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DOM LEME E A RECRISTIANIZAÇÃO DO BRASIL – ENSAIO DE 

INTERPRETAÇÃO 

 

Marco Antonio Baldin* 

 
RESUMO: Este texto, em forma de ensaio, pretende mostrar suscintamente, a trajetória da atuação de 
Dom Leme quando de sua volta ao Rio de Janeiro na condição de arcebispo coadjutor de Dom Arcoverde, 
no inicio dos anos de 1920. Sustentamos que Dom Leme quis inserir a Igreja na realidade nacional, 
aparelhando-a de instituições ramificadoras que dariam suporte para operacionalizar a atuação da Igreja 
no país, através inicialmente da ação católica que se desdobraria em instâncias sócio-religiosas, 
preenchendo os espaços de influência do catolicismo junto ao Estado e à sociedade como um todo. O 
dinamismo de Dom Leme se revelou capaz de suscitar ainda que não de todo intencional, uma concepção 
de tempo histórico que fazia eco às suas expectativas, configurando uma geopolítica do catolicismo na 
realidade secular do país. 
PALAVRAS-CHAVE: Restauração católica, Era Vargas, Dom Leme, Secularização, Sacralização, 
Tempo Histórico. 
 

 

A proclamação da República pôs a Igreja Católica e seus bispos numa situação 

difícil e embaraçosa. Dom Macedo Costa, arcebisto da Bahia, fala na Assembléia 

Episcopal de São Paulo, em 1890, sobre a necessidade de reformar a Igreja no Brasil, 

sob pena dela sucumbir diante das intempéries que adviriam com a separação do 

Estado. Ele previa o que já estava acontecendo há muitos anos: a perda do prestigio 

social, da influência junto às grandes lideranças políticas, a ausência constante do clero 

junto à população mais simples.  

Para piorar a situação, Dom Macedo Costa morre logo após a Proclamação da 

República, deixando um vazio maior na liderança do Episcopado brasileiro. Por outro 

lado, o Estado brasileiro, agora livre de tutelar a Igreja, vê-se na posição de se impor à 

sociedade, assumindo rapidamente os espaços que anteriormente eram ocupados pela 

Igreja: cemitérios, casamentos, as relações familiares, a educação das crianças, a 

substituição da própria religião por outra, ou até sua abolição com a introdução do 

positivismo na cultura brasileira. O Episcopado aceita o regime republicano, mas se 

opõe de forma “irredutível à laicização da sociedade e do Estado.” (MARCHI, 1989 p. 

164) Além disso, a hierarquia continuou a se manifestar através da Pastoral Coletiva, 
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mas sob um enfoque disperso, sem força de persuasão, sem proposta concreta que 

pusesse a Igreja numa posição de destaque junto aos desafios da secularização no país. 

É nesse contexto que Dom Sebastião Leme desponta na liderança do Episcopado 

com o desafio de fazer emergir a recristianização no Brasil. Sua Carta Pastoral de 1916 

é uma verdadeira declaração de guerra (GABAGLIA, 1962 p. 61) a tudo o que é 

anticatólico. Com Dom Leme, o Episcopado brasileiro encontra sua mais expressiva 

liderança ao ponto de fazer convergir para si liberais e ultramontanos. É com Dom 

Leme que os discursos se transformam em prática. Sua volta ao Rio de Janeiro nos anos 

de 1920 como arcebispo auxiliar do cardeal Arcoverde é o marco de uma nova inserção 

da Igreja no país. Portanto, desde já, a Igreja mergulha na realidade secular, mas 

teologizando-a, cristianizando-a, catolicizando-a. O objetivo de Dom Leme era 

catolicizar todos os espaços, empreendendo uma forte presença nas massas para ganhar 

a adesão do Estado, tornando-o cristão. Essa seria a “geopolítica” (BLACKBURN, 

1992) do catolicismo brasileiro no século XX. O uso do conceito de geopolítica se faz 

no sentido de demonstrar a voracidade com que se ocupa os espaços políticos, 

educacionais, culturais e simbólicos da realidade nacional. Tal espaço depende de 

muitos fatores para ser definido e apreendido, e não apenas do poder de persuasão de 

um segmento social sobre o outro. No caso especifico da atuação de Dom Leme, ele 

soube articular ações para recriar um catolicismo presente em todos os poros da 

sociedade brasileira. 

O que impressiona é a quantidade de instituição que são criadas a partir dos anos 

de 1920 e a força e o ímpeto com que são arregimentadas as pessoas, logo 

transformadas em militantes de uma “AÇÃO CATÓLICA”. É uma ação que abarca, 

sem trocadilhos, o universo social do país. Dom Leme acaba forjando uma espécie de 

cronologia católica dentro do mundo que se considerava profano. Seria o seguinte 

esquema: 

 

 

Para Romualdo Dias, o Congresso Eucarístico de 1922 foi o marco sinalizador 

do programa político – pastoral de Dom Leme. (1996, p. 27). Os bispos brasileiros 

tinham a convicção de que a sociedade brasileira estava em crise, porque se afastara de 

Deus. Por conta disso, o Episcopado vai chamar para si o peso da autoridade, 
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responsabilizando-se pelo reordenamento social. Dom Leme assume o papel de 

articulador e coordenador do Episcopado. Para Romualdo Dias, Dom Leme é o grande 

“Estrategista” (p. 54) que vai remodelar o catolicismo brasileiro. É preciso que se diga 

que é um catolicismo conservador, reacionário e também predador, pois busca assumir 

todos os espaços lacunares de anos de padroado. 

Tal conservadorismo se revela na pessoa emblemática de Jackson de Figueiredo 

que prega a volta de uma sociedade ordeira calcada nos princípios religiosos e morais 

da Igreja católica. 

Seguindo essa orientação, Dom Leme pensava que era urgente impregnar, 

irradiar de religiosidade, símbolos e imagens católicos os cultos, as festas, as 

instituições, as escolas, a imprensa, as forças armadas, etc. 

O centenário da independência era para ser uma festa da consolidação dos 

positivistas, do regime republicano, a despeito da crise que atingia o país. Entretanto, o 

que se vê é um Presidente acuado pelos militares, escoltado e protegido pelo arcebispo 

no levante de Copacabana. A festa do centenário se transformou em batismo nacional 

do catolicismo, confundindo a bandeira da pátria com os emblemas patentes do coração 

eucarístico de Jesus Cristo, agora oficializado de verde e amarelo. Dom Leme apela 

para que a capital da República fique de joelhos diante do Santíssimo, não escapando 

até mesmo o Presidente da República, em cujo governo se dá a reaproximação com o 

Estado.  

Com a já presente “Ação católica” de Pio XI e seu apostolado para 

estabelecimento do Reino de Cristo no mundo, podemos considerar a atuação da Igreja 

provida de um propósito de legitimar um verdadeiro sentido temporal do catolicismo 

dentro do país, tamanho o número de eventos a envolver milhares de pessoas. Portanto, 

a ação católica passa a se constituir de uma conotação de militância (AZZI, 2008 p. 

109), isto é, não bastava ser católico pura e simplesmente. Era necessário aparecer, 

professar a fé publicamente, marcadamente uma postura de combate e convencimento 

do outro, valendo-se de símbolos, tais como distintivos, escudos, medalhas, fitas, 

estandartes, bandeiras, para externar sua fé.  

Daí a ênfase maior da conversão dos homens às fileiras da ação católica, pois o 

catolicismo ainda era eminentemente feminino. Para ganhar a adesão masculina, 
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proliferam-se as agremiações: União dos Moços Católicos, Liga Jesus, Maria, José, 

Congregações Marianas, Ação Universitária Católica. 

No discurso de encerramento do Congresso Eucarístico de 1922, Dom Leme faz 

um ato evocativo em forma de profissão de fé, confirmando aquilo que seria, para ele, a 

libertação da nação brasileira, ou seja, o triunfo de Cristo sobre o laicismo – “a 

passagem da independência política para a independência religiosa” (DIAS, 1996 p. 

117). Em outras palavras, Dom Leme insistia em condensar não apenas o regime 

político às orientações católicas, não apenas catolicizar o espaço político, mas perenizá-

lo como um novo tempo histórico agora sob a égide da soberania do Cristo de Pio XI, 

uma etapa que antecipa as agruras do homem moderno e o coloca na linha certa, 

extinguindo o conflito social, político e econômico em função da nova era religiosa na 

qual entrava a nação.  

Não por menos, padre Agnelo Rossi recorda um episódio no qual o presidente 

Getulio Vargas prestigia a Igreja atribuindo-lhe o papel de “Plasmadora da 

nacionalidade brasileira” (apud, AZZI, 1980 p. 60). O “jogo de cintura” de Vargas é 

evidente. Para o Episcopado e grande parte dos intelectuais católicos, a Igreja garantia a 

unidade da pátria. Convencido do fato, padre Rossi sugeria até a confecção de um livro 

didático no qual ficasse explícita a participação da Igreja na história do Brasil, não 

como coadjuvante, mas protagonista e forjadora das bases da grande pátria. (AZZI, 

1980 p. 56) Sendo assim, a política teológica da hierarquia era o nacionalismo, 

elemento condutor do novo pacto da Igreja  com o Estado brasileiro. Tudo o que fosse 

contra o Estado seria contra a Igreja. O exemplo pendular disso foi a entrada em cena do 

comunismo. A Igreja era anticomunista porque, principalmente, o comunismo destruiria 

a família, a pátria, a fé, traços representativos da tradição histórica do mundo católico. 

O comunismo não fazia parte do calendário católico, portanto do tempo da ordem, da 

harmonia e paz da nova era cristã. 

Nesse sentido, pode-se inferir que o catolicismo nos leva a uma “teofania” 

(ELIADE, 2001 p. 98) onde a história é remodelada para servir aos propósitos de quem 

a pode justificar e legitimar, incrementando a idéia de que, na sua autocompreensão, a 

Igreja precisava permanecer fora da história para poder dirigi-la, controlando e 

determinando a pavimentação e normatização do tempo secular. 
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O que caracteriza o chamado mundo moderno do começo do século XX é a 

secularização, uma transformação de enfoque da vida privada, social, política, e cultural 

do sagrado para o mundo profano, histórico, racional. São categorias temporais que se 

enraízam sob o manto da sociedade industrial. Dom Leme faz um movimento de 

sacralização do profano, estabelecendo uma ponte entre o poder do Estado e a presença 

da Igreja na sociedade, mediada por práticas pastorais inovadoras reforçadas pela 

criação das confederações católicas, do apoio à criação de novas dioceses e paróquias, 

catequese e educação religiosa celebrações centralizadas no culto ao Sagrado Coração 

de Jesus, tendo seu ponto de expressão maior a Eucaristia (GABAGLIA, 1962 p.220). 

Na crise da Revolução de 1930, quando as forças liberais queriam a renúncia de 

Washington Luís,  Dom Leme se recusa a ser mediador, um ator de recados , mas quis 

se fazer interlocutor de um acordo no qual ele ganhasse destaque. Não é por menos que 

propõe ceder asilo ao Presidente no Palácio Episcopal. A Sede Episcopal acaba 

representando o ponto neutro, mas performático que gera as convergências derivadas, a 

comunidade de destino de quem quer determinar de fora da história os rumos dos 

acontecimentos. 

Na inauguração do monumento ao Cristo Redentor, em seu discurso de 

encerramento, Dom Leme afirma categoricamente: “Ou o Estado reconhece o Deus do 

povo, ou o povo não reconhecerá o Estado.” (apud. AZZI, 1978 p.64). Dom Leme não 

lança apenas um desafio ou uma provocação ao governo. Quer enquadrá-lo à causa da 

restauração católica. De resto, traz à tona o próprio Deus que, sem reservas, se confirma 

como o legítimo representante do povo e, por sua vez, representado pela Igreja, o 

baluarte ainda infalível de sua palavra. É a história se curvando às prerrogativas do 

atemporal, da providência. 

Giacomo Marramao afirma que “cada civilização (...) se dá sempre associada  a 

uma certa experiência do tempo, e portanto toda passagem da civilização implica 

necessariamente uma mudança fundamental da intuição do tempo, mudança que 

condiciona de modo determinante o quadro de valores e – conseqüentemente – da 

política.” (1995 p.23 ). 

Dom Leme nos traz o dilema de como lidar com a secularização, a teologia e o 

conceito de salvação. Afinal de contas, o que desejava o cardeal Leme? Uma nova 

relação com o Estado, uma conversão em massa dos brasileiros, reconhecimento da 
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instituição que durante muito tempo havia sido a salvaguarda do poder estabelecido? 

Dom Leme queria a posição política “justa” (a seu critério) para a Igreja se configurar 

na realidade conjuntural do país, mas também e sobretudo garantir a geopolítica da 

cristianização do Brasil, o que significava no contexto da época tornar o catolicismo o 

alicerce, o sustentáculo, o tutor da pátria em função do qual tudo teria de se subordinar, 

inclusive o próprio tempo secular, agora, recomposto em razão do previsível, de modo a 

se adequar às necessidades da Instituição, a prefiguração do tempo secular como certeza 

de realização, a despeito de ser secular, plena dos desígnios de Deus sob o comando da 

Igreja nos eventos temporais.  

A rigor, a Igreja quer afastar toda e qualquer instabilidade, perigo, risco. Daí o 

advento do discurso anticomunista, do enquadramento dos militares, da adesão velada 

aos integralistas, da “colaboração” ao Estado, do adestramento dos conflitos, da 

normatização do continuum histórico, da disciplina do espaço político à luz do 

sacramento: “um só coração, uma só alma” (*Lema do cardinalato de Dom Leme). 

Na fala de Dom Leme ou de seus porta-vozes (Alceu Amoroso Lima, Jackson 

Figueiredo, padre Franca) se manifesta uma razão categórica cercada de um 

preciosismo insistente nos problemas do mundo secular. Nas questões do trabalho, dos 

sindicatos, das mulheres, das eleições, da educação, da legislação, a necessidade de se 

criar universidades católicas, imprensa, do comunismo, liberalismo, os problemas da 

terra, as relações com o Estado. O fato de falar desse mundo moderno era sinal de que 

precisava corroborar e preconizar as riquezas doutrinarias do catolicismo que seriam 

utilizadas para reconstituir esse mundo moderno, desde logo, adaptado à surpreendente 

plasticidade da religião católica.  

Não obstante as evidências, esse espaço reivindicado por Dom Leme junto ao 

governo brasileiro, principalmente com Vargas, não é um atributo que partia apenas das 

exigências da Igreja católica romana e brasileira, mas era fruto de um conceito presente 

na consciência nacional que não havia abandonado de vez o reconhecimento do 

universo religioso. Esse universo religioso estava mais do que presente na concepção de 

futuro, do progresso, da busca de um caminho de prosperidade e, sobretudo, estava 

incorporado como normatizador do tempo, o mesmo tempo sagrado e sujeito ao destino 

traçado por Deus.  
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Dom Leme quis abarcar, no interior do espaço católico ultramontano, também a 

religiosidade deísta do povo brasileiro, transpondo a ele, sem machucar, os 

desdobramentos da restauração romana, sem alarde, apelando para um moralismo 

exacerbadamente conservador. (DIAS, 1996 p.107 ss). 

Se Dom Leme é uma liderança cativante dentro e fora da Igreja, como o 

Presidente Vargas agiria frente às injunções do cardeal? Para Aspásia Camargo, Vargas 

é uma figura “carismática” (in: D’ARAÚJO, 1999 p.8). Pretendia estabelecer um novo 

pacto político no país e modernizá-lo. Para tanto, constrói uma rede de relações para 

fortalecer a centralização do Estado, oscilando entre apoiar alguns segmentos sociais 

para depois desaprová-los, apoiando outros. Foi assim quando, de chofre, estimulou a 

entrada de políticos de esquerda (comunistas), anistiou prisioneiros e incentivou até 

mesmo Plínio Salgado a candidatar-se ao cargo de presidente da República. (CUNHA, 

1981 p.29). 

Em razão disso, o papel de Vargas era o de permanecer com evidência no poder, 

evitando que aflorassem outras lideranças no país. Isso significava agir de forma pessoal 

e autoritária. As iniciativas de Dom Leme surpreendem Vargas, no sentido de lhe causar 

admiração. Como, por exemplo, Dom Leme é forçado a antecipar sua volta de Roma, 

onde recebera o chapéu cardinalício, para mediar os conflitos envolvendo o Presidente 

Washington Luís; lança a ação católica, um movimento para arrebanhar os leigos de 

todas as partes do país; Artur Bernardes havia convidado Dom Leme para o cargo de 

senador; cria a LEC como força motriz católica nas eleições; não assina lista de 

solidariedade à revolta de São Paulo em 1932; Vargas saúda imagem de Nossa Senhora 

junto com ministros, diplomatas e militares; funda instituto católico de estudos 

superiores; cria a Confederação dos Operários Católicos; voto das mulheres como 

sufrágio universal; intervenções sobre ensino público etc. 

Em vista disso, naquelas circunstancias, o apoio da Igreja consolidava acordos 

regionais movidos por compromissos públicos espelhados nas grandes festas católicas, 

nas quais o político obrigatoriamente se via forçado a estar presente, mesmo que não 

fosse católico praticante.  

Nessa perspectiva, entende-se melhor a ênfase dada pelo Episcopado brasileiro 

ao apelo patriótico e o reforço nacionalista religioso dos hierarcas. De qualquer forma, 

Dom Leme não entra em conflito direto com Vargas, mas ao mesmo tempo se preserva 
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e se distingue das mazelas do jogo político, embora tomasse parte delas de maneira 

sutil, mantendo-se muitas vezes até acima do que queria Vargas, este acostumado a 

transformar anônimos em atores políticos. 
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