 

A. Barnabé Vicent, Antonio de Andrade Lobo Bastos e José Gonçalves Moreira da 

Cunha. 

 Fundada por italianos com o Rito Francês ou Moderno, a segunda Loja 

maçônica de Franca funcionou entre 1898 – 1906. Era denominada “Émile Zola”. O 

motivo do surgimento desta segunda loja teria sido uma cisão interna e sobre seu 

fechamento não temos dados. 

                                            
29 NASCIMENTO, Higino A.; MOREIRA, Eufrausino (orgs). Almanaque Histórico de Franca. Franca, 
Tipografia “Renascença”, 1943. p. 01. 
30 TAVARES, Marcelo dos Reis. Entre a Cruz e o esquadro: o debate entre a Igreja Católica e a 
Maçonaria na imprensa francana (1882-1901). Dissertação de Mestrado. UNESP – Franca, 2006. p.85. 
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 Na década de vinte presenciamos o nascimento de mais uma loja maçônica em 

Franca, que tudo indica ser a terceira, recebia a denominação de “Independência”. E 

segundo constata possuía grande atividade. 31 

Podemos considerar quatro os campos de atuação maçônica: a) o Parlamento 

(Câmaras Municipais); b) o setor educacional; c) a prática da filantropia em duas 

direções: internamente, entre os próprios membros da Ordem e também externamente 

nos hospitais, sanatórios, asilos e orfanatos; d) a ação na imprensa.32 

Faltando-nos fontes para maiores esclarecimentos sobre a atuação da maçonaria 

na década de vinte, período no qual existe a primeira tentativa da criação do Bispado em 

Franca. Podemos perceber, no entanto, dois fatos: a forte influência sócio-política da 

Loja “Independência” e a falta de resposta a Dom Alberto ao pedido da criação de uma 

diocese em Franca.  

Contudo, observemos como se relacionava a Maçonaria com a Igreja católica em 

Franca, Marcelo Tavares33 apresenta alguns destes embates descritos pelos jornais 

“Nono Distrito”, porta voz da maçonaria e a “Tribuna da Franca” provedor dos 

católicos. No final do sec. XIX e início do XX temos presente, desde a assídua pregação 

do Monsenhor Rosa no púlpito da Matriz de Franca contra os maçons e a proibição dos 

católicos em aderirem a este tipo de sociedade secreta. Às irônicas sátiras que o “Nono 

Distrito” não media esforços em identificar Monsenhor Rosa com o próprio diabo. 

Outra prática perseguida pelo catolicismo romanizado é o espiritismo. Foi com o 

colono italiano e expressivo membro da sociedade, Gaetano Affonso Gaspar Petraglia 

que, desde 1980 o espiritismo encontra em solo francano alguns adeptos. No entanto, o 

primeiro centro espírita em Franca será fundado no ano de 1904 com o nome 

“Esperança e Fé.” Liderado por José Marques Garcia, natural de Ipuã, que estabeleceu 

como comerciante de gado na cidade de Franca e casou-se com uma jovem francana de 

tradicional família. Mais tarde, ele conheceu a doutrina espírita sendo grande seu 

                                            
31 NASCIMENTO, Higino A.; MOREIRA, Eufrausino (orgs). Almanaque Histórico de Franca. Franca, 
Tipografia “Renascença”, 1943. p. 02. 
32 BARATA, Alexandre Mansur. Luz e sombras: a ação da Maçonaria brasileira. Campinas: Unicamp, 
1999, p.133. 
33 TAVARES, Marcelo dos Reis. Entre a Cruz e o esquadro: o debate entre a Igreja Católica e a 
Maçonaria na imprensa francana (1882-1901). Dissertação de Mestrado. UNESP – Franca, 2006. p. 
92-125. 
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propagador atendia no quintal de sua casa, varias pessoas de acordo com suas 

necessidades.34  

O espiritismo partindo para o assistencialismo vai aos poucos adquirindo uma 

religiosidade peculiar na sociedade francana. Na década de 20 encontramos crescente 

iniciativas espíritas. Em 1922 é fundado o Asilo “Allan Kardec” tornando-se logo mais 

uma Casa de Saúde. O ano de 1927 na companhia do Cel. Martiniano Junqueira e 

Diocésio de Paula foi criado um semanário “A nova era” que em 1928 ganhou maior 

autonomia sendo publicado em suas próprias oficinas na gerência de Joaquim Lopes 

Bernades.35 

Percebemos o aumento do espiritismo em Franca principalmente no que diz 

respeito a sua inserção na sociedade através do asilo, do educandário e de inúmeras 

casas de assistência. Com isto, o espiritismo ganha campo e é identificado como uma 

religião mais funcional, justificando a forte resistência do catolicismo francano diante 

do comprometimento de sua hegemonia social.36 

As estatísticas demonstram que nas décadas de 1920 e 1930, mesmo sendo ainda 

em pequeno número o espiritismo tem crescido de modo visível na então diocese de 

Ribeirão Preto. 37 

Diante de um catolicismo em Franca caracterizado pela intolerância a outras 

religiões e pela adesão aos princípios de Roma, o espiritismo irá sofrer fortes ataques. 

Frei Gregório Gil almejava a criação de um bispado, justamente para que a Igreja 

pudesse contrapor com mais forças as idéias heréticas e diabólicas que eram difundidas 

nas terras francana. 38    

                                            
34 JURKEVICS, Vera Irene. Crenças e vivências espíritas na cidade de Franca (1904-1980). 
Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca. 1998, p. 57. 
35 Desta maneira nos descreve o Almanaque de 1943: “Reuniam-se então, timidamente, naqueles tempos 
e severamente perseguido, os companheiros José Guelner, Malheiros, o cel. Martiniano Junqueira, 
Feliciano Alves de Faria (este ainda vivo) [sic] e August Ferreira. Isto há quarenta anos atrás.” 
NOVELINO, Tomaz. O Espiritismo em Franca. In: ___. Almanaque Histórico de Franca. Franca, 
Tipografia “Renascença”, 1943. p.08 
36 JURKEVICS, Vera Irene. Crenças e vivências espíritas na cidade de Franca (1904-1980). 
Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca. 1998 p. 58. 
37 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 242. 
38 O Aviso de Franca. Bispado de Franca. 13 dez. 1925. e O Aviso de Franca. Bispado de Franca. 06 
jan. 1929 
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Não somente Frei Gregório Gil, mas também D. Alberto não media esforços 

para se opor a proliferação do espiritismo por toda a sua diocese. Isto se torna evidente 

pela quantidade de pronunciamentos sobre o assunto e seu teor de combate.39 

Também os protestantes representam a ameaça à hegemonia católica. Desde a 

proclamação da República e a liberdade de culto o catolicismo vem procurando manter 

sua vasta influência.  

Na Diocese de Ribeirão Preto, os protestantes, nas primeiras décadas do século 

XX, instalaram seus templos e escolas com diferentes denominações nas cidades da 

diocese. Na cidade de Ribeirão Preto, os primeiros foram os Metodistas em 1896, logo 

depois os Presbiterianos em 1927; e em 1937 a Assembléia de Deus.40 

Na cidade de Franca já em 1898 a Igreja Metodista do Brasil iníciou suas 

atividades, e no dia primeiro de setembro chegou o Rev. James Hamilton que incentivou 

a construção do primeiro templo.41 

A fim de combater as idéias do protestantismo, tanto o Boletim Diocesano como 

o jornal dos padres agostinianos em Franca, “O Aviso de Franca”, não deixavam de 

pronunciar sentenças condenatórias e pejorativas aos protestantes. Com o objetivo de 

proteger os seus fiéis católicos e atrair mais adeptos.42 

D. Alberto não deixava de mencionar sua ferrenha critica aos protestantes, que, 

segundo ele além de serem heréticos eram antipatriotas. 43 

O catolicismo com o objetivo de manter-se no mesmo nível quando Igreja e 

Estado estavam atrelados, utilizará dos meios possíveis para não perder sua força, ainda 

que isto oficialmente já tenha ocorrido. Em Franca isto ficou evidente quer seja por 

parte da Igreja e os recursos de romanização, quer seja, na influência de inúmeras idéias 

liberais ou religiosas que divergiam da católica. 

Neste contexto do catolicismo francano presenciamos em meio às inúmeras 

apologias um movimento interno na Igreja local. Noticias apontam que novos rumos 

poderão guiar o catolicismo nas próximas décadas: é a tentativa de criar uma diocese. 

                                            
39 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 237. 
40 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 243. 
41 Igreja Metodista do Brasil. Almanaque Histórico de Franca. Franca, Tipografia “Renascença”, 1943. 
p.15 
42 O Aviso de Franca. Bispado de Franca. 01 Março 1925. 
43 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão Preto e o Governo do 
primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 2006. p. 242. 
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Ter um Bispado em Franca. Contar de perto com o mais alto nível da hierarquia 

católica: um Bispo residindo e pastoreando de perto os fiéis católicos francanos. 

3. Bispado de Franca: primeira tentativa de instalação 

A instalação de uma sede episcopal envolve vários elementos que tocam a vida 

da Igreja local e da própria cidade. Em relação a primeira tentativa de instalação do 

bispado em Franca queremos uma busca por respostas a partir das seguintes perguntas: 

Porque D. Alberto, bispo de Ribeirão Preto, queria criar uma diocese cuja sede fosse 

Franca? E porque não conseguiu realizar este empreendimento? 

Ao entrarmos em contato com o contexto de Franca na década de 1920, 

percebemos que as hipóteses para que a cidade fosse escolhida a sede do bispado, 

derivado da então extensa diocese de Ribeirão Preto poder ser assim elencadas: 

A) Franca no início do século XX destaca-se na região da Mogiana ao ter sido 

incorporada ao complexo cafeeiro.  

B) Por fazer a ligação entre Ribeirão Preto e o Triangulo Mineiro, Franca tem um 

grande privilégio por concentrar rotas importantes, quer seja para os imigrantes 

quer seja para a exportação ou importação de produtos. 

C) O grande número de imigrantes espanhóis e italianos, que chegaram a Franca na 

primeira metade do século XX, possibilitou o aumento populacional e, por 

conseguinte grande movimentação monetária, fazendo que a cidade 

impulsionasse seu sistema mercantil através da diversificação de produtos. 

Assim como Franca fora incorporada ao sistema econômico da época pelos 

tentáculos do complexo cafeeiro por meio da Mogiana e fez chegar a Franca os padrões 

socioeconômicos de uma época. Podemos pensar também o catolicismo vigente com a 

proposta de organização e romanização da Igreja tentou chegar ao solo francano. De 

modo particular neste trabalho, entendemos que esta proposta de organização e 

romanização do catolicismo chega em Franca desde Monsenhor Rosa, com a 

implantação dos colégios católicos de Nossa Senhora de Lourdes e os Maristas, até a 

substituição (parcial) do clero secular pelos Agostinianos. Culminando na década de 

1920 na tentativa em criar uma diocese em Franca. Por intenção da hierarquia, ou seja, 

D. Alberto bispo de Ribeirão Preto. 

Mas como foi esta tentativa? E porque não ocorreu a realização da inserção de 

Franca ao sistema organizacional da Igreja paulista por meio de um bispado? Vamos 
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acompanhar as noticias por dois jornais da época que muito trataram deste assunto. É 

interessante observarmos as características de cada jornal. Eles representam 

cosmovisões diferentes, ou até mesmo contrárias, fruto na época de inúmeros debates.  

O jornal “O Aviso de Franca” editado pelos padres agostinianos contava com a 

redação do Frei Gregório Gil, que utilizava o jornal para difundir as idéias católicas 

romanizadas e rebater todas as manifestações contrarias a fé. São inúmeros os artigos 

que Frei Gil entra em árduo combate contra as doutrinas não católicas como o 

espiritismo, o protestantismo, os “curandeiros” e também as associações secretas como 

a Maçonaria. É a romanização do catolicismo por meio da imprensa44. 

Por outro lado, o jornal “Commercio da Franca” é assim caracterizado: “(...) vem 

em prosseguimento à ‘Cidade da Franca’, tendo prestado relevantes serviços à Franca, 

dentro de um plano sereno de ação, cujo campo está delimitado pelos seus redatores (...) 

Dr. Vicente de Paula Lima e Luiz Lima.” 45 

No entanto, a relação de ambos os jornais não parece ser das mais cordiais. 

Principalmente após um sério embate entre Frei Gil e alguns membros da Loja 

Maçônica “Amor à Virtude”, ligados a imprensa local. O conflito ocorreu quando Frei 

Gil em um dos seus artigos combatendo a Maçonaria propôs aos fieis católicos que 

boicotassem o jornal “Cidade da Franca” que teria feito publicações contraria aos 

dogmas católicos. A resposta dada por Homero Alves, redator do jornal boicotado foi 

permanecer na neutralidade religiosa. Enquanto que o jornal “Commercio da Franca”, 

prosseguindo a “Cidade da Franca” por meio do redator Antonio Constantino foi contra 

a atitude do Frei Gil.46 

Para que a criação da diocese fosse uma realidade, D. Alberto teria convocado 

uma comissão de homens que compõe a elite francana.47 No entanto, apesar de D. 

Alberto ter dito em junho de 1930 que esteve em Franca para reunião e nomeação da 

                                            
44 Sobre a conflituosa relação entre o jornal católico “O Aviso de Franca” e as idéias não católicas 
conferir os trabalhos: JURKEVICS, Vera Irene. Crenças e vivências espíritas na cidade de Franca 
(1904-1980). Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca. 1998. e : DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. 
Os Agostinianos Recoletos e a romanização do catolicismo em Franca-SP (1918-1958). Dissertação 
de Mestrado. UNESP-Franca, 1998. 
45 ANDRADE, Francisco Filho. A Imprensa de Franca: ligeiras anotações.  In: ___. Almanaque 
Histórico de Franca. Franca, Tipografia “Renascença”, 1943. p.5. 
46 DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. Os Agostinianos Recoletos e a romanização do catolicismo 
em Franca-SP (1918-1958). Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca, 1998, p. 141. 
47 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num..., 29 de Junho de 1930. 
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comissão em prol do bispado de Franca, a primeira noticia em relação à comissão é de 

1926.48  

Os nomes envolvidos seguem numa lista referente ao artigo anterior. São os 

seguintes: Cel. André Martins de Andrade – Deputado; Cel. Francisco de Andrade 

Junqueira – Presidente da Câmara; Dr. João Evangelista – Juiz de Direito; Dr. Antonio 

Pinheiro Lacerda – Promotor Publico; Major Torquato Caleiro – Prefeito; Cap. Joaquim 

de Paula Costa – Vice-prefeito; Dr. Francisco da Silveira Gusmão – Juiz Federal; Dr. 

Azarias Martin Ferreira; Dr. Mario A. de Vilhena; Dr. Antônio Manuel Monteiro 

Petraglia; Cel.Virginio Pereira dos Santos; Cel. Bernardo Avelino de Andrade;  Major 

João de Góes Conrado; Justino Alves Taveira; Major Antonio Bernardes Pinto; Major 

Godofredo Alves de Castro; Adv. Luiz de Lima; Antonio Torres Penedo; Guilherme de 

Almeida; Hygino Caleiro Filho; Padre Alonso Ferreira de Carvalho e Frei Gregório Gil. 

Sobre a atuação dos membros desta comissão pro – bispado no projeto de D. 

Alberto percebemos pelos jornais que houve pouco envolvimento. Ou ao menos poucos 

nomes se destacam no empenho para criar o bispado. Notamos que num período de 

cinco anos (1926-1931) no jornal “O Aviso de Franca” onde concentravam o maior 

número de noticias sobre a futura diocese de Franca e cuja edição é semanal, aparecem 

somente seis vezes os nomes que compõe a comissão completa convocada por D. 

Alberto. 

Alguns nomes aparecem várias vezes sem o restante da comissão, levando-nos a 

notar que nem todos os membros da comissão aderiram ao projeto. Consideramos ao 

menos que existia certa liderança, que num total de vinte membros sem contar os dois 

padres, somente cinco se despontavam nos cinco anos de noticia.  

Além de nomear a comissão desde 1926, D. Alberto na entrevista de 29 de junho 

de 1930 disse que o tema da primeira reunião foi sobre os trabalhos que a comissão 

convocada deveria realizar, ou seja, arrecadar o patrimônio para o bispado. 49 Estando 

em Franca por ocasião das Ordens Sacras de alguns seminaristas, nos diz o jornal que 

D. Alberto aproveitou para incentivar a arrecadação do patrimônio em especial o 

Palácio do futuro bispo. 50 

                                            
48 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num 112, 28 de Março de 1926. 
49 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 29 de Junho de 1930. 
50 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 247. 11 de Novembro de 1928. 
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Outro elemento interessante é sobre uma possível concorrência pelo bispado 

entre Franca e uma cidade vizinha da redondeza, dito pelo jornal “O Aviso de Franca” 

uma única vez e sem retornar ao assunto. No entanto ao pesquisar no jornal 

“Commercio da Franca” encontramos em 1929 uma nota sobre o jornal “A Cidade” de 

Ribeirão Preto quando um colunista com o nome “A” defendera Franca contra o 

“bairrismo” de Batatais, por causa da possível criação da diocese. Levando-nos a 

deduzir que a citada “cidade vizinha da redondeza” se refere a Batatais que almejara o 

bispado. 51 

Ainda em dezembro 1928 encontramos várias noticias de que a reunião entre os 

membros da comissão, que outrora fora animada pela última presença de D. Alberto no 

dia 11 de Novembro,52  foi convocada, avisada, mas não conseguem se reunir. Então, 

pouco antes do retorno de D. Alberto a Franca no dia 23, a comissão consegue reunir-

se.53 Referindo-se sobre os pontos principais que serão tocados com D. Alberto pela 

comissão, dizem respeito ao patrimônio do bispado.54 

 Segundo o artigo do dia 30 de Dezembro, ocorreu muito bem a reunião no dia 23 

da comissão com D. Alberto..55 Apesar de parecer tranqüilidade e total adesão da 

comissão aos projetos do “Bispo Missionário”, em uma entrevista dada alguns anos 

posteriores D. Alberto se refere a este momento inicial da tentativa de ereção da diocese 

de Franca como momento de resistência e dificuldade.56 

Seja como for, o fato é que a partir do ano de 1929 a idéia da ereção de uma 

diocese em Franca vai exigindo respostas mais concretas. De modo que somente a partir 

deste ano encontramos as primeiras noticias no jornal “Commercio da Franca” sobre o 

assunto. 

É interessante notarmos o fluxo de noticias referente ao assunto “Bispado de 

Franca” ou “Diocese de Franca” em ambos os jornais analisados. Notamos que existem 

momentos que melhor concentram o assunto acerca da criação de um Bispado em 

                                            
51 NÓS E BATATAES, ATRAVÉS DE UM SUELTO DE “A CIDADE”, DE RIBEIRÃO PRETO. 
Commercio da Franca. 04 de Agosto de 1929. Sobre esta hipótese que Batatais almejava ser sede 
diocesana podemos conferir em FREITAS, Nainôra Maria Barbosa. A criação da Diocese de Ribeirão 
Preto e o Governo do primeiro bispo: D. Alberto Gonçalvez. Tese de Doutorado. UNESP-Franca, 
2006. 
52 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 251. 08 de Dezembro de 1928. 
53 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 252. 16 de Dezembro de 1928. 
54 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 253. 23 de Dezembro de 1928. 
55 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 254. 30 de Dezembro de 1928. 
56 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 29 de Junho de 1930. 
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Franca. Além de nos permitir acompanhar, ao menos pelos jornais, quais foram os anos 

que mais circulava esta idéia, percebemos as diferentes posturas dos Jornais. 

Nos parece que “O Aviso de Franca” de alguma forma sempre acompanhou o 

assunto da criação do Bispado, exceto o ano de 1927 que não encontramos nenhuma 

ocorrência. Enquanto que o “Commercio da Franca” inicia sua investida no assunto a 

partir de 1929, concentrando toda atenção em 1930 e depois, não nos consta mais 

nenhuma noticia. 

Pode nos parecer que, fiel a sua característica de jornal católico é do seu próprio 

oficio em - “O Aviso de Franca” - cobrir um assunto referente ao seu próprio interesse. 

Por outro lado, o jornal “Commercio da Franca” caracterizado como a favor do bem da 

cidade de Franca, dá maior atenção ao fato quando nos parece que o Jornal católico 

começa a desviar de assunto. Exemplo nítido é do ano de 1930 quando com apenas oito 

publicações sobre o futuro bispado “O Aviso de Franca” percebe que seu companheiro 

“Commercio da Franca” insiste com o assunto com dezesseis artigos. 

No entanto, cabe lembrar-nos que além da quantidade de artigos nos revelarem 

certo descompasso entre o jornal “O Aviso de Franca” e o “Commercio da Franca”. 

Sabemos ainda que as divergências tem por base duas idéias opostas: catolicismo 

romanizado versus sociedade liberal.  

Nos é permito saber que estas idéias estavam personificadas em dois grandes 

opositores: Frei Gregório Gil pároco e defensor do catolicismo romanizado e Antonio 

Constantino redator do Commercio e membro da maçonaria..57 

A partir desta referência podemos pensar que faz sentido as repetidas vezes que 

o jornal católico, ao promover a idéia da criação de um bispado em Franca, 

constantemente usa a seguinte expressão:  “a creação do novo Bispado para a glória de 

Deus, da Pátria e de Franca.” Pois, o embate também contava com a questão do 

nacionalismo, promovido pela maçonaria contra um clero agostiniano e espanhol. 

Ao iniciarmos o ano de 1929 as noticias sobre o “Bispado de Franca” publicadas 

pelo jornal católico vai assumindo um nova característica dogmática e começa a se 

referir ao valor teológico e doutrinal de um Bispo.  O que nos remete para o contexto do 

catolicismo romanizado vigente. Ora, segundo o autor dos artigos o objetivo de um 

bispado em Franca é o combate às inúmeras crenças contrarias a fé católica, o que nos 
                                            
57 DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. Os Agostinianos Recoletos e a romanização do catolicismo 
em Franca-SP (1918-1958). Dissertação de Mestrado. UNESP-Franca, 1998. p.115. 
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permitir a pensar na presença dos espíritas, protestantes e curandeiros e em várias 

iniciativas na primeira metade do sec. XX em Franca. 

Seguindo o trajeto de romanização do catolicismo em Franca desde a 

proclamação da Republica, um bispado exerceria o braço forte para reunir os católicos e 

extirpar toda ameaça a sua hegemonia político e social. O Bispo é identificado ao 

remédio para formar um só rebanho com um só Pastor58, numa sociedade que está 

misturada de doutrinas que dividem tal rebanho. 

Sendo assim, já podemos daí deduzir que a preocupação de D. Alberto de erigir 

uma diocese cuja sede fosse em Franca, além de passar pelo viés socioeconômico, dado 

que Franca se desponta no início do século XX como local de convergência do 

complexo cafeeiro e de grande atividade mercantil, passa também pelo víeis religioso-

pastoral.  

D. Alberto procuraria unificar o rebanho católico pelos tentáculos da 

romanização com a força institucional orgânica ao inserir Franca entre as dioceses do 

Estado de São Paulo. Aliás, várias reportagens fazem alusão de Franca inserida ao 

projeto de organização da Igreja Paulista no início do século XX, como já víamos 

outrora.59 

Retomando a entrevista dado por D. Alberto no ano de 1930 ele mesmo diz: 
“(...) Sendo este Bispado demasiado extenso e populoso, e convencido 
de que o bem das almas exigia a sua divisão, resolvi tratar de faze-la; 
e, sem solicitação de quem quer que fosse, pensei que a cidade de 
Franca, pela sua posição e importancia deveria ser escolhida para a 
séde do Bispado a ser creado. (...)” 60 

Similar também foi a justificativa da entrega de algumas paróquias aos 

agostinianos em Franca. 
 “(...) percebeu D. Alberto José Gonçalves que a paróquia de Franca, 
em virtude de grande extensão e do seu movimento espiritual, não 
podia ser administrada tão só por um sacerdote. Eis porque, na falta 
de coadjutores seculares, optou S. Excia por uma ordem religiosa para 
atender o serviço paroquial de Franca. (...)”.61 

 

                                            
58 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Num. 255. 06 de Janeiro de 1929. 
59 Dois artigos evidenciam isto: AS NOVAS DIOCESES. O Aviso de Franca. Num. 68. 17 de Maio de 
1925 e BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca. Num. 252. 08 de Dezembro de 1928. 
60 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num..., 29 de Junho de 1930. 
61 O Aviso da Franca s/d Pasta n. 10 p. 47. MHMF. Op. Cit. DA SILVA, Maria Aparecida Chiarelo. Os 
Agostinianos Recoletos e a romanização do catolicismo em Franca-SP (1918-1958). Dissertação de 
Mestrado. UNESP-Franca, 1998. p.102-103. 
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Em todo caso percebemos que há uma necessidade pastoral em Franca, dada sua 

extensão e seu grande número de fiéis. Claro, uma pastoral baseada nos moldes da 

romanização, um prelado em Franca só iria pastorear no rebanho preparado pelos padres 

agostinianos. 

No início de 1929 encontramos publicada uma preocupação por parte de alguns 

grupos da Igreja em ajudar explicitamente a arrecadação para o patrimônio do bispado. 

Fazendo notar que o silêncio deles pudessem ser mal interpretados, ou seja, notar certa 

indiferença.62  

Desde a referida reunião do dia 23.12.1928, nos jornais observamos somente 

alguns nomes da comissão e não mais a comissão completa. E que os referidos “homens 

de bem da elite francana” nem todos querem apoiar o projeto de D. Alberto. Outro dado 

que nos faz confirmar isso são as cartas circulares e a dificuldade de conseguir 

assinaturas para o Livro de Ouro do Bispado, mesmo sendo o encargo para fazer de 

Franca bispado seja constantemente elogiado e incentivado pelo jornal católico..63  

Encontramos um modelo destas circulares que foram distribuídas. Observamos 

três coisas importantes: a busca de auxilio pelos influentes homens de Franca. A 

caracterização do bispado como fonte de benefícios materiais e espirituais para a cidade. 

E a formação do patrimônio, único obstáculo para o bispado ser realidade.64 A recepção 

destas circulares também foi descritas pelo jornal católico como momento de 

entusiasmo pela de breve instalação da diocese. 65  

Ainda no ano de 1929 nos deparamos com o seguinte artigo: “Já não é só uma 

aspiração fremente dos homens que em Franca sabem pensar e dos homens de bem a 

ansiada vinda do Bispado á Franca, é uma realidade porquanto a Mulher Francana 

tomou a peito a breve installação aqui do futuro Bispado”. 66 A intervenção da mulher 

francana na distribuição das Circulares nos aponta para certa apatia dos homens 

envolvidos e para a grande maioria feminina que participava nas associações e pastorais 

da Igreja. 

                                            
62 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num 258, 27 de Janeiro de 1929. 
63 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num 270, 21 de Abril de 1929. 
64 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num 284, 28 de Julho de 1929. 
65 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num. 278, 16 de Junho de 1929. Cf. também 
BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num. 271, 28 de Abril de 1929. 
66 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. Franca Num 281, 7 de Julho de 1929. 
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Neste próximo artigo analisamos uma questão que parece ser fundamental para 

entendermos quais de fato eram os problemas em relação ao dispendioso patrimônio.67   

Apesar de o jornal católico dizer “mais uma vez”, conforme nos consta esta é a 

primeira vez que este assunto é visto neste jornal. Contudo, o problema da 

territorialidade da diocese de Franca é amplamente comentado. Não somente o jornal 

católico, mas ainda pelo jornal “Commercio da Franca”. Este problema inclusive parece 

revelar quais as reais dificuldades para instalar uma diocese em Franca. Se bem 

entendemos, o artigo, ao referir-se ao pedido para que D. Alberto amplie o território da 

futura diocese de Franca, indica que seja do Rio Pardo ao Rio Grande. Que segundo o 

mapa, corresponderia do município de Franca à divisa com Minas Gerais. Sobre este 

assunto pontuaremos no ano de 1930 em que o “Commercio da Franca” mais concentra 

sua discussão. 

No referente ano de 1929 encontramos ainda um último artigo sobre o bispado 

de Franca publicado pelo jornal “O Aviso de Franca”, que apesar do assunto 

corresponder a este tema o título nos desperta para o tom forte que prossegue “Trevas 

que Matam”.68.Junto ao tom apologético e dogmático dos artigos de Frei Gil sobre o 

bispado é acrescentado a sua indignação diante da indiferença de alguns membros do 

comércio e da indústria que questionam sobre a utilidade de um bispado. Frei Gil, 

caracteriza esta indiferença religiosa como as trevas que matam e que aos poucos vão 

sufocando os planos de um bispado em Franca. 

Com isto nos confirma a hipótese de que a indiferença com o projeto de D. 

Alberto é real. E, levando em considerações que as circulares já tivessem chegado aos 

membros do comércio e da indústria de Franca, percebemos que a resposta não foi de 

tão entusiasmo como nos disse algumas vezes o jornal católico. Pelo contrário, a 

ausência de respostas ou até mesmo os questionamentos sobre a necessidade de um 

bispado em Franca, nos faz pensar que o bispado não é bem-vindo. 

O ano de 1930 pode ser caracterizado como o “ponto final” para esta primeira 

tentativa da criação de um bispado em Franca. Por isso, veremos como os artigos dos 

jornais “O Aviso de Franca” e “O comercio de Franca” nos retrata este momento. 

Contudo, neste período o maior veiculador do assunto não foi o jornal católico. 

                                            
67 NOSSO PRELADO E NOSSO BISPADO. O Aviso de Franca. Franca Num 283, 21 de Julho de 1929. 
68 BISPADO DE FRANCA: TREVAS QUE MATAM. O Aviso de Franca. Franca Num 286, 11 de 
Agosto de 1929. (Grifo nosso) 
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Um elemento interessante é o silencio do jornal “O Aviso” em relação ao tema 

do bispado, motivo pelo qual indaga o jornal “O Commercio” 69. Ora, segundo o jornal 

católico seu silencio é fruto de uma obediência a ordens superiores70, o que intuímos ser 

a do próprio D. Alberto quando ficou sabendo da situação de indiferença dos francanos 

diante do seu projeto. Este silêncio se fez perceber pela ausência de artigos sobre o 

assunto. Desde 11 de Agosto de 1929 com aquele artigo “Trevas que matam” só 

encontramos outro artigo sobre o bispado no dia 27 de Abril de 1930, são oito meses 

sem tocar no assunto. 

No mesmo dia 11 de Maio ambos os jornais publicam outra noticia sobre a 

situação do bispado em Franca. “O Aviso” diz que está esperando ordens superiores 

para re-abrir a campanha pro-bispado. Mas enquanto isso, neste artigo, publica 

novamente o nome completo da comissão71.  

Enquanto isso o jornal “Commercio” procura animar os membros da comissão 

para agilizarem os trabalhos a favor do bispado para Franca, porque Batatais está de 

olho..72 

Os próximos artigos confirmam tal situação de indiferença diante do projeto de 

D. Alberto. E apontam para os sofrimentos que o pároco da Matriz, Frei Gil, começa a 

passar. 73  

Em um artigo do mesmo dia, o jornal “Commercio” reafirma a indiferença da 

comissão nomeada para trabalhar pelo patrimônio da futura diocese e expõe o solitário 

trabalho de Frei Gil em levar a frente este projeto. Compondo com alguns pontos 

essenciais sobre o que possivelmente esta deixando o projeto inerte, o artigo aponta que 

a mudança de estratégia pra garantir o futuro patrimônio, ao empregar o maior esforço 

ao ter que pedir para os mais pobres, demonstra que a grande elite francana não apoiava 

as iniciativas em erigir um bispado em Franca na década de vinte.74 

                                            
69 FRANCA SERÁ BISPADO? Commercio da Franca. Num. 739. 20 de Abril de 1930. 
70 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 27 de Abril de 1930. 
71 Detalhe interessante deste artigo é que pela primeira vez aponta uma “Comissão angariadora do 
Patrimônio”, destacando dois nomes: Major João de Goes Conrado e cel. Bernardo Avelino de Andrade. 
Cf. BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 11 de Maio de 1930. 
72 BISPADO DE FRANCA. O Commercio da Franca. 11 de Maio de 1930. 
73 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 25 de Maio de 1930. 
74 BISPADO EM FRANCA. Commercio da Franca. 25 de Maio de 1930. (grifo nosso) 
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O artigo seguinte do jornal “Commercio” classifica o silêncio da comissão como 

má vontade política. E que a demora em conseguir o patrimônio é para ver o bispado 

escoar para Batatais, daí o desprezo para com a reunião marcada por D. Alberto.75 

Em uma nota no jornal “Commercio”, referindo ao jornal de São Paulo “A 

Platea”, encontramos que a referida disputa entre Batatais e Franca sobre o bispado tem 

se tornado concorrência entre os políticos. E que por isso, esquecem de cuidar dos 

assuntos mais urgentes da cidade. O “Commercio” afirma ser grande mentira, uma vez 

que por enquanto, político nenhum se envolveu na questão76.  

Diante desta afirmação do jornal local, somos levados então a confirmar que 

mesmo os mais citados nomes da comissão em prol do bispado não se envolveram com 

a questão? E as Circulares teriam sido iniciativa somente do Frei Gil e das mulheres?  

Ao fazer uma entrevista com um membro da comissão, Dr. Asarias Martins 

Ferreira, o jornal “Commercio” toca no cerne da questão “bispado de Franca” cujo 

entrave estaria na delimitação feita por D. Alberto. Segundo o entrevistado, existe na 

comissão duas linhas que se divergem sobre o território do futuro bispado, o que não 

permite os trabalhos caminharem. Dr. Asarias é da linha que apóia o prelado de 

Ribeirão Preto.  
“(...) Pouco importa que o bispado abranja esta ou aquella estensão de 
terras ou zona; o certo é que, creada a diocése, mesmo nas terras de 
aquém rio Sapucahy, Franca terá com isso relevante impulso 
tornando-se o logar procurado por muita gente, mesmo das bandas de 
Minas Geraes, (...).”77 
 

A partir desta entrevista, o jornal “O Commercio” procura investir neste 

problema territorial em que esbarra o bispado de Franca. E ao fazer algumas 

considerações sobre a relação de D. Alberto com a comissão, identifica o bispo de 

Ribeirão Preto como o principal entreve do projeto, por não querer ampliar os limites da 

futura diocese. O jornal acusa D. Alberto de não querer se dispor das paróquias com 

grande renda. “ (...) Ha uma estensa zona, para os lados de Patrocinio do Sapucaby, que 

                                            
75 BISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 01 de Junho de 1930.  
76 A QUESTÃO DO FUTURO BISPADO E UMA NOTA MALICIOSA DE “A PLATÉA” DE SÃO 
PAULO: MENTIRAS SOBRE MENTIRAS... Commercio da Franca. 06 de Junho de 1930. 
77 BISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 14 de Junho de 1930. 
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é mais rendosa, justamente disputada por d. Alberto que, de fórma alguma, a cederá; e, 

nestas condições, é impossível crear-se o bispado sem ... renda.  (...)”78 

Em resposta D. Alberto concede uma entrevista ao jornal “A Cidade” de 

Ribeirão Preto, onde esclarece o que de fato esta acontecendo e quais os entraves em se 

criar um bispado em Franca79.Alguns pontos do processo todo, desde sua intenção em 

criar uma diocese em Franca, sua motivação pela grande extensão e grande número de 

fiéis. Diz da aprovação do Arcebispo D. Duarte e da nomeação da comissão. Retrata 

também que “(...) devo dizer que desde o principio ouvi de alguns dos seus membros 

que eu não conseguiria levar a termo o meu intento e certas cartas recebi dizendo que 

não se encontrava correspondência a realização da idéia.80” 

Continua D. Alberto dizendo que ele mesmo propôs a criação de subcomissões e 

que reconhece a ausência de iniciativas em prol do patrimônio do bispado, dada a crise 

que reina no Estado. Reconhece que esta sendo acusado de ser um obstáculo por ser 

intransigente quanto ao desmembramento do novo bispado. D. Alberto vê nesta 

acusação uma calúnia, mas não somente contra a pessoa dele. Pois, “é commum pensar 

que nós, os Bispos, os padres e as freiras, não temos direito a boa fama e ao bom nome e 

contra nós todos mostram um grande valentia.”81  

Em resposta a esta entrevista de D. Alberto ao jornal “A Cidade”, o jornal 

“Commercio” reproduz a entrevista e diz claramente que o problema é a intransigência 

de um projeto que não esta sendo aceito pela comissão. É proposta a ampliação do 

território querendo abranger do Rio Pardo até o Rio Grande. Somente com isto D. 

Alberto terá aprovação da comissão82: 

Passado as discussões entre “O Aviso” e o “Commercio” acerca da delimitação 

da nova diocese de Franca e a intransigência de D. Alberto como justificativa da 

                                            
78 NOVAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOBISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 22 
de Junho de 1930. 
79 Por tratar de uma fonte importante, colocaremos como anexo toda a entrevista. Podemos encontrá-la 
em: O BISPADO DE FRANCA. Boletim Diocesano de Ribeirão Preto. Ano I, n. 6, junho de 1930. p. 3-
4. e BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 29 de junho de 1930.  
80 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 29 de junho de 1930.  
81 Ou seja, D. Alberto reconhece na critica a ele o anticlericalismo vigente em alguns grupos da 
sociedade. BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 29 de junho de 1930. 
82 Outro artigo do mesmo dia acusa a delimitação de D. Alberto com a diocese nova como “presente de 
grego”. Pois as paróquias não conseguiriam manter o bispado. É pedida a ampliação do futuro bispado, 
enquanto isso a comissão seguem em silêncio.  BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 30 de 
junho de 1930. 
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indiferença da comissão. Encontramos um artigo dizendo de uma reunião no dia 06 de 

julho no salão paroquial com a comissão, um “assumpto de summa relevância.”83 

Além de D. Alberto, parece que a procura de um entrave para o futuro bispado 

em Franca quer firmar na própria Igreja. Após a intransigência de D. Alberto, o próximo 

artigo do corrente ano de 1930, traz Frei Gregório Gil como um obstáculo ao bispado. 

Após descrever que os religiosos também estão no alvo da não ereção do bispado, Frei 

Gil comenta sobre a questão de sustento da futura diocese e D. Alberto reafirma a 

questão do patrimônio. E, no final do artigo no abre, ao menos uma curiosidade, quais 

seriam estas outras considerações feitas por D. Alberto, que o Vigário da Matriz de 

Franca e grande mentor do bispado, não pode publicar? 84 

Sobre a reunião ocorrida no dia 06 de julho, ficamos sabendo que fora presidida 

pelo Sr. Dr. João Evangelista Rodrigues e que decidiram enviar uma carta ao prelado da 

diocese. Firmando a fé e a submissão ao príncipe da Igreja, D. Alberto. A partir deste 

momento, parece que a comissão toma novo animo e decide partir em vista do bispado 

em Franca É reeditada a Comissão que está de acordo com D. Alberto. Referente aos 

vinte um membros da comissão inicial, oito não constam nesta nova lista.85  

Aceito o território do Bispado de Franca a comissão começa as atividades de 

arrecadação do patrimônio. Fará parte da Diocese de Franca: Batatais, Franca, 

Pedregulho, Igarapava, Ituverava, Orlândia e S. Joaquim. 86. 

D. Alberto envia uma carta data no dia 21 de julho de 1930, em resposta a 

comissão, incentivando os trabalhos e reiterando mais uma vez que a subsistência do 

futuro Bispado é por conta ponto pacífico.87 

Ainda no ano de 1930 o “Commercio” publica a forma de arrecadamento que o 

Major Torquato Caleiro encontrou para chegar a arrecadação do patrimônio88. Sobre 

isso, o jornal “O Aviso” não diz nada mais neste conturbado ano. 

                                            
83 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 06 de julho de 1930. 
84 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 13 de junho de 1930. 
85 Exceto do Pe. Alonso que faleceu em 1929, os outros não temos noticia. Cf. BISPADO DE FRANCA. 
O Aviso de Franca. 20 de junho de 1930 e BISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 27 de 
Junho de 1930. Nota-se que esta última referência possui um erro de data no próprio artigo datado 1920, 
sendo 1930. 
86 Este entusiasmo da nova comissão é afirmado quando Major Torquato Caleiro assume um projeto de 
arrecadação e quando recebe já a primeira e significativa doação de um conto de réis. Cf. BISPADO DE 
FRANCA. Commercio da Franca. 20 de Junho de 1930. 
87 Sobre esta carta ela foi publicada em ambos os Jornais. BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 
27 de junho de 1930 e BISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 27 de Junho de 1930 
88 BISPADO DE FRANCA. Commercio da Franca. 10 de Agosto de 1930. 
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O ano de 1931 é iniciado com o jornal católico informando da posse de D. 

Laffayete, do Bispado de Rio Preto, restando Franca a ser inserida neste complexo de 

bispados paulistas. Com a substituição do Sr. Prefeito Major Torquato Caleiro pelo Sr. 

Celso Leite, este soube da iniciativa em criar o bispado em Franca e se dispôs a 

incentivar o projeto. Contudo a última ocorrência que encontramos sobre o bispado de 

Franca foi que uma importante comissão de senhoras ilustres foi ter com Sr. Celso 

Leite. Enquanto que o Jornal “Commercio” não traz nenhuma ocorrência do assunto89. 

Depois de treze anos a frente da paróquia (1918-1931).Em 1931 também é 

substituído o pároco da Matriz de Franca, Frei Gregório Gil. No dia 10 de Fevereiro sai 

às pressas e inesperadamente rumo à sua terra natal, Espanha. O pedido do pároco foi 

publicado uma nota despedindo-se de Franca90. Cerca de um ano depois, encontramos a 

triste noticia do seu falecimento. 91 Entre um pároco e outro, permaneceu na paróquia o 

então auxiliar de Frei Gril, Frei Escolástico Rodrigues. Vem como pároco do Belém do 

Pará para a Matriz de Franca Frei Thomaz Martines, que tomou posse no dia 22 de 

Março de 193192.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Enfim percebemos que a primeira tentativa de criação da diocese de Franca se 

sustenta em dois elementos basilares. A romanização do catolicismo francano e o 

destaque da cidade ao ser importante pólo do complexo cafeeiro. 

O catolicismo em Franca no final do século XIX e início do século XX está 

caracterizado pela romanização. Percebemos isto através de vários elementos. A 

presença do Monsenhor Cândido Martins da Silveira Roza (1860-1903), pároco da 

Matriz Imaculada Conceição e cooperador de inúmeros projetos que sustentava a 

influência católica na cidade. Os dois grandes colégios católicos, o das Irmãs de São 

José de Chambéry instalado em 1888 destinado à educação feminina e o Colégio 

Marista em 1902, que se dedicava a educação da juventude masculina. Ambos os 

colégios além de serem incentivados pelo pároco local, tinha desde a criação da diocese 

de Ribeirão Preto, grande estima de D. Alberto (1909-1945). 

                                            
89 BISPADO DE FRANCA. O Aviso de Franca. 18 de janeiro de 1931 e BISPADO DE FRANCA. O 
Aviso de Franca. 1 de fevereiro de 1931. 
90 FREI GIL. O Aviso de Franca. 15 de fevereiro de 1931.  
91 FREI GIL: IN MEMORIAM. O Aviso de Franca. 14 de fevereiro de 1932. 
92 Monsenhor Thomas Martines. O Aviso de Franca. 1 de Março 1931. 
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 Outro elemento que colaborou para romanização do catolicismo francano, é a 

chegada da Ordem dos Agostinianos Recoletos, oriundos da Espanha. D. Alberto 

designa para a matriz da cidade Frei Gregório Gil das Mercês (1918-1931) substituindo 

o pároco Pe. Luís Goes de Conrado (1903-1918) pertencente ao clero secular. Os 

religiosos em Franca irão fundar o jornal “O Aviso de Franca” como “Órgão da União 

Católica da Mocidade Francana” e se estabelecem na frente de inúmeras paróquias.  

Por outro lado, a heterogeneidade da sociedade francana com as várias 

iniciativas, principalmente no início do século XX, dos espíritas e maçons, fará a Igreja 

católica utilizar a força do báculo episcopal, na tentativa de alcançar um homogêneo 

rebanho católico, protegido das ameaçadoras idéias liberais e anticlericais.  

As condições da cidade de Franca no início do século XX fazem dela um 

destaque na região. Inserida pelos trilhos da Mogiana no sistema cafeeiro e por fazer a 

ligação entre Ribeirão Preto e o Triângulo Mineiro, a cidade tem um grande privilégio 

por concentrar rotas importantes, quer seja para os imigrantes quer seja para a 

exportação ou importação de produtos. O grande número de imigrantes espanhóis e 

italianos, que chegaram à primeira metade do século XX, possibilitou o aumento 

populacional e, por conseguinte grande movimentação monetária, fazendo que a cidade 

impulsionasse seu sistema mercantil através da diversificação de produtos. 

Diante deste contexto da cidade, D. Alberto convoca uma comissão de membros 

da sociedade e da elite francana, a fim de viabilizar a arrecadação do patrimônio para a 

futura diocese. Os trabalhos iniciam, o tempo começa a passar e apesar das esporádicas 

iniciativas, o projeto de D. Alberto não é concretizado. 

 Notamos que há entre os jornais analisados uma incompatibilidade de princípios 

e objetivos. O primeiro trata de um jornal católico dirigido por Frei Gil com princípios 

romanizados. O jornal “Commercio da Franca” na década de 1920 tem como redator 

Antonio Constantino, membro da maçonaria e defensor de princípios liberais.  

 Chegado à década de 1930 as várias mudanças enterram o projeto de D. Alberto. 

A cidade de Franca recebe novo prefeito, Sr. Celso Leite. A Igreja matriz presencia a 

substituição do pároco e o retorno inesperado de Frei Gil para a Espanha com sua morte 

um ano depois.  

 Contudo, enterrado o projeto de instalação da sede episcopal em Franca na 

década de 1920 como uma primeira tentativa frustrada. D. Alberto quase no final de seu 
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governo episcopal faz brotar mais uma vez seu projeto e em 1942 sob a liderança de D. 

Manoel D’Elboux (1945- 1950) inicia-se a segunda tentativa de inserção de Franca nas 

dioceses paulistas. Este projeto é novamente frustrado. Somente em 1968 uma terceira 

tentativa consegue instalar a diocese de Franca em 1971. Tem como primeiro bispo 

diocesano D. Diógenes Silva Matthes que governou até 2006 e atualmente conta com D. 

Frei Caetano Ferrari, OFM. 
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