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Introdução 

 
Ao nos voltarmos para a educação fornecida pelo Padre Ibiapina em suas casas 

de caridade, entre os anos de 1856 e 1883, quando ele opta pelo trabalho missionário 

construindo hospitais, açudes, cemitérios e as famosas casas de caridade, percebemos, 

logo de início, que este propagava lições de conduta cujo foco era a obediência a sua 

vontade, o silêncio, o trabalho e a penitência através das Máximas Morais que 

continham aconselhamentos direcionados as Irmãs de Caridade, do Estatuto que ditava 

o regimento e das cartas dirigidas as Irmãs quando julgava necessário. 

Esse modelo educativo estava em sintonia com o de sua época, pois durante o 

século XIX, apesar do surgimento de decretos de criação de escolas normais a partir da 

lei geral de ensino de 1827 e do Ato Adicional de 1834 que buscou regulamentar as 

atividades dos magistrados, esses tinham incutido em seu pensamento que era mais 

importante ordenar e controlar que propriamente instruir. Além disso, o curso feminino 

nas escolas normais brasileiras, apesar de serem mencionados como criados na Bahia 

em 1836 e em São Paulo em 1846, não foram implantados. No Rio de Janeiro, por sua 

vez, teve-se uma tentativa frustrada de colocar o estudo masculino e feminino em dias 

alternados. Portanto, por um longo período o ensino dirigido ao público feminino ficou 

a cargo de instituições religiosas ou escolas particulares leigas. (VILLELLA, 2003). 

O preconceito contra a mulher, a disciplina e controle tão presentes no 

pensamento dos educadores de todo o país guiados quase sempre pelo método 

lancasteriano, é fruto de uma mentalidade da época que busca formar as pessoas de 

acordo com seus interesses particulares, para Foucault: 
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[...] a disciplina não pode se identificar nem com um aparelho: ela é 
um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo 
um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis 
de aplicação, de alvos, ela é uma física ou uma anatomia do poder, 
uma tecnologia (FOUCAULT, 2001, p.127). 
 

 
 O castigo, portanto, existente nas instituições como um todo, inclusive nas do 

missionário, foram considerados como meios essenciais para conseguir conter ímpetos 

tidos como “rebeldes” por não se adaptarem a rotina escolar. Para a elite, o acesso a 

educação garantido aos pobres não poderia ser considerado como um meio de diminuir 

as desigualdades, mas de fazer com que o povo não se desviasse do caminho traçado por 

ela. (FILHO, 2003) 

 Os princípios cristãos, existente nas instituições ibiapianas coexistiam nas 

instituições laicas e eram agregados ao ensino das primeiras letras, como forma de 

doutrinar as pessoas e, sobretudo, de conformar a população com a situação vivenciada, 

impedindo possíveis questionamentos. 

 Sendo assim, no presente artigo será analisada a forma como foi estruturado o 

pensamento educativo nas casas de caridade, demonstrando a importância do papel das 

Mestras, ou seja, das Irmãs da Caridade, do seu Idealizador, e as influências sofridas em 

meio à sociedade em que ele estava inserido. 

 

O espaço da casa de caridade no processo educativo: horários e normas 
 
 Para manter a rigidez almejada pelo missionário, o apoio de mulheres simples 

das localidades em que atuava, ou de moças ricas que resolviam colaborar com o seu 

Projeto Missionário seguindo um rigoroso Estatuto e observando as instruções 

fornecidas pelas Máximas Morais, foram primordiais para que essas funcionassem.  

   As atividades exercidas dentro de suas instituições iam desde as mais simples 

como os serviços domésticos e atendimento a pessoas estrangeiras que adentravam as 

casas em busca de conselhos como também há atividades, cujo grau de confiança era 

maior como as exercidas pelas Superioras e Irmãs Zeladoras, principais responsáveis 

por manter a ordem em suas instituições. (COMBLIN, 1993). 

 Vale destacar que todas essas funções compunham o universo educativo e 

tinham papéis fundamentais, já que tal como a escola ela deve ser entendida como um 
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conjunto de hierarquias, normas e códigos, não podendo limitar o processo educativo ao 

simples ato de ensinar as primeiras letras (JALLES, 2005) 

 A responsabilidade da Superiora, todavia, era intensa, conforme pode ser 

constatada através dos artigos 11, 12 e 14 do Estatuto das Casas de Caridade, pois tinha 

como função fazer com que todas as repartições funcionassem regularmente, 

observando, principalmente, o adiantamento da doutrina cristã, a fim de mensalmente 

construir um mapa declamando o trabalho na casa ao Inspetor Geral, o adiantamento da 

Escola e repreendendo as Irmãs desobedientes. 

 A Irmã Zeladora, por sua vez, conforme consta no Regime Interno do mesmo 

Estatuto, era designada pela Irmã de Caridade como responsável pela conduta das órfãs 

punindo-as caso desobedecessem às regras estabelecidas. 

Cauteloso ao escolher as pessoas de sua confiança, conforme costa nos artigos 5, 

6, 7 e 8, Ibiapina admitia  que as mulheres que  lá estavam podiam dedicar  parcial ou 

integralmente  seu tempo em suas instituições, mas só após cinco anos demonstrando 

obediência aos seus serviços e total dedicação  que era concedido  o direito de serem  

denominadas de Irmãs de Caridade. 

Conseguir obedecer tais regras, porém, não era simples, pois o cumprimento de 

uma rotina árdua que vai das quatro horas e trinta minutos da manhã até a noite, 

obedecendo à grande número de atividades que vão desde oração, trabalho ou estudo 

silenciosamente e sem questionamentos, sob o constante toque da campa que indicava 

qual era a atividade a ser realizada naquele momento, exigia uma dedicação profunda e 

um estado de constante vigilância. 

Essa consagração a Deus de todas as atividades diárias pode ser constatada 

também no pensamento de Clemente de Alexandria, que considerado um dos primeiros 

educadores, afirma que o mestre tem a função de encaminhar, para as virtudes da vida. 

(MANACORDA, 1989). 

 O trabalho diário nessa instituição era tão valorizado pelo missionário que, em 

suas Máximas Morais, ele o coloca como um tipo de oração, destacando que dois tipos 

de orações: “um é levantando o pensamento ou dirigindo a palavra a Deus, e o outro é 

trabalhando por amor de Deus, em desempenho do dever do próprio estado.” 

(IBIAPINA apud COMBLIN, 1984) 
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Essa idéia de trabalho como melhor remédio para driblar a ociosidade trazida por 

Ibiapina está igualmente presente na Ordem de São Bento que além de trazer este 

pensamento para os religiosos, também se utilizava de um Inspetor para fiscalizar se 

esses estavam seguindo seus preceitos, contudo a presença masculina era predominante. 

(LUZURIAGA, 1989) 

O exemplo mariano, para a educação das órfãs e também das mulheres da 

caridade era essencial para ele, devido a sua obediência a vontade divina e o silêncio 

que ela guardava, já que era desejo do religioso manter total controle sobre a instituição. 

Tal pensamento se assemelha ao agostiniano, uma vez que primava pela disciplina e 

obediência. Nessa instituição, tal como na medievalidade, não havia espaço para 

indagações e liberdade, pois se prevalecia a disciplina externa e o zelo pela obediência 

sem questionamentos, próprios da educação tradicional cristã. (MANACORDA, 1989) 

  Além do modelo de obediência mariano, a pureza que ela trazia no imaginário 

das pessoas fazia dela exemplo de castidade imprescindível para a base da educação das 

órfãs, segundo os padrões da época. Desse modo, após aprender os ensinamentos 

cristãos, as primeiras letras, costurar, bordar e algum gênero industrial específico de 

cada Casa de Caridade, a menina era financiada pela instituição e o dote era fornecido 

para o seu casamento. 

 Esse tipo de ensinamento fornecido em suas instituições interessava até mesmo 

crianças de famílias abastadas que faziam questão de pagar uma quantia em dinheiro 

para que suas filhas fossem educadas sob os costumes religiosos, sendo chamadas de 

pensionistas1. Essa postura de seus pais se justifica mediante a forma como eram 

tratadas as mulheres nesse período, pois: 

 
Raramente aprenderam a ler e quando o fizeram foi com professores 
particulares, contratados pelos pais para ministrar aulas em casa. 
Muitas apenas conheceram as primeiras letras e aprenderam a assinar 
o nome. Enquanto seus irmãos e primos do sexo masculino liam 
Cícero ou Virgilio, recebiam noções de grego e do pensamento de 
Platão e Aristóteles, aprendia, ciências naturais, filosofia, geografia, 

                                            
1 Ao adentrar as casas de caridade o pai da pensionista a quantia de10$000 a 13$000 por mês, em 
trimestres adiantados precisaria trazer 2 cobertas de chita, 2 lençóis brancos, 2 travesseiros, 4 fronhas, 4 
saias e 2 toalhas, 2 guardanapos, 6 camisas, 4 pares de meia, 4 sapatos, 2 lenços de mão e 1 saco para 
roupa servida, 1 baú , agulheiros, agulhas, dedais, tesouras, 1 manual de missa, 1 dicionário português, 1 
cama ou rede, 1 pente fino e 1 de alisar (Estatuto) 
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enquanto, elas aprendiam, a arte de bordar em branco, o crochê, o 
matiz, a costura e a música (FALCI, 1997, p. 251) 

 
 A diferenciação entre homens e mulheres, nesse período, era explícita e a busca 

por casar as filhas logo na adolescência consistia numa preocupação geral, independente 

de serem ricas ou pobres. As moças ricas deveriam casar logo na adolescência e só 

corriam o risco de não se casarem caso não encontrassem alguém com o mesmo nível 

social. (FALCI, 1997) 

A situação das pobres, no que diz respeito à exclusão social, não era diferente, 

contudo, quando estas se casavam precisavam ajudar seus maridos no sustento de suas 

casas, pensando nisto, havia nas Casas de Caridade o ensino de atividades manuais. 

Assim, muitas das mulheres pobres tornavam-se cozinheiras, fiandeiras ou roceiras e 

trabalhavam junto a seus irmãos, pais ou maridos, realizando algumas vezes serviços 

pesados.  

As atividades industriais incentivadas nas Casas de Caridade existiam 

principalmente no ensino laico direcionado ao público masculino e isso se justifica, 

mediante a Revolução Industrial, pois nada melhor que as escolas para submeter 

enquadrar e domesticar a incipiente mão de obra industrial (JALLES, 2005).  Sendo 

assim, a Casa dos Educandos Artífices criada na Paraíba em 1865, contando, 

diferentemente das Instituições do Missionário, com o apoio do Estado, e sofrendo 

diante da falta de estrutura e a descriminação para com o filho de ex-escravos 

desempenharam um importante papel nessa formação.  

 A busca por formar mão de obra barata e a descriminação para com os filhos de 

ex-escravos nesse ambiente podem ser constadas através do Relatório de Província em 

1872, quando esses, expulsos sob a alegação de “mal comportamento” são  readmitidos 

em seguida incorporando-lhes no quadro de funcionários impedindo que esses jovens 

fossem além do que era necessário para pessoas pobres, cujo destino nessa mentalidade 

escravocrata  era trabalhar e ganhar pouco ou nada.2 

 Outra instituição que possuía objetivos parecidos com os do missionário é a 

Santa Casa da Misericórdia que, conforme consta nos Relatórios dos presidentes da 

província da Paraíba, recebia um auxilio financeiro do estado que não conseguia suprir a 

                                            
2 O oficio da Casa dos Educandos Artífices dirigido ao Presidente da Província reclamando sobre a 
postura dos jovens da escola é o do dia 3 de abril de 1872 e aquele que readmite os mesmos jovens no 
quadro funcional e pede o cancelamento de suas matriculas é de 20 de abril de 1872. 
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sua demanda e era constituída por hospital, Igreja, cemitérios públicos e edifícios 

subjacentes que acolhiam alguns órfãos que, após um tempo, eram abandonados a 

própria sorte e não recebiam suporte para conseguir se manter.  

Sendo um homem conhecedor das necessidades do seu tempo, Ibiapina fez a sua 

instituição agregar elementos dessas instituições que ele tinha como essenciais para 

adquirir seu bom funcionamento como as atividades industriais e o cuidado para com os 

doentes em algumas de suas Casas buscando suprir as suas necessidades com o apoio da 

própria população e as atividades industriais existentes no seio das casas de caridade. 

Além disso, inspirou-se também no modelo de educação de sua época ao buscar a 

disciplina por meio de castigos às órfãs que a desobedecessem. (MARIZ, 1980) 

 Desse modo, no Regulamento Interno (estatuto), há três passos a serem dados 

pela Irmã Zeladora ao verificar a desobediência de alguma órfã, pois ao vigiar se cada 

uma estava exercendo suas atividades na normalidade e, constatar um possível desvio 

de conduta, de inicio far-se-ia uma advertência branda e amigável, caso permanecessem 

no erro existiria a repreensão, e por fim, o castigo. (In: MARIZ, 1980, p. 288.). As 

pensionistas por sua vez também não ficariam de fora das duras atitudes da Irmã 

Zeladora, pois orientada pelo Estatuto, caso estas manifestassem a imodéstia fossem 

advertida e não se corrigissem, seriam impedidas de ir à missa conventual, ficando 

fechada num cubículo (In: MARIZ, 1980, p. 292) 

A fim de manter as Irmãs de Caridade sempre vigilantes e atentas aos serviços 

das Casas de caridade, o Padre Mestre, além de colocar a Superiora na administração da 

Casa, instituiu um conselho composto por boa parte das Irmãs de caridade. Desse modo 

ele estipulou que:  

 
Artigo 17° Haverá um conselho das mulheres mais prudentes e 
discretas das Casas que com a Superiora occorra as precizões da Caza 
com a lembrança de meios vantajosos. 
Artigo 18° Esse conselho reunirá tantas mulheres quantas discrétas 
houverem na Caza e sob a presidencia da Superiora delliberará sobre 
os meios de melhorar os costumes máos da Caza, augmentar e facilitar 
o trabalho, corrigir qualquer abuzo que se vá entroduzindo afinal é um 
corpo vivo a bem da caridade não temendo nem se acovardando e 
reclamando com doçura sim, mas com empenho em favor da caridade. 
Nenhuma Irmã do conselho é responsável por suas opiniões no 
conselho. 
Artigo 19° Qualquer Irmã póde propôr o que entender e interessar em 
favôr da Caridade e a superiora porá a discussão dando-se a palavra a 
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primeira que a pedir e depois dessa findar poderá outra fallar, sendo 
prohibido falar duas ao mesmo tempo. 
Artigo 20° Quando falte a Superiora, suba ao govêrno a Vice-
Superiora; fica vago por isso o logar de Vice Superiora que é de 
eleição do conselho; portanto se reunirão na capella em oração antes 
de fazer essa nomeação e todas as vezes que tiverem de reunirem para 
deliberar e nomearão por maioria dos votos a Vice-Superiora. 
Artigo 21° O conselho delliberativo das Irmãs da Caza se reunirá de 
15 em 15 dias ou antes e todas as vezes que a Superiora reclamar ou 
qualquer Irmã requerer para tratar negócio grave e urgente. 
Artigo 22° Haverá uma Secretária que escreverá o que se passar no 
conselho e assignarão as Irmãs marcando dia, mez e ano. (In: MARIZ, 
1980, p. 284-285.) 

 
 

Entre a autoridade do Padre Ibiapina e das Irmãs Superioras, existia ainda um 

grau intermediário de hierarquia, na figura da Visitadora, responsável por fiscalizar 

anualmente as Casas de Caridade e a administração das Superioras Essa atitude 

aparentemente democrática por dar liberdade de expressão paras as mulheres das Casas 

eram um meio de manter-se informado de tudo que nela ocorria exercendo um 

demasiado controle sob as mesmas em um curto espaço de tempo, ou seja, 

quinzenalmente. 

 Além disso, até mesmo a Superiora era fiscalizada anualmente através da 
presença anual da Visitadora, já que esta além de visitar as Casas precisava trazer um 
mapa de como estava o andamento das Instituições para Padre Ibiapina. Caso fosse 
observado que a Superiora não estivesse cumprindo o estabelecido pelo Estatuto esta 
sofreria punição direta. 

Além dessas mulheres o sacerdote pode contar com o auxílio de homens da 

região que contribuíram com suas obras principalmente quando esse foi acometido pela 

paralisia nas pernas e não pôde ir aos locais pedir ajuda para sua instituição. Sobre esse 

auxílio Comblin descreve que: 

 
(...). Eram homens que tudo abandonavam para servir a Deus nas 
Casas de Caridade. Ajudavam no sustento das casas: pediam esmolas, 
cuidavam dos rebanhos e da agricultura, ensinavam ofícios, eram 
vaqueiros; às vezes eram professores quando havia uma escola anexa 
para os meninos. Dois, sobretudo, ocuparam lugar quase mítico na 
historia das Casas de caridade, Irmão Antonio e Irmão Inácio. 
(COMBLIM, 1993, p. 37) 

 
 Sobre esses homens Hoornaert (1992) afirma que vestiam-se como ermitãos, 

camisão azul, descalços sem chapéu cruz e bentinhos que distribuíam, praticando a 
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penitência, o jejum e demonstrando aceitação e resignação mediante o sofrimento da 

vida que na visão deles era conseqüência dos muitos pecados que cometiam. 

 Dessa forma, eles praticavam a caridade para com as pessoas que necessitavam 

conforme era incentivada pelo religioso, mas não se questionavam sobre a justiça e as 

razões que o faziam estar naquela situação de pobreza extrema, já que para eles era 

vontade divina. 

 Esses homens tiveram um papel fundamental quando Ibiapina ficou deficiente, 

pois eram eles os encarregados por adquirir mantimentos. Vale destacar que além desses 

beatos e do Estatuto, o missionário se comunicava com as Irmãs de Caridade por cartas 

em que aconselhava, apontava soluções para os problemas mais diversos e comentava 

como estava à Casa de Caridade Santa Fé, local que ele escolheu para passar seus 

últimos dias e que atualmente localiza-se em Arara PB.  

É interessante notar ainda que em todas as Cartas, ele se referia como Pai 

Espiritual o que demonstra que toda a sua preocupação era de orientá-las como pai faz 

com um filho e isso certamente motivava tanto as Irmãs quanto as órfãs que lá se 

encontravam. 

Dessa maneira, as cartas que ele escrevia era uma forma de motivar aquelas 

mulheres e de demonstrar que elas não estão desamparadas. A presença dos Beatos 

Antonio Modesto e do Irmão Francisco, homens simples e que muito colaboraram com 

sua obra, foi essencial para que ele muitas vezes pudesse enviar recursos para aquelas 

mais necessitadas. 

A hierarquia imposta pelo Estatuto das Casas de Caridade, portanto, era o que 

garantia que estas funcionassem de acordo com a forma desejada pelo Padre Ibiapina, 

sendo necessário estabelecer o principio de obediência por parte de todos que viviam 

nas Casas. 

 

As representações teatrais como moralização das Casas de Caridade 

Através do Arquivo Santa Fé e da posterior publicação do livro Instruções 

Espirituais do Padre Ibiapina podemos tomar conhecimento da utilização de três peças 

teatrais encenadas nas casas de caridade e readaptadas para o seu cotidiano a fim de 

trazer para seu interior ensinamentos já contidos na sua formação. 
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 A primeira de suas peças tem como foco o pecado original e inicia com uma 

reflexão de uma mãe chamada Raimunda e suas quatro filhas em meio a um novo ano 

que se inicia. Nela, suas três filhas mais velhas demonstram um sinal claro de 

arrependimento diante do sofrimento da mãe, uma vez que cada uma  delas expressa 

como é difícil “lutar contra o pecado, seduções do mundo e vaidades”  e após suas 

respectivas falas são entoados cânticos de arrependimento a Deus, seguido de uma 

palavra de sua mãe que declara que saber o quanto também pecou durante a mocidade e 

lamentando a ausência de uma direção espiritual. No final da peça ela aponta Maria 

como guia espiritual para a vida delas alegrando o coração de todas, seguido da fala da 

mais nova que afirma de maneira ingênua que prefere brincar a trabalhar e que o faz por 

temor o que a mandam e quando é permitida aproveita para brincar e conversar histórias 

das bonecas e finaliza cantando Vivas a Jesus e a Maria. 

Ibiapina se utiliza dessa peça para difundir de maneira ilustrada, com 

personagens que fazem parte de seu cotidiano, no pensamento das órfãs, as dificuldades 

em cumprir com zelo as atividades por ele exigidas e como a obediência deve ser 

mantida e o arrependimento como necessário para que se siga adiante, também mostra 

na figura de uma senhora que já idosa se lamenta por não ter se dedicado a vontade 

divina e não ter tido apoio espiritual o que nos faz lembrar a atitude do Rei Salomão tão 

admirado pelo missionário. Finalizando o exemplo mariano como guia vocacional para 

as órfãs e como exemplo de conduta é difundido por ele, isso se justifica devido ao sinal 

de obediência e de silêncio. 

Na segunda peça há uma readaptação da história de Caim e Abel, em que uma 

catequista dialogando com os dois irmãos mostra a inveja e a ânsia de destruição de um 

e a inocência do outro mostrando como essa prejudica e destrói a vida de um indivíduo 

e o quão ele seria castigado por Deus perante essa atitude. Dessa forma fica explícito o 

desejo que padre Ibiapina possui em educar as órfãs sem desejar o que a outra tinha.  

Nesse caso as únicas crianças que tinham algo a mais eram as pensionistas, que ao que 

tudo indica eram tratadas igualmente as demais. 

Por fim a terceira peça é uma readaptação da passagem do “Filho pródigo” em 

que consiste na história de um jovem que sai da casa de seu pai que passa a desfrutar 

aquilo que para a moral cristã imposta por Ibiapina é considerado como pecado, ou seja, 

a bebida, os jogos e “a imoralidade” influenciado por “más companhias” e que o 
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abandona quando perde sua fortuna e após sofrer duramente resolve voltar a casa 

paterna, nela acrescenta Bernardina que interage com as crianças mostrando que aquela 

realidade não está distante da que elas se encontravam comparando com as pessoas 

desobedientes ao pai e que o fazem chorar. 

Analisando o conteúdo das três representações teatrais fica explícito que até em 

momentos de entretenimento, como a execução de peças teatrais, havia uma constante 

busca por essas transmitir para as órfãs a necessidade de se obedecer  seus ensinamentos 

e mostra como é importante o arrependimento dos pecados. 

 Esse apelo constante às órfãs faz com que essas vivessem em constante conflito, 

pois carregam consigo naturalmente a culpa por algumas vezes não cumprir os 

mandamentos da Instituição que Ibiapina os considera como divino e também possuem 

um medo do castigo celeste, por isso vivem em constante vigilância e em estado de 

penitencia através da oração e do trabalho. 

  

O imaginário religioso nas casas de caridade 

 Através da forma como o religioso estruturou suas peças religiosas, bem como 

das suas Máximas Morais percebemos que influenciam a maneira como ele educou as 

Irmãs de Caridade e suas órfãs três personalidades extraídas da Bíblia que marcam as 

lições propagadas nas Casas de Caridade: O rei Salomão, Maria e Jesus. 

 O Rei Salomão, suposto autor do Livro de Eclesiastes que já idoso sofre um 

processo de conversão e observa o mundo, tal como ele, como cercado de vaidades e 

citando passagens das quais podemos destacar o primeiro capitulo de Eclesiastes: Palavras 

de Coélet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades- Diz Coélet - vaidades 

de vaidades é tudo vaidade. Que proveito tira o homem de todo trabalho. Com que se 

afadiga debaixo do Sol?”.( Bíblia de Jerusalém Eclesiastes 1,2-3).  Seguindo da passagem 

que está no capitulo 2: “Então examinei todas as obras de minhas mãos e o trabalho que 

me custou para realizá-las, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento[...] ”(Bíblia 

de Jerusalém, Eclesiastes, 2,11) 

Se tomarmos como base o escrito “Quatro reflexões sapienciais sobre a 

felicidade”, Padre Ibiapina analisa a obra de Salomão como sendo fruto de um período 

que o rei já idoso percebe como a vida é efêmera e, ao mesmo tempo, reflete toda a 
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vaidade humana. Para entendermos essa admiração, é preciso compreendermos um pouco 

da vida desse rei para saber qual a identificação sofrida por ele: 

 
Tão gradual foi à apostasia de Salomão que, antes que dela se 
advertisse, tinha-se afastado de Deus. Quase imperceptivelmente, 
começara a confiar cada vez menos na divina guia e bênção, e a pôr a 
confiança em sua própria força. Pouco a pouco, deixou de prestar a 
Deus aquela obediência retilínea que devia fazer de Israel um povo 
peculiar, e conformou-se cada vez mais intimamente aos costumes 
das nações ao redor. Rendendo-se às tentações resultantes de seu 
sucesso e honrada posição, ele esqueceu a Fonte de sua prosperidade. 
(WHITE, 1981, p. 55) 

 
Considerado autor do livro de Eclesiastes já idoso, Salomão é admirado por 

padre Ibiapina por que já ancião se arrepende de seus supostos pecados e se lastima pela 

vaidade que tinha anteriormente. No entanto, através de Campos (1990) constatamos 

que existem autores que discordam da autoria de Eclesiastes e que afirmam que este 

livro está no Cânon bíblico por engano, já que este se aproxima de Nietsche na idéia do 

“eterno retorno”, “vontade do nada”, e do “céu ao acaso” que para ele não condizia com 

o pensamento bíblico. Porém Campos (1990) afirma que: É importante colocar que 

apesar de influenciado pelo hedonismo grego, o autor diferencia-se pela grande fé em  

Elohim.(CAMPOS, 1990) 

 Escrito em meados do século III a C, provavelmente no ano 250 a. C este livro 

reflete a situação histórica da Palestina que partir de 332 a. C com as conquistas de 

Alexandre Magno, foi formado um dos maiores impérios do Oriente Médio. Depois da 

sua morte este Império foi dividido entre seus generais e por volta do século III, a 

Palestina era governada por Ptolomeus tendo sua Sede no Egito, formando uma Dinastia 

que substituiu a dos faraós. Sendo o cerne da ideologia era a concepção teológica de que 

os faraós eram encarnações do deus Amon Rá. O poder estava concentrado nas mãos do 

Rei e tinha apoio da filosofia grega. (STORNIOLO, 1990)   

 O rei nessa época possuía um ministro de finanças, acompanhado de um grande 

exército de funcionários em todos os níveis de hierarquia administrativa. O país estava 

dividido em distritos (hiparquias) e subdivididos em toparquias, reuniam cidades e 

aldeias, a palestina fazia parte da Província da Celissíria. O Estado judaico continuava a 

ser governado pelo sumo sacerdote, cujo cargo era hereditário. Ao lado deste poder se 

desenvolveu o poder da família dos Tobiadas que tinha seu território na Amanítida. 
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A política dos ptolomeus apesar de favorecer o cultivo do solo aumentando a 

produtividade e levando o crescimento populacional e alcançando uma produção de 

gêneros especializados para exportação, como vinho e óleo e os monopólios estatais 

sobre tais exportações e a pesada taxação arrecadada pelos funcionários locais 

aumentou a pressão sobre a população rural. Essa situação fez com que o povo entregue 

a miséria e sem perspectiva se deslocasse do seu território, mas também fosse para 

outras nações ou para o trabalho em centros comerciais. 

Assim, analisando o contexto histórico em que foi escrito o livro do Eclesiastes 

percebemos toda exploração que as pessoas estavam enfrentando e verificamos que o 

tom melancólico de Eclesiastes expressa a dura realidade vivenciada pelos judeus nesse 

período. 

Esta reflexão feita pelo autor do livro do Eclesiastes cujo tom melancólico sofre 

a identificação do Padre Ibiapina diante da realidade de pobreza que ele estava 

vivenciando e faz dele, a exemplo do Livro de Eclesiastes, uma pessoa que busca se 

desprender das coisas materiais para se voltar totalmente para as missões e, além disso, 

faz com que ele questione todo egoísmo e ganância que existem na humanidade, 

incentivando as Irmãs, a meditação sob tais aspectos.  

  Além disso, ele se inspirou claramente na missão de Jesus, segundo se refere os 

evangelhos canônicos pelo seu caráter missionário de serviço aos pobres, sofrimento 

diante das injustiças sociais e amor ao próximo. Durand (1997) nos mostra que Jesus 

está presente no imaginário das pessoas devido as suas características messiânicas e ao 

caráter heróico de sua vida, mediante sua morte e ressurreição. 

 Por fim, o imaginário mariano é bastante presente no pensamento do sacerdote 

que escolhendo as mulheres pobres para cuidar das casas de caridade, ele nas Máximas 

Espirituais freqüentemente vê em Maria o modelo de conduta feminina. 

  Essa pureza, no que diz respeito à questão da virgindade de Maria está presente 

na passagem em que o anjo ao anunciar que ela dará a luz ao filho é questionado pela 

mesma por esta mostrar que não “conhece homem”: 

 

O anjo, porém, acrescentou: Não temas Maria! Encontraste graça 
diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás a luz um filho, 
e tu o chamarás com  pois encontrasse graça diante de Deus . Ele será 
grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi, seu pai; ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu 
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reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao Anjo: Como é que vai ser 
isso, se eu não conheço homem algum? (Bíblia de Jerusalém, Lucas, 
1.30-34) 

 
    Segundo o Evangelho de Lucas, também narrado em Mateus, após o anjo 

explicar como ela conceberá mesmo sendo virgem ela mostra-se como exemplo de 

obediência, pois afirma que está pronta para seguir aquilo que o anjo veio anunciar: “Eu 

sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra” (Bíblia de Jerusalém, 

Lucas 1, 38) 

  Essa idéia de mulher que serve ao Senhor, segundo Durand (1995) é 

representada em várias imagens por pintores que buscam representá-la de joelhos 

indicando sinal de obediência e de temor a Deus bastante influente no pensamento do 

sacerdote. 

  O silêncio mariano tão requisitado por Padre Ibiapina, também é retirado de uma 

passagem bíblica, pois os evangelhos narram que ao completar doze anos Jesus vai até 

Jerusalém com seus pais para comemorar a páscoa, mas fica por lá sem que seus pais 

soubessem. Quando eles voltaram sentiram falta do menino que estava no templo 

assentado entre os doutores, ao ser questionado por Maria por não ter comunicado que lá 

ficaria, ele a surpreende dizendo que deve seguir as coisas que o Pai celestial mandasse, e 

permanece em silêncio, guardando todas essas lembranças no íntimo de seu coração 

(Bíblia de Jerusalém, Lucas 2, 41- 51). 

    Ao nos voltarmos para a forma como Padre Ibiapina analisa a passagem bíblica 

e a transpõe para o atual, sob o olhar de Artola (1996) percebemos que ele logo de início 

faz uma exegese do texto e em seguida uma hermenêutica, pois logo após realizar uma 

análise do texto bíblico faz a sua interpretação buscando utilizá-lo em sua realidade. 

  É perceptível sua admiração pela conduta feminina mariana e a exigência que ele 

fazia para que as beatas seguissem este exemplo, que podemos verificar claramente no 

Estatuto e nas Máximas Espirituais em que ele afirmava que o barulho gerava dispersão. 

   Dessa forma Padre Ibiapina, no terceiro capítulo das Máximas Espirituais, 

tomando como modelo a figura de Maria, ressalta, logo no primeiro artigo, que uma boa 

freira precisa amar a Deus, ser humilde, obediente e ter uma castidade inviolável.  

  Além disso, neste mesmo capítulo das Máximas Espirituais, ele pede a busca da 

mortificação discreta e do jejum: “Mortificar-se com discrição pelo jejum, cilício e só 

tomar alimento nas horas próprias de refeição, almoço, jantar e ceia. Na Sexta feira em 
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honra de Jesus, mortificará a língua falando o necessário [...]” (IBIAPINA Apud 

COMBLIN, 1984, p.39) 

 Maria, portanto, segundo Durand (1995), pode ser considerada no imaginário 

cristão como aquela que articula a corte celestial e a queda do pecado. Além disso, é 

tida como padrão de beleza para o Ocidente podendo ser comparada ao papel 

desenvolvido por Isis na Antiguidade greco-latina, sendo em suas supostas aparições 

nas várias localidades como alguém de beleza irradiante.  

Diante de toda a influência de pessoas como Maria, Jesus e o Rei Salomão 

conforme é relatado nas passagens bíblicas há nele uma personalidade capaz de atrair 

cada vez mais devoção e cria-se nele um certo mistério, principalmente, para as beatas  

pois viam nele além de mestre e pai espiritual a figura de um verdadeiro “santo” no 

meio delas, por isso ao sair da missa em Santa Fé e ir para seus aposentos era aplaudido 

e as pessoas cantavam “Hosana” e louvavam a Deus pela sua presença. (MARIZ, 1980) 

   

A relação entre as Casas de Caridade e a Igreja Católica 

A Irmandade de Caridade e o Estatuto que regulamentava o funcionamento das 

casas, não tinham o beneplácito de Roma sendo uma criação de Ibiapina. Sem dúvida 

isso fez com que seu trabalho fosse realizado de forma bem peculiar e garantiu toda sua 

criatividade e originalidade. 

A ausência de ligação com uma ordem religiosa fez com que essas casas não 

tivessem apoio de grande parte dos vigários, que rejeitavam a atuação das Irmãs de 

Caridade, pois acreditavam que tal trabalho precisava ter a sua frente freiras européias, 

tendo em vista que as idéias de romanização ganhavam força. 

Essas missões poderiam ter sido feitas por bispos e freiras, de modo que esta era 

uma idéia pregada pelos adeptos da romanização da Igreja, todavia esses não se 

dispuseram a tomar a frente das missões e se restringiam a criticar o trabalho leigo das 

Irmãs de Caridade é o que podemos verificar na seguinte citação: 

 
Desde as últimas décadas do século XIX o clero “romanizou-se” cada 
vez mais Rejeitou a pregação dos missionários, considerou Ibiapina 
um Padre “inútil”. Queriam apenas a desobriga para administrar os 
sacramentos. Na sua idéia, os contatos entre a Igreja e o povo deviam 
se apenas a administração correta dos sacramentos. Quanto as Irmãs, 
somente queriam religiosas de molde europeu, com constituições 
reconhecidas estrutura jurídica estrita e governo centralizado como na 
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Europa. Os Bispos atraíram freiras da Europa. Mas, estas instalaram 
colégios para a classe dirigente e não quiseram ser as “mães da 
pobreza” como as Irmãs de caridade. (COMBLIN, 1993, p. 34, grifo 
do autor). 

 
Apesar de toda crítica dirigida ao Padre Ibiapina percebemos que este não se 

opunha de maneira alguma as práticas católicas oficiais, uma vez que em suas Máximas 

Espirituais constantemente mostrava a importância de se ter os sacramentos destacando 

a eucaristia e a confissão, como sendo essenciais para se obter “o alimento espiritual”. 

No entanto, Padre Ibiapina zelando por sua instituição e não admitindo qualquer 

intromissão de algum clérigo pede para que as Irmãs ou órfãs que vão se confessar para 

não contar nada mais que os pecados e que não respondam a qualquer pergunta sobre a 

instituição [sic]:  

 
[...] se o Padre fizer perguntas que não tenham relação com a 
declaração dos pecados dirá: vossa revma. me perdôe que ao fiz 
exame do que é pecado, e por isso, fora deles não estou habilitada a 
responder” ou ainda “Quando algum Padre, por menos discreto, 
contrariar os estatutos da Casa, por isso vossa Revma . me perdôe, que 
obedeço a Instituição”(IBIAPINA Apud COMBLIN,1984, p.74) 

 
 

  Sua busca pelo perdão dos pecados está igualmente presente em cada Missa 

que ele tanto incentiva as Irmãs a participarem através do Ato Penitencial3 ao realizar 

um momento de reflexão em que as pessoas se reconhecem como pecadores diante do 

Ser Supremo que para eles é perfeito, onisciente e onipresente, sendo conseqüentemente 

impossível esconder suas más ações, segundo os valores cristãos, reforçado pelo 

sacramento da Confissão4 igualmente obrigatório. 

  A unção dos enfermos, também chamada de extrema unção é igualmente 

valorizada pelo padre Ibiapina, como bem nos relata Hoornaert (2006) em seus registros 

das Crônicas das Casas de Caridade, que diante da morte de uma delas e após realizar o 

sacramento ele se voltava para as demais dizendo: 

 

                                            
3 O ato penitencial ocorre logo no início da missa após do rito introdutório sendo feito um pedido de 
perdão por toda a Assembléia que se declara como pecadora seguido por um momento de Glorificação 
pelo perdão adquirido (IELM,n°24). 
4 A confissão é o sacramento em que os fiéis se voltam para os padres para confessar seus pecados e 
assim obterem o perdão de seus pecados para alcançarem o céu. (Catecismo da Igreja Católica) 
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Minhas filhas estão vendo? Eis o quadro da vida humana, ninguém 
escapa do destino. Esta que está na extremidade já foi como você, tinha 
a mesma saúde, as mesmas forças, mas hoje acha-se no leito de morte, 
prestes a deixar a vida e aparecer na eternidade. Tomem como esta 
lição para que não contando com a vida se preparem para a morte 
(IBIAPINA Apud HOORNAERT, 2006, p. 221) 

  

  Sendo um sacerdote ortodoxo, perpassa em seu pensamento uma vigilância 

constante em sua conduta moral em que o pecado é tido por ele como empecilho para 

sua conversão. Durand (1997), por sua vez, em sua reflexão, irá trazê-lo dentro do 

imaginário da queda, pois o ato de pecar está relacionado com o “cair” moral, 

concomitantemente, trata-se de um rito ascensional, pois após reconhecer-se pecador 

segue-se um louvor a Deus através do Cântico de Glória presente na liturgia católica 

indicando que as pessoas que participam desse ato acreditam, teoricamente, que 

alcançarão o céu. 

  Essa busca pela perfeição, tão enfatizada no catecismo da Igreja, é movida 

também pela devoção para com os santos, que para o missionário são exemplos de 

conduta e, que por causa de seu ideal de perfeição, são tidos como capazes de realizar 

milagres e identificados como sinônimo de pureza representados na auréola sobre suas 

cabeças. 
Certamente a imagem da coroa e da auréola cristã ou budista, parece 
de fato ser solar. O mesmo acontece com a tonsura dos clérigos e a 
coroa das virgens, a primeira existindo já entre os padres egípcios do 
sol que têm também uma significação. Bachelard desvela bem o 
verdadeiro sentido dinâmico da auréola que pouco toma consciência 
de sua claridade [...] a auréola realiza uma das formas de sucesso com 
resistência a subida.(DURAND,1997, p. 151) 

 
 Dessa forma, a idéia de iluminação dos santos fica explícita na visão durandiana, 

na tradição católica esse exemplo de pureza e de ausência de pecado é Maria, e por se 

tratar da mãe de Jesus temos o arquétipo da Grande Mãe, que está presente em várias 

religiões, sendo esta, para as Irmãs de Caridade, exemplo a ser seguido. 

   Esse conflito interior vivenciado pelo sacerdote é explicável por ter o ideal de 

perfeição de Jesus tal qual é narrado nos evangelhos da missa. Ser espiritual este de 

grande relevância para este ritual Católico, já que toda a missa é preparada para o 

chamado banquete celeste cujo foco é Jesus Eucarístico, pois todas as leituras e cânticos 

são realizados para preparar os fiéis para a renovação do seu sacrifício. 
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E como neste divino sacrifício que se realiza na Missa, se encerra e é 
sacrificado incruentemente aquele mesmo Cristo que uma vez 
cruentemente no altar da cruz se ofereceu a si mesmo (Heb., 27) 
ensina o Santo Concílio que este sacrifício é verdadeiramente 
propiciatório [cân. 3] e que se com coração sincero e fé verdadeira 
com temor e reverência, contritos e penitentes nos achegamos a Deus, 
conseguiremos misericórdia e acharemos graça no auxilio oportuno. 
(Concílio Ecumênico de Trento, cap. 2, 940) 

 

  Vale destacar que para os cristãos essa forma de reviver o sacrifício de Jesus 

durante a missa só tem sentido por que este mesmo Cristo que foi morto e humilhado 

venceu a morte e através da sua suposta ressurreição ele salvou a humanidade. Segundo 

Durand (1997), essa morte e ressurreição assumem as qualidades fúnebres de gigante e, 

conseqüentemente, há uma transmutação de valores já que o mesmo Cristo que morreu, 

ressuscitou posteriormente, sendo também reconhecida ainda como forma de eufemizar 

a morte.  

Portanto, ele de maneira nenhuma pode ser considerado um padre  desobediente 

as leis da Igreja, mas sim alguém que buscou adaptar a realidade encontrada os ideais 

daquilo que era considerado oficial. Essa diversidade de práticas católicas que 

permanecem até hoje podemos considerar que: 

 
 Toda religião inclusive a católica (ou antes, notadamente a católica, 
precisamente pelos seus esforços de permanecer “superficialmente” 
unitária, afim de não fragmentar-se em igrejas nacionais e em 
estratificações sociais), é na realidade uma multidão de religiões 
distintas, freqüentemente contraditórias: há um catolicismo dos 
pequenos burgueses e dos operários urbanos, um catolicismo das 
mulheres e um catolicismo dos intelectuais, também este variado e 
desconexo. (GRAMSCI Apud PORTELLI, 1984, p. 25). 

 
 

Assim, o trabalho de Ibiapina sendo diferente daquilo que podemos considerar 

como catolicismo romano, não foi atacado diretamente e sim foi permitido que sua obra 

“não tivesse mais fôlego” e na se fizesse nenhum esforço para reanimá-la. já que a 

maior parte do clero não compreendia ou não admitia seu papel missionário, vendo ele 

como um perturbador da ordem paroquial. 

Ibiapina procurou formar as Casas adaptando essas às condições locais, 

sobretudo por que sabia que não conseguiria fazer com que as freiras advindas da 

Europa fizessem o trabalho das Casas de Caridade com liberdade e iniciativa, além de 
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saber que a fundação de uma Congregação de acordo com os moldes estabelecidos pelo 

Direito Canônico não teria sucesso (COMBLIN, 1993). 

 No caso da Casa de Caridade de Santa Fé, local escolhido para ele passar seus 

últimos anos após ser acometido de paralisia nas pernas, existiram Irmãs até fins dos 

anos 60 e estas se lembram dele com muito carinho, guardando sua estola, objetos 

pessoais mostrando-se devotas e tendo ele como um santo. Isso fica perceptível nas 

fotos das últimas Irmãs encontradas na Fundação Padre Ibiapina. 

 Ao visitarmos o Santuário Santa Fé na atualidade fica explicita a devoção 

popular a este Padre já que se encontram várias cartas com mais diversos pedidos ao 

Padre e ex-votos indicando o “atendimento de pedidos”. 

 Dessa forma além de educador e de mobilizador era bastante presente no 

imaginário popular a visão do Padre Ibiapina como sendo uma pessoa “mística”. Tal 

misticismo se deu de forma diferenciada, já que se analisarmos as Máximas Espirituais 

toda sua doutrina é voltada para o trabalho em silêncio, unido os preceitos morais e 

espirituais aos materiais.   

   

Considerações Finais 

   

Analisando o tipo de educação introduzido nas casas de caridade, 

fundamentados principalmente no Estatuto que as regia e nas suas Máximas Morais, 

podemos constatar que esse é fruto de uma época que buscava trazer para educação 

maneiras de obedecer aos comportamentos estabelecidos pela sociedade. 

 Para isso Ibiapina estabeleceu um método a fim de tomar conhecimento sobre 

os possíveis desvios de conduta e encaminhamentos das casas, preocupados em guiar as 

Irmãs de Caridade programando cada atividade que deveria ser realizada em cada hora e 

fazendo com que estas estivessem em constante estado de vigilância, pois através dos 

Conselhos das mulheres prudentes qualquer uma delas poderia denunciar algum 

possível desvio. 

O silêncio mariano e a sua obediência serviam de estímulo para que as mulheres 

não questionassem suas ordens e, concomitantemente, as obedecesse cegamente 

trabalhando sem cessar já que este era tido como uma verdadeira “oração”.  
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Apoiado na doutrina da Igreja Católica e imbuído pelo imaginário cristão 

Ibiapina colocava para as Irmãs que eram fundamentais para essas mulheres a confissão 

pelo menos anual e a missa diária nem que fosse apenas à concentração espiritual no 

instante em que Ibiapina estivesse celebrando em outra localidade. Lembrando que ele 

não admitia que algum padre que viesse a confessar as Irmãs se aproveitasse disso para 

tomar conhecimento das regras da Instituição. 

 Dessa forma, apesar de manter uma postura ortodoxa ele vai de encontro às 

idéias da Igreja quando funda uma ordem religiosa sem o beneplácito de Roma e 

impede que qualquer outro sacerdote opine sobre a forma como ele as estruturou. Essa 

atitude pode ser justificada por ele ter conhecimento de que as freiras européias não se 

adaptariam as regiões inóspitas e por conhecer a disponibilidade das pessoas da região. 

Enfim, Ibiapina criou um sistema educativo nas casas de caridade baseado nos 

princípios cristãos que educava as mulheres para o casamento, introduzindo atividades 

de gêneros industriais, já encontradas na Casa dos Educandos Artífices cujo objetivo era 

garantir o sustento da sua instituição. 
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