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PROFETA, SANTO E SACERDOTE: 

O CONFLITO DA LEGITIMIDADE RELIGIOSA EM GOIÁS 

 

                                                                        Robson Rodrigues Gomes Filho* 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 

  A religiosidade é sem dúvidas uma das mais importantes características do povo 

brasileiro, e em Goiás não é diferente. Em chão goiano, diversas festas religiosas, em 

devoção a santos, padroeiras e até mesmo à própria divindade suprema (Divino Pai 

Eterno), fazem parte não só da cultura goiana, como também das representações e 

símbolos presentes no imaginário popular. Todavia, uma das maiores dificuldades, já 

abordadas por diversos autores, dá-se no conflito entre estas devoções de cunho popular, 

e as burocratizações e institucionalizações impostas pela Igreja Católica Romana – a 

representante “legal” da religião do povo. Nisto gera-se um outro conflito: a 

legitimidade do poder religioso.  

O antagonismo entre as figuras de padre Pelágio e Santa Dica – ambos figuras 

marcantes na religiosidade popular de Goiás – é visível ao se fazer uma análise das 

propostas de uma nova perspectiva religiosa (muitas vezes em contradição com a ordem 

social vigente) defendida por uma, em detrimento da passividade religiosa praticada por 

outro. Ou ainda, ao se analisar o poder legitimado exercido por um, em contrapartida à 

“clandestinidade” da autoridade religiosa de outra. Todavia, um importante fator que 

serve de congruência para ambos, muitas vezes desprezado pela historiografia 

tradicional, é o imaginário do povo devoto: a chave para a compreensão do êxito ou 

fracasso do movimento de Santa Dica e do incentivo de devoção à padre Pelágio. 

 Neste caso, nota-se que a grande devoção ao padre, já presente em Goiás desde a 

primeira metade do século XX foi incentivada especialmente pela sua própria ordem 

religiosa – os Redentoristas –, e mais ainda agora, após sua morte, com a tentativa de 

oficialização desse sentimento devocional. 
                                            
* Universidade Estadual de Goiás. Unidade de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas de Anápolis 
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 Em contrapartida, durante a década de 20, do mesmo século, nota-se que crescia 

em Goiás um outro importante movimento religioso, de cunho puramente popular: 

Movimento de Santa Dica. Esse movimento, de caráter religioso, político e social ia 

contra a autoridade legal monopolizada pela Igreja Católica em Goiás, representada pela 

Ordem Redentorista. Além disso, antagonizava também os interesses do Estado, ainda 

fortemente ligado ao poder eclesial.  

 Neste sentido, busca-se uma compreensão dos conflitos existentes entre a 

devoção popular e a autoridade da Igreja, no referido contexto, à luz das teorias 

sociológicas da religião de Max Weber e Pierre Bourdieu.  

 Decorrente destes fatos apresentados, o presente trabalho se faz relevante na 

medida em que é proposta uma análise deste conflito entre a devoção popular a Padre 

Pelágio – apoiado pela Igreja Católica; e Santa Dica – condenada pela mesma, de forma 

que, mesmo ocorrendo em momentos distintos, o antagonismo entre ambos revela uma 

possível face de interesses políticos e sociais por parte da Igreja Católica em Goiás. Não 

obstante, visa-se uma pesquisa acerca da luta pelo poder religioso em Goiás, uma vez 

que a Igreja Católica tenta monopolizar todo o capital religioso e Santa Dica aparece 

como uma ameaça a esse domínio. 

 
 
2 – O CONFLITO DE LEGITIMAÇÃO DE PODER RELIGIOSO À LUZ DA 

SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO DE MAX WEBER 

 À luz das teorias de Max Weber acerca da sociologia da Religião percebe-se 

características relevantes para o trabalho em questão. Como é proposto na presente 

pesquisa uma análise da relação e conflito entre as figuras de Santa Dica e Padre 

Pelágio, no que tange suas respectivas legitimidades perante o povo e a Igreja, é 

conveniente que se busque em Max Weber suas interpretações acerca da relação tensa 

entre Profeta, Mago e Sacerdote, bem como seu conceito de carisma. 

 Ao se referir ao conceito de carisma, em Weber, deve-se fazê-lo com cautela, 

pois o termo carismático tem sido constantemente utilizado no senso comum, ou 

erroneamente conferido a personagens ou situações em que, em sua forma “original”, 

não se poderia encaixá-lo. 

 Segundo SANTOS (2005), carisma “é o que confere força extraordinária ao que 

é considerado mágico; é uma qualidade especial de algo ou alguém”, ou seja, a pessoa 
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que possui o carisma possui uma força supranormal que lhe confere a liberdade de 

“mudar o rumo da história” – especialmente no que se refere às regras daquela dada 

sociedade em que se desenvolveu o líder carismático. 

 É ainda importante lembrar que, segundo WEBER (2000) 

 
Apesar de as capacidades carismáticas não poderem desenvolver-se em nada 
e em ninguém que não as possua em germe, tal germe permanece oculto se 
não é estimulado ao desenvolvimento, se o carisma não é ‘despertado’ 
(WEBER, 2000, p. 280) 

 
 Ou seja, uma pessoa naturalmente possuiria em si mesma o carisma, algo como 

um dom capaz de torná-la diferente desde que nela seja despertado, ou estimulado – em 

decorrência de fatos históricos ou sociais, em seu dado contexto – tal “virtude”1. 

 No caso de Santa Dica, em especial, nota-se que, segundo os conceitos de 

Weber, que as características de um líder carismático a ela se encaixam, dotando-lhe 

sobre tudo de seu caráter autônomo e transformador. Já no que se refere a Padre 

Pelágio, tais características se mostrariam divergentes. Isto decorre pelo fato de que o 

sacerdote católico (Pelágio) não possuiu em vida atitude transformadora, ou algo que 

lhe conferisse autonomia das idéias, frente aos interesses vigentes. Pode-se considerar a 

presença de um certo carisma em Pelágio, uma vez que seu caráter místico de curas e 

milagres proporcionou-lhe tamanho seguimento de fieis, todavia, de forma alguma 

chega-se à conclusão de que este foi um líder carismático. O que lhe conferiu maior 

autoridade não foi apenas o carisma, mas uma série de fatores ordinários e 

extraordinários, além da própria legitimidade enquanto sacerdote católico. Estes 

aspectos serão discutidos no item 4.1. 

 Neste sentido, outro importante conceito trabalhado por Weber, que se faz 

relevante no presente estudo, é o conflito entre profeta, mago e sacerdote, uma vez que 

tais relações, ou conflitos, se mostram presentes ao se analisar as figuras propostas – 

Santa Dica e Padre Pelágio. 

 Para Weber, segundo SANTOS (2005), a função do mago depende 

primeiramente de seu carisma pessoal, ou seja, de sua capacidade extraordinária que o 

diferencia das demais pessoas. Assim, este mago se torna detentor de dons que estão 

                                            
1 Em importante destacar que o carisma para Weber não é tido como apenas uma representação, uma vez 
que o despertar do carisma, para Weber, ocorreria apenas ao passo que o grupo “reconhece” as virtudes 
do líder carismático. Weber jamais deu uma conotação mística ao conceito de carisma. 
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acima da média, e portador de uma missão na qual somente ele é capaz de realizá-la. 

Por fim, tal característica extraordinária e pessoal possui por finalidade a coerção dos 

deuses. 

Por outro lado, o profeta, segundo a teoria Weberiana, possuiria da mesma forma 

um carisma especial, e uma missão que somente ele estaria investido à fazê-la. Todavia, 

o que o diferencia substancialmente do mago é que o Profeta possui em si a finalidade 

da inovação, ou seja, cria uma nova ética religiosa, ou um novo parâmetro de doutrinas 

e dogmas que questionam a imposição tradicional defendida pelo sacerdote. Desta 

forma, seria este profeta o agente religioso mais propício para o surgimento de um líder 

carismático. 

Não obstante, o mago, diferentemente do sacerdote, não possui senso ético – ou 

seja – não visa agradar aos deuses, e tão pouco obter garantia de salvação de sua alma, 

ao contrário, almeja favores pessoais,2 e mais, trabalha como uma espécie de 

“profissional liberal” que responde apenas às necessidades imediatas daquele que o 

procura, não se comprometendo com uma inovação, ou formulação de um novo código 

religioso, como é o caso do profeta. 

 No caso de Santa Dica, as citadas características de profeta se encaixam na 

medida em que sua função religiosa e social estavam ligadas diretamente ao exercício 

de seu carisma, e mais, na proposição de um novo conjunto de doutrinas e condutas 

religiosas, que ia diretamente de encontro com o paradigma tradicional. Dica, sem 

sombras de dúvidas se colocava como detentora de um dom estritamente extraordinário 

e pessoal; e mais, era à ela investida uma missão que a mais ninguém serviria: a 

construção de uma sociedade aos moldes angelicais, e a redenção desta mesma 

sociedade no dia do juízo final. 

 No que se refere ao sacerdote, suas características são antagônicas às do mago, 

bem como às do profeta, especialmente do que tange à institucionalização de sua 

representação e à formação de uma moral. Além disso, segundo Weber, o sacerdote 

possui um saber peculiar de forma profissional e hierarquizada3. Ou seja, não há a 

                                            
2 É importante lembrar que as definições elaboradas por Max Weber parte de sua metodologia da 
Tipologia Ideal, ou seja, tais atribuições são de um tipo ideal de mago e sacerdote, não sendo estes 
encontrados da mesma forma na natureza. Possui cada um em si, e em seu contexto histórico e social, sua 
características pessoais e peculiares.  
3 As características citadas em referência ao sacerdote são relacionadas à religião católica, uma vez que 
Weber, em sua análise mais geral, não se restringe somente a estas.  
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necessidade de um dom especial e pessoal para legitimá-lo – embora possa existir sem 

que este deixe suas atribuições sacerdotais, como é o caso de Padre Pelágio. 

 Para SANTOS (2005) o que de fato diferencia as citadas categorias de agentes 

religiosos é a “organização institucional e o sentido ético gerador de uma moral”, por 

parte do sacerdote. Ou seja, admiti-se a presença de elementos mágicos, e até mesmo 

carismáticos na categoria do sacerdote, desde que este permaneça legitimado por sua 

instituição, e gerando em sua conduta e pregação os valores éticos e morais.   

 No caso de Padre Pelágio suas condições se encaixam claramente na categoria 

sacerdotal, segundo as propostas de Weber. Isto decorre pelo fato de que, antes de mais 

nada, Pelágio pertencia à hierarquia clerical da Igreja Católica, através da Ordem do 

Santíssimo Redentor – Redentoristas. Além disso, sua pregação e conduta estavam 

claramente voltados à construção de valores éticos e morais, na medida em que, como 

padre favorecia à obediência à Igreja, e a edificação de valores cristão-católicos 

vinculados aos interesses de sua instituição. Tal afirmação pode ser corroborada por 

BOVO (2007) em seu relato da formação de coroinhas exercida por Pelágio 

 
Ser coroinha de Pe. Pelágio era uma grande honra. Muitos deles, agora na 
terceira idade, ufanam-se em dizer: fui corinha de Pe. Pelágio. Era um 
compromisso também. Ele só aceitava após um tirocínio rigoroso. Além de 
ter que decorar as respostas da Missa (que eram muitas e na língua latina), 
aprendiam também como se comportar dignamente no altar e na vida. 
(BOVO, 2007, p.20) 

  

 O caso de Padre Pelágio, todavia, se torna ambíguo na medida em que sobre ele 

são conferidas características que não se restringem ao sacerdote comum, referenciado 

por Weber, como a atribuição de milagres e grande devoção à sua pessoa, em uma 

perspectiva mágica, voltada muito mais ao catolicismo popular. Um exemplo claro é o 

fato de que muitos prodígios e milagres realizados pelo padre, que lhe conferiram 

grande fama de santo, são baseados em resolução de problemas “terrenos”, o que 

fizeram com que, apesar do discurso moralista e doutrinário, na prática, as ações de 

Padre Pelágio não conduziam o fiel diretamente ao interesse da salvação de sua alma, 

mas apenas no controle de forças naturais, como doenças, pragas, ou males cotidianos. 

 Portanto, ao se fazer uma análise das figuras de Padre Pelágio e Santa Dica, no 

que tange a legitimação por meio do povo ou da Igreja, faz-se necessário a compreensão 

de um conflito que não se restringe apenas ao contexto religioso de Goiás, mas se 
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estende a uma característica geral de uma relação de conflito entre profeta, mago e 

sacerdote proposto por Max Weber, que nos permite compreender melhor as relações 

existentes entre tais personagens, a instituição Igreja e o povo. 

 
 
3 – O CONTEXTO RELIGIOSO DE GOIÁS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
 
 
 Ao se realizar um retrospecto acerca da atuação religiosa católica em Goiás, 

percebe-se que, ao longo do século XVIII e metade do XIX, Goiás se via um tanto 

quanto “esquecido” pelas normas e controle oficiais da Igreja Católica Romana. Este 

fato fez com que surgisse em Goiás um fenômeno comum em todo o Brasil, a 

religiosidade popular. Tal religiosidade, resultado da miscigenação cultural entre 

europeus, africanos e indígenas, consistia especialmente em práticas devocionais a par 

de qualquer norma ou controle doutrinal da Igreja Católica . Ou seja, não se fundava, 

como afirma SANTOS (2005), na conduta moral ou doutrinal pregada pela Igreja, mas 

apenas nas necessidades cotidianas, confiadas aos santos devotados, por meio da magia.  

 Outro elemento importante desse catolicismo popular é a preponderância leiga 

sobre a eclesiástica. Isto decorre pelo fato de que, em ampla maioria dos casos, existe 

uma grande falta de sacerdotes, o que faz com que se desenvolva uma religiosidade 

leiga e muitas vezes, ocasione também o desvio de conduta por parte dos poucos 

sacerdotes existentes, o que faz com que estes aceitem as práticas populares em 

detrimento da doutrina ortodoxa católica. 

 Em Goiás, a falta de sacerdotes estendeu-se mesmo no século XX, momento em 

que, com os bispos ultramontanos, este número já era estendido 

 
O clero secular sob ordenamento de D. Eduardo não perfazia todas as 
paróquias em número de 58 em Goiás e 36 no Triângulo Mineiro, pois o 
número de padres era de 35, faltando 59 para preencherem as vagas 
(SANTOS: 172) 

 

 Este quadro só foi superado com um processo denominado Romanização, por 

meio das ações dos bispos ultramontanos e especialmente através das atuações da ordem 

Redentorista, utilizando-se, dentre outras coisas do jornal O Santuário de Trindade, 

publicado em Campinas a partir de 1922. 
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3.1 – O processo de Romanização: Os bispos Ultramontanos e a ordem do 

Santíssimo Senhor Redentor (Redentoristas).  

 O processo de romanização das religiosidades populares em Goiás se deu com o 

fortalecimento de uma Igreja ultramontana4 e conservadora em Goiás. Essas reformas 

ocorreram, devido a uma grande falta de formação e ao pouco número de sacerdotes 

católicos em Goiás que Goiás se via “abandonado” em relação às determinações 

pontifícias, desgastando intensamente a imagem da Igreja, uma vez que até meados da 

década de 1890, como relata cartas redentoristas de 1898 – “dos quarenta padres 

existentes em Goiás em 1894, apenas cinco respeitavam o celibato”5. 

 A solução para este problema, que já arrastava a mais de um século, foi um 

intenso processo de romanização6 do catolicismo em Goiás, processo esse iniciado no 

bispado de dom Domingos Quirino de Souza (1860-1863). Todavia, o auge do 

ultramontanismo no estado se deu com o bispo Dom Eduardo Duarte da Silva – sem 

dúvidas um dos bispados mais tumultuados até então. 

 O bispo Dom  Eduardo teve, segundo SILVA (2001), uma formação 

europeizada, ultramontana e tridentina. Foi o principal bispo, no empenho de formar e 

moralizar o clero nas bases ultramontanas, todavia não somente os sacerdotes, mas 

também o povo foi alvo das reformas de D. Eduardo, uma vez que deu grande ênfase na 

formação das mulheres, baseado no culto mariano. 

 Contudo, o que mais marcou o bispado de D. Eduardo não foi apenas suas 

reformas, mas especialmente seus conflitos com as elites locais e, consequentemente, 

com o Estado. Um dos maiores adversário da Igreja em Goiás e especialmente de D. 

Eduardo foi a família Bulhões, esta representava uma grande ameaça aos interesses 

ultramontanos, uma vez que apoiava o positivismo e o liberalismo – implantados com a 

                                            
4 Termo utilizado para definir as reformas católicas iniciadas no pontificado de Pio IX, a partir de 1848, 
desembocadas na encíclica Quanta Cura (1864) e no Concílio Vaticano I (1869), que entre outras coisas, 
retomavam princípios tradicionais e conservadores, especialmente defendendo a retomada da 
preponderância da autoridade espiritual da Igreja sobre a sociedade civil. Em outras palavras eram 
favoráveis ao poder absoluto do papa, quer espiritual, quer temporal.  
5 SANTOS, Leila Borges Dias. Ultramontanismo e catolicismo popular em Goiás de 1865 a 1907 à luz 
da sociologia da Religião. Tese de doutorado em sociologia, UnB. (p. 167) 
6 Entende-se por romanização, segundo SANTOS, o “movimento reformador da prática católica no 
século XIX, principalmente em sua segunda metade, liderado pelos seguimentos ultramontanos. Entre 
outras questões buscavam retomar as determinações tridentinas (referentes ao concílio de Trento – 1545-
1553), sacralizar os locais de culto, moralizar o clero, reforçar a estrutura hierárquica da Igreja e diminuir 
o poder dos leigos organizados.” 



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

 8 

proclamação da república – e eram diretamente ligados à Maçonaria, tendo Antônio 

Félix de Bulhões se destacado como um grande líder de tal organização. 

 Outro conflito marcante de D. Eduardo em Goiás foi com o povo católico, uma 

vez que, segundo SANTOS: 

 
D. Eduardo se chocou com a comunidade local, por ter tentado empreender a 
reforma moral sobre a organização do catolicismo e por ter tentado 
estadualizar7 a Igreja por meio de uma forma européia e autônoma de 
administrá-la, a fim de transferir à Igreja a apropriação e a administração de 
relíquias, com as quais o povo estava acostumado a lidar de forma diferente 
da que o bispo queria estabelecer. D. Eduardo sente, gradativamente, a 
pressão leiga sobre sua cabeça. (SANTOS: 171) 

 

 Com todos estes conflitos vividos por D. Eduardo sua transferência da diocese 

de Goiás para Uberaba - MG foi iminente, resultado, da sua derrota política ante a força 

liberal da família Bulhões. Apesar disso, o bispado de Dom Eduardo contabilizou 

importantes vitórias especialmente no que tange à divulgação da doutrina oficial 

católica – por meio de cartas pastorais – e  à subordinação administrativa e litúrgica da 

romaria Trindade, bem como da romaria do Muquém, em Niquelândia, conseguidas 

graças ao apoio da Ordem do Santíssimo Senhor Redentor (redentoristas),vinda 

diretamente da Europa para estas tarefas. 

 A vinda da Ordem Redentorista ao Brasil se deu especialmente por conta das 

romarias populares, de forma muito particular as romarias de Nossa Senhora Aparecida, 

em São Paulo, e Divino Pai Eterno, em Goiás. A missão redentorista objetivou-se 

controlar o catolicismo popular presente nas romarias e desta forma, conseguir a 

fidelidade dos romeiros católicos às doutrinas oficiais romanas. Este fim só poderia ser 

alcançado por meio da catequese, pregação, jornais e as tão famosas desobrigas8. De 

acordo com as crônicas redentoristas 

 
Em meados de 1894, os bispos Dom Eduardo da Silva (bispo de Goiás) e 
Dom Joaquim Arcoverde (auxiliar de São Paulo), se propuseram a buscar 
ajuda sacerdotal para suas vastas dioceses, principalmente com intenção de 

                                            
7 Segundo SILVA (2001) “estadualização foi uma reação imediata à separação entre Estado e Igreja e 
uma adaptação às novas condições. A Igreja teve de caminhar por si, gerar sua própria receita, manter 
seminários, fundar colégios, ampliar o número de dioceses e de padres, além de concorrer com o Estado 
para ter a simpatia da população e influenciá-la.” 
8 As desobrigas eram missões populares realizadas pelos padres redentoristas no sertão do interior do 
Brasil. Eram feitas normalmente à cavalo, nas quais os padres percorriam muitos quilômetros objetivando 
as comunidades mais isoladas, e sem qualquer controle da Igreja. 
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cuidados para as romarias do Divino Pai Eterno (Goiás) e Nossa Senhora 
Aparecida (São Paulo). Depois de receberem diversos ‘nãos’ os dois foram à 
sua ultima alternativa: os redentoristas. Falando com o Superior Geral da 
época – Pe. Matias Raus – de imediato, o pedido foi aceito; ficando 
estabelecido que os trabalhos começassem em Campininhas das Flores 
(Goiás) e em Aparecida (São Paulo), com a primeira sede em Campininhas. 
Com a disposição da Província de Monique (Alemanha), foram selecionados 
14 missionários para o Brasil. A 24 de outubro de 1894 chegaram a São 
Paulo, 7 irmãos e 7 padres. Desses, 8 seguiram para Campininhas de 
Goiás. [...] Seguiram de trem até Uberaba – MG, e depois de cavalos. 
Cavalgando por 25 dias enfrentando dificuldades devido a bagagens, chuvas 
e pelo não costume em andar de cavalo, chegaram a Campininhas das Flores 
no dia 12 de dezembro (SÍTIO ELETRÔNICO REDENTORISTA)9 

 

 Desta forma, percebe-se que, para a consolidação do processo romanizador em 

Goiás, a Ordem Redentorista foi de grande importância, pois não só vieram ao Brasil 

com este intuito, como na prática foram os responsáveis por significativas vitórias da 

Igreja oficial sobre as manifestações populares. 

  Com a transferência do bispo D. Eduardo, seu sucessor Dom Prudêncio teve 

seu bispado de 1908 a 1922, momento este importante para o cenário político de Goiás, 

uma vez que o ano de 1912 é marcado pela ascensão de Hermes da Fonseca à 

presidência da república, consolidando a derrota definitiva dos Bulhões no estado de 

Goiás. Aproveitando-se desta situação o bispado de D. Prudêncio foi marcado por um 

processo de restauração10, completado por seu sucessor D. Emanuel. Dentre os pontos 

mais marcantes do bispado de D. Prudêncio destacam-se: a reabertura do Seminário 

Santa Cruz – com o objetivo de formar novos sacerdotes, com orientação voltada ao 

ultramontanismo – e a compra de uma tipografia, que foi responsável pela impressão do 

jornal semanário O Lidador que circulou até 1917, sendo substituído posteriormente 

pelo jornal O Santuário de Trindade em 1922, editado pela ordem Redentorista. Além 

disso, D. Prudêncio destacou-se pelo grande incentivo à novas práticas devocionais11, 

                                            
9 http://www.redentorista.com.br/  21 de julho de 2008 – 16:30h 
 
10 “Neocristandade ou Restauração, representou uma ação ofensiva da Igreja, visando retomar uma união 
legal ou uma aliança informal com o Estado para, utilizando suas estruturas, impor o catolicismo como fé 
e força política na sociedade” 
 
11 As novas práticas devocionais eram incentivadas como forma de substituir as devoções puramente 
populares, que fugiam ao controle da Igreja. Como grande exemplo desse incentivo, destaca-se neste 
trabalho, a posterior devoção à padre Pelágio. 
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com a criação de grupos como Apostolado da Oração, Conferência São Vicente de 

Paula, Associação São Vicente de Paula, Filhas de Maria, etc. 

 Com o falecimento de D. Prudêncio em 1922, foi indicado para sua sucessão D. 

Emanuel. Este bispado é marcado por um momento bem particular em relação aos 

antecessores, pois como afirma SILVA (2001) 

 
“A partir da década de 1920 ocorreu uma reaproximação entre o Estado e a 
Igreja , por ocasião da sucessão do presidente Epitácio Pessoa, com o apoio 
indireto da Igreja ao regime republicano e à posse de Arthur Bernardes. [...] 
Porém, foi com a revolução de 1930 que ocorreu a restauração do poder e do 
prestígio da Igreja Católica no país.” (SILVA:64)  

 
 

 Não obstante, o bispado de D. Emanuel é tido como o momento em que a Igreja 

Católica se posiciona novamente como majoritária em Goiás, de forma a promover 

(aliada indiretamente com o Estado) uma maior expansão e consolidação da religião 

católica, não medindo esforços, assim, para combater as manifestações religiosas 

contrárias ao catolicismo, bem como o próprio catolicismo popular. 

  

3.2 – O Jornal “O Santuário de Trindade” no processo de romanização do 

catolicismo de Goiás. 

 

 O jornal “O Santuário de Trindade”, lançado pela primeira vez em Goiás, na 

cidade de Campininhas, em 1º de julho de 1922, foi um dos principais instrumentos de 

romanização utilizados pela Igreja Católica, diante das ameaças do catolicismo popular, 

e das demais manifestações religiosas no estado.  

 Fundado e escrito pela Ordem do Santíssimo Senhor Redentor (Redentoristas), o 

jornal foi inicialmente editado de forma quinzenal, todavia, desde o princípio com a 

promessa de sua edição semanal. Os objetivos deste periódico não se limitava ao 

combate dos movimentos religiosos não-católicos. Nota-se isto já em sua primeira 

edição, quando seus propósitos são explicitados à população:  

1) Renovar a devoção ao Divino Pai Eterno e ao Santuário de Trindade, 

uma vez que além do controle dos fiéis devotos, a Ordem Redentorista 

objetivava o crescimento da devoção, de forma que houvesse uma 
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“renovação das impressões piedosas que d’aqui levaram”12, absorvendo 

assim os fiéis, os ensinamentos pregados durante a festa. 

2) Conhecimento da religião e amor à Igreja. Nota-se tal proposição uma 

vez que são divulgadas no jornal diversas notícias em apoio à Igreja 

Católica, além de diversos conceitos doutrinais que possibilitavam uma 

espécie de catequese aos leitores13.  
“Será um jornal catholico que procurará argumentar nos catholicos o 
conhecimento da Religião e o amor a Egreja, a fidelidade no 
cumprimento dos deveres religiosos e o interesse pelas cousas da 
Religião” (SANTUÁRIO, 1922) 

 
Além disso, o jornal O Santuário de Trindade vinha “ Supprir a falta do 

Lidador”14, fundado na província de Goiás, e que a pouco tinha sido 

interrompido pelo bispo D. Prudêncio. 

3) Visar “a proteção” dos católicos. Este objetivo é notório em todas as 

edições do jornal, pois há sempre (pelo menos) uma coluna, de nome 

“Reflexões” em que os redentoristas buscavam o combate a todas as 

manifestações religiosas, ou entidades fora do controle da Igreja. Além 

disso, mostravam-se contrários às manifestações políticas que se 

posicionassem contra os interesses católicos. Dentre todos estes 

destacam-se: protestantismo, espiritismo, curandeirismo, maçonaria e o 

comunismo. (Estes assuntos serão abordados mais adiante, bem como 

citados também no item 4.2)   
“Ao mesmo tempo procuraremos repelir as agressões contra a Religião, 
e prevenir os catholicos contra os laços que lhes armam os inimigos da 
Egreja” (Idem) 

 
 

De uma forma geral o jornal O Santuário de Trindade se apresenta não só como 

um divulgador e defensor da religião católica, mas também busca informar a população 

de Goiás dos principais acontecimentos políticos e sociais do estado, do Brasil, e 

                                            
12 SANTUÁRIO DE TRINDADE, (Santuário). Campinas – GO, anno I, 1º de julho de 1922 – nº 1. 
Coleção Convento Santo Afonso. 
13 Lembra-se de que a grande maioria da população de Goiás era analfabeta. Todavia, conforme propõe e 
incentiva o próprio jornal, as notícias e textos publicados eram lidos aos que não possuíam o 
“conhecimento das letras”, sendo muitas vezes o mesmo proclamado em praças ou nas portas das Igrejas, 
não ocasionalmente pelos próprios confrades religiosos. 
14 Idem 
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mesmo do Mundo. Percebe-se neste periódico grande espaço para tais informações, 

como a divulgação dos movimentos tenentistas no Brasil, a comemoração do centenário 

da Independência, em 1922, etc. Além disso, é notório no jornal a presença de 

propagandas de comércios, colégios (católicos) e produtos vendidos por possíveis 

patrocinadores. 

Por outro lado, um importante ponto a se ressalvar é a linguagem fácil e 

acessível pela qual eram passadas as informações através do jornal. Percebe-se então a 

massificação da mensagem, uma vez que a leitura fácil e a linguagem forte e irônica 

(utilizada principalmente para o combate aos “inimigos da Igreja”) faziam do jornal um 

informativo acessível a toda população de Goiás.15  

 
 
4 – A AUTORIDADE RELIGIOSA DE PADRE PELÁGIO 
 
 Ao fazermos uma análise da situação de crise pela qual passava a Igreja em 

Goiás desde o final do século XIX, percebemos que a devoção a padre Pelágio serviu 

como uma espécie de válvula de escape para os anseios populares. Isto decorre pelo fato 

de que a Igreja vinha de uma intensa luta contra seus “inimigos”, especialmente 

protestantes, espíritas e curandeiros, além das crises com o próprio Estado. Neste 

sentido, após o baque sofrido com o movimento de Santa Dica16, que lhe roubara 

milhares de fiéis, a forma mais eficaz de se recuperar diante do povo goiano foi 

presenteando-lhe com uma nova figura mística, um novo santo. Todavia, este estava 

enquadrado nos moldes exigidos pela Santa Sé, e melhor, era sacerdote desta mesma 

Igreja. Seu nome, Padre Pelágio Sauter. 

 Pelágio Sauter nasceu na Alemanha em 1878, e logo depois de ordenado padre, 

ofereceu-se para vir trabalhar no Brasil, e aqui ficou até morrer. Não voltou mais para 

sua pátria, embora tenha tido oportunidade. Viveu cinqüenta e dois anos em solo 

brasileiro, fazendo de Goiás o seu povo e a sua pátria. Em 4 de agosto de 1909 Pelágio 

                                            
15 Nota-se ainda a presença sempre marcante, em TODAS as edições, de uma coluna de nome 
“Anedotas”, em que eram inseridas três piadas de cunho popular, sempre relacionadas ao cotidiano da 
população, bem como contrárias a qualquer atividade condenada pela Igreja; dentre elas destaca-se o 
“alcoolismo”.   
 
16  Durante a década de 1920, com o movimento de Santa Dica – que será explicado a seguir – nota-se 
uma contínua perda de fiéis por parte de Igreja, não no sentido da profissão de fé, mas especialmente nas 
romaria de Trindade, uma vez que foi relatado uma presença de mais de 60 mil devotos que passaram, em 
menos de dois anos, pelo movimento de Dica, em Lagolândia – GO.  
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desaportava no Brasil acompanhado por dois confrades redentoristas. Não obstante, 

trajetória de padre pelágio no Brasil pode ser dividida da seguinte forma: 1910 a 1917 

em Goiás, 1917 a 1920 em São Paulo, e 1920 a 1961 novamente em Goiás. 

 

4.1 - O espalhar da fama de santidade de Pe. Pelágio 

 Para se fazer uma análise da vida e obras de Padre Pelágio, conta-se, 

infelizmente com pouca documentação disponível, basicamente arquivos provinciais, 

biografias e testemunhos. Porém, em todas elas percebe-se claramente, na medida do 

possível, as grandes atribuições fantásticas que fazem de Pelágio uma figura tão 

devotada pelo povo católico goiano. 

 Para se entender melhor como a fama de santidade de Padre Pelágio estendeu-se 

de forma tão prodigiosa em Goiás, é preciso analisar os aspectos que levaram a tal 

disposição. O primeiro deles é a grande aproximação de Pelágio com o povo. 

 De todas as atividades pastorais de Padre Pelágio, a que mais se destacou, sem 

dúvidas, foi a missão popular. As chamadas desobrigas (atividades missionárias junto 

ao povo sertanejo) serviram como embrião para o conhecimento popular de Padre 

Pelágio. Em relatos, notam-se façanhas descritas a respeito de suas missões, como: a 

realização de cerca de 226 confissões, 21 casamentos, 211 crismas, 22 pregações e 10 

catequeses para crianças em um período referente três meses (agosto, setembro e 

outubro) do ano de 1926. Além das missões, uma atividade que se destacou nas 

obrigações pastorais de Padre Pelágio foi sua vida paroquial, na qual não chegou a 

exercer nenhum cargo de prestígio, nem mesmo pároco, embora suas atividades fossem 

de cunho congruente. 

 Outro aspecto que foi de grande importância para a divulgação da figura de 

Padre Pelágio ainda em seu tempo de vida foi o seu “carisma”17 popular . Nota-se em 

Pelágio que seu exercício carismático não se deu, como já dito, na forma de grande 

liderança, no que tange o sentido de um revolucionário político, social ou até mesmo 

religioso. Porém, todos os aspectos já citados, munidos da visão católica popular 

vigente na época, fizeram de Padre Pelágio um exercitante de grande carisma, no que se 

refere à sua influência diante do povo. Um dos grandes motivos responsáveis por tal 

                                            
17 A palavra carisma, neste contexto não é utilizada segundo a perspectiva sociológica de Weber, mas 
apenas significando a apreciação popular à uma determinada figura dita carismática. 
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influência foi sua participação direta no catolicismo popular – como já dito 

paradoxalmente à sua função de representante da Igreja Oficial. Esta participação deu-se 

em forma de rezas de terços e ladainhas cantadas com o povo, uso de representações 

teatrais, composições e ensinamento pessoal de músicas, pregação do evangelho em 

uma linguagem mais acessível à população de seu contexto e até mesmo a realização de 

missas fora da igreja.    

 Percebe-se ainda, como corroboração da fama popular de Padre Pelágio fatos 

como a celebração de seus 50 (cinqüenta) anos de profissão religiosa, em 08 de 

setembro de 1952. Neste evento padre Pelágio recebeu o título de “Cidadão 

Trindadense”, além de ter havido na cidade a decretação de um feriado municipal, em 

que ocorreram 

 
várias festividades como competições esportiva, missa campal, alvorada 
solene, banda de música, jantar de gala, Solen Te Deum, manifestação 
popular na frente do santuário, corrida de bicicleta e outras. (COSTA: 32) 

  

Todos esses aspectos criaram em torno da figura de Padre Pelágio um fetiche 

hagiológico, no qual a atribuição de diversos dons e milagres vieram como 

conseqüência “natural” dessa representação criada. A respeito dessa grande atribuição 

milagrosa feita à figura de Padre Pelágio, é importante destacar uma outra diferença 

relevante entre a canonização e a fama popular de santidade: percebe-se que a 

canonização burocrática realizada pela Igreja Católica oficial impõe a necessidade de 

uma comprovação factual do milagre relatado, de forma que a credibilidade da 

instituição não corra riscos perante a comunidade em geral. Por outro lado, a fama 

popular de santidade baseia-se apenas na crença do fiel de que o milagre relatado de 

fato existiu. Dessa forma temos que a atribuição de milagres a santos canonizados 

acontece, obrigatoriamente, partindo de uma crença no milagre (catolicismo popular) 

para chegar à comprovação factual (catolicismo oficial). 

 Além disso, com a morte de Padre Pelágio sua fama de santidade tende a 

aumentar cada vez mais, seja pela atribuição de adicionais milagres à sua figura, como é 

o caso da suposta água santa que teria saído de seu túmulo e curado enfermidades, seja 

pela divulgação mítica que, consequentemente, cria-se em torno de sua imagem. 

 Serve-nos, ainda, como uma comprovação palpável dessa poderosa fama de 

santidade de Padre Pelágio, independente de sua canonização oficial, relatos como a 



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

 15 

decretação de ponto facultativo estadual em suas exéquias, evento este que reuniu, 

segundo jornais da época, cerca de 40 a 50 mil pessoas. 

 Desta forma, percebe-se a grande fama de santidade que é atribuída a Padre 

Pelágio desde seus tempos de vida, é perpetuada ainda hoje em caráter popular. Existe, 

porém, em vigor, junto à Santa Sé Apostólica do Vaticano, como já foi dito, um 

processo que visa à canonização oficial da pessoa de Pelágio. Resta-nos analisar, em 

tempos posteriores, quais as alterações, do ponto de vista popular, acerca da figura de 

Padre Pelágio após sua integração burocrática ao seio dos santos canonizados da Igreja 

Católica Romana. 

 
4.2 – A autoridade, poder e prestígio da Igreja através de padre Pelágio 
 

Uma questão de grande importância a ser discutida no campo da História da 

Religião é não só a representação social da figura dos santos, como também sua função 

social. Podemos analisar dois casos em que os santos representam algum tipo de ação 

importante na sociedade. O primeiro ocorre com a canonização, pois como afirma a 

própria Igreja Católica “os santos confirmam a santidade da Igreja” (CIC 867), desta 

forma percebemos que, uma vez canonizados, estes santos possuem a função de 

prestigiar a instituição canonizante, ou seja, desempenham o papel de legitimação da 

“santidade” e eficácia da própria Igreja Católica. É notória a veracidade desta colocação 

uma vez que analisamos alguns exemplos históricos como os de São Francisco de Assis, 

São Gregório Magno, São Sebastião, São Jorge, Santa Filomena, etc. tiveram sua 

canonização em períodos de crise da cristandade e reedificaram a fé popular na legítima 

autenticidade da Igreja. 

Outro caso em que estes santos desempenham um importante papel social é na 

divulgação de sua fama de santidade pela própria Igreja mesmo antes de sua 

canonização, como uma forma urgente de solucionar uma possível crise religiosa que a 

instituição possa estar passando naquele dado momento.  

Neste caso específico se encaixa a personagem analisada, Padre Pelágio, ao 

passo que sua fama de santidade trouxe ao povo goiano um novo abastecimento de fé e 

esperança na legitimidade salvífica da Igreja. Nota isto em testemunhos como o de 

Dona Iolanda, que conta que em 1958 sua filha teria nascido sem a crosta óssea que 

reveste a cabeça. Após a descrença de vários médicos, a menina teria sido levada a 
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Padre Pelágio. Este a teria benzido, recomendado aspersão de água benta e muita 

oração. A família devota, após a oração de duas novenas em Trindade, teria notado uma 

crosta nascida na cabeça da criança desesperançada pela medicina. (“O jeito de Padre 

Pelágio”. BOVO, Padre Clóvis de Jesus). 

 Não só no citado testemunho, mas em vários outros relatados na obra 

mencionada  comprova-se a renovação da fé do povo goiano, não apenas na figura de 

padre Pelágio, mas na própria Igreja que ele representa. 

 É perceptível a crise pela qual passava a Igreja Católica em Goiás em meados da 

década de 20. Inicialmente a crise política entre o Estado e a Igreja em Goiás, desde o 

final do século XIX, devido, principalmente, às divergências dos bispos ultramontanos, 

dentre o qual se destaca D. Eduardo da Silva, e a família Bulhões. Além do conflito 

político, a Igreja Católica em Goiás contava com grandes disputas dentro do próprio 

campo religioso, especialmente com os protestantes, espíritas, comunistas e benzedores. 

Com uma maior preocupação da Arquidiocese de Goiás com os problemas político-

eclesiais, coube à ordem Redentorista o combate acirrado aos inimigos da Igreja18 

através do jornal “O Santuário de Trindade”, o qual contava com uma coluna de nome 

“Reflexões”, presente em TODAS as edições do jornal, destinada ao combate das 

doutrinas não-católicas. 

 Dentre os objetivos do jornal, revelados ao público já em sua primeira edição, no 

dia 1º de julho de 1922, estavam presentes elementos que demonstram claramente a 

intencionalidade de defesa da fé católica em Goiás, e com ela o despertar do seguimento 

fiel à autoridade da Igreja. Nota-se isto nos seguintes fragmentos: 

 
será um jornal catholico que procurará argumentar nos catholicos o 
conhecimento da Religião e o amor a Egreja, a fidelidade no cumprimento 
dos deveres religiosos e o interesse pelas cousas da Religião [...] Ao mesmo 
tempo procuraremos repelir as agressões contra a Religião, e prevenir os 
catholicos contra os laços que lhes armam os inimigos da Egreja 
(SANTUÁRIO, 1922 – nº. 1) 

 
 
 Um dos ataques mais presentes nos jornais redentoristas é direcionado as 

comunidades protestantes, as quais o jornal chama de “inimigo insidioso e traiçoeiro”. 

                                            
18 Eram chamados inimigos da Igreja quaisquer doutrinas ou seguimentos contrários à fé católica, dentre 
as quais se destacaram em Goiás: protestantismo, espiritismo, comunismo e os curandeiros populares. 
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Nestes ataques, há uma curiosidade política, em que a O Santuário faz um ataque direto 

aos Estados Unidos da América, de onde acusam de vir os “impostores”: 

 
Os pregadores protestantes vem quasi todos da América do Norte e seu fim 
não é cuidar de Religião, mas ganhar um partido para que os Estados Unidos 
da América do Norte possam mais tarde predominar no Brasil. Assim já 
fizeram no México e em outros paizes. Se elles quizessem mesmo tratar de 
Religião deviam ficar no paiz delles, onde há vinte vezes mais pagãos e gente 
sem Religião que no Brazil. Os catholicos devem ter cautela e não se 
deixarem enganar pelos protestantes (SANTUÁRIO, 1922 – nº. 2) 

  

  Outro seguimento religioso bastante atacado pelo jornal O Santuário foi o 

Espiritismo, estes chamados de “praga que flagelam a humanidade” (SANTUÁRIO, 

1922 – nº.3) eram desprezados pela Ordem Redentorista, a ponto de a Igreja considerar 

pecado mortal19 a participação nas reuniões espíritas, pois estes eram tidos como 

associados ao demônio. Além disso, os espíritas eram constantemente culpados pelo 

jornal de serem causa de loucura para os fiéis que dele se aproximassem: 

 
Nos poucos casos em que aparece um espírito, nunca é uma alma que se 
chamou , mas sim o demônio que assim quer seduzir e perder os homens [...] 
faz muitíssimas vezes ficar loucas as pessoas que assistem às reuniões [...] 
por isso a Egreja Catholica condena o Espiritismo e proíbe debaixo de pecado 
mortal a assistência às sessões espíritas (IDEM)  

 
 
 Em todo caso um ataque de grande relevância para os propósitos deste trabalho 

são os feitos aos curandeiros. Estes, em sua maioria mulheres, mas também é relatado 

homens neste exercício, são desprovidos de qualquer institucionalização de suas 

profissões, sendo provenientes do povo, utilizavam da religiosidade popular para 

exercerem curas através de ervas ou orações sobre as enfermidades. Estes eram 

igualmente combatidos pelo jornal: 

 
 

Quando um curandeiro começa a tratar os doentes com rezas e benzeções, 
quando acha que as doenças são provenientes de mãos espíritos ou de 
feitiços, então é simplesmente um velhaco ou explorador que vive a enganar e 
roubar os outros. A estes ninguém deve escutar (IDEM) 

 
                                            
19 Segundo o Catecismo da Igreja Católica (CIC 1857) pecado mortal é todo aquele que se compõe de 
matéria grave cometido em plena consciência. É tido como a falta mais grave de um cristão, e em todo 
caso, pregado como aquele pelo qual se não confessado leva o homem diretamente para o inferno. 
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 Desta forma percebe-se a crise pela qual passava a Igreja Católica em Goiás, em 

meados da década de 20. Esta crise veio se agravar ainda mais com a ascensão do 

movimento de Dica dos Anjos – a “Santa” Dica – uma vez que, além de sua pregação e 

prática religiosa se aproximar muito do espiritismo e curandeirismo, a autoridade de 

Santa Dica sobre seus fiéis competia diretamente com a autoridade da Igreja e dos 

Coronéis (este assunto será melhor abordado no item 5). 

 Curiosamente, neste mesmo período de crise, surgia em Goiás uma outra figura 

que se tornaria símbolo de grande devoção no estado nas décadas seguintes – padre 

Pelágio Sauter. Durante a década de 20, não se percebe grande divulgação das façanhas 

de padre Pelágio, apesar de seu nome já ser conhecido em grande parte do estado e de 

sua figura já exercer boa influência na população goiana, como é o fato de Pelágio ser 

tido como o fundador de duas cidades goianas nesta década: São Geraldo, futura cidade 

de Goianira (1922) e Nova Veneza (1924). Em todo caso, percebe-se nas décadas 

seguintes, com o sufocamento do movimento de Santa Dica, e com a ascensão cada vez 

maior de padre Pelágio – claro, unido a outros fatores externos – uma maior estabilidade 

da Igreja Católica frente às “ameaças inimigas”.  

 Desta forma, percebe-se a utilização da figura do “santo” como forma de 

solucionar a crise da Igreja, canalizando os anseios populares por uma figura mística a 

um sacerdote fiel e representante dessa mesma Igreja. O que se percebe, ao se analisar 

padre Pelágio é que ele se mostra perfeito aos moldes almejados pela Igreja para um 

santo: humilde, caridoso, fiel a “sã doutrina” e, principalmente sacerdote da própria 

Igreja. Estes elementos foram fundamentais para que a ordem Redentorista se 

apropriasse da religiosidade popular, utilizando-a em todo seu caráter mágico e 

imediato, a favor da própria Igreja, uma vez que a figura devotada e seguida estava sob 

domínio e autoridade da Santa Sé, e mais importante, restabelecia o crédito católico 

institucional perante o povo goiano. 

 
 
5 – A RELIGIOSIDADE CLANDESTINA DE SANTA DICA  

Dentro do campo religioso apresentado por Pierre Bourdieu, o conflito entre 

mago, profeta e sacerdote é evidenciado em Goiás ao analisarmos o desencadear do 

movimento de Santa Dica.  
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 Benedicta Cypriano Gomes fundou o que VASCONCELLOS (1993) chamou de 

“nova religião”, mesclando elementos da religião católica, espírita e das tradicionais 

religiosidades populares. Mas não só isso, trouxe à tona – em suas propostas sociais-

milenaristas – o conflito já duradouro de subordinação dos trabalhadores ao poder dos 

coronéis e da Igreja. Não obstante, estes mesmo segmentos foram responsáveis por 

liquidar o “movimento dos anjos”, uma vez que estes iam contra seus interesses e 

desmoralizavam sua autoridade.  

 Dentre os principais perseguidores do movimento destaca-se a Ordem 

Redentorista, que representando a Igreja Católica, desempenharam um papel 

fundamental na manipulação dos fiéis contra a “santa do Rio do Peixe”, e especialmente 

na pressão para que a força pública agisse sobre o reduto onde habitavam os seguidores 

de Santa Dica. Tudo isso através, principalmente, do jornal “O Santuário de Trindade”, 

que circulou em Goiás de 1922 à 1927.  

 

5.1 – O movimento dos Anjos 

 O movimento de Santa Dica teve seu início nos primeiros anos da década de 20. 

Benedicta Cypriano Gomes foi a filha mais velha de 8 irmãos, filhos de Benedicto 

Cypriano Gomes, que trabalhava em um pequeno engenho de cana-de-açúcar – 

propriedade sua – e acrescia sua renda familiar como trançador de laços e rédeas. 

 Benedicta (Dica) foi acometida no início da década de 20 por um mal 

desconhecido, o qual a fez cair gravemente enferma e, ao final de três dias de prostração 

foi tida como morta. O fato inicial da fama de santidade de Dica foi sua dita 

Ressurreição, quando já recebia o tradicional banho dos defuntos. Após este fato 

iniciou-se sua poderosa fama, a qual rendeu-lhe não só o título de santa (pelo povo) 

como também de bruxa, histérica e trapaceira (pela Igreja). 

 O lugar onde tudo ocorreu foi a chamada Fazenda Monzodó, um lugarejo à beira 

do Rio do Peixe, no distrito da cidade de Pirenópolis, chamado também de Lagoa, ou 

Lagolândia, no qual habitavam cerca de vinte famílias. Esta fazenda, já antes visitada 

pelos padres redentoristas era tida pelos mesmos como aldeiola de umas doze casas, 

fechadas durante o ano todo. 

 Inicialmente, como relata VASCONCELLOS (1991), Santa Dica era somente 

curandeira, diagnosticando males e receitando-lhes os remédios adequados. Tais 
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diagnósticos eram feitos durantes seus transes, em que era chamada a conferenciar com 

o Conselho de Anjos. De Curandeira não demorou muito para que a santa fosse vista 

como milagreira, devido aos resultados positivos de suas curas e benzeções. Não 

obstante, devido à grande velocidade com que sua fama se espalhava entre o povo 

goiano e também devido à evolução e complexidade que ganhavam suas conferências, 

Dica passou rapidamente, de milagreira à profetiza e desta para santa 

(VASCONCELLOS: 80). 

 Não só a figura de Santa Dica cresceu em fama e devoção, como também seu 

lugar de habitação. A fazenda Monzodó, antes tão pequena e sem muita expressão 

tornava-se cada vez mais conhecida, visitada e povoada. Segundo os relatos de 

Vasconcellos, testemunhas da época crêem que mais de 500 ou talvez 600 pessoas 

houvessem se fixado no reduto.Além disso, calcula-se em aproximadamente 60 mil 

pessoal, ditas romeiras, que passaram pela Lagoa nos dois anos iniciais em que Santa 

Dica lá esteve.   

 Todo este espantoso crescimento deve-se à rápida consolidação de Santa Dica 

como santa20, ou seja, à credibilidade que Dica conseguiu diante do povo, seja por seus 

resultados positivos como benzedeira, milagreira e profetiza, seja pela necessidade de 

uma referência hagiológica que o povo goiano parecia necessitar neste momento de 

crise da Igreja. Em todo caso a fama de Dica se espalhou, despertando não só a devoção 

e curiosidade do povo, mas também o ódio de seus opositores; dentre estes os coronéis e 

a Igreja. Ódios e oposições estas que foram responsáveis pela investida policial no 

reduto em 14 de outubro de 1925, na qual 114 soldados da polícia de Goiás abriram 

fogo contra os moradores, dos quais 11 morreram, e 5 ficaram gravemente feridos 

(segundo relatos oficiais). O que há de mais impressionante nesta batalha são os relatos 

orais dos povos presentes, que dizem ser o exército da santa protegido pelos anjos, fato 

este que resultou em tão poucas mortes. Além disso, há relatos na tradição oral de que 

as balas que chegavam à Santa Dica eram presas por seus cabelos, ou caiam a seus pés 

em forma de grãos de milho. 

 Após a investida ao reduto, Dica foi presa em uma tentativa de fuga pelo Rio do 

Peixe, por ela chamado de “Jordão”. Todavia, devido à falta de provas concretas, e à 

pressão popular dos “diqueiros”, a prisão de Dica não durou muito e, em pouco tempo, 
                                            
20 Lembra-se de que a representação de santa aqui não se refere à canonização burocrática realizada pela 
Igreja, mas à visão popular que se estabelece sobre uma figura reverenciada.  
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foi liberta, passando a viver no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, onde seu nome 

ficou também muito conhecido. Todavia, em 1926 a santa já estava de volta à Goiás, 

retornando a seus afazeres religiosos, porém com muito mais cautela. 

 

5.2 – A relação de Santa Dica com o Estado 

 O relacionamento de Benedicta Cypriano Gomes com o Estado em Goiás foi no 

mínimo contraditório e complexo. Isto decorre pelo fato de que, ao mesmo tempo que 

este Estado, atrelado aos grandes fazendeiros coronéis e à Igreja, combateu 

acirradamente o movimento, chegando mesmo à invasão do reduto em 1925, foi o 

mesmo que buscou o apoio de Santa Dica por diversas ocasiões em que seu exército foi 

necessário. Dentre estas ditas ocasiões destaca-se a entrada da Coluna Prestes em 

Goiás, em 1924/25, e a Revolução Constitucionalista em São Paulo de 1932. 

 No caso da Coluna Prestes, mesmo em tempos de grandes ataques que Dica e 

seus seguidores sofriam, perece-se que em Goiás houve uma espécie de união de forças 

contrárias, com finalidade em um único objetivo: combater os “bandidos revoltosos” 

comandados por Prestes, como o Estado assim os chamava. Cooptada pelo coronel 

Francisco José de Sá, Dica e seu exército de seguidores marchou rumo à capital do 

Estado, onde ali se juntaria à frente de combate à Coluna Prestes, liderada por Ramos 

Caiado, sendo assim chamada de Coluna Caiado, a qual se reuniram cerca de 800 

homens21. Segundo VASCONCELLOS (1993), a presença de Santa Dica na capital com 

seu exército foi motivo de destacáveis notícias na imprensa, não só de Goiás, mas 

também a nível nacional. Além disso são relatadas manifestações em homenagem à 

santa, das quais despertaram-se críticas e oposições da Igreja, especialmente dos 

Redentoristas 
Afirmam pessoas que a viram na Capital durante os dias da revolta (... que) as 
homenagens prestadas à Dica (...), são verdadeiramente desconcertantes e 
humilhantes para os foros cultos de Goiaz (SANTUÁRIO – 1925) 

  

Todavia, a maior relevância desde acontecimento para o movimento de Santa 

Dica, é que apesar de seu pronto apoio às tropas governamentais, há relatos de que, 

pelas forças estatais, Santa Dica foi humilhada e ameaçada durante sua estadia na 

                                            
21 Segundo relatos oficiais nenhum combate direto foi travado no estado entre a Coluna Prestes e a 
Coluna Caiado. 
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capital, sendo chamada pela Chefia de Polícia, foi-lhe exigido o afastamento imediato 

de suas atividades religiosas.  

 
Esta chefia, em dias de julho deste ano convidou Dica e seu pai a 
comparecerem à Secretaria de Segurança Pública e aí, mostrando-lhes a Lei 
Penal, lhes pediu com favor que abandonassem o caminho que vinham 
trilhando, sob a pena de serem dele afastados pelos meios compulsivos que 
nosso Código estabelece (NOGUEIRA DA GAMA)22  

 

Além disso, as armas dos voluntários de Santa Dica foram confiscadas e estes 

obrigado a regressarem a pé (168 km) ao seu lugar de origem.  

 Todos estes acontecimentos do ocorrido alistamento do exercito de Dica às 

tropas do Estado são tidos como uma das causas do conflito armado que ocorreria em 

outubro daquele ano, uma vez que este contato direto com o “mundo exterior” foi 

responsável pela tomada de consciência dos “diqueiros” de sua condição de 

marginalizados, além de causar maior repúdio dos seguidores da santa à sociedade que 

os rodeava.23 

 Outro fato importante que marcou o relacionamento complexo de Santa Dica 

com o Estado foi a Revolução Constitucionalista ocorrida em São Paulo em 193224. 

Deve-se lembrar que este fato ocorreu após o exílio e retorno de Santa Dica, no qual 

esteve no estado paulista. Tendo seu exército cooptado mais uma vez pela força pública, 

Dica e seus “guerreiros” ( aproximadamente 150 homens) marcharam em direção a São 

Paulo. Mais uma vez as tropas “diqueiras”  retornaram sem nenhuma baixa, e mais 

importante, com inúmeros relatos de feitos extraordinários relacionados com os poderes 

sobrenaturais da santa. Dentre eles destaca-se o episódio da ponte de Jaraguá. Neste 

acontecimento relata-se que, estando a ponte completamente minada, Dica ordenou que 

seus homens a atravessassem, de olhos vendados, um por um. Assim o fazendo, a ponte 

só teria vindo a ruir após o último soldado atravessar sem nenhum arranhão. 

 Por fim, o ponto que culmina em um conflito direto entre Santa Dica e os 

interesses do Estado são suas propostas sociais. Semelhantemente ao movimento de 

Canudos, na Bahia, Benedicta Cypriano Gomes praticamente fundou uma sociedade 

                                            
22 Processo 651, maço 9 – Cartório do Crime de Pirenópolis – Go., 1925. In: VASCONCELLOS, 1993 
23 VASCOCELLOS, 1993. 
24 É necessário lembrar que em 1932 o momento político pelo qual passava o estado de Goiás, bem como 
o Brasil, era distinto da década anterior, uma vez que com a ascensão de Vargas ao poder, em 1930, as 
oligarquias adversárias de Santa Dica foram derrotadas e afastadas do poder. 
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completamente diferente dos moldes capitalistas sob os quais vivia a sociedade goiana. 

Neste sentido, um primeiro “tiro” contra o poder dos coronéis foi a proibição de 

executar trabalho em dia de sábado, feita pela santa. Esta medida foi altamente 

prejudicial à exploração feita pelos coronéis, uma vez que os seguidores da santa se 

recusavam a qualquer tipo de serviço no dia ordenado. Além disso, diversas críticas 

foram lançadas contra Dica, forçando-a a uma imagem de subvertedora dos 

trabalhadores de Goiás. Dentre os maiores críticos, não espantosamente, estava o jornal 

O Santuário, redigido pelos Redentoristas 

 
Os fazendeiros já se queixam, que apesar da falta extraordinária de braços 
para a lavoura e outros serviços, não podem vencer a obstinação de certos 
fanáticos que recusam a trabalhar nos sábbados porque a tal moça (?!) do Rio 
do Peixe affirma que nesse dia não se deve trabalhar. (SANTUÁRIO – 1924) 

 

 Além dessa proibição do trabalho em dias de sábado, Santa Dica possuía 

tamanho controle sobre seus fiéis, que afirma JAYME25  que os seguidores de Dica 

“não vendem sequer um animal sem que Benedicta lhes dê consentimento”. Além 

disso, um problema ainda maior que levou o movimento de Dica ao conflito com os 

coronéis foi sua visão sobre a posse da terra. Neste ponto, como afirma Vasconcellos, 

Santa Dica propunha uma posse coletiva da terra, de forma que tudo o que nela fosse 

produzido deveria ser distribuído à população do lugarejo26.  

 Como se não bastasse, Dica, em uma de suas conferências, relatou a ordem 

angelical de que os moradores da Lagoa não deveriam pagar impostos, como afirma 

LEMOS (1925): “Em uma de suas conferências ultimamente realizadas o Anjo-Rei- 

José Sudeste, representado por Dica, declarou aos presentes que não deviam pagar 

impostos.” 27 

 Por fim, segundo afirma Vasconcellos, o Estado só interveio quando ele próprio 

se viu ameaçado, pois além da recusa no pagamento de impostos, segundo o 

depoimento de Alfredo dos Santos, “Nós, aqui temos com as autoridades, estamos com 

os anjos”, tal colocação levaria as autoridades a entenderem a intencionalidade do 

                                            
25 Processo 651, maço 9 – Cartório do Crime de Pirenópolis – Go., 1925. In: VASCONCELLOS, 1993 
26 Talvez um dos grandes problemas desta proposta de posse coletiva da terra fosse sua semelhança com o 
comunismo, uma vez que percebe-se um forte ataque do jornal “O Santuário” às idéias comunistas, assim 
como também a estas eram contrário todo o sistema político vigente no Brasil, bem como os próprios 
coronéis. 
27 Processo 651, maço 9 – Cartório do Crime de Pirenópolis – Go., 1925. In: VASCONCELLOS, 1993 
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reduto como a tentativa de formação de uma “República autônoma”, e desligada do 

resto do mundo. Fato este que levou ao estopim, trazendo a força pública ao conflito 

armado com os diqueiros em 1925. 

 

5.3 – De histérica à bruxa: a relação de Santa Dica com a Igreja Católica 

 O conflito de maior destaque, enfatizado por este trabalho, foi entre Santa Dica e 

a Igreja Católica, uma vez que, estando em crise desde o final do século XIX, e 

ameaçada por um movimento de cunho religioso tão forte, esta – através da Ordem 

Redentorista – foi explicitamente a favor da intervenção policial no reduto dos Anjos. O 

que porém instiga esta pesquisa é como, e com quais justificativa a Igreja buscava 

convencer seus fiéis a abandonarem qualquer hipótese de se juntarem aos diqueiros. 

 Já foi aqui mencionado, no item 4.1, como a Igreja se posicionava contra, e 

claramente combatia qualquer um que fosse tido como “inimigos da Igreja”, 

especialmente protestantes, espíritas, curandeiros e comunistas. Todavia, ao se fazer 

uma análise estrutural do jornal “O Santuário”, onde eram feitas as acusações, percebe-

se que, enquanto os demais inimigos da Igreja eram condenados em uma coluna de 

nome “Reflexões”, as acusações à Santa Dica eram sempre feitas em uma coluna 

específica, o que nos remete a importância dada ao combate do movimento; até porque 

Santa Dica reunia em si diversos pontos combatidos pela Igreja nos demais 

movimentos, como características do espiritismo, do curandeirismo e do comunismo. 

 A forma mais eficaz encontrada pelos Redentoristas, inicialmente, foi a crítica 

forte e acirrada através do jornal “O Santuário”. Tais críticas eram sempre feitas em 

linguagem fácil, sarcástica e muito dura. Não obstante, Dica era sempre acusada de 

louca, histérica, trapaceira e especialmente Bruxa, numa tentativa desesperadora de 

denegrir a imagem da “moça da Lagoa do Peixe”: 

 
Os effeitos perniciosos das insinuações dessa bruxa já se faz sentir entre o 
povo ignorante, sempre propenso a novidades e cousas curiosas 
(SANTUÁRIO, 1924 – nº 81) 

 
[...] é assim conhecida a moça hystérica, impostora, visionária que vive lá 
pelas bandas do Rio do Peixe. O povo ignorante e supersticioso se deixa 
prender por suas baboseiras e asneiras e em grande número para lá se dirigem 
para ser batizado, chrismado e casado sobre os uspieios de tal embusteira. [...] 
Tal mulher não passa de uma ignorante e hystérica que está enriquecendo à 
custa do povo ignorante e propenso a cousas sensacionaes. (SANTUÁRIO, 
1924 – nº 66) 
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 Outro ponto importante a se analisar do conflito entre Santa Dica e a Igreja é a 

pregação religiosa desenvolvida pela santa. Percebe-se nos relatos analisados que, 

devido à formação católica de Dica, suas condutas e pregações possuíam um caráter 

semelhante aos praticados pela Igreja, especialmente na imposição dos sacramentos do 

batismo, confirmação (crisma) e matrimônio (casamento). Todavia, foi neste ponto em 

que mais gerou conflitos com a Instituição Católica, pois, apesar de os mesmo 

sacramentos serem reconhecidos e praticados pela Igreja, Dica não possuía o que Weber 

chama de autoridade, para ministrá-los, e mais que isso Santa Dica era mulher, e como 

já foi dito, possuía práticas espíritas e “comunistas”. Desta forma, as práticas católicas 

praticadas fora do controle da Igreja, não só eram proibidas, como eram tidas como 

sacrilégios. Não obstante, Santa Dica é acusada de usurpar as funções, e mesmo a 

autoridade da Igreja 

 
De notícias recebidas de Jaraguá sabemos que a tal hystérica vae começas, 
dagora em deante, a fazer também casamentos. Até esta epocha sua jurisdição 
recebida dos anjos (risum teneatis?!) se restringia a batisados e chrismas; 
agora vae também a casamentos! Poderá o Estado ver semelhante cousa com 
braços cruzados? (SANTUÁRIO, 1924 – nº 81)  

 

 No que tange à “nova religião”, como denominou Vasconcellos, Santa Dica 

desenvolveu, baseada em princípios tradicionais do catolicismo popular, uma complexa 

“doutrina” religiosa para seu reduto. O elemento básico e fundamental no qual se 

baseava a religião de Dica era a relação da santa com os anjos, esta relação se dava por 

meio de uma dita Conferência. Estas eram realizadas durante as ausências28 da santa, 

nas quais eram reveladas as enfermidades, os remédios, ou as soluções dos problemas à 

santa apresentados; além disso era durante as “conferências” que um dito Conselho de 

Anjos instruía Santa Dica para que conduzisse a comunidade.  

 Outro ponto a se destacar é que os mesmos anjos que conferenciavam com Santa 

Dica organizavam-se em uma espécie de exército celestial, responsável pela proteção do 

reduto e do povo fiel que ali habitasse. Este exército celeste foi responsável, na prática, 

                                            
28 As ditas Ausências são momentos em que o místico perde seus sentidos naturais, entrando em transe 
com o espírito ou a divindade com a qual se estabeleceu contato. No case de Santa Dica, crê-se que 
durante suas ausências eram feitas conferências entre ela e os anjos, que davam os conselhos que 
deveriam ser transmitidos à comunidade por intermédio da santa.  
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pela confiança que os seguidores de Dica depositaram em seu movimento, chegando 

eles ao ponto de enfrentarem as tropas policiais na certeza da proteção angelical. 

 A investida militar no reduto de Calamita dos Anjos, como era também assim 

conhecido o lugar, serviu não para dispersar o movimento, como era sua pretensão, mas 

para reavivar ainda mais a fé dos devotos de Santa Dica, uma vez que devido ao suposto 

reduzido número de mortos e feridos no conflito, a certeza da proteção dos anjos aos 

diqueiros, assim como à própria santa, tornou-se mais evidente e certa, na visão 

sertaneja e religiosa dos que presenciaram ao acontecimento.  

 Além das Conferências existiam documentos enviados pelos anjos através da 

santa, como por exemplo a Carta Sagrada, uma espécie de testamento e que teria vindo 

diretamente do Conselho ou Legião dos Anjos. 

 Por fim, um ponto que merece grande destaque na “religião de Santa Dica”é o 

que chamamos de Milenarismo, ou visão milenarista  da história. Nesta concepção de 

mundo acreditavam os devotos que o reduto da Calamita dos Anjos seria o lugar 

escolhido para se realizar o paraíso na Terra; seria o lugar salvo da catástrofe final do 

mundo – que já se aproximava – e tudo que os fiéis deveriam fazer para que a promessa 

se cumprisse era seguirem os mandamentos contidos na Carta Sagrada e obedecerem os 

conselhos dos anjos, transmitidos por meio de sua santa. 

 Não obstante, percebemos a peculiaridade das crenças e práticas do movimento 

de Santa Dica e, mais ainda, em toda essa nova religiosidade tem-se a pessoa de 

Benedicta Cypriano Gomes como elemento central e importantíssimo, não só para o 

desenvolvimento de toda esta nova doutrina, como também para a manutenção da fé do 

povo devoto nas crenças inauguradas. Santa Dica era mais do que uma “rainha”, uma 

chefe, ou uma líder do movimento, ela era a mediadora entre o Céu e a Terra, era a 

responsável para trazer a Terra o que é dos Céus, e levar aos Céus o que é da Terra. Em 

outras palavras Santa Dica era uma sacerdotisa daquele povo, ou talvez mais, 

desempenhava a função atribuída ao bispo dos bispos; Santa Dica era um “papa” para a 

nova religião do povo de Lagolândia.  

 Decorrente disso, era de se presumir a total rejeição dos padres redentoristas ao 

movimento e estes, mais do que rejeitarem, atacaram e condenaram ferozmente a 

existência do reduto, de forma que em cada ataque feito através do jornal “O Santuário” 

era sempre exigida a força policial para que se desse fim às atividades de Santa Dica. 



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

 27 

Nestes ataques, além de se proibir a adesão de fiéis ao movimento, sob conseqüência de 

pecado mortal, utilizavam-se de exemplos como de Canudos e Muckers, como forma de 

causar insegurança no povo e nas autoridades quanto à permanência de Santa Dica na 

região. Além disso utilizavam-se de outras devoções (mais apropriadas aos interesses da 

Igreja) como forma de substituir a devoção “pecaminosa” à santa do Rio do Peixe.   

 
Si não se tomar sérias providências  a questão se complicará, e nos veremos 
em um buraco sem sahida. E não será por falta de aviso; nós, os da imprensa 
cumprimos com nosso dever, dando o alarme. Compete agora a polícia pôr 
côbro a essas baboseiras que impressionam os ignorantes e simples. A nossa 
história e a de outros paizes está cheia desses fatos tristes e de suas 
conseqüências perniciosas; basta lembrar a história dos Canudos, na Bahia, 
com seu Antônio Conselheiro e dos Muckers, no Rio Grande do Sul com seu 
João Maurer. (SANTUÁRIO, 1924 – nº. 81) 

 
É grave pecado e imperdoável estupidez acreditar nesta bobagem e seguir a 
seus conselhos tolos. Lembrem-se da “Santa” do Bonfim e da “Santa” de S. 
Luiz de Parahitinga e não corram atrás de uma tal trapaceira (SANTUÁRIO, 
1924 – nº. 66)  

 

Mais tarde tal incentivo devocional seria feito – e desta vez com bons resultados 

– à padre Pelágio, a quem até os dias atuais mantém-se grande incentivo à sua devoção, 

e futura canonização. Este, como já foi tido, serviria como “válvula de escape” para a 

necessidade de uma figura hagiológica presente na vida dos fieis goianos, e que não 

pode ser esta função desempenhada por Santa Dica29, por todas estas análises aqui 

apresentadas. 
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